
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sábado a segunda-feira,
05 a 07 de maio

de 2018

Ano XVI – Nº 3.620

BOLSAS
O Ibovespa: -0,2% Pontos: 
83.118,03 Máxima de +0,46% 
: 83.671 pontos Mínima de 
-0,65% : 82.746 pontos Volu-
me: 11,61 bilhões Variação em 
2018: 8,79% Variação no mês: 
-3,48% Dow Jones: +1,39% Pon-
tos: 24.262,51 Nasdaq: +1,71% 
Pontos: 7.209,62 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,5241 Venda: R$ 3,5246 
Variação: +0,03% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,60 Venda: R$ 3,70 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,5302 Venda: R$ 
3,5308 Variação: -0,5% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,5000 
Venda: R$ 3,6670 Variação: 
-0,08% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,30% ao 
ano. - Capital de giro, 9,36% ao ano. 
- Hot money, ,71% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.314,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,15% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,980 
Variação: -0,01%.

Cotação: R$ 3,5340 Variação: 
-0,13% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1958 Venda: US$ 1,1958 
Variação: -0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2120 Venda: R$ 
4,2140 Variação: -0,24% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1770 Ven-
da: R$ 4,3770 Variação: -0,36%.

Futuro: +0,03% Pontos: 83.725 
Máxima (pontos): 84.200 Míni-
ma (pontos): 83.100. Global 40 
Cotação: 805,527 centavos de 
dólar Variação: +0,74%.

“A morte é a curva 
da estrada. Morrer 
é só não ser visto”.
Fernando Pessoa (1888-1935)
Escritor português

outubro para a Presidência 
do Brasil. O ex-capitão do 
Exército é descrito como 
uma mistura do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, e do fi lipino Rodrigo 
Duterte (AE).

O jornal britânico “Fi-
nancial Times” avaliou 
na sexta-feira (4), em 

reportagem, que a decisão 
do Supremo (STF) de res-
tringir o foro privilegiado 
para deputados federais e 
senadores é “histórica”. Em 
outro texto, o periódico traz 
grande espaço para o apoio 
dado a jovens ao candidato 
à Presidência de direita, Jair 
Bolsonaro. A prerrogativa do 
privilégio agora só vale para 
crimes cometidos no exercí-
cio do mandato e em função 
do cargo. “A Suprema Corte 
do Brasil lançou um temor no 
Congresso do País”, trouxe a 
publicação.

O veículo de economia ex-
plica que, pela Constituição 

Jornal britânico diz
que restrição de foro no
Brasil ‘é decisão histórica’

doméstica, apenas o STF po-
dia julgar parlamentares, um 
privilégio que era visto como 
desencadeador da impunida-
de para os poderosos porque 
esses casos costumavam levar 
anos ou décadas para serem 
julgados “Mas, em uma decisão 
histórica, a Corte decidiu res-
tringir esse privilégio apenas 
a casos diretamente relaciona-
dos ao mandato e função atuais 
de um parlamentar”.

A decisão abre caminho para 
que centenas de processos 
conduzidos pelo STF e rela-
cionados à maior investigação 
sobre corrupção do Brasil, a 
Operação Lava Jato, sejam 
entregues a juízes de tribunais 
inferiores, como Sérgio Moro, 
apresentado na reportagem 

como ‘temido magistrado que 
lidera a investigação’. “Co-
nhecido por seus julgamentos 
rápidos e infl exíveis, Moro já 
prendeu o ex-presidente de es-
querda Lula e o ex-presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
por suas atuações na Lava Jato, 
que têm relação com a corrup-
ção na estatal Petrobras”.

O juiz, continua o jornal, 
só conseguiu abordar os dois 
depois que deixaram seus 
cargos, mas agora terá acesso 
a casos de uma série de polí-
ticos em atuação. Até agora, 
cerca de 56 mil políticos, juí-
zes, promotores, ministros e 
outros só poderiam ser julga-
dos por tribunais superiores. 
Após a decisão da Suprema 
Corte, o presidente da Câma-

O jornal britânico “Financial Times” avaliou que a decisão do Supremo é “histórica”.

A prerrogativa do privilégio agora só vale para crimes cometidos

no exercício do mandato e em função do cargo.

ra, Rodrigo Maia, anunciou a 
instalação de uma comissão 
para discutir uma emenda 
constitucional sobre o tema. 
“A decisão de Maia é vista por 
analistas como uma forma de 
retaliação contra a Suprema 

Corte”, trouxe o texto.
Em outra reportagem sobre 

o País, o periódico salienta 
que o deputado da extrema-
-direita, Jair Bolsonaro, vem 
buscando apoio de jovens 
eleitores para o pleito de 

Ministro do Planejamento, 

Esteves Colnago.

A equipe econômica do 
governo federal aguardará o 
resultado do crescimento da 
economia no primeiro trimes-
tre para revisar a projeção de 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) neste ano. A infor-
mação foi dada pelo ministro 
do Planejamento, Desenvolvi-
mento, Orçamento e Gestão, 
Esteves Colnago, ao deixar 
o Ministério da Fazenda, na 
sexta-feira (4), em Brasília.

“A gente deve esperar sair 
o PIB para fazer uma revisão”, 
disse, após lembrar que o IBGE 
divulgará o PIB do primeiro 
trimestre no próximo dia 30. O 
ministro indicou que não deve 
haver revisão da projeção do 
governo para o PIB, atualmente 
em cerca de 3%, quando será 
divulgado no dia 22 o relatório 
de receitas e despesas da União. 
O mercado fi nanceiro tem re-
visado as projeções para o PIB 
deste ano, segundo pesquisa 
semanal do Banco Central (BC) 
com instituições fi nanceiras. 

Atualmente, a estimativa está 
em 2,75%, abaixo da projeção 
do governo. Há quatro sema-
nas, a estimativa do mercado 
era 2,84%. Se o PIB for revi-
sado para baixo, vai impactar 

Presidente Temer discursa na 

ESPM em São Paulo.

Durante evento na manhã de 
sexta-feira (4), em São Paulo, 
na ESPM - Escola Superior de 
Propaganda e Marketing,  o 
presidente Temer, destacou 
que as taxas de desemprego 
vem caindo. “Quando assumi-
mos estava em torno de 14,5 
milhões de desempregados. 
Hoje há uma coisa curiosa que 
a imprensa tem registrado. 
Temos tido, todo mês, carteiras 
assinadas”, disse. “Os dados do 
IBGE falam em desemprego, 
mas isso não seria porque o 
desemprego cresceu, mas por-
que o desempregado passou a 
procurar mais emprego”. 

Segundo o presidente, este 
fato repercute no exterior. “O 
que acontece nestes quatro 
últimos meses é que a abertura 
de postos de trabalho atingiu 
mais de 1,5 milhão de pessoas. 
Portanto, é uma confi ança que 
vem sendo retomada e que tem 
repercussão no exterior”. Ao 
falar como professor, Temer 
destacou a importância de se 
ter segurança jurídica no país 

Resgate de Títulos
A Petrobras informou que con-

cluiu a liquidação fi nanceira do res-
gate antecipado dos títulos 5,750% 
Global Notes e 4,875% Global Notes, 
em dólares norte-americanos, am-
bos com vencimento em 2020. A ope-
ração foi concluída pela Petrobras 
Global Finance B.V. e o valor total 
do resgate foi de aproximadamente 
US$ 1,4 bilhão. O resgate foi fi nan-
ciado com os recursos em caixa, 
em linha com a sua estratégia de 
redução de endividamento.

