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BOLSAS
O Ibovespa: +1,01% Pontos: 
85.209,66 Máxima de +2,12% 
: 86.148 pontos Mínima de 
+0,02% : 84.374 pontos Volu-
me: 13,25 bilhões Variação em 
2018: 11,53% Variação no mês: 
-0,18% Dow Jones: +0,99% Pon-
tos: 24.505,22 Nasdaq: +0,49% 
Pontos: 7.076,55 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3400 Venda: R$ 3,3405 
Variação: +0,01% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,41 Venda: R$ 3,51 
Variação: +0,19% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3190 Venda: R$ 
3,3196 Variação: -1,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2900 
Venda: R$ 3,4800 Variação: 
estável - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,38% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.328,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,87% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 141,500 
Variação: -1,25%.

Cotação: R$ 3,3460 Variação: 
+0,31% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,2238  Venda: US$ 1,2239  
Variação: -0,35% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0860 Venda: R$ 
4,0880 Variação: -0,32% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0400 Ven-
da: R$ 4,2530 Variação: -0,4%.

Futuro: +0,46% Pontos: 85.390 
Máxima (pontos): 86.620 Míni-
ma (pontos): 85.170. Global 40 
Cotação: 832,509 centavos de 
dólar Variação: -0,72%.

“O pior não é 
morrer de fome 
num deserto: é não 
ter o que comer na 
Terra Prometida”.
José Lins do Rego (1901/1957)
Escritor brasileiro

quase 55% das importações 
de Pequim. Os americanos 
exportaram 33 milhões de 
toneladas, 34% do mercado 
chinês e o menor volume 
desde 2006 (AE).

O ministro da Agricul-
tura, Blairo Maggi, 
disse que ainda não 

há um cálculo do efeito 
que a taxação da China aos 
produtos norte-americanos 
pode ter para o Brasil, mas 
é importante destacar que o 
Brasil é “amigo” do país asiá-
tico. “Em termos de valores 
ainda não temos um cálculo”, 
afi rmou, após participar de 
cerimônia de Erradicação 
Plena da Aftosa no Brasil 
e do Lançamento do Selo 
Brasil Livre de Aftosa. 

Governo ainda não tem 
um cálculo do efeito das 
taxações da China X EUA

“O Brasil é um país confi ável 
para o fornecimento de alimen-
tos para a China. Não temos 
disputas comerciais”, comple-
tou. A guerra comercial entre 
China e Estados Unidos ganhou 
mais um capítulo, na quarta-
-feira (4), com o governo chinês 
impondo novas tarifas sobre 
106 produtos americanos. Em 
resposta ao protecionismo do 
presidente norte-americano, 
Donald Trump, a China elevou 
as tarifas sobre a soja produ-
zida nos EUA, abrindo mais 
espaço para outros países 

exportadores da oleaginosa, 
principalmente o Brasil.

A China é o maior importador 
mundial de soja. No ano passa-
do, comprou 95,5 milhões de 
toneladas - aproximadamente 
US$ 40 bilhões. Cerca de 30% 
do grão cultivado nos EUA é 
exportado para a China, onde 
é transformado em óleo e o 
resíduo do processamento, o 
farelo de soja, é usado como in-
grediente para ração de suínos, 
frangos, gado e peixes. Com a 
nova tarifa de 25%, a previsão 
do Ministério do Comércio da 

A guerra comercial entre China e Estados Unidos ganhou mais um capítulo,

com o governo chinês impondo novas tarifas sobre 106 produtos americanos.

China é de que esse mercado 
seja ainda mais ocupado pelo 
produto brasileiro - que já tem 
uma participação relevante. 

Em 2012, o País superou os 
americanos e passou a ser o 

maior exportador do produto 
para o mercado chinês. Em 
2017, as vendas brasileiras para 
lá atingiram um recorde, com 
o embarque de 53,7 milhões 
de toneladas. Isso representou 

Loterias da Caixa
As loterias da Caixa arrecadaram 

no primeiro trimestre mais de R$ 3,3 
bilhões, um aumento de 19,2% na 
comparação com o mesmo período 
de 2017, que foi de R$ 2,7 bilhões. 
Em março a arrecadação atingiu R$ 
1,1 bilhão, crescimento de quase 
16% em relação a março do ano 
passado. A Mega-Sena continua 
liderando, com R$ 456,7 milhões; 
a Lotofácil vem em segundo, com 
R$ 336,8 milhões; e a Quina em 
terceiro, com R$ 192,8 milhões.

A produção de veículos 
cresceu 14,6% nos primeiros 
três meses do ano em compa-
ração com o período de janeiro 
a março de 2017. Segundo 
balanço divulgado ontem (5) 
pela Associação Nacional de 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), foram 
fabricadas 699,6 mil unidades 
no primeiro trimestre de 2018, 
enquanto a produção no mes-
mo período do ano passado 
fi cou em 610,7 mil veículos. 
Em março, foram montadas 
267,5 mil unidades, uma alta 
de 13,5% em relação ao mesmo 
mês de 2017 e 25,3% maior do 
produzido em fevereiro.

A venda de automóveis 
e veículos comerciais leves 
registrou alta de 13,7% no 
primeiro trimestre do ano em 
comparação com a comercia-
lização verifi cada de janeiro 
a março de 2017. De acordo 
com o balanço, foram vendidas 
464,7 mil unidades no período. 
O setor teve ainda alta de 7,7% 
na comparação entre o último 
março e o mesmo mês do ano 
passado, com 156,2 mil auto-
móveis vendidos. Os caminhões 
tiveram elevação de 53,5% nas 
vendas do primeiro trimestre. 
No ano passado, as fabricantes 
de veículos empregavam 126,9 
mil pessoas, enquanto agora 
tem um quadro total de 131,2 
mil funcionários.

Foram fabricadas 699,6 mil

unidades no primeiro 

trimestre de 2018.

Tribunal nega tirar 
tornozeleira de doleira

São Paulo - Os desembarga-
dores da 8.ª Turma do TRF-4, o 
Tribunal da Lava Jato, negaram 
recurso da doleira Iara Galdino 
da Silva, que atuava no grupo de 
operadores de Alberto Youssef 
e mantiveram o monitoramento 
por tornozeleira eletrônica. Iara 
foi condenada na Lava Jato por 
evasão de divisas, operação de 
instituição fi nanceira irregular, 
corrupção ativa e organização 
criminosa a 11 anos e 9 meses 
de reclusão, mas fez acordo de 
delação premiada e cumpre 
pena em regime aberto.

A defesa requeria ao tribunal 
a retirada do equipamento, 
alegando “violação ao princípio 
da dignidade humana e traumas 
físicos”.

Segundo o juiz federal Ni-
valdo Brunoni, a tornozeleira 
eletrônica “é uma forma de 
controle e garantia de que 
as condições estipuladas no 
acordo de colaboração serão 
cumpridas, sendo desneces-
sária sua referência expressa 
no documento” (AE).

Brasília - A procuradora-geral 
Raquel Dodge disse ontem 
(5), que “o Ministério Público 
seguirá fi rme em seu dever de 
promover a justiça e aplicação 
da lei para todos, de modo a 
dar segurança jurídica e nutrir 
confi ança nas instituições”. As 
informações sobre a avaliação 
de Raquel foram divulgadas 
pela Secretaria de Comunicação 
Social da PGR. Ela disse que “o 
País tem sede de justiça”.

“É importante que a justiça 
seja feita de acordo com a lei e 
por meio do Poder Judiciário, 
para não ensejar vingança priva-
da, nem impunidade”, defendeu 
Raquel. Desde o fi m do ano 
passado, a procuradora tem se 
manifestado contra a possibi-
lidade de o Supremo mudar o 
entendimento, tomado em de-
zembro de 2016 em repercussão 
geral, de que é constitucional 
o início da execução da pena 
após decisão condenatória de 
segunda instância.

No julgamento do habeas do 
ex-presidente, embora a decisão 
valha apenas para o caso de 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.
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Reprodução

Brasília - O ministro da Agri-
cultura, Blairo Maggi, disse 
ontem (5) que o presidente 
Michel Temer vai no dia 20 de 
maio a Paris para participar da 
Assembleia Geral da Organiza-
ção Mundial de Saúde Animal 
(OIE), na qual o País deverá 
ser reconhecido como livre da 
doença, com vacinação. 

Maggi afi rmou que o reba-
nho bovino nacional está livre 
da aftosa, com vacinação (a 
exceção é o Estado de Santa 
Catarina, que já não precisa 
vacinar o gado) e, em breve, 
“comemorará sem vacinação 
também”. “Tudo que inves-
timos no passado é para nos 
colocar numa posição de van-
guarda no futuro”, disse, em 
cerimônia com a participação 
de Temer, na sede da Embrapa, 
em Brasília.

Maggi destacou que o Brasil 
tem mercado fi rme mas que, 
com a declaração de livre de 
aftosa, o País vai “começar 

Ministro da Agricultura, 

Blairo Maggi.
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Brasília - O Ministério da 
Educação anunciou ontem (5), 
o congelamento de vagas de 
Medicina no País. A abertura 
de novos cursos está suspensa. 
Cursos que já estão em anda-
mento também estão proibidos 
de aumentar o número de va-
gas. A medida vale tanto para 
escolas públicas quanto par-
ticulares. Mesmo instituições 
estaduais, que, pela regra atual, 
têm autonomia para criação de 
vagas, fi carão sujeitas às regras 
de suspensão. 

Mendonça afi rmou que duas 
portarias serão publicadas hoje 
(6), sobre o assunto. Numa delas, 
há regras específi cas para vin-
cular as instituições estaduais à 
proibição de abertura de vagas. 
O ministro classifi cou a medida 
como uma espécie de “freio de 
arrumação” do setor. Mendon-
ça afi rmou que em 15 anos o 
número de escolas de Medicina 
dobrou no País. “Essa é uma 
parada necessária para assegu-
rar que todos os cursos tenham 
a qualidade necessária”, disse.

A medida, no entanto, vale 
para todos os cursos, mesmo 
para aqueles que estão muito 
bem avaliados. Pesquisas sobre 
distribuição de médicos indicam 
haver ainda no País bolsões onde 
a oferta de profi ssionais é muito 
precária. Questionado se a sus-
pensão de abertura de vagas não 
difi cultaria ainda mais o provi-

Ministro da Educação, 

Mendonça Filho: “freio de 

arrumação” do setor.
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Confi rmada ida de Temer a 
Paris para Assembleia da OIE

de gado. Com isso, o produtor 
pode deslocar esse espaço para 
a produção agrícola. “Há uma 
simbiose entre agricultura e 
pecuária”, afi rmou. 

Maggi ressaltou, ainda, que o 
setor tem feito um trabalho com 
o Legislativo, inclusive para 
ajustes nas questões ambien-
tais. “Ninguém do setor agrícola 
quer defender coisas erradas, 
mas quer regras claras”, des-
tacou. “O que o povo quer é 
produto de boas qualidade a 
preços competitivos.” 

Em abril, o Brasil completa 12 
anos sem ocorrência de casos 
de febre aftosa no rebanho. 
Em maio, Amazonas, Roraima, 
Amapá e parte do Pará deverão 
receber o reconhecimento in-
ternacional da OIE, passando 
a integrar todo o território 
brasileiro na condição de livre 
de febre aftosa, com vacinação. 
Santa Catarina está um nível 
acima, livre de febre aftosa, 
sem vacinação (AE).

a acessar outros mercados, 
que pagam melhor”. “Isso tem 
um simbolismo importante”, 
acrescentou, ao salientar que os 
pecuaristas trabalharam muito 
para chegar ao dia de hoje. “O 
ato de hoje é resultado de uma 
política que está sendo desen-
volvida há muito anos”, afi rmou 
ao destacar a redução da ne-
cessidade de área por cabeça 

Raquel Dodge diz que 
País ‘tem sede de justiça’

Lula, as discussões alcançaram a 
tese que é objeto de duas Ações 
Declaratórias de Constituciona-
lidade (ADCs), que aguardam 
apreciação. Raquel assinala. 
“Para que ninguém esteja acima 
da lei, o País deve buscar sempre 
um ambiente social em que pre-
valeça o estado de direito com o 
cumprimento da lei e proteção 
das vítimas de crimes. Sempre 
que isto ocorre, o número de 
crimes cai, porque inibe os infra-
tores. A justiça não pode tardar, 
senão falhará” (AE). MEC anuncia congelamento 

de vagas de Medicina

mento de postos médicos nesses 
locais, Mendonça afi rmou: “A 
demanda será atendida com os 
cursos já criados. A abertura de 
postos já superou a demanda”, 
disse. Atualmente, há 302 cursos 
de Medicina no Brasil. 

Mendonça já havia anunciado 
a decisão de fazer uma morató-
ria para abertura de cursos de 
Medicina no fi m do ano passado. 
Como ele havia dito na ocasião, 
a suspensão de vagas tem duas 
exceções: cursos de Medicina já 
autorizados para funcionar em 
dois editais formulados pelo 
MEC (no total de 67) vão poder 
expandir as vagas e cursos fe-
derais que já estão em processo 
de implantação (AE).

Produção de veículos cresceu 
14,6% no 1º trimestre

Para o presidente da Anfavea, 
Antonio Megale, os resultados 
apresentados  são satisfatórios 
e estão dentro das previsões. 
“Os números são bons, mas 
poderiam ter sido melhores. 
Nós acreditamos que serão 
melhores nos próximos meses”, 
afi rmou, durante a apresenta-
ção dos dados. Sobre o setor 
de caminhões, Megale disse 
que as fabricantes precisam 
manter o desempenho para 
conseguir recuperar as perdas 
dos últimos anos. “Nós temos 
uma capacidade ociosa ainda 
muito grande”, enfatizou, sobre 
as montadoras ainda estarem 
trabalhando muito abaixo da 
capacidade instalada (ABr).

O juiz federal Sérgio Moro 
determinou ontem  (5) á tarde 
a prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Conforme 
a decisão, Lula terá até as 17h 
de hoje (6) para se apresentar 
à Polícia Federal.

“Relativamente ao condena-
do e ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva,  concedo-lhe, 
em atenção à dignidade cargo 
que ocupou, a oportunidade de 
apresentar-se voluntariamente 
à Polícia Federal em Curitiba 
até as 17h do dia 06/04/2018, 
quando deverá ser cumprido 
o mandado de prisão”, decidiu 
Moro.

A medida foi tomada após a 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que negou um 
habeas corpus protocolado pela 
defesa para mudar o entendi-
mento fi rmado pela Corte em 

2016, quando foi autorizada a 
prisão após o fi m dos recursos 
naquela instância. Lula foi con-
denado a 12 anos e um mês na 
ação penal do tríplex do Gua-
rujá, na Operação Lava Jato.

Sérgio Moro também deter-
minou à Polícia Federal que 
não sejam utilizadas algemas 
em “qualquer hipótese”. O juiz 
também determinou que Lula 
terá direito a cela especial. 
“Esclareça-se que, em razão da 
dignidade do cargo ocupado, 
foi previamente preparada uma 
sala reservada, espécie de Sala 
de Estado Maior, na própria Su-
perintência da Polícia Federal, 
para o início do cumprimento da 
pena, e na qual o ex-presidente 
ficará separado dos demais 
presos, sem qualquer risco para 
a integridade moral ou física”, 
diz o mandado de prisão (ABr).

Juiz federal Sérgio Moro.

Sérgio Moro determina 
prisão do ex-presidente Lula

Marcelo Camargo/ABr
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COLUNA DO HERÓDOTO

Os desfi les militares 

atraiam as atenções do 

mundo. Especialmente 

no primeiro de maio, 

dia em que em muitos 

países, se comemora o 

Dia do Trabalho

Ao invés de operários, 
soldados. Ao invés de 
caminhões civis, uma 

série de tanques da última 
geração. O ápice do desfi le 
era a apresentação dos mísseis 
intercontinentais, que podiam 
ser armados com ogivas nucle-
ares, sufi cientes para destruir 
toda a vida no planeta muitas 
vezes. Nas muralhas do Kre-
mlim os dirigentes da União 
Soviética, sorridentes com 
as conquistas tecnoloógicas 
e militares que a pátria do 
comunismo obteve desde a 
revolução de 1917. 

Era uma aviso ás nações 
capitalistas, que não ousassem 
atacar ou derrubar os regimes 
que reinavam na Europa, Ásia e 
pipocavam no terceiro mundo. 
Tudo aquilo existia em nome 
de uma doutrina ideológica. 
O regime se sustentava com 
a difusão dela pelo mundo e o 
apoio dos partidos comunistas 
e movimentos guerrilheiros 
locais. Era a Guerra Fria e dela 
só haveria um único vencedor 
ou o comunismo ou o impe-
rialismo. 

O sistema se esgotou e o 
império soviético veio muro à 
baixo com a queda do muro de 
Berlim. O capitalismo, em suas 
diversas formas triunfou com 
o advento da globalização e os 
avanços tecnológicos.

Poucos países comunistas 
escaparam da derrocada. A 
China entrou em um proces-
so de capitalismo de estado, 
associou-se ao capital inter-
nacional, tornou-se a maior 
credora dos títulos da divida 
americana e apareceu em to-
dos os  portos e aeroportos do 
mundo  com suas mercadorias 
de baixo preço.

A Coréia do Norte se mante-
ve imóvel nos quadros antigos 
do comunismo e uma dinastia 
de ditadores se impôs. Ao 
sul, a outra Coréia tornou-se 
uma potência capitalista e 
tecnológica e, á primeira vista, 
poderia ocorrer o mesmo que 
nas Alemanhas. A Oriental 
não suportou o crescimento 
e a atração da Ocidental e 
foi tragada por ela. O regime 

norte coreano para sobreviver 
e impedir a atração do sul de-
senvolveu uma ditadura rígida, 
de inspiração estalinista. 

Impossibilitada de concorrer 
no campo econômico e tecno-
lógico o governo de Piongyang 
militarizou o quanto pode o 
país. As comemorações se dão 
nas datas relativas a família 
do ditador atual, e os desfi les 
copiaram os da antiga Praça 
Vermelha. A salvação foi criar 
um inimigo externo e desenvol-
ver misseis capazes de atingir 
primeiro Seul e Tóquio, depois 
os Estados Unidos. Os testes 
nucleares foram o aviso que 
não se metessem com o regime 
comunista capitaneado pelo 
terceiro herdeiro.

Com o fi m da Guerra Fria e 
o encolhimento do comunismo 
a Rússia passou a procurar 
um espaço dentro do capi-
talismo para chamar de seu. 
Aos poucos se associou á re-
gimes ante americanos como 
o da Venezuela, Cuba, e até 
o conglomerado econômico  
conhecido como BRICS. Não  
entrou na área de infl uência da 
China, mas se manteve fi rme 
no Oriente Médio. 

Se os americanos podem, 
porque não os russos? O ar-
cabouço ideológico do socia-
lismo acabou, restou apoiar 
os regimes claramente ante 
ocidentais como a Síria. Petró-
leo e gás não faltam na Russia. 
É um exportador importante. 
Manter bases militares na re-
gião ainda é considerada uma 
forma de reafi rmação do poder 
militar. Em suma sobrou pouco 
espaço para pirotecnias inter-
nacionais como no passado. 

Restou recuperar o antigo 
nacionalismo, tão duramente 
combatido no período sovié-
tico, sempre identifi cado com 
o imperialismo. A burguesia 
russa é investidora  nas bolsas 
de todo o mundo e as fronteiras 
estão abertas para a infl uência 
do capitalismo atual. 