Auxílio-moradia de 
juízes ‘até junho’

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, informou na 
sexta-feira (4) ao presidente 
da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), Jayme de 
Oliveira, que espera uma reso-
lução para a questão do auxílio-
-moradia dos juízes até junho. 
“Ou sairá uma proposta objetiva 
sobre o assunto ou teremos que 
ter outro caminho. Espero que 
aconteça a conciliação”, disse 
ela, segundo informações da 
assessoria do STF. 

O mês de junho é o prazo para 
seja encaminhado ao Congresso 
a proposta de orçamento do 
Poder Judiciário para o ano que 
vem. Em março, na véspera de 
uma ação sobre a constituciona-
lidade do auxílio ser julgada pelo 
plenário do STF, o ministro Luiz 
Fux suspendeu a análise judicial 
sobre o tema e enviou o caso 
para ser resolvido na Câmara 
de Conciliação. Atualmente, por 
força de uma liminar (decisão 
provisória) de Fux, todos os 
magistrados brasileiros recebem 
o benefício, atualmente de R$ 
4,3 mil, independentemente de 
possuírem ou não casa própria na 
cidade em que trabalham (ABr).

Cresce o setor 
eletroeletrônico

São Paulo - A produção 
industrial do setor eletroele-
trônico registrou crescimento 
de 11,1% nos três primeiros 
meses do ano, em relação a 
igual período de 2017, segundo 
compilação da Associação Bra-
sileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee) dos dados 
do IBGE.

A despeito do crescimento 
acima dos dois dígitos da 
atividade no setor, o Nível de 
Utilização da Capacidade Ins-
talada (Nuci) em março fechou 
em 77%. 

Essa folga entre produção 
efetiva e capacidade de pro-
dução das indústrias do setor 
eletroeletrônico é um indi-
cativo de que há ainda muito 
espaço para ser ocupado na 
capacidade de produção da 
indústria. O aumento da pro-
dução fabril de janeiro a março, 
segundo os dados da Abinee, 
foi estimulado pela expansão 
de 26,1% na área eletrônica, 
visto que a produção da área 
elétrica apresentou retração de 
1,4%. No segmento eletrônico, 
foram expressivos os acrésci-
mos de 26,3% na produção de 
equipamentos de informática e 
de 47,4% de aparelhos de áudio 
e vídeo (AE).
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Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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aBrasília - Com desempenho 

aquém do esperado nas pes-
quisas, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, e o senador Álvaro 
Dias (Podemos-PR) começaram 
a discutir uma possível aliança na 
disputa presidencial. O objetivo 
é construir uma coligação de 
centro em torno da candidatu-
ra de um deles e, dessa forma, 
tentar isolar PSDB e MDB, que 
negociam uma possível coligação 
em torno de Geraldo Alckmin.

Os presidenciáveis têm con-
versado por meio de interlocu-
tores e já se encontraram pelo 
menos uma vez nas últimas 
semanas para tratar do assunto. 
No fi nal de abril, eles almoça-
ram na residência ofi cial da 
Presidência da Câmara. 

No almoço, Maia e Álvaro 
concordaram que os partidos 
de centro precisam se unir, pois, 
do contrário, nenhum de seus 
representantes sequer chegará 
ao segundo turno da disputa pre-
sidencial. Os dois, porém, avalia-
ram que o cabeça dessa chapa de 
centro não pode ser Alckmin, que 
começou a negociar nas últimas 

Rio - Depois do julgamento 
que resultou na restrição do 
foro privilegiado a parlamenta-
res, o ministro Gilmar Mendes 
afi rmou que o debate sobre o 
tema é uma “falsa questão”. O 
ministro defendeu a prerroga-
tiva do Congresso de legislar 
sobre o tema. “Numa demo-
cracia, não se elimina o Legis-
lativo, embora no Brasil muitas 
vezes queiramos fazê-lo”, disse 
Gilmar, que participou de um 
encontro com correspondentes 
da imprensa estrangeira, no Rio 
de Janeiro. 

Gilmar também desenhou 
cenários sobre a remissão de 
processos para a primeira ins-
tância. “Pensem num político 
importante de um Estado do 
Nordeste ou do norte, e sendo 
investigado por uma comar-
ca local”, disse. “Comecem 
imaginar agora os processos 
que vão baixar de instância, e 
vejam como estará em seis ou 
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Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

Presidente Temer diz que 
desemprego está começando a cair

abrindo o comércio exterior 
aos investimentos estrangei-
ros para que tenhamos um 
certo papel-chave em nossa 
agenda de modernização do 
país”. Temer disse que, durante 
participação em eventos mun-
diais, líderes o têm abordado 
para perguntar sobre diversas 
ações que têm sido feitas pelo 
atual governo. Entre elas, a 
redução da infl ação, a reforma 
trabalhista, a fi xação do teto 
dos gastos públicos e a redução 
do desmatamento. Segundo o 
presidente, essas ações “reper-
cutem no exterior”.

Com relação a abertura 
política, destacou os acordos 
internacionais dos quais o 
Brasil está participando, en-
tre eles, o entre o Mercosul e 
a União Europeia e também 
com os países que compõem a 
Aliança para o Pacífi co, além 
dos entendimentos que estão 
sendo negociados entre o Bra-
sil, a Coreia do Sul e o Canadá. 
“Estamos trabalhando nessa 
direção” (ABr).

para que o Brasil possa receber 
investimentos. “Isso é o que 
dá ao investidor garantia para 
que ele venha, tranquilamente, 
investir aqui”. 

O governo tem busca-
do abrir “cada vez mais” a 
economia.“Temos que nos 
abrir para o mundo preser-
vando sempre, naturalmente, 
as questões nacionais, mas 

Gilmar Mendes: ‘numa democracia, 
não se elimina o Legislativo’

hoje está defi nido que ele é 
inelegível, por força da Lei da 
Ficha Limpa”, declarou, ao 
lembrar que a regra, que prevê 
a inelegibilidade de políticos 
condenados em órgão colegia-
do, foi aprovada “quase que por 
unanimidade e teve apoio de 
entidades ligadas ao PT”. 

“Não vejo possibilidade (de 
Lula se tornar elegível). A 
hipótese seria a revogação da 
própria condenação”, disse. “E 
tenho a impressão que o pró-
prio Lula sabe disso”. “É fácil 
entender a posição do PT: o PT 
tão tem um plano B”, emendou, 
ao falar sobre as alternativas 
de candidatura do partido do 
ex-presidente. A expectativa 
é de que, com Lula fora da 
disputa, nomes como o ex-
-prefeito paulistano Fernando 
Haddad e o ex-governador da 
Bahia Jaques Wagner possam 
ocupar a cabeça de chapa do 
partido (AE).

oito meses.” Ainda segundo o 
ministro, “a Justiça Criminal 
brasileira não é a 13ª Vara Fe-
deral de Curitiba”. 

Gilmar comentou ainda a pos-
sibilidade de o ex-presidente 
Lula deixar a prisão antes da 
eleição. “Tenho pra mim que 

Governo aguardará 
trimestre para revisar PIB

na previsão de receitas deste 
ano. Com isso, pode haver 
corte de gastos para se conse-
guir cumprir a meta de défi cit 
primário, resultado negativo 
de receitas menos despesas, 
sem considerar os gastos com 
juros. A meta para este ano é 
de R$ 159 bilhões.

Colnago participou de reuni-
ões no Ministério da Fazenda, 
sobre a cessão onerosa e da 
preparatória para a Junta de 
Execução Orçamentária. Sobre 
a cessão onerosa, que é o acerto 
de contas entre a Petrobras e o 
Tesouro Nacional nos contratos 
do pré-sal, o ministro disse que 
a discussão deve ser concluída 
até o dia 17 (ABr).

Maia e Dias articulam 
aliança para isolar PSDB

semanas aliança que pode culmi-
nar com o ex-ministro Henrique 
Meirelles como seu vice.

No DEM, a avaliação é de 
que Alckmin representa um 
“produto velho” e trará para sua 
candidatura todo o desgaste do 
governo Temer, se tiver um eme-
debista de vice. A aliados, Maia 
diz que erra quem aposta que a 
campanha se concentrará na po-
larização entre o ex-presidente 
Lula, que está preso e inelegível, 
e o deputado Jair Bolsonaro. 
Para ele, o foco acabará sendo 
o governo Temer (AE).
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O que sustenta uma 
carreira ou negócio

Quais são as reais 

competências e 

habilidades que o 

mundo corporativo 

exige dos profi ssionais 

de hoje? 

Para ser um empreen-
dedor reconhecido e 
bem-sucedido, é mais 

importante ter talento, paixão 
ou um propósito? Questões 
como essas nem sempre são 
verbalizadas, mas por todos 
os lugares que passo para dar 
palestras, seja no Brasil ou no 
exterior, percebo que a busca 
por essas respostas tem ator-
mentado muitos profi ssionais.

Sou apaixonada por minha 
carreira e atuação como pales-
trante motivacional e isso me 
motiva, me impulsiona. Mas, o 
propósito de realizar algo que 
faça bem para mim e para o 
outros faz com que o talento e 
a paixão sejam reconhecidos. 
Então, entre talento, paixão 
e propósito qual é o mais im-
portante? 

O livro ‘The Four’, de Scott 
Galloway, tem absorvido a 
minha atenção e me levado a 
muitas refl exões. Já disponí-
vel em português, essa obra 
revela novas visões sobre os 
idealizados e as empresas mais 
infl uentes do planeta - Ama-
zon, Apple, Facebook e Google. 
Segundo o autor, na velocidade 
em que vem surgindo as ino-
vações e transformações em 
todas as áreas, o que interessa 
das pessoas é que elas sejam 
excepcionalmente talentosas. 

Quando li a respeito, pensei: 
“Onde é que eu fi co nisso, 
se o interesse é só pelo meu 
talento?. Ser uma pessoa 
apaixonada e comprometida 
não é tão relevante quanto ter 
talento?”. Para chegar a uma 
conclusão, vamos entender o 
que signifi ca cada um desses 
atributos:

. Talento – É uma habilidade 
nata e a partir dela a pessoa 
vai fazendo, realizando e acon-
tecendo sem muito esforço. 
Essa habilidade é tão parte 
dela que pode até passar des-
percebida se outras pessoas 
não apontarem. Geralmente 
quem observa os verdadeiros 
talentos em uma pessoa é o 
outro, pois o dono do talento 
considera a habilidade natural, 
simplesmente normal. Mas, ao 
descobrir suas habilidades, se 
a pessoa não aperfeiçoar nunca 
será excepcional naquilo.

Existem também os talentos 
adquiridos, aqueles que são 
trabalhados, treinados a ponto 
de serem considerados natos. 
Agora, tem talento que, por 
mais treinado que seja, não é 
para a pessoa. Eu amo cantar 
e desde pequena queria ser 

cantora. Decidi fazer aula de 
canto e até descobri que sou 
afi nada, arrisco alguns tons, 
mas defi nitivamente esse não 
é o meu talento. É importante 
reconhecer o que é atração, o 
que é talento nato e o que pode 
ser desenvolvido. Eu posso até 
me envolver com música e me 
divertir com isso, tendo claro 
que esse não é o meu talento. 

. Paixão – Agora, quando 
você tem um talento, treina, 
percebe que está cada dia me-
lhor e fi ca feliz com isso, vem 
a paixão. O prazer somado ao 
conhecimento leva à paixão. Os 
cientistas dizem que a paixão 
dura pouco, talvez até dois 
anos, mas imagine o quanto 
uma pessoa pode realizar 
quando está apaixonada? A 
paixão dá energia, vontade, 
entusiasmo e o desejo de 
fazer cada vez mais e melhor 
o que se propôs. É como uma 
engrenagem! 

Quando se tem paixão e de-
dicação, as coisas acontecem, 
para tudo se encontra uma so-
lução! Nas entrelinhas do que 
conheci sobre os idealizadores 
das quatro maiores potências 
mundiais, sem a obstinada 
paixão eu não sei se eles che-
gariam aonde chegaram. Uma 
carreira ou um negócio promis-
sor pode começar do talento e 
atingir a paixão, mas será que 
a paixão também não pode ser 
a desenvolvedora de talentos? 

Ao refl etir sobre essas coi-
sas, cheguei a uma conclusão. 
Não importa se o talento gera 
paixão ou vice-versa. O que 
sustenta qualquer um desses 
dois atributos é o propósito. 
Nem o talento, nem a paixão 
isoladamente sustentam um 
profi ssional, um projeto ou 
um negócio. É o propósito o 
responsável por grandes reali-
zações de homens e mulheres 
extraordinários naquilo que se 
propõe a fazer. É o propósito 
que nos impulsiona a aper-
feiçoar talentos, nos mantém 
com os olhos brilhando, apai-
xonados! 

Segundo Viktor Frankl, psi-
quiatra austríaco que relatou 
no livro ‘Em busca do sentido’ 
o que o fez sair vivo dos cam-
pos de concentração nazista, 
“quem tem um porquê, en-
frenta qualquer como”. Tenha 
você um propósito, um porquê 
e certamente desenvolverá os 
talentos e a paixão necessários 
para tornar-se a melhor versão 
de si mesmo. 

E as pessoas ao seu redor, 
seja na vida pessoal ou pro-
fi ssional, reconhecerão você 
por isso. 

(*) - É empresária, autora de mais 
de 10 livros e uma das palestrantes 

mais requisitadas do Brasil (www.
leilanavarro.com.br).

Leila Navarro (*)
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O papa Francisco elogiou os 
esforços de bispos alemães para 
abrir a possibilidade de oferecer 
a eucaristia a cônjuges não ca-
tólicos em casamentos mistos, 
a chamada “intercomunhão”. 
O tema foi discutido em um 
encontro entre representantes 
da comunidade episcopal da 
Alemanha e o prefeito da Con-
gregação para a Doutrina da Fé, 
Luis Francisco Ladaria Ferrer.

Segundo uma nota da Santa 
Sé, Ladaria disse que o Papa 
“aprecia o empenho ecumênico 
dos bispos alemães e pede para 
eles encontrarem, no espírito da 
comunhão eclesiástica, um resul-
tado possivelmente unânime”. 
O tema da intercomunhão vem 
sendo bastante debatido na Ale-
manha, que possui uma grande 
comunidade protestante, e gira 
em torno da possibilidade de que 
uma pessoa de outra religião, mas 

Papa Francisco com um grupo de frades no Vaticano.

Vagas para 
‘aspirantes a 
gondoleiros’

A cidade de Veneza, na Itália, 
abriu inscrições para “aspiran-
tes a gondoleiros”, em um pro-
cesso que contará com testes 
de drogas, aulas de idiomas e 
história da arte. Para participar, 
é preciso, primeiramente, se 
submeter a um treino técnico na 
gôndola. Além disso, o projeto 
contará com 60 horas de aulas 
teóricas, que incluem direito 
naval, inglês, espanhol, artes e 
comportamento com turistas. 

O participante também terá 
10 horas de lições práticas com 
gondoleiros profi ssionais. Have-
rá ainda a realização de testes 
toxicológicos, para comprovar 
as condições de saúde do futuro 
gondoleiro. Para se candidatar, é 
necessário ser maior de idade e 
possuir diploma escolar, além de 
apresentar um atestado médico 
e outro de natação (ANSA).