Pode se considerar que a 
primeira guerra mundial teve 
como motor o colonialismo, 
a segunda a ideologia e nada 
mais sobrou para os dias atu-
ais. Ainda que o atual governo 
russo tenha se esforçado para 
ocupar um canto muito estrei-
to nas mesas de decisões do 
futuro atual da humanidade.   
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Departamento Científi co de Neonatologia da SBP estima que 

a proporção ideal de leitos de UTI neonatal é de, no mínimo, 

quatro para cada grupo de mil nascidos vivos.

Segundo a entidade, no 
Brasil nascem quase 40 
prematuros por hora, 

ou mais de 900 por dia. O 
Departamento Científico de 
Neonatologia da SBP estima 
que a proporção ideal de leitos 
de UTI neonatal é de no mínimo 
quatro para cada grupo de mil 
nascidos vivos. Existem atual-
mente 8.766 leitos do tipo no 
país, públicos e privados, que 
correspondem a 2,9 leitos por 
mil nascidos vivos.

Se considerados apenas os 
leitos oferecidos pelo SUS, a 
taxa cai para 1,5 leitos a cada 
mil nascidos vivos, levando 
em conta as 4.677 unidades 
disponíveis para essa rede. 
Por causa dessa realidade, 
a SBP vai lançar a campa-
nha Nascimento Seguro, na 
abertura do 7º Simpósio In-
ternacional de Reanimação 
Neonatal, que começou on-
tem (5), e vai até amanhã (7) 

O processo de interiorização de imigrantes 
venezuelanos que estão em Roraima para outros 
estados começou hoje (6), com 267 imigrantes 
levados para São Paulo e Cuiabá por aviões da 
FAB, em uma iniciativa do governo federal e da 
ONU. Os imigrantes serão acolhidos em abrigos 
nos destinos. O processo de interiorização foi 
uma estratégia adotada para proporcionar me-
lhores condições aos imigrantes venezuelanos 
que querem viver e trabalhar no Brasil. Com 
esse objetivo, o governo federal buscou vagas 
em abrigos de prefeituras, governos estaduais 
e na sociedade civil.

Os imigrantes que aderiram, de forma voluntá-
ria, ao chamado processo de interiorização acei-
taram deixar Roraima para buscar oportunidades 
em outras localidades. Antes do deslocamento, 
todos foram devidamente imunizados em relação 
a doenças como sarampo, caxumba, rubéola, 
febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. 
Passaram por regularização migratória junto 
à Polícia Federal – por meio de solicitação de 
refúgio ou de residência temporária. Também foi 
verifi cada a adequação do perfi l dos abrigados 
à localidade de destino.

A interiorização não terá custo para os ve-
nezuelanos. As viagens serão custeadas com 
os R$ 190 milhões liberados ao Ministério 
da Defesa por meio da medida provisória 
823/2018, que trata da assistência emergen-

Foram cumpridos um mandado de prisão temporária

e seis de busca e apreensão, três em Santa Catarina

e três no Rio Grande do Sul.

Massa provoca perda de peso 

em dieta de baixo índice 

glicêmico.

Um estudo conduzido pelo 
Hospital Saint Michael, no 
Canadá, apontou que, diferen-
temente de outros pratos ricos 
em carboidratos, o macarrão 
não engorda. Pelo contrário, 
propicia perda de peso. Se-
gundo os pesquisadores, as 
massas possuem baixo índice 
glicêmico, ou seja, provocam 
menores aumentos do nível 
de açúcar no sangue.

“O estudo revelou que o 
macarrão não contribui para o 
aumento de peso ou de gordura 
corpórea”, disse John Sieven-
piper, um dos autores do artigo. 
“Na realidade, a análise mos-
trou uma leve perda de peso, 
então o macarrão pode ser 
utilizado em dietas saudáveis, 
como aquelas de baixo índice 
glicêmico”, acrescentou. O 
estudo foi realizado com 2,5 
mil pessoas, que consumiram, 
em média, três porções de 
macarrão por semana durante 
três meses. 

O relatório fi nal aponta que 

Farmanguinhos 
começa a 
produzir 

remédio para 
transplantados

O Instituto de Tecnologia 
em Fármacos (Farmangui-
nhos) fi nalizou a produção 
dos primeiros lotes do 
medicamento tacrolimo, 
utilizado continuamente 
por pacientes transplan-
tados de rim e fígado. A 
medicação era produzida 
pela indústria privada 
nacional Libbs Farmacêu-
tica, mas por meio de um 
acordo de transferência 
de tecnologia passou a ser 
produzida por Farmangui-
nhos, que é vinculada à 
Fundação Oswaldo Cruz. A 
Fiocruz e a Libbs já tinham 
desenvolvido uma parceria 
de desenvolvimento pro-
dutivo do medicamento 
que gerou, em cinco anos, 
uma economia de R$ 980 
milhões para os cofres 
públicos, por tornar a me-
dicação mais acessível aos 
usuários do SUS. 

A expectativa é de que 
a economia possa ser 
ainda maior com a con-
tinuidade da produção, 
após o credenciamento de 
Farmanguinhos na Anvisa 
como local de fabricação 
do remédio. Segundo a 
Fiocruz, atualmente cerca 
de 34 mil brasileiros fazem 
uso do medicamento, que 
é um imunossupressor, ou 
seja, reduz a atividade do 
sistema imunológico para 
que não haja rejeição dos 
órgãos após o transplante. 

São realizados mais de 6 
mil novos transplantes de 
rins e mais de mil de fíga-
do anualmente no Brasil. 
O tacrolimo é usado por 
toda a vida de uma pessoa 
transplantada. Espera-se 
que outros medicamen-
tos da mesma categoria 
terapêutica passem tam-
bém a ser produzidos por 
Farmanguinhos. Um deles 
é o everolimo, utilizado 
em pacientes com câncer 
renal e que, assim como o 
tracolimo, consta na lista 
de medicamentos estraté-
gicos do SUS (ABr).
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Faltam mais de 3 mil leitos 
de UTI neonatal no país, 

diz sociedade de pediatria
Levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) mostra que o país tem um défi cit de 3.305 leitos 
de unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), específi cos para o acolhimento de crianças que nasceram 
antes de 37 semanas e que apresentam quadros clínicos graves, ou que necessitam de observação

ção do parto, com presença de 
equipe e estrutura adequadas; 
apoio ao aleitamento materno 
e realização de campanhas 
de esclarecimento sobre a 
importância da prevenção de 
doenças. Segundo o Ministério 
da Saúde, o número de leitos 
de UTI neonatal que atendem 
pelo SUS aumentou em apro-
ximadamente 10% entre 2015 
e 2018, totalizando 4.697 leitos 
disponíveis na rede pública em 
todo o Brasil. 

O ministério acrescenta que 
o tempo de internação pode 
variar de 10 a 52 dias, depen-
dendo das características da 
população assistida, e que a 
estimativa de 3 mil leitos se 
refere apenas a um serviço 
analisado. Segundo a pasta, 
cabe aos gestores estaduais e 
municipais defi nirem a quanti-
dade de leitos de UTI neonatais 
que devem ser oferecidos à sua 
população (ABr). 

em Foz do Iguaçu. A entidade 
alerta para a necessidade de 
garantir a presença de um 
pediatra nas salas de parto, 
para o atendimento imediato 
de intercorrências, e da qua-

lificação de médicos e demais 
profissionais da saúde.

Também é defendida a huma-
nização da assistência à mulher 
gestante, pela oferta de leito de 
internação e local para a realiza-

A Polícia Federal (PF) de-
fl agrou na manhã de ontem 
(5) a Operação Bebel para 
desarticular esquema inter-
nacional de tráfi co de drogas 
que utilizava “mulas” – pessoas 
aliciadas para transportar 
bagagens com drogas – em 
voos no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos. Foram 
cumpridos um mandado de 
prisão temporária e seis de 
busca e apreensão, em Santa 
Catarina,e outros três no Rio 
Grande do Sul. Cerca de 40 
policiais participaram da ação.

As investigações começa-
ram em janeiro de 2017 com a 
prisão de duas passageiras que 
traziam drogas nas bagagens. 
Com isso, foram reunidas 
informações e documentos 
que permitiram localizar e 
acompanhar os integrantes 
da organização criminosa. A 
quadrilha atuava em Floria-
nópolis, Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul; e no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos.

PF defl agra operação para 
combater tráfi co de drogas

As “mulas” eram aliciadas pe-
los criminosos com a promessa 
de pagamentos em dólares para 
transportar uma mala até deter-
minado país. A bagagem con-
tinha, normalmente, cocaína. 
No retorno da viagem, após um 
curto período de permanência, 
outra mala com drogas sintéticas 

seria entregue por trafi cantes 
sediados no país estrangeiro. 
O fi nanciador do esquema já 
está preso em Santa Catarina, 
acusado pelos crimes de trá-
fi co internacional de drogas e 
formação de quadrilha. Ele foi 
apreendido com 60 mil compri-
midos de ecstasy (ABr).

Venezuelanos deixam Roraima 
rumo à São Paulo e Cuiabá

Refugiados venezuelanos se preparam para 

deixar Boa Vista com destino a São Paulo.
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cial e acolhimento humanitário das pessoas 
que deixaram a Venezuela. Segundo a Casa 
Civil da Presidência da República, responsável 
por coordenar o comitê federal, de caráter in-
terministerial, que busca assegurar melhores 
condições aos estrangeiros do país vizinho, o 
critério aplicado nesse primeiro transporte foi 
a disposição dos próprios venezuelanos, que 
voluntariamente se dispuseram a partir, e a 
existência de vagas em abrigos nas cidades 
de destino (ABr).

Macarrão pode ser 
incluído em dieta saudável

os participantes perderam 
aproximadamente meio quilo 
durante o período da pesquisa. 
Mas os autores ressaltaram que 
os resultados são “generaliza-
dos” e que são necessárias no-
vas pesquisas para determinar 
se a perda de peso também 
ocorre em outros tipos de 
dietas (ANSA).
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A - Responsabilidade Social
A doação de créditos da Nota Fiscal Paulista é uma pequena ação que 
ajuda muito o trabalho consistente que, há 26 anos, a ‘Associação Luiz 
Ramos Natan Sztamfater’ – Abração – realiza com atendimento de crianças 
em Creches na Zona Leste. Atualmente são 439 alunos matriculados. 
A Associação apoia famílias, sustentando a formação educacional e o 
desenvolvimento social. Para doar os créditos, é só entrar no site da Nota 
Fiscal Paulista e escolher a ‘Associação Luiz Ramos Natan Sztamfater’ na 
opção ‘Entidades’ - ‘Doação de Cupons com CPF (automática)’. Conheça 
mais sobre esta Associação no site (www.abracao.com.br).

B - Cachaça Envelhecida 
Depois de conquistar mais de 50 países, a Cia. Muller de Bebidas lança no 
Brasil a Cachaça 51 Gold, uma cachaça mais elaborada que entra para a 
linha premium da companhia. Com a promessa de agradar até os mais exi-
gentes, a bebida tem como target os consumidores que frequentam os mais 
refi nados restaurantes, hotéis, bares e casas noturnas. Feita com os mais 
rigorosos processos de qualidade, o produto traz um diferencial explícito 
em sua produção: leva mais de um ano envelhecendo em barris de carvalho 
americano, ganhando características da madeira. Com seu sabor equilibrado, 
com notas fl orais, de baunilha e frutas secas, é possível degustá-la como 
digestivo ou aperitivo. Saiba mais em (www.ciamuller.com.br).

C - Mobile em iOS
Aprender a desenvolver aplicativos para iPhone pode ser a oportunidade 
que faltava para sua carreira decolar. A Quaddro Treinamentos está com 
inscrições abertas para o próximo iOS Swift Bootcamp. Com um programa 
de ensino com mais de 200 horas de formação, o aluno tem a chance de 
aprender de forma 100% prática. O curso é oferecido nas modalidades 
on-line e presencial. O programa é dividido em módulos de ensino, nos 
quais o aluno aprende de forma 100% prática. São criados aplicativos, 
para que o aluno domine todos os recursos oferecidos pelo iOS 11 e 
consiga desenvolver seus trabalhos em Swift 4, a linguagem mais atual 
da Apple. Saiba mais em (http://www.quaddro.com.br/).

D - Concurso do Cartaz 
O prazo de inscrição para o Concurso do Cartaz da 32ª edição do Prêmio 
Design MCB, realizado pelo Museu da Casa Brasileira, está chegando ao 

fi m. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 10. O objetivo 
da premiação é promover a refl exão sobre o design brasileiro e incentivar 
o uso do cartaz como meio de expressão cultural. Além disso, a mostra e 
a promoção da votação popular visam estimular a participação do público 
no debate sobre a produção atual em design gráfi co e a revalorização do 
cartaz, como peça gráfi ca central em campanhas de divulgação. Com isso, 
o prêmio reforça seu caráter de apoio à construção da identidade do design 
nacional, ampliando sua interação com o público e aproximando os visitantes 
dos temas vocacionais da instituição. Mais informações: (www.mcb.org.br).

E - Interesse Público
Furnas abriu chamada pública para instituições interessadas em apresentar 
projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. O prazo para envio 
das propostas vai até o próximo dia 24, e o objetivo é estimular a criação 
de iniciativas voltadas para temas como efi ciência energética, fontes al-
ternativas de energia, armazenamento de energia e hibridização, usinas 
que podem gerar energia de duas fontes diferentes ao mesmo tempo. Os 
projetos apresentados devem ser de interesse público, isto é, seu resultado 
deve contribuir para a modicidade tarifária, a melhoria da qualidade do 
fornecimento de energia, o aumento da segurança dos empreendimentos 
ou a sustentabilidade socioambiental. Edital no site: (http://www.furnas.
com.br/detalhesNoticiaExterna.aspx?Tp=N&idN=5419).

F - Vendas Diretas 
Empreendedorismo está entre os temas principais do 1º Encontro de 
Vendas Diretas, da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, 
a ser realizado no próximo dia 10, das 8h às 15h30, no Villa Blue Tree. 
Entre os objetivos está o de apontar caminhos para que as empresas 
contribuam para a profi ssionalização dos empreendedores de vendas 
diretas. Criada em 1980, a Associação é afi liada a World Federation of 
Direct Selling Association. Sua atuação contribui para o desenvolvimento 
do mercado brasileiro de varejo e de vendas diretas, sempre focada 
em fazer o setor mais ético, transparente e que ofereça as melhores 
condições para empreendedores em busca de boas oportunidades de 
negócios. Outras informações: (www.encontrovendasdiretas.com.br). 

G - Inteligência Comportamental 
Saiba que é possível administrar confl itos e transtornos emocionais em 
todas as esferas, no ambiente corporativo, pessoal ou social. A Olho 

de Tigre – Inteligência Comportamental e Cultura Organizacional está 
com inscrições abertas para seu treinamento de imersão de quatro 
dias chamado ‘Programa de Inteligência Comportamental’. O método 
com base neurocientífi ca, criado por Orlando Pavani Júnior, tem como 
objetivo fazer com que as pessoas reajam de forma diferente diante às 
adversidades em todos os âmbitos da vida. O treinamento começa amanhã 
(7) e vai até terça-feira (10), no Hotel Fazenda Morada do Verde, em 
Campo Limpo Paulista. Informações e inscrições: (http://olhodetigre.
com.br/lp/programa-de-inteligencia-comportamental/).

H - Inovações em Engenharia
Estão abertas as inscrições para o Queen Elizabeth Prize for Engine-
ering. O prêmio, que destinará £1 milhão ao ganhador ou ganhadores, 
distingue trabalhos inovadores em Engenharia, com grande impacto na 
humanidade. Podem concorrer indivíduos ou grupos de até cinco pes-
soas. Ganhadores do prêmio incluem George Smith, Michael Tompsett, 
Nobukazu Teranishi e Eric Fossum, pelo desenvolvimento de sensores 
de imagem digitais (2017); Robert Langer, do MIT, por pesquisas com 
transporte de medicamentos (2015); e os pioneiros da internet Robert 
Kahn, Vinton Cerf, Louis Pouzin, Marc Andreesen e Tim Berners-Lee 
(2013). As candidaturas podem ser submetidas pelo endereço (https://
nominations.qeprize.org) até 18 de maio. Informações: (www.qeprize.
org) e (http://facebook.com/qeprize). 

I - Leilão de 500 Imóveis 
A Caixa Econômica Federal realiza mais um grande leilão no próximo 
dia 11 (quarta-feira), no Hotel Panamby, na Avenida Ordem e Progres-
so, nº 115 (Barra Funda). Os interessados também poderão dar lances 
pela internet através do site (www. fi dalgoleiloes.com.br). No portal, 
o comprador precisa conferir se o leilão que deseja participar está 
disponível para lances online. Estão disponíveis casas, apartamentos, 
espaços comerciais e terrenos com preços até 70% abaixo do mercado 
e lances a partir de R$ 29 mil em todo o Estado. Todos os bens estão 
disponíveis no site da Fidalgo. Para maiores esclarecimentos tels: (11) 
2653-8583 e 2653-0553.

J - Segurança Cibernética
Foi aberto o primeiro lote para as inscrições da Cyber Security Summit 
Brasil 2018, que acontece entre os dias 27 e 28 de julho, no Sheraton Sao 
Paulo WTC Hotel. A mais importante conferência de cibersegurança do 
Brasil promete trazer para a sua segunda edição o que há de mais inédito 
e exclusivo sobre o tema. Para melhorar a segurança cibernética, no 
Brasil e no mundo, é necessário estar ciente dos desenvolvimentos mais 
recentes. A conferência terá como atrações grandes nomes do Brasil e 
do mundo, com o objetivo de reunir profi ssionais de alto escalão como 
CEO, CIO, CISO, CTO, CRO, funcionários do governo, forças armadas, 
diretores, gerentes e analistas de TI, especialistas em segurança e em 
tecnologia. Saiba mais em (www.cybersecuritysummit.com.br) 
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A doação de créditos da Nota Fiscal Paulista é uma pequena ação que 
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Benefícios abaixo
do salário mínimo vão 
contra a Constituição

O Brasil participa de 

mais de 20 comitês da 

OCDE, mas apenas 

na qualidade de 

observador

Fazer parte desse seleto 
grupo, hoje composto 
por 35 países membros, 

ainda não é realidade. Porém, 
a admissão pode estar mais 
próxima, desde que o Brasil 
siga algumas recomendações. 
Acredito que seja consenso 
de que a entrada do Brasil na 
OCDE seja benéfi ca. Afi nal, 
trata-se de uma organização 
que promove políticas de 
desenvolvimento econômico 
e bem estar social em todo 
o mundo. 

Porém, parece muita inge-
nuidade acreditar que essa é 
a solução de todos os nossos 
problemas, como alguns 
insistem em dizer. Também 
me preocupam algumas con-
dições para fazer parte do 
grupo. Uma delas diz respeito 
ao salário mínimo. A OCDE 
recomenda que o nível do be-
nefício mínimo previdenciário 
seja desconectado do nível 
do salário mínimo. Em outras 
palavras, isso quer dizer que 
o benefício da previdência 
pode ser menor que o salário 
mínimo, hoje em R$ 954 (valor 
que a OCDE considera alto).