A Academia Sueca anun-
ciou na sexta-feira (4) que o 
Prêmio Nobel de Literatura 
não será entregue neste ano 
em decorrência do escân-
dalo sexual envolvendo a 
entidade. Esta é a primeira 
vez desde a Segunda Guerra 
Mundial que o prêmio não 
será concedido. “O Prêmio 
Nobel 2018 de Literatura será 
designado e anunciado ao 
mesmo tempo que o premiado 
de 2019”, diz o comunicado 
da instituição.

A decisão foi tomada duran-
te a reunião semanal realizada 
em Estocolmo e foi motivada 
pelo escândalo de assédio 
sexual, bem como relaciona-
da a crimes fi nanceiros. De 
acordo com a Academia, será 
necessário destinar um tempo 
maior para recuperar a con-
fi ança e “reputação” pública 
na Academia antes de que o 
próximo vencedor do prêmio 
seja anunciado.

“Os membros ativos da 
Academia Sueca estão, é claro, 
plenamente conscientes de 
que a atual crise de confi ança 
representa um importante 
desafio em longo prazo e 
requer um trabalho sólido de 

Prêmio deste ano será anunciado apenas na edição de 2019.

Entre os indivíduos das 
classes C, D e E essa 
percepção é ainda maior 

e atinge 59% dos entrevistados. 
Já entre as classes A e B, o 
percentual é de 36%. De acordo 
com a sondagem, apenas 11% 
dos consumidores avaliam o 
processo como fácil.

Retrato de um cenário restri-
tivo por parte das instituições 
fi nanceiras e do comércio em 
geral, é que 17% dos brasilei-
ros tiveram crédito negado ao 
tentarem fazer uma compra 
parcelada no último mês de 
março, sendo o principal motivo 
a existência de apontamentos 
de inadimplência em seu nome, 
com 8% de menções. Há ainda 
casos em que a falta de com-
provação de renda ou renda 
insufi ciente (5%) inviabilizou 
a concessão de crédito.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, com a inadimplência 
em patamar elevado e desem-

Os bancos e fi nanceiras têm restringido o crédito no mercado, o que difi culta

a contratação por parte do consumidor.
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54% dos brasileiros acham 
difícil contratar empréstimos 

e fi nanciamentos
O Indicador de Uso do Crédito apurado pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e pela 
CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) revela que 54% dos consumidores brasileiros 
consideram difícil contratar empréstimos ou linhas de fi nanciamento para fi ns pessoais

prego, os bancos e fi nanceiras 
têm restringido o crédito no 
mercado, o que dificulta a 
contratação por parte do con-
sumidor. Mas as concessões já 
começam a reagir em meio a 
retomada da economia, depois 
de um período prolongado de 
escassez de crédito ocasionado 
pela crise. 

“Na década anterior, o crédito 
foi o motor da economia. Po-
rém, nos últimos anos, a inadim-
plência avançou bastante em 

razão das difi culdades impostas 
pela crise. Somente agora, as 
concessões começam a esboçar 
alguma reação. Ainda estamos 
longe do cenário pré-crise, mas 
a tendência é de melhora, prin-
cipalmente porque a redução 
da Selic deve contribuir, em 
alguma medida, para destravar 
o crédito”, afi rma a economista.

Na passagem de fevereiro 
para março, cresceu de 41% 
para 46%, o percentual de 
consumidores brasileiros que 

utilizaram alguma modalidade 
de crédito. O aumento desse 
número fez com que a escala 
do Indicador de Uso do Cré-
dito também apresentasse um 
crescimento de 3,5 pontos, 
passando de 26,2 em fevereiro 
para 29,7 pontos em março, 
embora ainda permaneça em 
baixo patamar. Os cartões de 
crédito (40%) foram o instru-
mento de crédito mais usado 
em março pelos brasileiros 
(SPC/CNDL). 

Após escândalo sexual, 2018 
fi ca sem Nobel de Literatura

reforma”, acrescenta o secretá-
rio permanente da Academia, 
Anders Olsson, citado na nota. 
Em 19 de abril, outro membro 
da Academia anunciou sua 
renúncia, elevando para seis 
o número total de membros 
que deixaram a instituição nas 
últimas semanas, em meio a um 
escândalo que abalou a imagem 
da entidade.

As divisões no interior da 
Academia Sueca foram eviden-
ciadas depois que três membros 
entregarem seus cargos por 
conta da não expulsão de Ka-
tarina Frostenson, acusada de 

revelar ao marido, o fotógrafo 
Jean Claude Arnault, os no-
mes de ganhadores do Nobel 
de Literatura, violando a regra 
de confi dencialidade. Além 
disso, ela também é suspeita 
de corrupção por ser sócia 
do clube literário do esposo, 
que recebia apoio fi nanceiro 
da Academia. 

Arnault, por sua vez, foi alvo 
de 18 acusações por assédio, 
sendo que uma das vítimas 
relatou ter sido estuprada. Os 
casos teriam acontecido, in-
clusive, em apartamentos ce-
didos pela entidade (ANSA).

Bispos querem dar eucaristia a 
conjuges não católicos

casada com um cônjuge católico, 
tenha acesso à eucaristia.

Em fevereiro passado, mais 
de três quartos da Conferên-
cia Episcopal da Alemanha 
aprovaram um texto que abre 
caminho para oferecer a hóstia 
a casais mistos, mas a ideia 

ainda encontra resistência. O 
Papa também vem buscando 
formas de estender a comunhão 
a divorciados, projeto que já 
motivou contestações públicas 
de cardeais conservadores e 
até acusações de “heresia” por 
parte de bispos (ANSA).

Comissão mista 
pode votar na terça 
privatização da 
Eletrobras

A comissão mista que analisa a MP 
814/17 pode votar na terça-feira (8) 
o relatório do deputado Julio Lopes 
(PP-RJ). O texto em análise permite 
a privatização da Eletrobras e de seis 
subsidiárias da empresa. O parecer 
do relator foi lido em 25 de abril, mas 
um acordo entre oposição e governo 
adiou a votação para 8 de maio para 
que os parlamentares pudessem ana-
lisar melhor as mudanças no texto.

Deputados e senadores da opo-
sição criticaram o documento por 
considerarem que nada tinha a ver 
com o texto original encaminhado 
pelo Executivo. O presidente da 
comissão mista, senador Eduardo 
Braga (PMDB-AM), manifestou 
preocupação com a possibilidade 
de qualquer adiamento da votação, 
já que a MP perde a validade em 
junho. A MP altera leis relacionadas 
ao setor elétrico e permite que a 
Eletrobras e suas controladas sejam 
incluídas no Programa Nacional de 
Desestatização (PND).

A MP é a terceira iniciativa do 
governo federal de alteração legal 
para possibilitar a venda da Ele-
trobras. Além dela, a MP 735/16, 
já transformada em lei, facilita a 
transferência do controle de ativos 
e as privatizações de distribuidoras 
da estatal; e o projeto ainda em dis-
cussão na Câmara, que estabelece as 
regras de privatização da Eletrobras. 
O governo conta com o valor que 
será arrecadado com a privatização 
para fechar o pagamento de contas 
neste ano (Ag.Câmara).