Não consigo ver essa reco-
mendação com bons olhos 
porque o salário mínimo no 
Brasil está longe de ser sufi -
ciente para proporcionar uma 
vida digna. Um valor menor 
que esse colocaria as pessoas 
em situação de miséria. Além 
disso, a recomendação não 
tem amparo na Constituição 
Brasileira. O texto é bem 
claro quando determina que 
nenhum salário ou benefício 
no país pode ser inferior ao 
de um salário mínimo. Em 
tempos em que a Constituição 

é ignorada ou interpretada 
como bem entendem os gover-
nantes, não me surpreenderia 
se o atual governo passar por 
cima dela para tentar uma 
vaga na OCDE.

Tal recomendação de des-
conectar benefícios do salário 
mínimo me leva a crer que, de 
fato, a OCDE, por mais profi s-
sional que seja, não tem como 
conhecer a realidade do nosso 
país. A OCDE também sugere 
mudanças na Previdência 
Social, incluindo a mudança 
da idade mínima para aposen-
tadoria. Eu defendo que se a 
OCDE realmente considera o 
INSS importante, que também 
recomende ao governo que 
sejam cobradas as empresas 
devedoras.

Se assim fi zesse, suponho 
que a recomendação não se-
ria seguida e o Brasil jamais 
entraria para esse grupo, 
considerando que as empre-
sas pertencentes a deputados 
federais e senadores devem 
R$ 372 milhões, segundo le-
vantamento da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional, 
divulgado em 2017. Mexer no 
bolso do trabalhador é uma 
coisa, mexer no bolso dos 
políticos é outra muito dife-
rente e eles não aceitariam 
sair perdendo. 

Quando falamos em valores 
devidos por grandes empre-
sas, o número ultrapassa os 
nove dígitos. Na época em 
que o relatório da PGFN foi 
divulgado, somente a Friboi, 
do grupo JBS, devia quase R$ 
2,5 bilhões. 

Acredito que as tentativas 
de entrada na OCDE merecem 
a atenção da população. É 
preciso estar atento para o 
que o governo fará para se 
adequar e se tais adequações 
podem nos prejudicar.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)

O item Alimentação passou de uma defl ação de -0,31% para - 0,27%.

A infl ação das famílias de me-
nor renda, entre 1 e 2,5 salários 
mínimos, avançou em março em 
relação a fevereiro, mas ainda 
assim fi cou abaixo da taxa das 
famílias de maior renda. Se-
gundo dados divulgados ontem 
(5) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV (Ibre/FGV), 
o Índice de Preços ao Consu-
midor - Classe 1 (IPC-C1) de 
março apresentou variação de 
0,08%, com alta de 0,09 ponto 
percentual (p.p.) acima da taxa 
apurada de fevereiro, quando o 
índice acusou variação negativa 
(defl ação) de -0,01%. Com o resultado, o 
indicador acumula alta de 0,57% no ano e 
1,45% nos últimos 12 meses.

O indicador, no entanto, fi cou abaixo do 
índice que mede a infl ação junto às famílias 
de maior renda. Segundo a FGV, em março 
o IPC-BR anotou variação de 0,17%. A 

Agência Nacional do Petróleo (ANP)

defi ne em edital modelos de contrato para o pré-sal.

Inicialmente prevista para 
entrar na licitação, a área do 
campo de Saturno, na Bacia 

de Santos, foi retirada da rodada 
em atendimento ao Ministério 
de Minas e Energia, mas deverá 
ser incluída no próximo certa-
me na modalidade de partilha.

“O edital traz os blocos em 
oferta, as regras e procedi-
mentos para participação 
e o cronograma preliminar 
da rodada”, informa a ANP, 
esclarecendo que fez “uma 
adequação dos valores rela-
tivos à garantia fi nanceira do 
Programa Exploratório Mínimo 
para as áreas em oferta”. No 
documento, a ANP mantém 
as regras da reabertura, ao 
fi m da rodada, das ofertas dos 
blocos não arrematados, que 
já constaram dos editais da 2ª 
e 3ª Rodadas de Partilha, mas 
com alguns aprimoramentos. 

“As empresas que não ti-

Passando por um grande 
plano de modernização, a Ará-
bia Saudita anunciou que irá 
inaugurar no pr´poximo dia 18, 
em Riad, o seu primeiro cinema 
depois de 30 anos. Segundo as 
autoridades, o objetivo é que a 
AMC Entertainment, empresa 
que garantiu a licença de abrir o 
cinema, construa nos próximos 
cinco anos mais de 40 cinemas 
em 15 cidades do reino.

A iniciativa acontece após 

o governo da Arábia Saudita 
retirar, em 2017, uma medida 
que proibia a instalação de 
cinemas no país. A população 
saudita é conhecida por ser 
uma grande consumidora de 
fi lmes e séries de televisão 
do Ocidente. O retorno das 
telonas é devido ao plano de 
modernização que o príncipe 
herdeiro Mohammad Bin 
Salman está introduzindo no 
reino (ANSA).
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ANP publica edital e contratos 
da 4ª Rodada de Partilha

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou ontem (5) o edital e 
os modelos de contrato da 4ª Rodada de Partilha de Produção [de petróleo e gás] no pré-sal, a ser 
realizada dia 7 de junho

áreas de Dois Irmãos, Três Ma-
rias e Uirapuru, nas Bacias de 
Campos e Santos, foram elabo-
rados dois modelos de contrato 
de partilha de produção, sendo 
um com a participação obriga-
tória de 30% da empresa, como 
operadora, e a outra sem essa 
participação.

A diretoria da ANP anunciou 
ter aprovada o Segundo Ciclo 
da Oferta Permanente de Áreas 
para exploração e produção de 
petróleo e gás natural. O pro-
cesso prevê a oferta contínua 
de campos devolvidos (ou em 
processo de devolução), de 
blocos exploratórios ofertados 
em rodadas anteriores e não 
arrematados e também dos 
blocos devolvidos à Agência. 
Os blocos selecionados para o 
Segundo Ciclo da Oferta Perma-
nente serão divulgados no site 
das rodadas de licitações até o 
próximo dia 30 (ABr).

verem garantias de ofertas 
sufi cientes na reabertura, por 
exemplo, poderão apresentar 
ofertas nesse momento e as 
garantias posteriormente”, diz 
a agência. Quanto aos modelos 

de contratos, eles trazem, en-
tre as novidades, a revisão da 
cláusula que trata de arbitra-
gem. Em face da manifestação 
de interesse da Petrobras em 
participar como operadora nas 

Avança a infl ação para famílias de menor renda
infl ação negativa de 0,72% 
em fevereiro para uma alta de 
0,43% em março; Habitação 
(0,07% para 0,23%); Saúde 
e Cuidados Pessoais; (0,17% 
para 0,3%); e Alimentação 
(-0,31% para -0,27%).

Já o grupo Educação, Lei-
tura e Recreação saiu de 
uma defl ação de -0,18% em 
fevereiro para uma variação 
nula em março (0,00%). Em 
contrapartida, os itens Trans-
portes (0,76% para 0,38%), 
Comunicação (-0,10% para 
-0,25%) e Despesas Pessoais 

(0,13% para 0,03%) apresentaram decrés-
cimo em suas taxas de variação. Nestas 
classes de despesa, destacam-se os itens 
gasolina (1,93% para -0,17%), tarifa de 
telefone residencial (0,08% para -0,51%) e 
alimentos para animais domésticos (0,31% 
para -0,30%) (ABr).

taxa do indicador nos últimos 12 meses 
fi cou em 2,76%, nível também acima do 
registrado pelo IPC-C1. A alta do IPC-C1 
em março refl ete elevação de preços em 
cinco das oito classes de despesas com-
ponentes do índice, com destaque para 
Vestuário, cuja infl ação passou de uma 

De acordo com o Indicador Serasa 
Experian de Atividade do Comércio, o 
movimento dos consumidores nas lojas 
de todo o país cresceu 0,6% em março. 
Em comparação com o mesmo mês do 
ano passado (março/17), o crescimento 
foi de 8,8%. No acumulado do primeiro 
trimestre, a atividade varejista cresceu 
7,3% frente ao mesmo período do ano 
passado, a maior alta para um primeiro 
trimestre dos últimos cinco anos.

Segundo os economistas da Serasa 
Experian, o avanço da massa real de ren-

dimentos e o impulso proporcionado pela 
expansão do crédito, face à sequência de 
redução das taxas de juros e da melhora 
dos níveis de confi ança do consumidor, 
impactaram favoravelmente a atividade 
varejista durante o primeiro trimestre do 
ano. O segmento de móveis, eletroeletrô-
nicos e informática foi o que mais cresceu 
em março: 1,9% em relação a fevereiro.

 Logo após aparece o setor de veículos, 
motos e peças, com expansão de 1,3%. 
Também operou em alta o setor de te-
cidos, vestuário, calçados e acessórios, 

com crescimento de 1,0% no terceiro 
mês do ano. 

Na direção contrária houve recuo de 
2,0% no setor de supermercados, hiper-
mercados, alimentos e bebidas, a queda 
de 1,2% em combustíveis e lubrifi cantes 
e a retração de 2,0% no segmento de 
material de construção.

O segmento de móveis, eletroeletrôni-
cos e informática foi o que mais cresceu 
no acumulado do primeiro trimestre em 
comparação com o mesmo período do 
ano passado: 12,4% (Serasa Experian). 

Atividade do comércio cresceu 7,3% no primeiro trimestreO primeiro cinema em 30 anos
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Até quando?
Mais de 40 dias se 

passaram desde a 

publicação do decreto de 

16 de fevereiro de 2018 

referente à intervenção 

federal militar na área 

de Segurança Pública 

no estado do Rio

Ultrapassou-se o período 
da boa vontade em que 
a população esperava 

algum tipo de mudança per-
ceptível, em algum setor sob 
intervenção. Desafortunada-
mente, isso não aconteceu. 
Além do aumento dos índices 
de criminalidade nesse período 
intervencionista comparados 
com o mesmo período do ano 
anterior, ocorreram eventos 
como o a execução da vere-
adora Marielle Franco e do 
motorista dela.

A morte na favela da Rocinha 
de oito pessoas, e a Chacina 
de Maricá, em um conjunto 
residencial do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida, com a 
morte de cinco jovens ativistas, 
negros e pobres que foram 
assassinados com requintes 
de crueldade pela milícia que 
busca se estabelecer no local.

Foi anunciada uma operação 
visibilidade do Exército face a 
esses acontecimentos e em um 
dos locais divulgados para essa 
operação, onde se esperavam a 
presença das tropas federais, 
foi a luz do dia assaltado um 
grande shopping Center, e não 
se viu presença militar alguma.

Esses episódios marcantes 
em pouco mais de 40 dias de 
intervenção federal são marcos 
tenebrosos que mais do que 
desafios. São provocações 
dos criminosos à autoridade 
do general Braga Netto e ao 
comando da intervenção.

Por outro lado, ainda que 
o processo intervencionista 
tenha se iniciado sem planeja-
mento e alocação de verbas e 
as Força Armadas tenham sido 
engolfadas em uma operação 
de caráter pirotécnico e diver-
sionista do governo central, 
já houve tempo suficiente, 
independente da existência 
de recursos para que com o 
comando da área de Segurança 
Pública nas mãos, para que 
os interventores tomassem 

medidas que só dependem da 
vontade política. 

É preciso não insistir na 
forma equivocada de que a 
fonte dos problemas está nas 
favelas. O cerco à Vila Kenedy 
e a brincadeira de gato e rato 
imposta pelos trafi cantes que 
dominam aquela localidade, 
com o tira e põe das barrica-
das nas ruas, só contribuíram 
para desgastar e dar caráter 
farsesco às ações do Exército.

Por outro lado, uma ação 
para estancar a gestão do 
crime na cidade feita a partir 
dos presídios, que se tornaram 
escritórios de coworking do 
crime, não foi ainda levada a 
cabo. Um exemplo foi a ins-
peção realizada no Complexo 
de Gericinó, em particular na 
cadeia onde estão os líderes 
da principal facção criminosa 
do Rio, e o que se viu foi um 
amplo desafi o à autoridade 
intervencionista, com atrasos 
e impedimentos a inspeção 
e resultados absolutamente 
pífi os.

De outro lado, tomamos 
como exemplo o bem-sucedido 
trabalho feito pelo ex-prefeito 
de Nova Iorque, Rudolph 
Giuliani. Na época, a teoria da 
tolerância zero e das janelas 
quebradas teve como esteio 
uma depuração que levou a 
demissão de 53% do efetivo da 
polícia daquela cidade.

E aqui no Rio, onde estão as 
atividades de correição e as 
ações de combate às milícias?  
Esses grupos paramilitares 
constituídos à imagem da 
máfi a italiana, cobrando taxas 
de proteção dos moradores e 
comerciantes e extorquindo 
através do comercio ilegal de 
gêneros alimentícios, internet, 
tevê por assinatura e venda de 
água, se transformaram hoje no 
Rio de Janeiro em uma ameaça 
maior que a dos vendedores 
de drogas nas favelas, camelôs 
armados do tráfi co, na feliz 
expressão do sociólogo Michel 
Misse.

Diante desse cenário, a po-
pulação carioca é aterrorizada, 
perde o direito básico de ir e vir. 
E o povo brasileiro a esperança. 
E fi ca a pergunta: até quando?

(*) - É professor de Direito da 
Faculdade Mackenzie Rio e ex-

subscretário Geral de Segurança.

Newton de Oliveira (*)

O PT e o PSOL lamentaram 
o resultado, as demais 
legendas elogiaram. Os 

líderes usaram também as redes 
sociais para as manifestações. 
O líder do PSDB na Câmara, 
Nilson Leitão (MT), divulgou 
nota em nome da bancada e 
do partido. “Uma decisão em 
sentido contrário frustraria a 
sociedade e ressaltaria o senti-
mento de retrocesso no combate 
à impunidade. Agora, deixemos 
o Lula para a Justiça. Vamos 
pensar e cuidar dos brasileiros 
injustiçados”, observa. 

O presidente nacional do 
PSOL, Juliano Medeiros, afi r-
mou que a decisão do STF 
despreza a democracia e o 
Estado Democrático de Direito. 
“Mostra-se necessária a forma-
ção de uma frente democrática 
contra a escalada de autorita-
rismo e violência, que restitua 
as liberdades políticas”, diz ele. 

O líder do PPS na Câmara, 
Alex Manente (SP), afi rmou 
que a decisão da Corte reforça o 
combate à corrupção e à impuni-
dade no país. “O STF reforçou a 
postura que vem se fortalecendo 

Os comandos dos partidos políticos divulgaram notas sobre a rejeição, pelo STF, do habeas corpus 

do ex-presidente Lula.

Com a rejeição do habeas 
corpus (HC) preventivo pelo 
STF, a defesa do ex-presidente 
Lula esgota as possibilidades de 
recorrer contra sua eventual 
prisão. Apesar de a Corte ter 
negado o pedido, Lula não deve 
ser preso imediatamente. É 
preciso que o juiz Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal de Curitiba 
e responsável pela condenação 
na primeira instância, emita um 
mandado de prisão. Há ainda 
trâmites processuais penden-
tes no TRF4, com sede em Porto 
Alegre, o que pode retardar a 
ordem de prisão.

A defesa de Lula já declarou 
que quer apresentar um novo 
recurso contra a rejeição do 
primeiro embargo pelos desem-
bargadores da Oitava Turma do 
TRF4. Os advogados têm dez 
dias corridos a partir da publi-
cação do acórdão – que ocorreu 

A defesa de Lula vai apresentar 

um novo recurso contra a 

rejeição do primeiro embargo.

Mais uma denúncia 
contra Cabral

A 7ª Vara Federal Criminal do 
Rio de Janeiro aceitou a 22ª de-
núncia contra o ex-governador 
fl uminense Sérgio Cabral. Além 
de Cabral, foram denunciados o 
ex-presidente da Fecomércio-
-RJ, Orlando Diniz, e outras 11 
pessoas, por crimes como cor-
rupção e lavagem de dinheiro.

Segundo o MPF, Diniz ofere-
ceu vantagens indevidas a Ca-
bral em benefício de empresas 
associadas à Fecomércio-RJ, e 
também empregou funcionários 
fantasmas no sistema Sesc/Se-
nac, a pedido do ex-governador. 
O esquema teria movimentado 
quase R$ 6 milhões.

O MPF diz ainda que o presi-
dente da Fecomércio valeu-se 
por diversas vezes do esquema 
de lavagem de dinheiro coman-
dado por operadores fi nanceiros 
de Cabral para ocultar e dissimu-
lar a origem ilícita de dinheiro. 
A denúncia foi aceita pelo juiz 
federal Marcelo Bretas no último 
dia 3 (ABr).

PGR: para que 
ninguém fi que 
acima da lei

Em nota divulgada ontem (5), 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) diz que a negação 
do pedido de habeas corpus 
preventivo ao ex-presidente 
Lula pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) “contribui para 
que ninguém esteja acima da 
lei”. O texto afi rma ainda que 
o Ministério Público (MP) “se-
guirá fi rme em seu dever de 
promover a Justiça e aplicação 
da lei para todos, de modo a 
dar segurança jurídica e nutrir 
confi ança nas instituições”.

Na madrugada de hoje, o STF 
negou, por 6 votos a 5, o pedido 
de liberdade de Lula, com o qual 
ele pretendia evitar a prisão, após 
a condenação no TRF4, segundo 
instância da Justiça Federal, 
com sede em Porto Alegre. O 
julgamento do recurso de Lula 
começou no dia 22 de março. 
Na ocasião, Lula ganhou um 
salvo-conduto para não ser preso 
até a análise fi nal do pedido de 
liberdade, sendo revogada com 
o fi m do julgamento. 

Lula foi condenado em junho 
do ano passado pelo juiz federal 
Sérgio Moro a nove anos e seis 
meses de prisão e teve a sen-
tença confi rmada pelo TRF4, 
que aumentou a pena para 12 
anos e um mês na ação penal do 
tríplex do Guarujá, na Operação 
Lava Jato (ABr).

O julgamento do habeas 
corpus do ex-presidente Lula, 
pelo STF, ganhou destaque 
ontem (5) nos meios de comu-
nicação ao redor do mundo. 
Na Europa, jornais como o 
italiano Corriere della Sera e 
o francês Le Figaro afi rmaram 
em suas manchetes que Lula 
está a um passo de ser preso. 
O Le Figaro declarou que 
Lula, que até ontem era o 
candidato favorito às eleições 
presidenciais, deve ser preso 
em breve, provavelmente na 
semana que vem.

“Em teoria, agora nenhum 
obstáculo separa o ícone da 
esquerda da prisão, mas, de 
acordo com muitos juristas, 
ele não deve ser preso até a 
semana que vem, provavel-
mente na terça-feira”, afi rmou 
o jornal. Para o italiano Corrie-
re della Sera, a decisão do STF 
é um golpe para Lula e para 
o Partido dos Trabalhadores 
(PT), que devem começar 
a preparar uma candidatura 
alternativa para as eleições 
presidenciais deste ano. “Para 
alguns, Lula é o símbolo da 
corrupção política; para ou-
tros é um herói popular vítima 
de uma conspiração golpista”, 
disse o jornal.
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Partidos reagiram à decisão do 
STF sobre habeas corpus de Lula
Os comandos dos partidos políticos PSDB, PT, PPS, PSOL e DEM divulgaram notas sobre a rejeição, pelo 
STF, do habeas corpus do ex-presidente Lula

a cada dia, de que ninguém está 
acima da lei. Ganha o país e 
todos aqueles que defendem o 
combate efetivo e permanente 
à corrupção”. O líder do De-
mocratas no Senado, Ronaldo 
Caiado (GO), usou as redes so-
ciais para destacar a relevância 
da decisão do Supremo. “É um 
sopro de fé e esperança em todos 
os brasileiros. O Supremo deu 

um passo importante”, afi rmou 
no Twitter. “A decisão do STF 
respeita a Constituição, as leis 
e os cidadãos brasileiros”.