As atividades dos auxiliares e 
técnicos em enfermagem que traba-
lham em cooperativas e no sistema 
home care (cuidado domiciliar) 
podem ser regulamentadas. Projeto 
com esse objetivo será apresentado 
pelo senador Hélio José (Pros-DF). 
Ele anunciou a iniciativa durante 
audiência pública realizada na quinta-
-feira (3) pela Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado. Durante o debate, 
foram discutidos problemas na orga-
nização dessas cooperativas como 
irregularidades na contratação dos 
profi ssionais que prestam serviços 
domiciliares. Jornadas semanais de 
mais de 70 horas, remunerações 
baixas e plantões sucessivos são 
outros problemas apontados pelos 
cooperados.”Estamos buscando 
qualidade de vida para o profi ssio-
nal e para as pessoas que estão sob 
seus cuidados. Custos com home 
care são menores do que os custos 
hospitalares, mas isso não signifi ca 
que devemos ter baixos salários”, 
criticou José Gilmar de Souza Júnior, 

do Conselho Federal de Enfermagem.
Debatedores também relataram 

ser comum a existência de “cooper-
gatos”, falsas cooperativas que fun-
cionam como as empresas em geral. 
De acordo com o presidente da Fe-
deração Brasileira dos Profi ssionais 
da Enfermagem, Jorge Vianna, essas 
empresas fazem a intermediação de 
mão de obra e fi cam com o lucro da 
atividade: “Existem cooperativas que 
são empresas e tratam os trabalhado-
res como empregados, mas não dão 
os direitos aos trabalhadores. São 
empresários travestidos de coope-
rativa”, denunciou.

Segundo Jorge Vianna, a regula-
mentação da atividade trará tranqui-
lidade para cooperados e pacientes. 
Carla de Souza, da Organização das 
Cooperativas Brasileiras, admitiu que 
podem existir cooperativas que estão 
descumprindo a lei, mas registrou que 
a adesão a elas é voluntária. “Em nada 
nos interessa relatos de cooperativas 
que não estão fornecendo condições 
de trabalho”, disse (Ag.Senado).

Regulamentação do trabalho 
em sistema ‘home care’



A Gamifi cação no mundo 
das relações profi ssionais

A Gamifi cação já está 

bem conhecida no 

mundo dos negócios 

O que até pouco tempo 
era uma tendência, ago-
ra é realidade. Segundo 

a Gartner, o setor prevê uma 
movimentação de mais de 5 
bilhões de dólares em todo o 
mundo para o mercado digital 
em 2018. Além de ser uma 
excelente forma de tornar 
conteúdos mais divertidos e 
gerar entretenimento, aplicar 
a mecânica de jogos digitais 
pode fazer com que sua em-
presa tenha usuários ativos e 
verdadeiramente envolvidos 
com o que você tem a dizer.

A ideia consiste basicamente 
em motivar as pessoas a rea-
lizarem ações preestabeleci-
das. Para isso, são utilizados 
mecanismos típicos dos jogos: 
incentivo à competitividade e 
as recompensas como brindes, 
descontos, ou até um selinho 
que indique em que fase do 
jogo o participante está

Os jogos conquistam as 
pessoas pelo poder de dar a 
elas um resultado, uma recom-
pensa, um reconhecimento. 
Gamifi car em uma empresa 
é dar a um colaborador um 
objetivo, mostrar que atingiu 
uma meta, uma premiação, 
a melhor equipe, a melhor 
organização, o funcionário do 
mês. A mesma lógica se aplica 
ao cliente.

No caso de negócios ligados 
à comunicação, especialmente 
ao ramo da publicidade, é um 
recurso que ajuda na conso-
lidação de três aspectos im-
portantes: Desenvolvimento, 
fi delização e engajamento.

A proposta de jogos - sejam 
eles de qualquer formato - atua, 
primeiramente, na motivação 
dos clientes e funcionários 
em desenvolver determinados 
projetos. O conceito pode ser 
aplicado de forma simples. Por 
exemplo: o cliente preenche 
um cartão fi delidade com um 
número específi co de visitas 
ou compras e tem direito a 
brindes, prêmios, descontos, 
ou alguma outra vantagem.

A técnica também pode 
ser aplicada como estratégia 
de imersão dos clientes e 
funcionários em conteúdos 
da empresa. Podem ser abor-
dados princípios da empresa 
ou de um produto/serviço; 
seus diferenciais, vantagens, 
características.  O jogo apli-
cado pode proporcionar muito 
conhecimento sobre a corpora-
ção e isso é um benefício muito 
grande que a Gamifi cação pode 
oferecer a uma companhia, 
fi delizando clientes por meio 
dessas ferramentas. 

Esse é um passo muito im-
portante porque o ser humano 
gosta da sensação de dever 
cumprido, de objetivo alcan-
çado e, mais que isso, se sentir 
valorizado, recompensado por 
isso. Nos jogos esse contexto 
fi ca mais evidente, uma vez que 
há um enredo e um fi nal - com 
um ou mais vencedores. 

Dentro dessa ótica de va-
lorização do cliente e perso-
nalização do atendimento, o 
consumidor passa a pensar 
em empresas que talvez antes 
não tivesse cogitado, por se 
sentir acolhido e até disposto 
a fi rmar uma parceria com essa 
empresa –com quem já tem um 
certo relacionamento: o jogo 
proposto.

Gamifi car uma situação é 
isso: oferecer uma recompen-
sa por algo concluído, e até 
mostrar o trajeto já percorrido 
nessa evolução. É como se 
a pessoa tivesse passado de 
fase e se encontrasse em um 
outro momento da sua vida 
como consumidor: como se 
ele tivesse deixado de ser um 
cliente como os outros, anô-
nimo, e passasse a ser notado 
individualmente. 

O mais importante é enten-
der se seu jogo agrada as pes-
soas com quem sua empresa se 
relaciona e fazer com que elas 
estejam motivadas a participar 
do seu projeto, a percorrer o 
trajeto e ganhar o seu prêmio. 
Essa é uma estratégia de com-
provados resultados!

(*) - É diretor de novos negócios
da agência de marketing

digital Pílula Criativa
(pilulacriativa@nbpress.com.br).

Thiago Régis (*)
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Para veiculação de seus Balanços, 
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A - Festival de Fotografi as
Quem disse que uma boa fotografi a é aquela registrada apenas por câmeras 
profi ssionais? A novas tecnologias democratizaram o acesso, potencia-
lizaram o alcance e facilitaram o clique. Para dar vasão aos milhares de 
talentos Brasil afora, até o dia 16 de julho estão abertas as inscrições 
de um dos mais importantes concursos de fotografi a do país - o Festival 
Internacional de Fotografi a Brasília Photo Show 2018/2019. Em sua 
quarta edição, a novidade deste ano é a possibilidade de escolher entre 
16 categorias. Algumas alternativas que prometem chamar a atenção, 
tanto de amadores quanto de profi ssionais, são as fotos maternidade, 
landscape/adventure, publicitárias, de arquitetura, esportes, portrait, 
entre outras. Informações: (https://brasiliaphotoshow.com.br).

B - Produção de Cerveja
Julho é um mês agitado na Escola Superior de Cerveja e Malte, em  
especializada em bebidas, recebe simultaneamente alunos de diversos 
estados brasileiros e até estrangeiros que buscam conhecimento e 
formação sobre este mercado. São nove cursos em diferentes áreas, 
todos com número de vagas limitado. No segmento da cerveja arte-
sanal, vão desde quem quer produzir cerveja em casa, está pensando 
em montar a sua fábrica ou tem uma cervejaria e precisa aprimorar 
processos. Ainda é possível se formar como Sommelier de Cervejas. 
As inscrições estão abertas até 18 de junho no site (www.cervejae-
malte.com.br). 

C - Teatro Interativo
O Projeto Diverte Teatro Viajante, idealizado pela Ciência Divertida 
Brasil - empresa líder em espetáculos teatrais interativos para crianças e 
adolescentes de 4 a 17 anos - acaba de divulgar o balanço de suas ações 
e anuncia que está captando patrocínio para as próximas apresentações 
deste ano. Foram realizadas apresentações teatrais em 83 escolas de 
16 cidades do estado de São Paulo, sendo que aproximadamente 14 
mil pessoas assistiram as peças, no estado de São Paulo, todas com 
apoio recebido através do Programa de Ação Cultural (ProAC-SP), que 
estimula empresas a colaborar com iniciativas elaboradas para a socie-
dade civil. Para mais informações tel. (19) 3299-2835 ou (produtor@
diverteteatroviajante.com.br). 

D - Profi ssionais com Defi ciência 
A Resource, uma das principais multinacionais brasileiras de servi-
ços de consultoria, TI e Integração Digital, está com vagas abertas 
para o programa de formação para pessoas com defi ciência (PCD). 
As oportunidades são para atuar em sua fábrica de software, em 
São Paulo. O projeto de inclusão tem como objetivo desenvolver 
profi ssionais na área técnica e capacitá-los para o trabalho no setor 
de TI. O processo seletivo tem início nesse mês e as contratações 
estão previstas já para início em junho. Com a contratação de PCDs, 
a empresa estimula o respeito pela diversidade no ambiente corpora-
tivo e amplia seu time com colaboradores com aptidões em diversas 
áreas, fortalecendo, assim, o trabalho multidisciplinar de sua equipe. 
Candidatos devem cadastrar seus currículos no site (http://www.
resourceit.com/pt/vagas-ti/).

E - Estágio e Trainee
Nesta segunda (7) e terça-feira (8), acontece a “31ª Semana de Recruta-
mento - Run Your Own Race”, realizada pelo Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie em parceria com a 
Empresa Junior Mackenzie Consultoria, no campus Higienópolis (R. da 
Consolação, 930). O foco é promover o contato direto entre universitários 
e grandes empresas, visando o recrutamento e a seleção de estagiários, 
trainees e CLT. Os participantes poderão se inscrever durante a feira 
em vagas divulgadas pelas empresas participantes na plataforma Wall 
Jobs (www.walljobs.com.br). 

F - Emergência de Óbitos
Além da dor trazida pelo falecimento de um familiar, as pessoas 
também são obrigadas a enfrentar um maçante processo burocráti-
co para realizar um velório, enterro ou cremação. Para aliviar esse 
momento, a startup Webluto (www.webluto.com) reúne funerárias, 
cemitérios, crematórios e fl oriculturas de todo o Brasil em uma única 
e exclusiva plataforma de e-commerce e marketplace. Por meio do 
site ou do aplicativo, o usuário encontra em uma única interface 
desde o atendimento inicial na funerária até a escolha do local de 
sepultamento, além de poder enviar coroa de fl ores e condolências 
por meio do e-commerce. Os preços de um funeral, por exemplo, 
podem variar de R$ 1,9 mil a mais de R$ 10 mil, com a possibilidade 
de o pagamento ser rateado em até 10 pessoas.

G - Mercado de Arte 
O Centro de Estudos em Investimentos FGVInvest da Escola de Economia 
de São Paulo da FGV promove na quinta-feira (10), às 19h30, na Rua 
Itapeva, 432 – 4° andar, um debate sobre o mercado de arte no Brasil. 
A ideia é traçar um panorama do setor, abordar as particularidades e as 
perspectivas, além de mostrar como nos inserir neste universo. Entre os 
palestrantes: João Carlos de Figueiredo Ferraz, colecionador, presidente 
da Fundação Bienal e fundador e presidente do Instituto Figueiredo 
Ferraz e Aloisio Cravo, leiloeiro ofi cial em São Paulo com mais de 35 
anos de experiência no mercado de arte brasileiro. A mediação fi ca por 
conta do Rafael Cravo. Mais informações no site: (http://eesp.fgv.br/).

H - Liderança na Era Digital
Nos dias 5 e 6 de junho, no Hotel Transamérica, a HSM promoverá o Leader-
ship Summit para discutir como líderes precisam agir diante das profundas 
transformações causadas pela era da informação. Entre os palestrantes estão 
as principais autoridades, como Charles Duhigg, premiado jornalista da seção 
de negócios do The New York Times; Jake Knapp, expert em criatividade e 
resolução de problemas; Susan David, psicóloga e professora na Harvard Medi-
cal School; Scott Sonenshein, professor de gestão e autor do livro ‘Stretch – O 
poder do menos, o segredo da alta produtividade’ e Denise Eler, referência em 
Design Thinking e Sensemaking no Brasil. Para mais informações e aquisição 
de tickets: (https://www.hsm.com.br/hsm-leadership-summit/#lightbox).

I - Papel do Compliance
No próximo dia 9 (quarta-feira), das 18h30 às 22h30, a FIA (Fundação 
Instituto de Administração) promove o Fórum Executivo direcionado a 
um dos temas mais atuais: compliance. A intenção é mostrar como fun-
ciona o compliance nas áreas de negócios, debatendo os conceitos mais 
importantes e o impacto da nova legislação brasileira. Com a legislação 
anticorrupção no Brasil, muitas companhias estão se organizando para 
implantar uma cultura que possa garantir uma visão multidisciplinar aos 
gestores, líderes, funcionários, parceiros e fornecedores, além de motivar 
também atitudes mais éticas e transparentes. Inscrições e informações: 
(faleconosco@fi a.com.br) ou pelo tel. (11) 3732-2037.

J - Conservação da Natureza
A ilha Cousin, que pertence ao arquipélago de Seychelles no Oceano 
Índico, oferece uma experiência muito diferente aos viajantes interes-
sados em ecoturismo. O local tem um acampamento que ensina sobre 
conservação da natureza chamado Conservation Boot Camp. Ele é um 
programa para qualquer pessoa que queira ter uma experiência de 
conservação em uma ilha tropical paradisíaca. O grupo é composto por 
seis ou sete pessoas que participam do acampamento por duas ou por 
quatro semanas. A apenas 2Km da ilha de Praslin, uma das principais 
do país, Cousin é uma reserva tanto terrestre quanto marítima. Apesar 
de sua área pequena, a ilha abriga uma enorme biodiversidade. Saiba 
mais em: (http://cousinisland.net/get-involved/conservation-boot-camp).

A - Festival de Fotografi as
Quem disse que uma boa fotografi a é aquela registrada apenas por câmeras 

D - Profi ssionais com Defi ciência 
A Resource, uma das principais multinacionais brasileiras de servi-

A China e os Estados Uni-
dos entraram em um acordo 
na sexta-feira (4) para es-
tabelecer um “mecanismo 
de trabalho para estreitar a 
sua comunicação sobre suas 
disputas comerciais”, infor-
mou a agência “Xinhua”. De 
acordo com a publicação, os 
dois países reconheceram que 
possuem “grandes diferenças” 
entre eles, mas que isso não 
impossibilitará de “continuar 
trabalhando” para resolvê-las.

Este novo mecanismo foi 
anunciado no segundo dia 
das negociações entre uma 
delegação norte-americana, 
liderada pelo secretário do 
Tesouro, Steven Mnuchin, e as 
autoridades chinesas, em Pe-
quim. O objetivo dos Estados 
Unidos é apresentar aos chi-
neses algumas reclamações 
comerciais, principalmente 

Preços dos alimentos passaram de -0,27% para 0,25% de março para abril.

O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 
(IPC-C1), que mede a 

variação de preços da cesta de 
compras de famílias com ren-
da até 2,5 salários mínimos, 
registrou inflação de 0,31% 
em abril. A taxa é superior 
ao 0,08% de março.

Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), que divulgou na 
sexta-feira(4) os dados no Rio 
de Janeiro, o IPC-C1 acumula 
infl ação de 1,65% em 12 meses. 
As taxas são inferiores às obser-
vadas pelo Índice de Preços ao 
Consumidor – Brasil (IPC-BR), 
que mede a infl ação para todas 
as faixas de renda e que acusou 
0,34% em abril e 2,98% em 12 
meses.

Cinco das oito classes de 
despesa componentes do IPC-
-C1 apresentaram alta em suas 
taxas de variação de março 

A Petrobras informou na sexta-feira (4), no 
Rio de Janeiro, em comunicado ao mercado, o 
início da fase vinculante referente à alienação 
das ações detidas pela subsidiária Petrobras 
America Inc (PAI) nas empresas que compõem 
o sistema de refi no de Pasadena, em Houston, 
nos Estados Unidos.

O anúncio se dá em continuidade ao comu-
nicado divulgado em 8 de março. Segundo a 
empresa, “nessa etapa do projeto os interes-
sados habilitados na fase anterior receberão 

cartas-convite com instruções detalhadas sobre 
o processo de desinvestimento, incluindo as 
orientações para a realização de due diligence 
[busca de informações] e para o envio das pro-
postas vinculantes”.

Segundo a estatal, a divulgação ao mercado 
está ”em consonância com a Sistemática para 
Desinvestimentos da Petrobras e alinhada ao 
regime especial de desinvestimento de ativos 
pelas sociedades de economia mista federais, 
previsto no Decreto 9.188/2017” (ABr).
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Infl ação para famílias de renda 
mais baixa fi ca em 0,31% 

para abril: alimentação (de 
-0,27% para 0,25%), saúde e 
cuidados pessoais (de 0,30% 
para 1,32%), educação, leitura e 
recreação (de zero para 0,15%), 

despesas diversas (de 0,03% 
para 0,29%) e comunicação (de 
-0,25% para -0,18%).

Dois grupos tiveram que-
da na taxa: transportes (de 

0,38% para -0,16%) e vestuário 
(0,43% para 0,32%). O grupo 
habitação repetiu em abril a 
taxa de variação do mês ante-
rior: 0,23% (ABr).

EUA e China negociam para 
evitar Guerra Comercial

sobre equilibrar a balança de 
pagamentos e solicitar maior 
proteção aos direitos da pro-
priedade intelectual.

Por sua vez, os chineses con-
sideraram as ofertas dos norte-
-americanos “injustas”. Pequim 
e Washington estão há meses 

travando uma grande guerra 
comercial. Tudo começou após 
o presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, sobretaxar 
a importação de aço e alumínio, 
dois dos principais produtos 
de exportação do país asiático 
(ANSA).

Presidente dos EUA, Donald Trump e o Presidente

da China, Xi Jinping

Petrobras inicia fase da venda
da refi naria de Pasadena

A Chapecoense homenageou 
o Torino na sexta-feira (4), por 
ocasião do 69º aniversário da 
Tragédia de Superga, quando 
um acidente aéreo dizimou o 
elenco do clube italiano mais 
poderoso da época. Em seu 
Twitter, a Chape postou uma 
foto daquele "Grande Torino", 
sob a mensagem "Torino e 
Chape, unidos pelo destino, 
para sempre amigos", escrita 
em italiano. O "Toro" agradeceu 
pela homenagem e respondeu 
com um "obrigado, irmãos". 

Em 4 de maio de 1949, o 
avião que levava a delegação 
do Torino se chocou contra a 
colina da Basílica de Superga, 
em Turim, matando as 31 pes-
soas a bordo. A equipe vitimada 
pela tragédia é considerada 
ainda hoje uma das melhores da 
história do futebol italiano e era 
a base da seleção nacional na 
época. Desde o acidente aéreo 
com a delegação da Chape, 
em novembro de 2016, com 
71 mortos, os dois clubes vêm 
mantendo uma relação próxima 
e com frequentes trocas de 
homenagens (ANSA).

Chape 
relembra 

tragédia do 
Torino
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A economia e as 
leis da vida

As guerras cambiais 

provocam grande 

confusão na economia 

A economia do Brasil não 
está conseguindo de-
senvolver a necessária 

reação para voltar ao cres-
cimento, pois a indústria se 
debilitou e isso trouxe graves 
consequências nos empregos, 
no desenvolvimento técnico, 
no preparo da mão de obra e 
das novas gerações. 

Quando um país passa a 
depender cada vez mais de 
importações, uma parcela da 
riqueza não recircula mais 
internamente, vai para o exte-
rior. Com a perda na renda, fi ca 
difícil desenvolver atividades 
que cubram os custos e gerem 
lucros. 

O desajuste cambial implica 
que um país exportador possa 
reduzir o preço em dólares des-
valorizando a sua moeda, o que 
vai afetar muitas indústrias de 
outros países devido ao custo 
interno de produção superar 
o de importação. Investidores 
acabam fechando fábricas e 
indo para o mercado fi nancei-
ro onde engrossam o volume 
de operações fi nanceiras cujo 
volume supera o PIB global, 
deixando sobrar pouca renda 
para a vida real.

É através da efetiva res-
ponsabilidade dos gestores 
públicos nas prioridades, nas 
contas, gastos, situação fi nan-
ceira que tem início a educação 
geral. É pelo exemplo de serie-
dade e dedicação na busca de 
um futuro melhor que se com-
bate a descrença. A educação é 
problema de todos, a começar 
pelos pais na responsabilidade 
de gerar fi lhos. 

Estamos decaindo, a cada 
ano, devido ao defi ciente pre-
paro das novas gerações que 
não recebem estímulos para 
ser responsáveis e para se es-
forçar, visando melhor futuro 
próprio e o do país, achando 
que outros têm a obrigação 
de lhes dar respaldo e diver-
timentos. 

Sem familiaridade com os 
livros desde a infância, será 
difícil formar uma geração de 
leitores, mas o resultado tam-
bém dependerá do conteúdo 
que é lido. Os jovens têm de ser 
preparados para se integrarem 
nos projetos que abraçarem, 
isto é, estar com o querer pes-
soal envolvido com o objetivo, 
o que nos diferencia do robô. 

Nesse caso, a intuição está 
desperta, mostrando, ao racio-
cínio, pontos falhos e pontos 

que podem ser melhorados, 
algo que deveria ser comum 
a todos os seres humanos que 
utilizam o seu potencial. So-
brecarregar o cérebro infantil 
com teorias não pode trazer 
melhores resultados do que 
aprender vendo fazer e fa-
zendo, comparando o artefato 
com o desenho técnico com 
medidas e detalhes.

Provavelmente o cérebro 
de Einstein trabalhasse com 
alguma harmonia com o ce-
rebelo, que faz a ponte com o 
mundo invisível fora da cate-
goria tempo-espaço; por isso, 
o grande apreço do cientista 
pelo estudo da natureza, pois 
é nela que comprovamos o 
funcionamento das leis que 
atuam no Universo, sempre 
impulsionando o desenvolvi-
mento enquanto não sejam 
desprezadas pelos humanos 
que geralmente tendem a 
querer dominar a natureza 
em vez de compreendê-la e se 
adaptar a ela. 

O ser humano necessita 
do aprendizado na Terra; é 
envolvido pela alma e se liga 
ao corpo com cérebro cir-
cunscrito ao tempo-espaço, 
e o cerebelo, que faz a ponte 
com a intuição, mas não pode 
permitir que o cérebro domine 
unilateralmente. A matéria de 
que é feito o corpo terreno é 
perecível, mas o ser humano é 
muito mais do que isso, e não 
poderia ter se deixado subju-
gar pelo materialismo.