Já, em nota, o PT criticou a de-
cisão do Supremo. “Ao pautar o 
julgamento do habeas corpus de 
Lula, antes de apreciar as ações 
que restabelecem a presunção 
da inocência como regra geral, 
a presidente do STF determi-

nou mais um procedimento 
de exceção”. O texto diz ainda 
que “ A nação e a comunidade 
internacional sabem que Lula 
foi condenado sem provas, num 
processo ilegal em que juízes 
notoriamente parciais não con-
seguiram sequer caracterizar a 
ocorrência de um crime. Lula é 
inocente e isso será proclamado 
num julgamento justo” (ABr).

Decisão sobre HC de Lula 
repercute na imprensa da Europa

A britânica BBC destacou 
que, por decisão da Suprema 
Corte, Lula deverá aguardar 
o julgamento dos recursos na 
prisão. O texto afi rma que as 
batalhas judiciais de Lula divi-
diram os brasileiros e que essa 
decisão não foi diferente. “Seus 
críticos lançaram fogos de 
artifício em comemoração. Os 
partidários de Lula foram para 
casa furiosos com o que dizem 
ser uma afronta à democracia 
e um golpe”, disse a BBC.

O espanhol El País deu desta-
que à iminente prisão de Lula. 

O jornal afi rma que é possível 
que a reclusão de Lula, “um dos 
líderes políticos mais populares 
do planeta há uma década”, 
seja breve já que a defesa ainda 
pode recorrer. Em Portugal, os 
jornais Expresso e Diário de 
Notícias também noticiaram o 
julgamento. Ambos ressaltaram 
que a prisão de Lula não deve 
ser imediata. “A decisão do STF 
será depois remetida para as 
instâncias judiciais inferiores 
e caberá ao juiz Sérgio Moro 
a ordem de prisão efetiva”, 
afi rmou o Diário (ABr). 

Mesmo com rejeição do HC, início da 
prisão de Lula ainda não tem data

rapidamente, por considerar 
esse tipo de recurso protelató-
rio. Porém, o juiz Sérgio Moro 
pode entender que a negativa 
do primeiro embargo, pelos 
desembargadores, já encerrou 
a possibilidade de recursos e 
decrete a prisão. No passado, 
Moro já proferiu decisões com 
ambos entendimentos.

Se o TRF4 negar os embargos 
antes de uma decisão de Moro, 
o tribunal deve comunicar o 
juiz para que ele possa expedir 
o mandado de prisão contra o 
ex-presidente. Somente com 
uma ordem de Moro é que o 
ex-presidente poderá ser preso. 
Caso isso ocorra, o mais comum 
é que ele seja levado para algu-
ma carceragem no Paraná, onde 
Lula deve cumprir, em regime 
inicial fechado, a pena de 12 
anos e um mês estipulada pelo 
TRF4 em janeiro (ABr).

no dia 27 de março - para abrir 
a intimação sobre o resultado, 
e mais dois dias úteis de prazo 
para entrar com o novo recurso: 
prazo que vai até 10 de abril.

A interpretação é que se este 
recurso, denominado embargos 
dos embargos declaratórios, não 
for julgado, o processo ainda não 
teve a tramitação esgotada no 
TRF4, o que impede a execução 
provisória da pena. O costume 
no TRF4 tem sido o de negar 

Após o STF negar o habeas 
corpus preventivo impetrado 
pela defesa do ex-presidente 
Lula, deputados defendem 
que o tema da prisão em 
segunda instância também seja 
discutido na Câmara. Segundo 
os parlamentares, o resultado 
apertado de ontem (4) - de 6 a 5 
votos - deixa uma “insegurança 
jurídica”. Na semana passada, 
foi apresentada na Câmara uma 
proposta que pretende retirar 
do texto constitucional o artigo 
que garante a presunção de 
inocência até a confi rmação da 
sentença penal. Pela proposta, 
do deputado Alex Manente 
(PPS-SP), a prisão não deve ser 
impedida mesmo se a sentença 
não for defi nitiva e ainda houver 
possibilidade de recurso.

Para o líder do PSB na Câmara, 
Júlio Delgado (MG), o resultado 
do julgamento expressa que o 
STF continua dividido e deixa 
a questão de segunda instância 
“absolutamente instável”. Ele 
defendeu que o tema também 
seja discutido pelo Legislativo. 
“Eeu acho que a Câmara 
tem que se manifestar com 
relação a isso. Se for o caso da 
prisão na segunda instância ou 
respeitar o direito de defesa e 
a presunção de inocência, a 
gente tem que regulamentar 
para que isso possa valer para 
todo cidadão”, destacou o líder.

Delgado afi rmou que não se 
surpreendeu com o resultado 
do julgamento, mas destacou 

O ministro Antonio Saldanha Palheiro, do 
STJ, indeferiu pedido de liminar proposto por 
advogados do ex-deputado Eduardo Cunha 
para que 51 testemunhas de sua defesa 
fossem ouvidas na ação penal que apura 
desvios de recursos públicos de contratos 
com empreiteiras. A 6ª Vara Federal do Rio 
Grande do Norte, em Natal, já havia negado, 
em primeira instância, a indicação das 
testemunhas sem prévia justifi cativa, após 
ouvir o Ministério Público Federal (MPF). 

Além disso, fi xou em oito o limite máximo 
de testemunhas por crime imputado ao 
ex-parlamentar. Por causa disso, a defesa 
de Cunha recorreu ao TRF5, que também 
manteve o veto agora confi rmado no STJ. 
No processo, a defesa de Cunha alegou 
que exigir justifi cativa para a indicação de 
testemunhas é uma “evidente violação à 
garantia constitucional à ampla defesa”, e 
que “a complexidade dos fatos imputados 
na exordial acusatória não só autoriza o 

extenso rol de testemunhas apresentado, 
como o exige”. 

Ao rejeitar a liminar, no entanto, o 
magistrado afi rmou que não houve ilegalidade 
na impugnação das testemunhas pelas 
instâncias inferiores. As testemunhas 
requeridas por Eduardo Cunha seriam 
ouvidas em um processo apurado pela 
Operação Manus, defl agrada no ano passado, 
e que é um desdobramento da Lava Jato 
(ABr). 

STJ rejeita pedido de Cunha para ouvir 51 testemunhas

Deputados querem 
que Congresso discuta 
prisão em 2ª instância

que os votos dos ministros Luís 
Roberto Barroso e Celso de 
Mello, apesar de divergentes, 
podem, segundo o deputado, 
nortear as discussões sobre o 
tema. Barroso votou contra a 
concessão do habeas corpus 
preventivo para evitar a prisão 
de Lula e Mello foi favorável ao 
recurso do ex-presidente.

O líder do PSOL na Câmara, 
Chico Alencar (RJ), acredita que 
até o julgamento das chamadas 
ADCs, há uma instabilidade 
que pode levar à mudança do 
entendimento a respeito do 
tema a qualquer momento.

Ele é contra o teor da PEC 
apresentada na Câmara, mas 
destaca que o assunto deve ser 
enfrentado de forma a evitar o 
crescimento de uma onda de 
violência e intolerância entre 
pessoas que tem posições 
divergentes sobre o tema.

Para o vice-líder do MDB 
na Câmara, deputado Mauro 
Pereira (RS), o resultado do 
julgamento mostra que “o Brasil 
está sendo passado a limpo”. 
“Todas as instituições têm que 
cumprir sua obrigação, a Polícia 
Federal, a Procuradoria-Geral 
da República, o Supremo, o 
Judiciário como um todo. Eu 
não tenho dúvida nenhuma de 
que a Justiça tem que ser para 
todos, não é só para ladrão 
de galinha e, em especial, a 
Justiça tem que ser rápida para 
quem rouba dinheiro público”, 
declarou (ABr).



Gosto de conforto, boas 

comidas, agradáveis 

vinhos, música com boa 

fidelidade e filmes em alta 

resolução, mas se tornar 

refém dos próprios gostos, 

é escravidão
 

Qual a diferença entre 
um carro de R$20 mil 
e um de R$70 mil? E 

qual a diferença entre um de 
R$70 mil e um de R$300 mil? 
Qual a diferença entre uma 
bolsa de R$ 20 e uma de R$ 
300? E uma de R$300 e outra 
de R$2 mil? Qual a diferença 
de um apartamento de 30m² 
e outro de 120 m²? E qual a 
diferença entre um de 120m² 
e um de 400m²?

Todo e qualquer produto terá 
uma ou mais funções. Um anel 
pode ter a função de beleza, 
status ou casamento; um carro 
pode ter a finalidade de levar 
alguém de um lugar para outro, 
com mais ou menos conforto, 
beleza ou status; uma viagem 
pode se remeter a status, co-
nhecer culturas diferentes ou 
compras. Assim, a pergunta ao 
comprar qualquer coisa, é: qual 
a real finalidade dela? Status, 
beleza, saúde, carregar coisas, 
transporte e/ou outro(s)?

A maioria das compras se 
refere não a uma necessidade 
e sim a um capricho, paladar, 
segurança ou status. Quase 
não há compras necessárias 
da classe média em diante 
(com exceção de remédios 
e tratamentos), porque tudo 
que for realmente importan-
te, já é possuído. As compras 
se referem a mais conforto, 
beleza, mais do mesmo, mais 
tecnologia e/ou outros.

O normal é as pessoas per-
derem de vista as reais causas 
de qualquer compra, pois se 
parassem para pensar sobre 
o quanto gastam de vida na 
compra de coisas pouco úteis, 
elas provavelmente gritariam. 

Uma Ferrari comprada com um 
mês de trabalho é uma coisa, 
mas comprada com 10 anos de 
economia é outra. O mediano é 
as pessoas comprarem benefí-
cios sem pensarem nos custos. 
Qualquer compra poderia ser 
permeada pela ponderação 
sobre qual o real benefício que 
isso traria e quanto da própria 
vida teria que ser usada?

Gosto de conforto, boas 
comidas, agradáveis vinhos, 
música com boa fidelidade e 
filmes em alta resolução, mas 
se tornar refém dos próprios 
gostos, é escravidão. Libertar-
-se dos próprios prazeres, 
tolerando a sua falta, mas não 
se submetendo a ela, é uma 
necessidade para épocas de 
crises financeiras na vida.

A pergunta mais importante 
que qualquer pessoa precisa 
fazer ao comprar ou decidir 
qualquer coisa na vida é: qual 
a verdadeira relação custo/
benefício que a compra (ter 
filho, casar, se separar, esco-
lher determinada profissão ou 
emagrecer) tende a ter a curto, 
médio e longo prazo? Vive -se 
reclamando do que falta ou fora 
perdido, mas a verdade é que 
os amigos e amantes não se vão 
por termos menos, mas sim o 
nosso status. Afinal, as únicas 
pessoas que realmente se pre-
ocuparão com o seu status são 
pessoas mais interessadas no 
que elas ganharão através de 
você do que por você mesmo.

Um belo vinho “Brunello di 
Montalcino” com um suculento 
bife de “chorizo” uruguaio são 
excelentes, mas se eu focar no 
real custo deles, numa época 
de crise, ficarão amargos. 

Melhor uma costela bem 
assada e uma cerveja boa e 
barata qualquer, se o sono for 
melhor.

(*) -  Psicólogo clínico formado 
pela PUC-SP, hipnoterapeuta e 

palestrante, é  criador do conceito de 
Hipnoterapia Educativa e presidente 

do Instituto Milton H. Erickson (www.
institutobayardgalvao.com.br).

Viva bem, desde que não 
se torne um escravo 
dos próprios gostos

Bayard Galvão (*)
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EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ nº 60.730.645/0001-01 - NIRE 35300058861

Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 18/04/2018 às 14:00h, em sua sede social à Avenida São José, 450 - Ayrosa -
Osasco/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, exame, discussão e votação
do Relatório da Diretoria, Balanço patrimonial, e das demonstrações do resultado do exercício social en-
cerrado em 31/12/2017; 2) Destinação do Lucros Líquidos do Exercício findo de 2017 e distribuições
dos dividendos; 3) Alteração dos membros do quadro diretivo. 4) Outros assuntos de interesse da
Companhia. Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, os documentos a que se
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017, podendo os
mesmos serem consultados na sede social da empresa. Osasco, 02/04/2017. Jonas Francisco Correa
Duarte - Diretor Executivo, Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial.                      (05, 06 e 07)

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866 

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 19 de abril de 2018, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) fixação do
número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos
membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixação do número de membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
da Companhia, bem como a indicação do Presidente do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária: 
(vi) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (vii) fixação da 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018; e (viii) instrução de 
voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias
constantes dos itens “i”, “ii”, “iii” e “vi” acima no âmbito de tal subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas 
que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato,
na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da
realização da Assembleia Geral. São Paulo, 04 de abril de 2018. Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves
Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração. 

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  860.654,29 335.441,55
Caixa  5.179,00 5.764,15
Bancos com Movimento  133,93 35,84
Aplicações Financeiras  527.387,67 7.687,87
Clientes a Receber  6.000,00 -
Imóveis a Venda  321.953,69 321.953,69
Não Circulante  19.789.110,58 7.845.483,29
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  15.364.092,90 3.406.291,53
Depósitos e Cauções  1.937,97 1.810,64
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  2.582.547,35 2.582.547,35
Investimentos de Incentivos Fiscais  1.444,13 1.782,74
Imobilizado
Valores de Custo e Correção 
 Monetária  5.873.614,58 5.890.614,58
(-) Depreciações Acumuladas  (4.034.526,35) (4.037.563,55)
Total do Ativo  20.649.764,87 8.180.924,84

Passivo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  13.373.491,42 171.934,05
Obrigações Trabalhistas e Sociais  29.073,00 29.073,00
Obrigações Tributárias  144.418,42 142.861,05
Adiantamentos de Clientes  13.200.000,00 -
Não Circulante  872.846,90 1.011.483,25
Tributos Parcelados  872.846,90 1.011.483,25
Patrimônio Líquido  6.403.426,55 6.997.507,54
Capital Social  39.961.238,00 39.961.238,00
Reserva de Capital  12.272.362,23 12.272.362,23
(-)Prejuízos Acumulados  (45.830.173,68) (45.236.092,69)
Total do Passivo  20.649.764,87 8.180.924,84

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
Receita Operacional Bruta  2017/R$ 2016/R$
Arrendamentos, Produtos e Serviços  250.462,61 
223.274,90
(-) Impostos sobre Arrendamentos, 
 Produtos e Serviços  9.141,91 8.149,54
Receita Operacional Líquida  241.320,70 215.125,36
Lucro Bruto  241.320,70 215.125,36
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  679.622,58 249.394,84
Depreciações  3.962,80 14.968,05
Impostos e Taxas  27.672,78 20.744,73
Despesas Financeiras  105.286,35 86.914,14
Outras Despesas  23,92 -
Prejuízo Operacional  (575.247,73) (156.896,40)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (575.247,73) (156.896,40)
Contribuição Social e I.R.  18.833,26 16.953,99
Prejuízo Líquido do Exercício  (594.080,99) (173.850,39)

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuízo Líquido do Exercício  (594.080,99) (173.850,39)
3- Prejuízos Acumulados  594.080,99 173.850,39
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2017/R$ 2016/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (594.080,99) (173.850,39)
Ajuste por: Depreciações  3.962,80 14.968,05
Prejuízo Líquido ajustado  (590.118,19) (158.882,34)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  (6.000,00) -
Outros ativos  (127,33) (1.810,64)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  - (2.748,54)
Obrigações Tributarias  (137.414,56) (135.644,62)
Imposto de Renda e Contribuição Social  335,58 (707,31)
Outros Passivos  13.200.000,00 -
Fluxo Caixa atividades operacionais  12.466.675,50 (299.793,45)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  (11.957.801,37) 257.226,18
Alienação de Investimentos  338,61 -
Alienação de Imobilizado  10.000,00 -
Fluxo caixa atividades de 
 Investimentos  (11.947.462,76) 257.226,18
Fluxo de caixa do exercício  519.212,74 (42.567,27)
Saldo no início do exercício  13.487,86 56.055,13
Saldo no final do exercício  532.700,60 13.487,86
Fluxo de caixa do exercício  519.212,74 (42.567,27)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017

A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a 
Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei11638/2007 
e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhecidas no 
resultado pelo regime de competência. 3- As depreciações foram 
calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação 
tributária. 4- O Capital Social é de R$39.961.238,00 totalmente 
integralizado e representado por 4.531.321.547 ações ordinárias 
sem valor nominal. 5- O Imposto de Renda e a Contribuição Social 
são apurados com base no lucro presumido.

Usina Açucareira Paredão S.A.
C.N.P.J. 61.340.238/0001-50

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 02 de Março de 2018.

Obra Social Santa Rita de Cássia
CNPJ 47.090.162/0001-21.

Rua Pedro Rodrigues Beja, nº 75,
CEP: 04403 - 300 -Vila Joaniza, São Paulo - SP.

Informamos que nossas demonstrações contábeis 
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 
31 de dezembro de 2016 estão publicadas no ende-
reço eletrônico www.obrasocialsantarita.org.br, Em 
cumprimento à exigência contida no Parágrafo Único 
do Artigo 41 da  Lei 12.101, de 27/11/2009.

Pe. Marson Orlando Souza - Presidente

COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA

Assembleia Geral Ordinária
São convocados os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 20 (vinte) de Abril de 2.018, na Rua Francisco Dias Velho, 587, às
dezoito horas, em primeira convocação, às dezenove horas em segunda e às vinte
horas em terceira convocação para discutir a seguinte ordem do dia:- 1) Leitura do
Relatório Anual do Parecer do Conselho Fiscal; exame, discussão e votação do Balanço
Geral e das Contas do Exercício de 2.017 e deliberação quanto ao Resultado do
Exercício de 2.017;  2) Renovação do Conselho Fiscal; 4) Assuntos Gerais. Na data em
que é feita esta convocação a Coopergogi Cooperativa de Assistencia Médica em
Obstetricia e Ginecologia, conta com 25 associados.

São Paulo, 04 de Abril de 2.018.
Dr. Reynaldo Augusto Machado, Dir. Presidente.

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

ou ligue para

netjen@netjen.com.br

Para quem deseja em-
preender, abrir uma 
franquia é uma ótima 

opção. Isso porque a empresa 
já traz um modelo de negócio 
estruturado, além de uma 
marca já estabelecida perante 
os consumidores, o que torna o 
investimento menos arriscado 
para os empreendedores. De 
acordo com a Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF), só 
nos últimos 3 anos as franquias 
de pequeno porte cresceram 
45% no Brasil.

Porém, com tantas opções 
no mercado, as franquias 
demandam alguns cuidados 
importantes que devem ser 
levados em consideração pelos 
empresários antes de investir. 
Alessandro Ribas, CEO da 
Louyt, empresa espanhola 
de mobile marketing que no 
Brasil atua por meio de micro-
franquias, listou 5 dicas para 
os empreendedores que pre-
tendem investir nesse modelo 
de negócio.
 1) Escolha um negócio em 

que tenha afinidade - 
Buscar o segmento que 
pretende investir de 
acordo com experiências 
anteriores, preferências 
ou valores pessoais é 

Cinco passos essenciais 
antes de abrir uma franquia
devem receber mais atenção no processo de negociação

1ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0210158-06.2009.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EVALDO 
SILVA, CPF 147.029.048-09, que nos autos da ação em epigrafe foi proferida sentença, a qual julgou 
improcedentes os embargos monitórios, ficando constituído o título judicial, na forma do artigo 1.102c, § 
3º, do Código de Processo Civil, para prosseguimento do feito nos moldes previstos no Livro I, Título VIII, 
Capítulo X do mesmo diploma legal, ficando sem efeito a suspensão da ordem de pagamento, retomando 
ela sua eficácia, sendo o embargante condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, dentro do prazo de 
15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do valor 
reclamado, cuja importância em março de 2017 correspondia a R$ 41.328,82 (quarenta e um mil, 
trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), sob pena de penhora, advertido de que, em caso 
de não pagamento, o valor reclamado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários 
advocatícios de 10% (dez por cento), tudo com fundamento no artigo 523 do Código de Processo Civil. 
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 março de 2018. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0241681-50.2006.8.26.0100 - 1374/06.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ ANTONIO DA MATTA, Antônio Comotti e sua Esposa, 
Maria Ines Franschini da Matta, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Vicente Señer Junquero, Mitsuko Iida Señer 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
João Graeber, 214, Vl. Ema, 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. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0040272-76.2013.8.26.0100 - 681/13.] 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) Coimfico S.a Industria e Comercio de Fios e 
Cabos Eletricos S.A, sindico Olair Villa Real, Banco do Brasil S/A, Ilda Tanese, Helena Tanese, 
Espólio de Carmino Liguori Neto, Carlos Henrique Leite Liguori, Inconel Indústria, Comércio de 
Aços Ltda, Banco Bonzano Simonsen, Banco Santander S.A, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Louis Albin e Persol 
Administração de Bens e Participações LTDA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Antonio Frederico, 477, Ipiranga, 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. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0101364-85.2009.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a FAMA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ 05.728.288/0001-39, na 
pessoa de seu representante legal, LEANDRO SCARPONI DA COSTA, CPF 287.674.988-25, que 
JOSÉ MOREIRA DE FREITAS, ajuizou uma Ação de Procedimento Comum, objetivando seja a 
mesma julgada procedente na obrigação imediata da transferência de propriedade e do financiamento 
do veículo Palio Weekend 16V, marca FIAT, ano/modelo 1997/1998, placa CLL-9189, chassi 
9BD178838V0491980V para a ré desde sua venda em fevereiro/2008, responsabilizando os 
requeridos pelas infrações de trânsito cometidas com o pagamento das multas, e ainda, a condenação 
dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos causados ao requerente, custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando os requeridos em lugar 
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, 
apresentem contestação. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados reveis, 
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 27 de março de 2018. 

38ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075524-04.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RITA DE 
CÁSSIA FLORENÇO, CPF. 095.019.258-97, que ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA lhe ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$40.517,31 (atualizado até 16/10/2017). 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de 
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após o prazo supra, ofereça impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. 

à internet, já é possível 
dar início ao negócio e 
conseguir clientes no 
primeiro mês. Como não 
precisam de alto aporte 
inicial, o retorno sobre o 
investimento é um dos 
mais rápidos entre as 
franquias; no caso da 
Louyt, de 6 a 12 meses. 

  A maioria das franquias 
pode levar até 6 meses 
para começar a operar, 
porque o franqueado 
precisa achar um ponto, 
treinar os funcionários 
e definir vários outros 
detalhes. Nas franquias 
virtuais ou home-based, 
por exemplo, o franque-
ado já pode ter lucro no 
primeiro mês. No nono 
mês do negócio, é possível 
alcançar um lucro médio 
de R$ 7 a R$ 10 mil;

 5) Analise o investimento 
necessário - O valor de 
investimento em uma 
franquia pode variar 
bastante. É importante, 
então, analisar os custos 
de cada uma e assegurar-
-se de que tem o capital 
necessário para todas 
as despesas iniciais do 
negócio. Saber o inves-
timento total necessário, 
assim como o prazo de 
retorno e a lucratividade 
da franquia, é essencial 
para a escolha do modelo. 

Fonte: Alessandro Ribas, 
CEO da Louyt. 

uma dica bastante im-
portante. Alessandro 
aponta, por exemplo, 
que não é bom escolher 
uma rede de franquias 
só porque ela está em 
evidência. Procure es-
colher de acordo com 
suas afinidades, além de 
levar em conta a rotina e 
a operação que o modelo 
de negócio exige;

 2) Avalie o mercado - Ana-
lisar qual é a demanda 
para o produto ou serviço 
oferecido pela franquia, 
ou se o mercado já está 
saturado pela concorrên-
cia, também é importante 
para verificar se o negócio 
é uma boa oportunidade. 
Avalie as necessidades e 
interesses das pessoas 
e identifique se há um 

espaço a ser explorado 
nesse segmento;

 3) Converse com outros 
franqueados - Entrar 
em contato com atuais 
e antigos parceiros da 
rede também pode aju-
dar a entender os pontos 
positivos e negativos do 
modelo. Também é im-
portante para saber se os 
franqueadores oferecem 
o treinamento e suporte 
necessário para o suces-
so do negócio;

 4) Home-based, quiosques 
ou lojas físicas? - As fran-
quias virtuais – como são 
conhecidas – possuem 
baixo investimento ini-
cial, por não precisar de 
ponto comercial e insta-
lações. Com apenas um 
computador conectado 
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Pesquisadores desenvolvem modelo matemático para avaliar decisões de jogadores 
de futebol. Metodologia também poderá ser aplicada em outros esportes.
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Especial

Peter Moon/Agência FAPESP

Com a ferramenta é possível, por exemplo, avaliar o 
desempenho do atacante e do goleiro em um lance de 
chute a gol no futebol – sem levar em consideração o 

resultado da jogada, com foco apenas nas decisões que cada 
um tomou. O trabalho, apoiado pela Fapesp, foi divulgado na 
Plos One. 

“É um trabalho inovador. Estudos anteriores abordaram a 
avaliação da decisão em um jogo recorrendo à avaliação de 
especialistas, recaindo em limitações ligadas à subjetividade da 
análise. Nós usamos apenas probabilidades, medidas a partir 
da observação de muitos outros jogos de mesma complexi-
dade”, disse Leonardo Lamas, pesquisador da Faculdade de 
Educação Física da UnB e primeiro autor do artigo.

Segundo Lamas, embora a validação do modelo tenha sido 
feita com foco na avaliação de goleiros de futebol diante de 
diferentes situações de ataque, a metodologia de análise 
pode ser aplicada em outros esportes coletivos e de oposição 
(modalidades em que existe confronto entre adversários). 
A pesquisa foi feita em colaboração com Junior Barrera e 

Guilherme Otranto, do Instituto de Matemática e Estatística 
(IME-USP), e Rene Drezner, da Escola de Educação Física e 
Esporte da USP. De acordo com Barrera, seu interesse pelo 
assunto surgiu ainda na década de 1990, quando assistia às 
partidas de futebol de seu fi lho, Rodrigo – goleiro em um time 
mirim de futsal.

“Como ele jogava bem, passou para o futebol de campo. 
Quando vi o menino no gol imenso, pensei: como ele vai fazer 
pra chegar na bola, sendo tão pequeno? Mas percebi que, em 
cada jogada, o gol de futebol de campo poderia se reduzir ao gol 
de futsal, se o goleiro estivesse adequadamente posicionado”, 
disse. Tal constatação disparou a fagulha inicial do trabalho. 
Ao longo dos anos, Barrera acompanhou o progresso esportivo 
do fi lho, cuja habilidade acabou lhe rendendo um convite para 
cursar uma universidade norte-americana.

Ao longo da trajetória de treinamentos do menino, Bar-
rera foi formalizando uma estratégia de posicionamento de 

Ferramenta auxilia 
na preparação 
tática de goleiros
Um modelo matemático desenvolvido por 
pesquisadores brasileiros permite determinar, antes 
mesmo que a jogada ocorra, quais são as melhores 
decisões que um jogador pode tomar em situações 
específi cas de uma partida esportiva

Pixabay

goleiros, que foi refi nada em 
conjunto com Felipe Rodri-
guez da Silva, um especialista 
em treinamento de goleiros 
formado na base do São Paulo 
FC. Ao longo do texto vamos nos referir a esta estratégia por 
“primeira estratégia”. Dado que essa é a primeira formalização 
conhecida de estratégia da dinâmica de movimentação de 
goleiros no futebol mundial.

Durante a evolução desse trabalho, Barrera conheceu o 
cientista do esporte Leonardo Lamas. Há sete anos, Lamas 
e Barrera escreveram um primeiro trabalho, que analisava 
as decisões de goleiros em uma das edições do campeonato 
brasileiro. “O estudo inicial foi submetido a um periódico 
inglês de prestígio, porém recusado. Um dos revisores disse 
que o nosso trabalho defi nia erro baseado em informação a 
posteriori”, disse Barrera.

“Inicialmente, não entendemos o que ele quis dizer. Depois, 
percebemos que o revisor se referia a defi nirmos como erro 
a identifi cação de outra ação do goleiro que seria mais bem-
-sucedida do que a observada no lance analisado, sem levar em 

conta que a eventual aplicação 
da nova ação poderia levar 
o atacante a escolher outra 
ação. Entendemos, então, 
que a questão central para a 
análise de decisão de jogado-
res dependia de formular um 
modelo que permitisse defi nir 
erro de decisão, escapando 
da armadilha da observação 
a posteriori”, disse. 

Na sequência do trabalho, 
a equipe passou a contar 
também com o cientista do 
esporte Rene Drezner e com 
o cientista da computação 
Guilherme Otranto. O grupo 
dividiu o problema em duas 
partes na tentativa de encon-
trar uma solução.

“Nosso estudo teve dois 
objetivos. O primeiro foi de-
fi nir um método para avaliar 
as decisões de um jogador 

durante um jogo baseadas nas probabilidades de sucesso de 
suas ações. Para isso, diante da quantidade enorme de ações 
que o atleta pode realizar, era fundamental determinar uma 
abordagem para agrupar essas muitas ações em classes gené-
ricas – ainda que representativas das variáveis que distinguem 
as ações ofensivas”, disse Lamas.

Um exemplo de classe de ação é o passe. O jogador pode 
decidir passar a bola para a direita, para a esquerda, para 
frente ou para trás. Se esses passes ocorrem longe da região 
ofensiva e sem verticalidade no campo, têm pouco impacto 
para o jogo e podem ser agrupados em uma classe genérica 
“passe”.

Diferentemente, eventos de fi nalização têm grande relevân-
cia para o entendimento das tomadas de decisão. Chutes a gol, 
portanto, são tratados em classes mais específi cas, levando 
em conta a direção do chute, distância, efeito, altura, entre 
outros fatores.

“Construímos o modelo de representação de classes con-
siderando parâmetros relevantes do ataque e da defesa. E 
fi zemos a aplicação ao futebol, em situações de fi nalização 
ao gol. Nesta aplicação ao futebol, conversamos com técnicos 
de alto nível, vasculhamos a literatura e assistimos a muitas 
partidas do campeonato europeu de seleções”, contou Lamas. 
Defi nido o modelo de classes, o grupo partiu para o desafi o 
levantado pelo revisor que havia recusado o trabalho tempos 
antes: tratar do problema com a devida isenção científi ca, 
considerando todas as alternativas de ações de todos os jo-
gadores envolvidos na jogada.

Os pesquisadores aplicaram então o conceito de “oráculo” 
para desenvolver um grande banco de dados de lances seme-
lhantes aos que pretendiam analisar, calculando a probabilidade 
de ocorrência de cada resultado possível em um lance a partir 
da variação dos parâmetros que defi niam cada classe de ação 
analisada. Esse foi um divisor de águas no trabalho, alçando a 
descoberta a um patamar de ineditismo ainda mais elevado.

“Feito isso, o segundo objetivo do trabalho foi validar a nova 
metodologia, de avaliação das decisões com base em proba-
bilidades, aplicando-a na análise da estratégia dos jogadores 
em situação real de jogo. O método foi aplicado no contexto 
do goleiro de futebol”, disse Lamas. Criamos um oráculo com 
lances de 65 goleiros profi ssionais que jogaram em seleções 
nacionais nas Copas do Mundo de 2010 a 2014. Esse oráculo 

foi aplicado na avaliação da primeira estratégia, assim como 
na avaliação dos goleiros Gianluigi Buffon (Itália) e Júlio 
César (Brasil).

A análise de diversos lances de decisão de Buffon e Júlio 
César permitiu estimar as suas estratégias. As estratégias de 
Buffon, Júlio César e a primeira estratégia foram analisadas 
com base no oráculo. 

“Ao confrontar os resultados do oráculo com as três estra-
tégias que analisamos, verifi camos que, em grande parte, as 
decisões foram próximas daquelas com as menores probabi-
lidades de gol do oráculo. Ou seja, todas apresentaram um 
bom desempenho em termos de decisões. Vale dizer que isso 
pode não ter signifi cado sempre na realização de uma defesa. 
Pode ocorrer o ‘frango’, caso em que o goleiro se posiciona 
perfeitamente para uma defesa, mas executa mal o gesto téc-
nico e a bola passa de forma banal por ele”, explicou Lamas. 
Ainda segundo o pesquisador, um processo qualifi cado de 
treinamento deve diferenciar o treino tático do treino técnico. 

“No Brasil, temos uma ênfase muito grande no treino técnico 
e físico e menor cuidado com a parte tática, de inteligência, 
fundamental para o bom desempenho. Isso é bastante verdade 
no caso dos goleiros”, disse. Na faceta aplicada do trabalho, 
os pesquisadores cuidaram para que a primeira estratégia 
fosse a mais didática possível, favorecendo seu uso no dia a 
dia de treinamento. O modelo se vale das linhas do campo e 
mais algumas regiões facilmente delimitadas em um campo 
de futebol. Há inclusive técnicos de goleiros que já estão co-
locando em prática essas regras de posicionamento.

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Projeto Temático 
“Armazenagem, modelagem e análise de sistemas dinâmicos 
para aplicações em e-Science”, que integra o Programa Fapesp 
de Pesquisa em eScience. “O estudo trata de um problema 
específi co do esporte, que faz parte de uma abordagem mais 
geral:o armazenamento, a modelagem e a análise de sistemas 
dinâmicos. Nesse contexto geral, o trabalho apresenta um 
modelo para um problema complexo de análise e projeto de 
interações cooperativas e/ou competitivas entre agentes num 
ambiente dinâmico ”, disse João Eduardo Ferreira, professor 
do IME-USP e coordenador do Temático.

Ferreira destaca que o modelo matemático tem aplicações 
possíveis nos mais variados ambientes dinâmicos. “Na área 
esportiva, por exemplo, temos aplicações interessantes para 
planejamento de estratégias. Em medicina, temos aplicações 
na área de segurança transfusional de sangue”.
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Push notifi cation - A 
importância de testes 
A/B e o uso correto 

das métricas

Há uma ampla discussão sobre push notifi cations 

em aplicativos móveis e os impactos que podem 

causar nos usuários

É consenso que boas estratégias de push podem melhorar 
as taxas de retenção e manter os usuários mais engajados 
com aplicativos... mas estamos preparados para entender 

o impacto real de cada mensagem?
É comum esperar um aumento na taxa de conversão, reten-

ção ou sessões por usuário, mas existem outros números, não 
tão bons de ouvir, que podem indicar uma estratégia incorreta 
de push. É muito importante identifi car as métricas corretas 
para cada caso e criar um modelo de acompanhamento efi caz 
no dia a dia.

O primeiro passo é defi nir objetivos principais, como impul-
sionar mais conversões, manter o aplicativo relevante para o 
usuário, aumentar o volume de sessões e assim por diante. Depois 
disso, temos que pensar sobre a melhor forma de estruturar 
a mensagem, assim como o melhor momento para enviá-la. 
Somente após essas etapas, enviar e fazer o acompanhamento 
com base nas métricas defi nidas anteriormente.

O problema com as métricas gerais é: se você não defi ne os 
aspectos corretos, acabará apenas com números bonitos para 
mostrar em uma apresentação. Esses números provavelmente 
serão um refl exo de métricas de vaidade, termo usado por 
Eric Ries para identifi car as métricas que não ajudam a tomar 
decisões. Por exemplo, é importante ter uma taxa de abertura 
alta, mas e se não tivermos uma boa taxa de conversão? E se a 
taxa de conversão for boa, mas a taxa de desinstalação for mais 
alta, a estratégia de push é uma boa ferramenta de marketing?

Essa é a razão pela qual devemos defi nir cuidadosamente 
nossas métricas e a forma como iremos acompanhá-las.

Quais métricas devemos acompanhar?
Existem algumas métricas comuns para push notifi cations:
Taxa de Abertura (Open Rate): Altas taxas de abertura podem 

pressupor mensagens atraentes. Rich pushes com emojis, dados 
personalizados e análise de comportamento podem ajudar muito. 
A taxa de abertura pode variar entre sistemas operacionais e 
aplicativos.

É apenas o topo do funil, dependendo dos seus objetivos 
principais com as mensagens. Por exemplo, se você está es-
perando um aumento na taxa de inscrição, a abertura do push 
sozinha não ajuda.

Taxa de Conversão (Conversion Rate): Aqui estamos falando 
de usuários que receberam um push e realizaram alguma ação 
de conversão, como uma inscrição, compra ou qualquer outro 
evento importante para o negócio.

Um bom ponto sobre a taxa de conversão é: se você recebeu 
uma mensagem e não abriu, a conversão realmente foi in-
fl uenciada pela mensagem recebida? Algumas pessoas podem 
argumentar que não é resultado da mensagem.

Dito isso, vamos pensar em outro cenário: você não usou o 
aplicativo nos últimos 7 dias e viu a mensagem enquanto estava 
em uma reunião. Após a reunião, você se lembrou dessa men-
sagem, abriu o aplicativo (organicamente, não pelo push) e fez 
uma compra. Talvez as mesmas pessoas do exemplo anterior 
possam argumentar agora que a compra foi, sim, infl uenciada 
pela mensagem.

Se considerarmos que muitos usuários checam seus smartpho-
nes toda vez que surge algo novo, mas não necessariamente o 
desbloqueiam para usá-lo, talvez seja correto atribuir esta futura 
conversão a uma notifi cação.

Taxa de Conversão por Clique (Click Through Conversion 
Rate): Nesse caso, as taxas de conversão por clique apenas 
contam as conversões de usuários que abriram a mensagem, 
representando toda a jornada de conversão. É um número mais 
preciso, mas certamente será menor que a métrica anterior (a 
taxa de conversão).

Considerando que estamos usando as métricas acima, vamos 
analisar o seguinte cenário:
Métrica/Mensagem Push notifi cation 1 Push notifi cation 2
Taxa de abertura 8% 10%
Taxa de conversão 2% 3,5%
Taxa de conversão por clique 0,5% 1%

Podemos rapidamente assumir que o push 2 é melhor que o 
push 1. No entanto, talvez não seja bem assim.

Trabalhando com testes A/B
O exemplo acima é bastante simples, e não estamos entrando 

em problemas como a receita de conversões e o custo para 
enviar cada mensagem (muito importante para calcular o ROI). 

Podemos fornecer mais uma informação sobre esses cenários:
 • O push 1 foi enviado na segunda-feira de manhã, um mo-

mento muito ruim para o aplicativo em questão.
 • O push 2 foi enviado na sexta-feira à noite, o dia e horário 

de melhor conversão para o mesmo aplicativo.
Agora, não está claro que o push 2 é o verdadeiro vencedor. 

Então, como melhorar nossa análise e conclusão sobre os re-
sultados? A resposta é: testes A/B.

Existem muitas ferramentas disponíveis no mercado que nos 
permitem criar testes A/B, fornecendo praticamente o mesmo 
ambiente para as variações. Assim, podemos confi gurar um teste 
para validar os números. Depois disso, imagine que recebemos 
os seguintes resultados:

Métrica/Variação A B
Taxa de abertura 8% 8%
Taxa de conversão 2% 1,5%
Taxa de conversão por clique 0,5% 0,3%
Vemos agora que a variação A é a vencedora.
Em alguns casos, é simplesmente impossível comparar diferen-

tes mensagens sem as mesmas condições de cenário. É preciso 
considerar a variação no comportamento do usuário em cada 
faixa de horário e dia da semana, assim como a sazonalidade 
do consumo ao longo do ano. Para resolver essa questão, use 
sempre as ferramentas de teste A/B para avaliar corretamente 
os resultados de cada mensagem.

Depois de ter as métricas corretas e a estrutura de teste A/B 
aplicada, é hora de validar cada hipótese e manter as melhorias 
nas mensagens em andamento como um ciclo PDCA (do inglês: 
Plan, Do, Check, Act). Se promoções especiais estão gerando 
taxas de abertura mais altas, mas não conversões, faça o teste 
com ofertas mais baratas ou descontos mais elevados. Se a 
taxa de abertura de mensagens simples não for tão boa, tente 
com rich push notifi cations... e assim por diante. Você sempre 
poderá criar um teste A/B para descobrir novas oportunidades, 
com as métricas corretas.

(*) É Gerente de Produto Mobile no Peixe Urbano.

Marcelo Zeferino (*)
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News@
Cyber Security Summit Brasil lança primeiro lote 
de inscrições

@Foi aberto o primeiro lote para as inscrições da Cyber Security Summit 
Brasil 2018 (www.cybersecuritysummit.com.br), que acontecerá 

entre os dias 27 e 28 de julho, em São Paulo. A mais importante confe-
rência de cibersegurança do Brasil promete trazer para a sua segunda 

edição o que há de mais inédito e exclusivo sobre o tema. Em 2018, o 
evento contará com o apoio do CyberEdTalks, do Information Security 
Media Group (ISMG) - o principal provedor de mídia da comunidade de 
segurança da informação. "É uma honra presidir a cúpula da cibersegu-
rança no Brasil, pelo segundo ano consecutivo, e trabalhar com a ISMG 
para lançar a marca CyberEdTalks", ressalta Rafael Narezzi, idealizador 
do evento (http://www.cybersecuritysummit.com.br/registro.php).

Gabriel Lobitsky (*)

Uma pesquisa da Frost & Sullivan destacou que até 2025 
apenas 26 cidades no mundo serão inteligentes, e a Internet 
das Coisas e a Gestão de Ativos (EAM - Enterprise Asset 

Management, em inglês) serão os protagonistas desse desenvol-
vimento. No entanto, para serem qualifi cadas como 'Inteligentes', 
as cidades precisam que os ativos de energia, construção, mobi-
lidade, saúde, infraestrutura, tecnologia, governança e educação 
sejam transformados e revertidos em melhorias e agilidade para 
a população.

No caso da América Latina, que ainda engatinha em projetos de 
'smart cities', há poucos exemplos locais, mas a atenção ao tema 
precisa aumentar, uma vez que a ONU prevê que até 2050, 90% 
da sua população viverá em megacidades. Hoje, claro, existem 
iniciativas mais avançadas que outras, como é o caso da cidade 
de Medelín, na Colômbia, que tem apostado em construções 
mais sustentáveis e em internet das coisas; em São Paulo, há 
parcerias público privadas acontecendo a fi m de otimizar a vida 
urbana – levando a inteligência para a rede elétrica, semáforos 
e internet. Aos poucos, também começam a surgir projetos do 
lado da construção civil, com IoT e EAM para tornar os edifícios 
mais inteligentes.

De acordo com uma pesquisa do IDC (IDC Energy Insights), 
os investimentos em soluções para tornar os edifícios mais 
inteligentes podem chegar a US$ 17.4 bilhões até 2019, e as 
construções inteligentes representarão 7% do mercado total das 
cidades inteligentes até 2025.

Acontece que quando falamos em tecnologias para smart buil-
dings, nos referimos a pequenos sensores, sofi sticados, acessíveis 
e conectados por meio de software de Internet da Coisas e EAM, 
os quais darão sentido a todos os dados gerados. Outro detalhe, 
é de que um edifício inteligente é verde, seguro e produtivo. A 
otimização do uso da energia, da segurança, e a qualidade de 
vida estão entre os benefícios que esse modelo oferece e, com 
a comunicação entre sistemas – alarme, supressão de incêndio 
– é possível oferecer melhor qualidade na segurança, água e ar, 
impactando na saúde dos indivíduos.

De forma prática, em um edifício inteligente, os equipamen-
tos que alimentam esses recursos não funcionam como peças 
independentes, pois precisam estar ligados uns aos outros para 
serem capazes de se comunicar máquina a máquina. Por exem-

Edifícios Inteligentes: faça as 
malas, você vai morar em um

Até 2050, 90% da população da América Latina vai morar em uma megacidade, e para acomodar tantas 
pessoas, além de cidades inteligentes, precisaremos de edifícios inteligentes

plo, o resfriador pode receber dados externos e informações da 
temperatura interna, operando, quando necessário, para manter 
a temperatura interna ideal; os sistemas de segurança, iluminação 
e ambiente podem economizar a vida útil dos ativos e reduzir 
o uso de aquecimento ou o arrefecimento, quando não houver 
ninguém no local; ou ainda, as leituras de sensores do sistema 
HVAC - aquecimento, ventilação e ar condicionado - podem ser 
usadas para gerar ordens de serviço, solicitando peças para manter 
a efi ciência e a funcionalidade de cada equipamento, evitando 
assim interrupções desnecessárias.

O que os dados fazem?

Os dados têm grande relevância nos edifícios inteligentes. O uso 
de sensores, Internet das Coisas, e outros dispositivos conectados 
geram grandes quantidades de dados que gestores podem usar 
para monitorar o desempenho, rastrear a localização física dos 
ativos e detectar potenciais problemas operacionais. Por isso, uma 
solução de gestão de ativos é um recurso estratégico na análise 
de dados estruturados e não estruturados, que podem ajudar na 
melhor tomada de decisão, descoberta de oportunidades para 
economizar dinheiro e melhorar a efi ciência operacional.

Os mecanismos de análise e insights em tempo real trazem 
mais automação e visibilidade ao planejamento; além de garantir 
melhorias na segurança por meio da manutenção e gestão de ope-
rações. Por exemplo, os profi ssionais da gestão do edifício podem 
analisar em tempo real os dados sobre a quantidade de energia 
que um sistema de aquecimento está usando, a partir daí será 
possível decidir se é hora de realizar uma manutenção preventiva, 
mudar a operação do equipamento ou mesmo descartá-lo. Um 
sistema EAM consegue, inclusive, agendar automaticamente as 
ordens de serviço para essa ação prévia.

Em um edifício inteligente a iluminação, refrigeração, aqueci-
mento, segurança e outros sistemas se comunicam perfeitamente 
através da IoT. O futuro trará um número grande de pessoas 
para conviver em ambientes que hoje, possivelmente, ainda não 
existem. Com aplicação da Internet das Coisas e outras tantas 
capacidades tecnológicas, seremos capazes de reduzir custos, 
aumentar a efi ciência operacional desses ambientes, e o melhor, 
melhorar e alavancar a qualidade de vida das pessoas, sejam elas 
moradoras ou não desses edifícios.

(*) É diretor de Vendas da Infor para Sul da América Latina.

Milhões de pessoas cru-
zam as grandes metrópoles 
todos os dias, inclusive in-
divíduos que não deveriam 
– criminosos foragidos ou 
suspeitos procurados pelas 
autoridades policiais. Mesmo 
com as câmeras de videomo-
nitoramento espalhadas por 
diversos cantos da cidade e 
em praticamente todos os 
estabelecimentos comerciais, 
a análise das imagens se atém 
às ações e não à identifi cação. 
Segundo o relatório da IHS, 
em 2020 serão 190 milhões 
de câmeras espalhadas pelo 
mundo, gerando um montante de dados e imagens que nenhum 
operador humano conseguirá monitorar sozinho.

Nesse cenário, a resposta para essa equação parte de uma 
ciência que até pouco tempo estava mais próxima à fi cção do 
que à realidade: Inteligência Artifi cial (AI). Baseada em Deep 
Learning, ou seja, redes neurais artifi ciais que são compostas 
de muitas camadas que imitam o mecanismo do cérebro para 
interpretar dados, as Soluções AI puderam expandir os limites 
da segurança por vídeo. A aprendizagem profunda melhora a 
precisão de algoritmos de reconhecimento facial, de emoções, 
cor de cabelo, gênero, idade ou acessórios, o que por si já va-
leriam os investimentos. No entanto, vai além, o sistema passa 
a ter capacidade de análise inteligente e simultânea em uma 
cena de larga escala, com mais de 300 pessoas.

É essa pequena revolução tecnológica que permite com que a 
tecnologia de análise de vídeos saísse de dentro dos estabeleci-
mentos e ganhasse as cidades. Na China, por exemplo, está em 
uso o maior e mais moderno sistema de vigilância do mundo, 
que usa o reconhecimento facial para identifi car os cidadãos – e, 
desta maneira, prender criminosos e suspeitos. Os equipamentos 
reconhecem o rosto das pessoas e associam com as informações 
registradas, como o carro que utiliza, núcleo familiar e até as 

pessoas com que se encontra 
frequentemente. A ideia é que 
o sistema seja pró-ativo e não 
apenas reativo, que previna 
crimes e não apenas ajude a 
esclarecê-los.

No fi nal do ano passado, 
a Dahua Technology apre-
sentou uma plataforma que 
reúne computador, switch, 
armazenamento, computação 
AI, lógica de negócios em uma 
única caixa. A solução suporta 
a análise facial de 130 milhões 
de pessoas por dia, 800 canais 
de estruturação de vídeo em 
tempo real, realiza a com-

paração entre rostos em tempo real de 20 bilhões de pessoas 
por segundo, tudo isso para atender às necessidades de uma 
população metropolitana de até 10 milhões de habitantes. Por 
exemplo, se as autoridades precisam encontrar um suspeito 
que é um homem de meia-idade com guarda-chuva vermelho, 
eles podem pesquisar palavras-chave como "guarda-chuva ver-
melho", "homem", "30 a 50 anos" e assim por diante. O sistema 
AI pode realizar uma pesquisa rápida e, portanto, economizar 
muito trabalho manual.

Cada vez mais a guerra contra a criminalidade passa a utilizar 
menos armas de fogo e mais a inteligência para desmanchar 
quadrilhas, antecipar ataques, e gerar provas contra criminosos. 
E apesar dos obstáculos e difi culdades que a tecnologia possa 
enfrentar, as tendências são otimistas. O avanço no reconhe-
cimento de objetos e veículos humanos causou um impacto 
signifi cativo nas aplicações de segurança e o próximo passo 
poderá ser o de integrar o reconhecimento de voz, que é uma 
assinatura única assim como as impressões digitais.

As Cidades Inteligentes começam a ser moldadas e um olhar 
para o futuro nos garante que a segurança será um dos maiores 
ganhos para todos os cidadãos – dentro e fora de casa.

(Fonte: Fernando Guerra, diretor comercial de projetos da Dahua Technology).

O olhar da ciência: como a Inteligência 
Artifi cial nos protegerá no futuro
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Esta sexta é o vigésimo primeiro dia da lunação. Na parte da manhã mais cedo a Lua em bom aspecto com Urano 

traz ideias positivas, novidades e boas surpresas. Às 10h37 a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Capricórnio 

às 15h02. Por isso no fi nal da manhã até o início da tarde podemos fi car ansiosos e tomar atitudes impensadas, 

esperando demais de situações que acabam não dando em nada. Com a entrada da Lua em Capricórnio será 

possível ter mais foco e objetividade depois da metade da tarde e na noite desta sexta.
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Este é um dia em que estará imerso 
em devaneios ainda mais à tarde. 
Faça uma revisão de suas condições 
atuais e veja o que pode melhorar 
em sua vida. Um período de grande 
energia pessoal com o Sol em seu 
signo para obter a cooperação das 
pessoas. 84/784 – Vermelho.

A sexta-feira só não é boa para 
assuntos de dinheiro, mas é seu 
dia favorável da semana. Comece a 
preparar novos planos para executar 
depois que passar seu aniversário. 
Até lá cuide melhor de sua saúde, 
resolvendo algumas diferenças para 
ter paz na vida. 04/404 – Cinza.

Fique perto dos familiares e amigos, 
vai precisar do apoio deles para algo 
que pretende realizar. Um novo 
contato pode trazer redefi nições 
para a sua carreira profi ssional. 
Como elemento negativo o dia dá 
um humor mais instável e reação à 
palavra. 94/394 – Amarelo.

A falta de ânimo, indisposição e 
situações vagas e confusas podem 
se apresentar nesta sexta. O fi m de 
semana será bom para fazer e tomar 
decisões que foram adiadas. Defenda 
seus ideais e aquilo que acredita 
e comece a mudar o que não lhe 
agrada. 93/393 – Verde.

Dê mais atenção e carinho às 
pessoas queridas, pois irá precisar 
delas, já que sozinho pode muito 
pouco neste momento. É preciso 
compartilhar para que possa lucrar 
mais. O sentimento de coletividade e 
forte, mas não deixe de se importar 
com você mesmo. 56/556 – Amarelo.

É melhor seguir as tendências 
e deixar maiores esforços para 
semana que vem. As emoções 
estarão sendo mais percebidas, por 
isso use nesta sexta o seu lado mais 
emocional e abra o coração dizendo 
que sente pelas pessoas íntimas. 
68/468 – Branco.

Força interior e disposição para a 
atividade sexual. Mantendo o seu 
ritmo de vida esta sexta-feira à tarde 
para o dia ser mais leve. Nos assuntos 
de dinheiro saiba compartilhar e terá 
grande força que o impulsionará a 
elevar-se e conseguir o que deseja 
de alguém. 93/693 – Verde.

No meio do dia, vida social e afetiva 
ainda com grande chance de ótimo 
relacionamento devido a excelente 
confi guração astral. Cuide melhor 
da saúde e faça viagens até mesmo 
de última hora. Maior disposição 
para realizar tarefas do dia a dia 
em casa na rotina junto da família. 
87/587 – Cinza.

As emoções estarão sendo mais 
percebidas e seguidas, por isso 
teremos mais barulho. Com pode 
usar a sensibilidade para realizar 
mudanças. Irá resolver situações 
pendentes na vida social, junto de 
amigos e familiares e será mais feliz. 
55/555 – Branco.

A falta de ânimo, indisposição e 
situações vagas e confusas podem 
se apresentar nesta sexta. O Sol 
na casa três em Áries ajuda a 
realizar mudanças preparadas. Na 
parte da manhã mais cedo a Lua 
em bom aspecto com Urano traz 
ideias positivas, novidades e boas 
surpresas. 49/349 – Lilás.

A vida pode sofrer grande 
transformação e uma revisão 
deve ser feita. Período bom para 
algo realizado por conta própria 
que tende a render bons lucros. 
As emoções estão intensas e 
profundas em um momento em que 
a sensibilidade aumenta a graus 
altos. 15/415 – Azul.

A Lua fora de curso até a tarde 
aconselha manter a rotina depois 
até as tres. Talvez precise de ajuda 
no setor profi ssional, mas o melhor 
será mostrar sua competência. Faça 
uma revisão para colocar tudo em 
ordem na vida ainda neste mês de 
abril. 84/584 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 06 de Abril de 2018. Dia de Santa Maria da Encarnação, 
São Celestino, São Marcelino de Cartago, Santa Catarina de Pallanza, 
São Diógenes e Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência. Hoje 
aniversaria o ator Michael Rooker que faz 63 anos, o ator, cantor e 
apresentador Juan Alba que nasceu em 1965 e a atriz Nívea Stelmann 
que chega aos 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau se distingue na magistratura, sendo justo, 
íntegro e amante da verdade. É determinado e pioneiro, com iniciativa 
e também muito independente, mas apesar disso prefere trabalhar em 
conjunto, mesmo porque se benefi cia fi nanceiramente trabalhando em 
equipe. Consegue ajuda e também socorre quem precisa diante das 
adversidades. No lado negativo, nascem os que enriquecem à custa 
do sacrifício e do trabalho dos outros. Tem tendência ao mau humor 
e à impaciência.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: 
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. 
Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: 
adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. 
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. 
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer 
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata: 
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão 
defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. Números 
de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
Para conquistar a nora: Para você que quer garantir 
um bom relacionamento com sua nora, uma semana antes 
do casamento, dê um presente a ela com uma fi tinha 
verde como enfeite no embrulho. Essa fi tinha terá que ser 
previamente benzida com água benta da igreja de Santo 
Antônio. Depois, acenda uma vela sobre um pires no dia 
da cerimônia, oferecendo-a para o anjo da guarda de sua 
futura nora. Jogue os restos da vela no lixo após queimar. 
Lave o pires e use-o normalmente.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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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
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Preposição
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50, em
romanos
Fã, em
inglês

3/fan — tor. 4/alfa — capô. 5/ocapi. 10/tutancâmon.
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Cena da peça “Olfato”.

Com uma comedia 
crítica que fl erta com 
o grotesco, a Cia 
do Escombro chega 
com seu mais novo 
trabalho: “Olfato”

O espetáculo estreia no 
sábado, 7 de abril. A 
peça passa pela discus-

são entre as relações de poder 
no público/privado e refl ete a 
situação política e social no 
Brasil atualmente. O elenco 
conta com Paulo Barcellos, 
Marco Barreto, Melina Mar-
chetti e Vivian Petri. Na tra-
ma, enquanto um importante 
evento político é transmitido 
pela televisão, uma mulher, 
juntamente com a babá e um 
recém-nascido, vai até um 
encontro extraconjugal em 
um sobrado, onde um homem 
e o seu amigo a esperam. Em 
cena, vemos uma mulher rica 
que busca realizar as fantasias 
não permitidas por seu status 
social; a babá, que a acompa-
nha diariamente, e que tenta 
achar saídas para sua condição 
servil; um homem, dono do 
local do encontro, o qual se 
envolve na situação sem que 

Silvia Machete

O espetáculo “Dussek Veste 
Machete” reúne músicas do 
compositor carioca, além de re-
pertório escolhido a quatro mãos 
por Dussek e Silvia. Na lista de 
sucessos do compositor incluídos 
no roteiro, Aventura, Cabelos 
Negros e Chocante. O espetáculo 
traz humor, música e picardia em 
doses generosas, reunindo a sáti-
ra e a crônica musical das canções 
de Dussek ao estilo performático 
de Silvia, que nas apresentações 
será acompanhada pelo pianista 
Danilo Andrade. Silvia Machete 
preparou Dussek Veste Machete 
em meio à turnê de divulgação de 
seu último CD Souvenir, que traz 
uma música que Dussek compôs 

A mostra coletiva “Edições Jacaranda” apresenta obras 
assinadas por 25 artistas de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pará e Pernambuco, em parceria com a Plataforma Jaca-
randá. Participam da exposição os artistas Afonso Tostes, 
Arjan Martins, Cadu, Caio Reisewitz, Carlos Vergara, 
Carlito Carvalhosa, Chiara Banfi , Daniel Senise, Ding 
Musa, Emmanuel Nasser, Janaina Tschape, José Bechara, 
Lenora de Barros, Lucia Koch, Luiz Zerbini, Marcone 
Moreira, Marcos Chaves, Maria Laet, Mauro Restiffe, 
Nuno Ramos, Raul Mourão, Vicente de Melo e Vik Muniz. 
Duas obras tridimensionais dos artistas Marcelo Cidade e 
Marcius Galan também estarão na exposição. São peças 
criadas especialmente para garantir a continuidade das 
atividades da Plataforma Jacaranda, que divulga obras e 
artistas brasileiros no exterior, além de editar uma revista 
trimestral de circulação gratuita e promover exposições.

Serviço: 55SP,  R. Barão de Tatuí, nº 377, Santa Cecília. De terça a sexta das 
11h às 19h e aos sábados das 11h às 17h. Entrada franca. Até 27/04.

Obra de Janaina Tschape que faz parte

da mostra Edições Jaracanda. 

Relações de poder

tenha por isso optado, mas 
que, ainda assim, não deixa de 
se aproveitar do que acontece 
ali; e, por fi m, o personagem 
intitulado “outro”, cujo desejo e 
cuja impotência estão em cons-
tante confl ito, manifestando-se 
nas estratégias que emprega 

para infl uenciar os demais.A 
inspiração da peça veio de dois 
cruzamentos: de um lado, a 
arena privada onde os interes-
ses pessoais, aparentemente 
subjetivos, refl etem também 
a realidade político-ideológica 
de seu entorno e, de outro, a 

D
iv

ul
ga

çã
o

votação do processo de impe-
achment de Dilma Rousseff, 
o que polarizou radicalmente 
o país.

Serviço: Teatro Container da Cia. Mungun-
zá, R. dos Gusmões, 43, Santa Efi gênia, tel. 
97632-7852. Sábados domingos e segundas às 
20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 30/04.

Exposição 
Divulgação

Valor Real
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba... Que as melhores coisas da vida são gra-
tuitas. Esse é o “dito” mais velho, mais banal, mais trivial que 
você poderia encontrar hoje. Mas ele é tão, tão verdadeiro. E 
é importante nunca perder isso de vista. Então, olhe ao seu 
redor. Sempre que você encontra amizade, lealdade, riso, 
amor... lá está o seu tesouro. Assim, hoje, para quem você 
escolhe dar tesouros assim numa quantidade ainda maior? 
Alguém pedirá isso para você hoje. E quando pedir, por favor, 
por favor, esteja pronto, ok? Aí você conhecerá o céu em que 
está. Pois você será um anjo especial.
Amor, Seu Amigo

Neale Donald Walsch

“Dussek Veste Machete”
para ela, chamada Totalmente 
Tcha Tcha Tcha. Dussek fez 
algumas sugestões e juntos deci-
diram incluir outras canções que 
tinham a ver com o espetáculo, 
descobrindo como elas poderiam 
ser interpretadas. Angela Rô Rô  
assina Tango da bronquite  e a 
própria Silvia comparece como 
compositora em 2 Cachorros. 
Quizás, Quizás, Quizás, Great 
balls of  fi re e Back to Black 
também estão entre as canções 
que fazem parte do universo 
comum aos dois artistas, ambos 
românticos e irreverentes.

Serviço: Casa de Francisca, R. Quintino 
Bocaiúva, 22, Jardim Paulista, tel.  3052-0547. 
Sexta (13) às 21h30. Ingresso: R$ 44.
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Moda e 
sustentabilidade, 

antítese mercadológica?

Todas as vezes que 

pensamos em moda 

buscamos as últimas 

tendências e o que as 

marcas estão fazendo 

para os próximos 

lançamentos de 

primavera/verão e 

outono/inverno

Além de todo o processo 
fabril das roupas e o fato 
de que muitas fábricas es-

tão com problemas com direitos 
humanos, tem a pegada ecoló-
gica dos materiais utilizados e 
do transporte até as lojas nos 
shoppings ou, atualmente, dire-
to na sua casa. Por último existe 
o descarte correto dos produtos. 
O problema das roupas, sapatos 
e tênis sempre é o que fazermos 
com os modelos “old fashion”, 
que ninguém mais usa e fi cam 
encostados no armário.

Muitas pessoas doam para 
instituições de caridade, ami-
gos, parentes e para aqueles 
que precisam. Mas no fi nal da 
linha, no Brasil, a maioria das 
roupas ainda vai parar nos li-
xões e aterros sanitários. Então 
precisamos parar de comprar 
roupas? O ideal seria, porém 
sabemos que a realidade é outra 
e que o minimalismo ainda é só 
um conceito que começa a ser 
colocado em prática por um 
mínimo de pessoas.

Temos o “upcycling” que dá 
uma ressignifi cação ao produto 
descartado, sem necessaria-
mente passar por um processo 
químico ou físico. É uma forma 
de fazer reciclagem, sem gastar 
mais energia do planeta. No 
caso específi co das roupas é 
agregado um valor de design 
e de criatividade. Na cidade 
de Eskilstuna, Suécia, por 
exemplo, fi zeram o shopping 
ReTuna Recycling, com várias 
lojas dedicadas somente a pro-
dutos de “upcycling”, veganos 
e reciclados.

Outra forma de minimizar o 
impacto ambiental é no processo 
de fabricação. O empreendedor 
Dan Barry, fundador da Marc 
Skid, começou a fazer cuecas e 
calcinhas com algodão orgânico 
e fi bras provindos de reciclagem 
de garrafas PET. Ou seja, cuecas 
e calcinhas ambientalmente cor-
retas! Além disso, cada compra 
ajuda instituições de caridade e 
apoio humanitário.

No fi nal de 2017, a indústria 
de calçados fez um relatório 
com as boas práticas, incluindo 
questões de saúde e segurança, 
meio ambiente e direitos huma-
nos, entre outros.  How to Do 
Better: An Exploration Practices 
within the Footwear Industry 
é o título do documento que 
mostra a preocupação e alguns 
processos para minimizar os 

impactos sociais e ambientais, 
sem perder o foco no fi nanceiro.

No caso do Brasil, temos a 
Insecta Shoes que nasceu como 
uma empresa de impacto socio-
ambiental, além de ser uma “Em-
presa B”, certifi cação específi ca 
para empresas responsáveis e 
conscientes. A empresa vende 
sapatos e acessórios ecológicos 
e veganos produzidos no país. 
Além de ter estampas muito 
bacanas, a marca é engajada em 
várias causas e possui diversos 
selos e parcerias.

Vemos que é um movimento 
sem volta, mas você deve se 
perguntar se apenas as peque-
nas ou médias empresas deste 
segmento estão preocupadas 
com estes temas. Um dos exem-
plos bem atuais é a Adidas, que 
vendeu um milhão de tênis 
feitos com plásticos retirados 
dos oceanos. Inicialmente, em 
2017, era para ser somente uma 
linha promocional com sete mil 
pares, porém o sucesso foi tanto 
que aumentaram a produção e, 
óbvio, as vendas.

Conforme a empresa, em cada 
par de tênis com design inspira-
do em ondas do mar é colocado 
95% de plástico retirado do oce-
ano e 5% de poliéster reciclado. 
Ainda é somente uma linha de 
tênis dentro de vários segmentos 
e produtos da marca, porém já 
é um bom começo.

Outra grande marca de tênis, 
vestuários e afi ns, não fi cou para 
trás e lançou o Nike Circular In-
novation Challenge, um desafi o 
focado em, como eles dizem 
no site, pensadores, fazedores, 
designers e engenheiros. A 
inscrição é até dia 1 de maio 
de 2018 e tem duas categorias: 
Design com material de moagem 
(Design with Grind) e Recu-
peração de material (Material 
Recovery) com prêmios em 
dinheiro e tudo mais.

Analisando estas duas em-
presas buscando soluções para 
questões dos seus resíduos e a 
questão ambiental do planeta, 
temos um pouco mais de espe-
rança para as gerações futuras. 
Sim, é uma visão um pouco 
romântica e até ingênua, mas se 
não acreditarmos que as ques-
tões fi nanceiras se adequarão à 
capacidade do meio ambiente 
e do planeta é melhor ficar 
deitado na cama esperando as 
catástrofes.

Temos que utilizar a inova-
ção, criatividade e o bom senso 
para realizar o nosso desen-
volvimento e sobrevivência 
no planeta. E você o que está 
fazendo para isso?

(*) - É professor da graduação e 
MBA na ESPM; coordenador do 

Centro ESPM de Desenvolvimento 
Socioambiental; idealizador e

diretor da Abraps; e palestrante
sobre sustentabilidade, 

empreendedorismo e estilo de vida
(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)
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A pesquisa CNI/Ibope 
mostra que 5% dos brasi-
leiros avaliam o governo 

Temer com o ótimo ou bom e 9% 
aprovam a maneira de governar 
do presidente. O levantamento, 
divulgado nesta quinta-feira, 
5 de abril, pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
informa ainda que 8% da po-
pulação confi am no presidente.

Os dados de março revelam 
que a avaliação da população 
sobre o governo de Michel 
Temer continua praticamente 
igual a de dezembro de 2017. 
O número dos que consideram 
o governo ótimo ou bom caiu 
de 6% no fi m do ano passado 
para 5% neste mês, oscilando 
dentro da margem de erro da 
pesquisa, que é de dois pontos 
percentuais para mais ou para 
menos. No mesmo período, o 
percentual dos que avaliam o 
governo como ruim ou péssimo 
caiu de 74% para 72%. Em com-
pensação, os que consideram 
o governo regular subiram de 
19% para 21%.

De acordo com a pesquisa, 
a popularidade do governo 
melhorou para a população 
de renda mais baixa. Entre os 
entrevistados que ganham até 
um salário mínimo, o número 
dos que avaliam o governo como 
ruim ou péssimo caiu de 79% 
em dezembro de 2017 para 72% 
em março.

O levantamento diz ainda que 
87% dos brasileiros desapro-

CNI/Ibope: 5% dos brasileiros 
consideram o governo

Michel Temer ótimo ou bom
Os dados de março revelam que a avaliação da população sobre o governo de Michel Temer continua 
praticamente igual a de dezembro de 2017

Presidente da República Michel Temer.

vam a maneira de governar do 
presidente e 89% não confi am 
em Michel Temer. A avaliação 
é melhor entre as pessoas 
que têm até a quarta série do 
ensino fundamental.  Entre os 
brasileiros com esse grau de 
instrução, 14% confi am e 83% 
não confiam no presidente. 
Neste grupo, 12% aprovam e 
83% desaprovam a maneira 
de governar de Michel Temer.

Além disso, 55% dos entre-
vistados consideram o governo 
Temer pior do que o de Dilma 
Rousseff. Os brasileiros conti-
nuam pessimistas em relação 
aos próximos meses: 67% 
acreditam que o restante do 
governo será ruim ou péssimo. 
Esse sentimento é maior entre 
as mulheres: 70% delas acredi-
tam que o restante do governo 

será ruim ou péssimo, enquanto 
que essa é a percepção de 62% 
dos homens.

As avaliações da população 
sobre as ações do governo em 
nove áreas também oscilaram 
dentro da margem de erro. “A 
mudança mais sensível ocorreu 
na área de segurança pública”, 
observa a CNI-Ibope. O per-
centual dos que aprovam as 
ações do governo na segurança 
pública aumentou de 11% em 
dezembro de 2017 para 14% em 
março. O número dos que re-
provam caiu de 86% para 84%.

A melhora mais signifi cativa 
da avaliação sobre as iniciativas 
em segurança pública foi regis-
trada nas regiões Nordeste e 
Sul. No Nordeste, a aprovação 
subiu 7 pontos percentuais e, 
no Sul, 6 pontos percentuais 

em relação a dezembro. No 
Sudeste, a aprovação para a 
área de segurança pública os-
cilou pouco. Subiu de 9% em 
dezembro de 2017 para 12% 
em março. Naquela região, 
86% desaprovam as ações do 
governo na segurança pública.

Mesmo assim, a área com o 
maior percentual de reprovação 
é a de impostos em que 90% 
desaprovam a ação do governo. 
Em seguida, com 84% de desa-
provação, vem a taxa de juros. 
Em terceiro lugar, aparece a 
saúde, com 87% de reprovação. 
Esta edição da pesquisa CNI-I-
bope ouviu 2 mil pessoas em 
126 municípios entre 22 e 25 
de março. A margem de erro é 
de dois pontos percentuais para 
mais ou para menos e o grau de 
confi ança é de 95% (CNI/Ibope).

Uma boa gestão é indispensável para 
qualquer negócio ter sucesso. Sem isso, 
a empresa acaba perdendo totalmente o 
foco em um mercado cada vez mais com-
petitivo e exigente. No fi m das contas, as 
chances de sobrevivência, crescimento e 
sucesso são consideravelmente menores. 
Para evitar que se chegue a essa situação, 
o foco deve estar na melhora da gestão. 
A boa notícia é que esse não precisa ser 
um processo difícil para a empresa. Veja 
4 passos:
 1) Controle as fi nanças - A gestão de 

qualquer negócio passa por um 
bom controle fi nanceiro. É ele que 
garantirá que a empresa tenha di-
nheiro para manter suas operações 
ou realizar investimentos, assim 
como dirá como acontecem suas 
movimentações financeiras. Não 
controlar as fi nanças é sinônimo de 
não as conhecer. 

Para fazer um bom controle fi nanceiro, 
portanto, é preciso que você faça um fl uxo 
de caixa, por exemplo. Ele é uma ferra-
menta que registra e representa todas as 
entradas e saídas fi nanceiras do negócio. 
Feito diariamente, o fl uxo de caixa é capaz 
de mostrar à gestão como ocorrem as mo-
vimentações de capital ao longo do período 
e quais são as necessidades específi cas da 
empresa. 

O controle fi nanceiro também deve 
incluir o planejamento de redução de 
custos. Para que outros resultados não 
sejam afetados, porém, é importante que 
essa redução de custos não implique na 
redução da qualidade dos produtos ou 
serviços oferecidos ao cliente. Mapeie 
processos, identifi que gargalos e invista em 
melhorias que possam diminuir os custos.
 2) Otimize processos - Uma boa gestão 

de negócios também é aquela que faz 
com que o empreendimento funcione 
da melhor maneira possível. Assim, 
se sua empresa tiver processos falhos 
ou mal elaborados, o resultado não 
será percebido apenas em forma de 
perda de dinheiro, mas também de 
qualidade e de tempo.  

Desta forma, a otimização de processos 
é uma das protagonistas da melhoria de 
gestão, já que leva a uma equipe com 
rendimentos melhores, a menores custos, 
alavancando também a experiência do 
cliente. 

É importante mapear e destrinchar esses 
processos e entender seu funcionamento, 
por que eles estão na empresa. Conheça 
também quais são os maiores desafi os de 
um processo. É evitar desperdícios, atingir 

Quatro passos para melhorar a 
gestão de um negócio

o padrão de qualidade ou ter um tempo 
reduzido de produção? Ao fazer isso, você 
entenderá melhor o que está impedindo o 
processo de melhorar. 
 3) Gerencie e controle o estoque e as 

compras - Dois setores cruciais para 
o sucesso da sua empresa são o de 
estoque e o de compras. Se um dos 
dois (ou os dois) não estiver fun-
cionando, a empresa tende a expe-
rimentar desabastecimento e perda 
de vendas simplesmente por não 
ter os produtos nas prateleiras. Um 
estoque grande demais também pode 
levar a furos e produtos encalhados, 
enquanto um setor de compras inefi -
ciente consegue negociações menos 
vantajosas e frequentemente mais 
caras para a empresa; 

É necessário manter um controle de 
estoque que seja capaz de identifi car todos 
os produtos que entram e que saem do 
negócio, quantos desses produtos estão 
armazenados, o valor pelo qual foram 
comprados e muito mais. Isso é essencial, 
porque apenas acumular os produtos em 
um local da empresa não vai trazer qual-
quer benefício para o negócio, além de 
aumentar as chances de desperdício. Se 
os artigos forem perecíveis ou se puderem 
se tornar obsoletos, é ainda mais impor-
tante monitorar atentamente o fl uxo de 
entrada e de saída com um bom controle 
de estoque;

E por falar em controlar o estoque, 
também é relevante que o giro do estoque 
seja conhecido. Se o produto tiver um alto 
giro, signifi ca que ele entra no estoque, fi ca 
pouco tempo e sai por ter sido vendido. 
Em alguns casos, a mercadoria é vendida 
antes mesmo de entrar no sistema! Já um 
produto com baixo giro é aquele que passa 

dias, semanas ou até meses nas prateleiras, 
precisando, portanto, de uma atuação di-
ferenciada para que sejam vendidos, ainda 
que mais baratos. 

Ter esse conhecimento é importante 
para que o setor de estoque dê feedback 
ao setor de compras, indicando o que tem 
boa saída e o que não;
 4) Faça um planejamento estratégico - 

Não é possível chegar em um tesouro 
sem ter um mapa. No caso do seu 
negócio, esse mapa para chegar até 
o sucesso vem em forma de planeja-
mento estratégico, que serve para in-
dicar qual é o caminho a ser seguido. 
Sem esse tipo de planejamento, sua 
empresa está lançada à própria sorte, 
o que, em um mercado competitivo, 
pode ser até mesmo fatal. 

Para saber aonde o negócio quer ir é 
preciso, primeiramente, conhecer onde 
ele está, qual a situação da empresa e 
quais são os desafi os por ela enfrentados. 
Se a empresa está estagnada, o desafi o é o 
crescimento. Se, por outro lado, o negócio 
está crescendo rápido demais, certamente 
o desafi o mora na garantia do sustento 
dessa nova realidade. Uma empresa que 
esteja experimentando um revés fi nanceiro 
e de faturamento, por sua vez, tem o de-
safi o de se manter competitiva e lucrativa 
no mercado.

Depois disso, é importante defi nir os 
objetivos, que são os pontos fi nais, e as 
metas, que funcionam como paradas no 
caminho. É necessário lembrar que os 
objetivos e as metas devem ser específi cos 
para a necessidade da empresa, podendo 
ser defi nidos, inclusive, de acordo com 
cada setor do negócio.

Fonte e mais informações: (www.adv-
tecnologia.com.br).

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONCEITO DO TRABALHO EM DOMICÍLIO
Funcionários que trabalham em home office, com horário flexível, 
precisam ter controle de ponto? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE CONTRATAR FUNCIONÁRIOS COM CARGA 
HORÁRIA SEMANAL DE 25HS, COMO PROCEDER?

A contratação poderá ser feita normalmente, sendo que a jornada 
semanal informada (25 horas) permite inclusive a contratação como 
tempo parcial segundo previsto no artigo 58 A da CLT. A empresa 
poderá inclusive realizar contrato de experiência limitado a 90 dias.

GORJETAS RECEBIDAS PELO RESTAURANTE
Qual o tratamento dado para as gorjetas recebidas pelo restaurante? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DETALHES DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE
Quais os detalhes do contrato de trabalho intermitente, tem que 
registrar em CTPS, qual o limite que pode trabalhar dentro do mês? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER AUMENTO SALARIAL A TODOS OS 
FUNCIONÁRIOS, UTILIZANDO O MESMO PERCENTUAL E POSTE-
RIORMENTE ABATER ESTE AJUSTE NO DISSÍDIO? 

A empresa poderá fazer descontos ou dedução somente serão possíveis 
quando o empregador os concede denominando-os como “ANTECIPA-
ÇÃO DE DISSÍDIO”, devendo inclusive esclarecer que se trata de valor 
compensável quando da divulgação do reajuste pelo sindicato.

PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA NAS FÉRIAS
Funcionário de férias terá direito ao valor do salário família. Na rescisão 
o aviso prévio indenizado entra como base de cálculo para o salário 
família? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

www.netjen.com.br

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

confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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O pretendente: FABIO CARAVIERI ROSA, solteiro, profi ssão professor, nascido em 
São Paulo - SP, 27/07/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Milton Rosa e de Marcia Suely Caravieri Rosa. A pretendente: DANIELA 
PACHECO SILVA, divorciada, profi ssão economista, nascida em Limeira - SP, 
04/08/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hamilton 
Pacheco Silva e de Sonia Aparecida Firens Silva.

O pretendente: RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, 31/10/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Walter Roberto Rocci e de Vera Lucia Silva de Oliveira Rocci. 
A pretendente: PAULA MADER ARAUJO, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Capivari - SP, 10/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Vieira de Araujo e de Liêda Maranhão de Andrade Araujo.

O pretendente: RICARDO REIS BARROS RIZZO, solteiro, profi ssão designer, nascido 
em São Paulo - SP, 07/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ogembo Fernando Antonio Rizzo e de Maria Irene de Loureiro Barros 
Rizzo. A pretendente: LIGIA MAIA TRAD, solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo - SP, 02/04/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Samir Trad e de Laura Martins Maia de Andrade.

O pretendente: EWERTON PEREIRA FRANCO, solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - SP, 16/06/1987, residente e domiciliado na Vila Olimpia, São Paulo 
- SP, fi lho de Donizete Bento Franco e de Genesci Pereira Santana Franco. A pretendente: 
MARIANA CORRÊLO JOBIM MALLET, solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, 26/07/1981, residente e domiciliada na Vila Olimpia, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldo Orro Jobim Mallet e de Maria Inez Corrêlo Jobim Mallet.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ADEMIR BORGES DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão 
copeiro, nascido em Nordestina - BA, no dia 18/08/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro Borges de Jesus e de Beatriz 
Maria Borges. A pretendente: SUELI FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Igreja Nova - AL no dia 06/11/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de 
Maria José Lourencio.

O pretendente: GABRIEL SANTANA DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 25/01/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Borges de 
Campos e de Elizabeth Maria Martins Santana de Campos. A pretendente: MARIA 
LINDINALVA FERNANDES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Butantã - SP no dia 03/03/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Mendonça de Sousa 
e de Olga Fernandes Maximo.

O pretendente: MARCOS DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 10/10/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos dos Santos e de Janiralva da Silva Santos. A 
pretendente: JESSICA RIBEIRO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 20/03/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Aparecido Ferreira e de 
Claudete Ribeiro Ferreira.

O pretendente: MARIO FERNANDO DIAS LOFFREDA MONTEIRO, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em Piracicaba (3º Subdistrito) - SP, no dia 14/08/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Fernando Monteiro e de Eliana 
Dias Loff reda Monteiro. A pretendente: GÉSSICA BRENA FREIRE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Tabuleiro do Norte - CE, no dia 17/12/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP fi lha de Francimar de Freitas Lima e de 
Maria Germânia Freire Chaves.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
fretista, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 28/10/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria das Graças Bezerra. A pretendente: 
TANIA ELAINE RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta 
Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/07/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP , fi lha de Adevanil Rodrigues e de Terezinha Aparecida Elizário Rodrigues.

O pretendente: FABRICIO DE SOUZA LINO, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de telecom, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 06/11/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, Sâo Paulo - SP, fi lho de Pedro de Souza Lino e de Neuza 
Honorio Lino. A pretendente: KAROLINE NASCIMENTO SIQUEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 11/04/1990, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP fi lha de José Alves Siqueira Filho e de 
Dirce Teresa do Nascimento Siqueira.

Dizem dois provérbios 

muito populares que 

“não há mal que dure 

para sempre” e que 

“só não há jeito para a 

morte”

Mesmo na hora de deix-
armos este mundo há 
a certeza, para quem 

tem fé, de que não é o fi m, mas 
o retorno para o mundo celes-
tial. A mesma fé deve sempre 
alimentar a esperança de dias 
melhores e até mesmo de cura 
diante de doenças graves e 
aparentemente incuráveis. 
Ditos populares existem aos 
montes e “a fé é a última que 
morre” é outro que faz muito 
sentido.

É certo que as pessoas não 
devem se deixar abater pelos 
períodos de intenso sofrimen-
to que enfrentam ao longo de 
sua caminhada. “Todas as tar-
des, o sol desaparece no hor-
izonte e se ergue novamente, 
sem falta, depois de umas dez 
horas de escuridão. Então, não 
há razão para duvidarmos de 
que ele se erguerá amanhã, 
depois de amanhã, e assim por 
diante”, diz o autor e mestre 
japonês Ryuho Okawa no livro 
A Mente Inabalável.

Okawa argumenta que algo 
semelhante ocorre em nossas 
vidas. “Depois de qualquer 
di-fi culdade ou período de 
sofrimento, você pode ter 
certeza de que o sol voltará 
a brilhar. Quando estiver 
passando por difi culdades ou 
for atingido por alguma dor 
no corpo ou na alma, procure 
olhar calmamente para si mes-
mo pela perspectiva de outra 
pessoa, e considere se alguém 
mais já enfrentou esse mesmo 
problema. 

As pessoas costumam pen-
sar que suas difi culdades são 
enormes e que não há nada 
que possam fazer para re-
solvê-las, mas os problemas, 
na maioria dos casos, não são 
únicos. Problemas iguais já 
ocorreram antes e estão ocor-
rendo agora. Outras pessoas 
já passaram por angústias e 
sofrimentos semelhantes aos 
seus.”

Que pais nunca enfrentaram 
problemas com seus fi lhos, 
que filhos nunca tiveram 
atritos com seus pais? Quem 
já não teve uma desilusão 
amorosa, não perdeu dinheiro 
em um negócio, ou não sofreu 
dissabores no trabalho? Ou 
qual família nunca enfrentou 
entre seus membros uma 
grave enfermidade, um aci-
dente? 

Como se tudo isso não 
bastasse, encaramos hoje de 

modo crescente o problema 
das drogas, da violência, da 
insegurança, de casamentos 
desfeitos, de tantos casos de 
gravidez precoce, de imensas 
carências materiais em um 
mundo cada vez mais injusto 
na repartição de suas riquezas.

São mazelas que fazem parte 
de nosso dia a dia. Causam 
intenso sofrimento e exigem 
grande força interior e muita fé 
para serem superadas. O mais 
fácil seria desistir, entregar os 
pontos. É muito fácil sorrir 
quando tudo está bem. Mas é 
diante da dor e dos sofrimen-
tos que nossa força interior e 
nossa fé são testadas.

“Se você acredita em Deus 
quando as coisas vão bem, mas 
deixa de acreditar quando elas 
vão mal, sua fé não é autêntica. 
A fé está no íntimo de cada um. 
Nada que venha de fora pode 
destruí-la”, afi rma o mestre 
Ryuho Okawa. Muitas pessoas 
passam a noite sem dormir, 
virando-se e revirando-se na 
cama, angustiadas por preocu-
pações. Se você está passando 
por isso neste momento, reúna 
forças, procure ajuda. O que o 
angustia agora não vai durar 
para sempre. 

Tenha certeza de que sairá 
mais forte se encarar seus 
problemas, sem se deixar 
dominar por sentimentos de 
autopiedade, sem sobrevalori-
zar seus sofrimentos. É muito 
importante a maneira como 
conduz sua vida em tempos 
de tribulação. Sem desânimo 
nem tristeza, reconstrua sua 
força e sua fé inabalável em 
dias melhores. Como ferro 
derretido nas mãos do fer-
reiro, você se purifi cará e se 
aproximará mais de Deus. 
Nunca se entregue à autopie-
dade; ande por seu próprio 
caminho com tranquilidade e 
fi rmeza. Esse é o caminho para 
fazer o sol nascer de novo ao 
amanhecer.

É fundamental nunca se es-
quecer de que um dos camin-
hos para ganhar capacidade 
para enfrentar ou conviver 
com problemas é a prática da 
meditação. “Quanto mais você 
praticar a meditação para a 
paz interior, maiores serão 
sua capacidade e sua rapidez 
para resistir às infl uências 
negativas das circunstâncias 
externas.” (Ryuho Okawa, 
em O Milagre da Meditação). 

Alimente sua força interior. 
Mantenha a fé em Deus, fonte 
da verdadeira felicidade.

(*) - Monge, é tradutor da editora 
IRH Press do Brasil, que publica 

em português as obras do mestre 
japonês Ryuho Okawa, com 

mais de 2.300 livros publicados, 
ultrapassando 100 milhões de cópias 

vendidas, em 29 idiomas
(www.okawalivros.com.br).

Tenha fé. O sol sempre 
volta a brilhar

Luís Carlos de Mello (*)

Obstrução
O primeiro processo no qual 

Lula se tornou réu refere-se 
a uma denúncia de obstrução 
de Justiça feita pelo MPF em 
Brasília. A ação foi aceita pelo 
juiz Ricardo Augusto Leite, da 
10ª Vara Federal da capital, e 
acusa o ex-presidente de ter 
tentado comprar o silêncio do 
ex-diretor da Petrobras, Nestor 
Cerveró. O petista é réu com seu 
amigo pecuarista José Carlos 
Bumlai, o banqueiro André 
Esteves, o ex-senador Delcídio 
do Amaral e mais três pessoas. 
O grupo teria articulado para 
tentar evitar que Cerveró 
fi zesse um acordo de delação 
premiada com o MPF.

África
Lula responde por corrupção 

passiva, tráfi co de infl uência, 
lavagem de dinheiro e organi-
zação criminosa em um proces-
so sobre obras da Odebrecht 
em Angola, que corre na 10ª 
Vara Federal de Brasília, sob 
o comando do juiz Vallisney 
de Souza Oliveira. O caso é 
fruto da Operação Janus, um 
desdobramento da Lava Jato. 
Segundo o MPF, o ex-presiden-
te teria usado sua infl uência 
para conseguir contratos para a 
construtora no país africano, em 
obras fi nanciadas pelo BNDES.

Em troca, a Odebrecht teria 
feito “repasses” que totalizaram 
R$ 30 milhões a Lula, principal-
mente por meio de pagamentos 
de palestras ministradas pelo 
petista. Além disso, o inquérito 
inclui a Exergia, empresa de seu 
sobrinho Taiguara Rodrigues 
dos Santos subcontratada 
pela empreiteira para atuar 
em seus projetos em Angola. 
A companhia, embora com 
pouca trajetória no mercado, 
teria recebido R$ 20 milhões 
da Odebrecht entre 2009 e 

Lula, em depoimento ao juiz Sergio Moro.

Além do tríplex, os outros 
processos em que Lula é réu

O ex-presidente Lula responde ainda a outros processos na Justiça
R

ep
ro

du
çã

o Marisa Letícia, morta no início 
de 2017. De acordo com a Polícia 
Federal, o ex-presidente utiliza 
o imóvel desde 2003 e é seu ver-
dadeiro dono. Já os advogados 
de Lula afi rmam que o terreno 
chegou a ser oferecido a seu 
instituto, mas que não houve 
interesse na aquisição. Além 
disso, defende que o petista paga 
regularmente o apartamento 
vizinho ao seu em São Bernardo 
do Campo, em um negócio de 
âmbito “estritamente privado”.

Sítio
Lula responde por corrupção 

e lavagem de dinheiro no caso 
referente a um sítio em Atibaia 
que teria sido reformado por 
Odebrecht e OAS em favor da 
família do ex-presidente, em 
troca de contratos na Petro-
bras. O caso corre no tribunal 
de Sérgio Moro.

Medidas Provisórias
Por fi m, o líder petista é réu 

por suposta venda de uma me-
dida provisória, em 2009, que 
prorrogou incentivos tributári-
os para o setor automotivo. O 
MPF diz que a lei teve como 
contrapartida o pagamento 
de mais de R$ 30 milhões em 
propinas para intermediários e 
agentes políticos. A denúncia 
faz parte da Operação Zelotes 
e foi acatada pelo juiz Vallisney 
de Souza Oliveira.

STF
O ex-presidente também 

foi denunciado pelo então 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, junto com 
Dilma Rousseff e ex-ministros 
dos governos petistas. Eles são 
acusados de integrar uma orga-
nização criminosa entre 2002 e 
2016, supostamente liderada 
por Lula. A denúncia ainda não 
foi acatada pelo STF (ANSA).

2015. Taiguara também é réu no 
processo, assim como Marcelo 
Odebrecht e mais oito pessoas.

Caças
A conturbada compra de 

caças pelo governo brasileiro 
também levou Lula ao banco 
dos réus. No âmbito da Oper-
ação Zelotes, o ex-presidente é 
acusado de tráfi co de infl uência, 
lavagem de dinheiro e organi-
zação criminosa ao, suposta-
mente, ter tentado interferir na 
aquisição de 36 aviões militares 
da fabricante sueca Saab. Além 
disso, o MPF diz que o petista 
teria negociado a prorrogação 
de medida provisória que con-
cedia incentivos fi scais para 
montadoras de automóveis. 

O objetivo seria benefi ciar as 
empresas MMC Automotores, 
subsidiária da Mitsubishi no 
Brasil, e Caoa, distribuidora 
das marcas Ford, Hyundai e 
Subaru no país. Assim como 
a Saab, as duas companhias 
eram clientes do escritório de 
lobby Marcondes & Mautoni, 
que teria repassado cerca de 
R$ 2,5 milhões a Luís Cláudio, 
fi lho de Lula. Os dois episódios 
teriam ocorrido quando o petis-
ta já havia deixado o Palácio do 

Planalto. O caso tramita na 10ª 
Vara do Distrito Federal, a do 
juiz Vallisney.

Apartamento
Novamente no âmbito da Lava 

Jato, Lula é réu na Justiça Fede-
ral de Curitiba por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, 
em um processo sobre a compra 
de um terreno para seu instituto 
em São Paulo e de um aparta-
mento vizinho ao imóvel onde 
ele reside, em São Bernardo 
do Campo. Os dois negócios 
estariam ligados ao pagamento 
de propina pela Odebrecht. A 
área que sediaria a fundação do 
ex-presidente foi adquirida em 
novembro de 2010 pela DAG 
Construtora, que pertence a 
um empresário ligado a Marcelo 
Odebrecht. Segundo a Polícia 
Federal, a empreiteira estaria 
por trás da compra - o terreno 
não virou sede do Instituto Lula 
e hoje está em nome de uma 
incorporadora.

Já o apartamento teria sido 
comprado por Glaucos da 
Costamarques, primo de José 
Carlos Bumlai, e alugado gra-
tuitamente ao petista por meio 
de um contrato celebrado em 
nome da ex-primeira-dama 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

O pretendente: DANIEL FERNANDO DE JESUS, solteiro, profi ssão fotógrafo, nascido 
em São Paulo - SP, 19/01/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Edson Bressan de Jesus e de Josefa Fernando de Jesus. A pretendente: 
ALINE SOARES PINHEIRO, solteira, profi ssão tatuadora, nascida em Guarulhos - SP, 
23/05/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
José Durval Pinheiro Silva e de Leonor Soares Paiva Silva.

O pretendente: GUSTAVO PELOSO VIEIRA DE ANDRADE, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, 05/10/1982, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Ubiraiba Vieira de Andrade e de Denise 
Aparecida Sales Peloso. A pretendente: PATRÍCIA SIMÕES CAYRES DE SOUZA, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, 24/03/1986, residente e 
domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Ivaney Cayres de Souza e de 
Célia Aparecida Simões Cayres de Souza.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DAVID DINIZ LOUBEH, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - SP, 12/08/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Martins Costa Loubeh e de Maria Apparecida Machado Diniz. A convivente: 
ADRIANA BARBIERATO DE LIMA, solteira, profi ssão música, nascida em São Paulo 
- SP, 16/03/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Benedito de Lima e de Helena Lucia Barbierato de Lima. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: PATRICK ARNOUD MELO VENANCIO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Belém - PA, 21/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Waldir de Jesus de Lima Venancio e de Vera Lucia Melo Venancio. 
A convivente: MARIANA CHAHINE VIEIRA FERREIRA, solteira, profi ssão psicóloga, 
nascida em Niterói - RJ, 10/07/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Fernando Ricardo Nunes Vieira Ferreira e de Amale Mikhail Chahine. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.
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Com o voto da presidente Cármen Lúcia,

STF rejeita pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula.

Os principais jornais e emissoras de televisão 
dos Estados Unidos destacaram a decisão do 
STF, que negou o pedido de habeas corpus do 
ex-presidente Lula. O New York Times trouxe a 
manchete “Lula, ex-presidente do Brasil, pode 
ser preso, defi ne Tribunal”. A reportagem disse 
que coube ao Supremo responder uma pergunta 
crucial, “em que ponto no processo de apelação 
o réu pode ser preso?”.

Já o Washington Post destacou: “Supremo do 
Brasil decide que Lula deve ser condenado à 
prisão antes de continuar apelando”. A reporta-
gem retratou a pressão contra e a favor o habeas 
corpus de Lula, nas dez horas de julgamento, e 
destacou o voto de Carmem Lucia: “”A falta de 
culpabilidade penal tornaria impossível para o 
Estado responsabilizar as pessoas, e isso pode 
levar à impunidade”.

O The Wall Street Journal traz a seguinte 
manchete: “Suprema Corte do Brasil rejeita 
pedido do ex-presidente Lula para evitar a 
prisão”. O jornal contextualiza e diz que o “caso 
dividiu o país e colocou a prova, três décadas 
de democracia”. O jornal impresso e portal de 
notícias USA Today publicou: “Ex-presidente 
Lula pode ser preso por condenação por cor-
rupção. O USA Today afi rmou que a decisão 
apertada do STF representa um “duro golpe 
ao candidato à presidência do maior colégio 
eleitoral da América Latina”.

A NBC News, uma das principais emissoras 
de TV aberta do país, também repercutiu a 
divisão da sociedade brasileira sobre o caso 
e disse: “O principal tribunal do Brasil decide 

Imprensa nos Estados Unidos destaca 
decisão do STF sobre HC de Lula

que o ex-presidente Lula pode ser preso por 
corrupção”. A emissora disse que o país con-
tinua “profundamente dividido”, depois do 
impeachment de Dilma Rousseff, em meio ao 
que chamou de “recessão paralisante” e um 
grande escândalo de corrupção.

A capa do site da Rede CNN destacou: 
“Ex-presidente Lula da Silva perde luta para 
adiar prisão”.  A matéria publicada relembrou 
a trajetória de Lula como presidente, assim 
como recordou a operação Lava Jato.  A CNN 
também fez uma retrospectiva do caso perante 

os tribunais, com as apelações da defesa de Lula.
A Rede Fox News – emissora reconhecida-

mente republicana, e principal concorrente 
da CNN – disse: “O maior Tribunal do Brasil 
decide contra Lula, a favor da prisão” do 
ex-presidente. A Fox afi rmou que o Su-
premo rejeitou a tentativa de Lula, de fi car 
fora da cadeia, enquanto apela contra uma 
condenação de apelação. A emissora também 
contextualizou a polarização da opinião pú-
blica brasileira sobre o julgamento e o caso 
de Lula (ABr).
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