Qual o signifi cado da vida? 
Seria tolice supor que não haja 
signifi cado após toda evolução 
por que passou o planeta e as 
espécies, para surgir o homem 
com capacidade de raciocinar e 
tomar decisões, embora fi can-
do atrelado às consequências. 
Teria de se tornar ser humano, 
mas tendeu para ser o “homo 
economicus” que praticou 
muita destruição pela Terra, 
inclusive escravização e ra-
cismo, em vez de prosseguir a 
trajetória evolutiva para o bem. 

Com o impacto do materialis-
mo e a aspereza do século XXI, 
a espécie humana vai perdendo 
a consciência de sua missão de 
compreender o funcionamento 
das leis da vida para construir 
de forma a sempre benefi ciar 
o planeta.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br);
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Ao todo, 23 mil urnas 
eletrônicas, todas equi-
padas com um módulo 

de impressão, serão distribu-
ídas de forma proporcional ao 
eleitorado de cada unidade da 
federação. O eleitor não terá 
contato direto com o compro-
vante de votação, podendo 
apenas verifi car visualmente se 
o que está impresso no papel 
condiz com o que aparece na 
tela da urna eletrônica.

Os tribunais regionais elei-
torais (TREs) deverão defi nir, 
entre 23 de julho e 31 de agosto, 
quais seções eleitorais recebe-
rão os equipamentos. Devem 
ter preferência locais que 
disponham de infraestrutura 
adequada e facilidade de acesso 
para eventual suporte técnico. 
Além das 23 mil urnas equipa-
das com módulo de impressão, 
uma reserva técnica de 7 mil 
urnas adaptadas estará dis-
ponível para substituição dos 

O eleitor não terá contato direto com o comprovante de votação, 

podendo apenas verifi car visualmente.

Eleito há dois meses a de-
putado na Itália, o brasileiro 
Roberto Lorenzato pediu ao 
presidente Michel Temer que 
realize a extradição do italiano 
Cesare Battisti. A informação 
foi revelada pelo jornal “Folha 
de São Paulo”, que afi rma que 
Lorenzato abordou o manda-
tário brasileiro durante a feira 
de agropecuária Agrishow, em 
Ribeirão Preto. Na ocasião, o 
político, que tem cidadania 
italiana, entregou o pedido em 
mãos.

Segundo o deputado, “não 
tem sentido o presidente Lula 
respeitar as leis do Brasil e se 
sujeitar a uma pena de regime 
fechado, preso, e não deixar 
que a Itália execute a pena 
de Battisti”. Ainda de acordo 
com a publicação, Temer teria 
respondido que irá extraditar 
o italiano desde que o STF 

Temer aguarda uma posição do STF, que poderá reverter ou não 

a decisão do ex-presidente Lula de dar asilo político a Battisti.

Algumas horas após o ple-
nário do STF ter restringido 
o foro privilegiado para depu-
tados federais e senadores, o 
ministro Dias Toffoli, do STF, 
enviou na sexta-feira (4) 
para instâncias inferiores seis 
ações penais e um inquérito 
envolvendo parlamentares 
no exercício do mandato. Os 
despachos que determinaram 
a baixa dos processos, todos 
envolvendo deputados, são 
assinados com a data de 
quinta-feira (3), mesmo dia 
em que o Supremo aprovou a 
restrição do foro por prerroga-
tiva de função para deputados 
e senadores.

O inquérito, que corre em 
segredo de Justiça, envolve 
o deputado Wladimir Costa 
(SD-PA), processado por trá-
fi co de infl uência. Na semana 
passada, o nome do parlamen-
tar apareceu nas manchetes 
de jornais após ele ter sido 
fi lmado dando um soco em um 
homem durante um comício 
no Pará. As ações penais, pro-
cessos em que os investigados 
já tiveram denúncia aceita e 
se tornaram réus, são:
 • Deputado Alberto Fra-

ga (DEM-DF): já con-
denado pelo Tribunal de 
Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios (TJDFT), 
por porte ilegal de arma. 
O recurso do parlamentar 
tramitava no STF, mas o 
crime ocorreu em 7 de 
outubro de 2011, antes 
de ele assumir o mandato. 
Toffoli remeteu o caso de 
volta ao TJDFT.

Ministro Dias Toffoli remeteu para instâncias inferiores 6 ações 

penais e um inquérito envolvendo parlamentares.

D
iv

ul
ga

çã
o/

TS
E

EP
A

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

Ação contra 
parlamentares a 
outra instância 
depende do relator

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo 
Lewandowski disse na sexta-
-feira (4) que o envio de pro-
cessos contra parlamentares 
para instâncias inferiores vai 
depender do relator de cada 
ação. Na quinta-feira (3), o STF 
decidiu que o foro por prerroga-
tiva de função para deputados 
e senadores deve ser restrito 
a atos praticados durante o 
mandato e em razão dele.

Lewandowski acredita que 
parte dos ministros já poderá 
enviar os processos a instâncias 
inferiores após a publicação 
da ata do julgamento, e outro 
grupo pode preferir esperar a 
publicação do acórdão.

“Depende dos relatores. 
Alguns relatores talvez que-
rerão esperar a publicação do 
acórdão. Outros se darão por 
satisfeitos com a publicação 
da própria ata do julgamento. 
E, a partir desse momento, os 
relatores poderão, a seu crité-
rio, enviar os processos para as 
instâncias inferiores”.

O ministro lançou um livro 
na manhã de sexta-feira (4) na 
sede da seccional fl uminense da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Na publicação, Lewan-
dowski analisa pressupostos 
constitucionais para casos de 
intervenção federal, como a que 
está em curso neste momento 
na segurança pública do Rio de 
Janeiro. “É um remédio para 
garantir a coesão da federação 
e, se for executada dentro dos 
limites da nossa Carta Magna, 
não há nenhuma crítica a fazer”, 
disse (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, convocou os in-
tegrantes da comissão especial 
que vai analisar a restrição do 
foro privilegiado em caso de 
crimes comuns, para reunião 
de instalação do colegiado na 
próxima quarta-feira (9). De 
acordo com o ato de criação, 
35 deputados farão parte da 
comissão. Ainda faltam 8 vagas 
para serem preenchidas pelos 
partidos/blocos, mas já há 
maioria para que o colegiado 
seja instalado. 

A proposta da Comissão é 
mais ampla que a aprovada 
pelo STF no último dia 3, e 
vale para crimes cometidos por 
deputados, senadores, minis-
tros de estado, governadores, 
prefeitos, ministros de tribunais 
superiores, desembargadores, 
embaixadores, comandantes 

das Forças Armadas, integrantes 
de tribunais regionais federais, 
juízes federais, membros do MP, 
procurador-geral da República 
e membros dos conselhos de 
Justiça e do Ministério Público. 
Continuam com foro privilegiado 
nesse caso apenas o presidente e 
o vice-presidente da República, 
o chefe do Judiciário, e os presi-
dentes da Câmara e do Senado.

Em razão da intervenção 
federal na segurança pública 
do Rio de Janeiro, o Congresso 
Nacional não pode aprovar mu-
danças na Constituição. Segun-
do Rodrigo Maia, no entanto, 
mesmo com a intervenção é 
possível que uma PEC tramite 
na CCJ e na comissão especial 
que vai analisá-la. O objetivo é 
deixar o texto pronto para ser 
votado em Plenário quando a in-
tervenção acabar (Ag.Câmara).

A PEC só mantém o foro em casos de crimes comuns para alguns 

cargos, entre eles os presidentes da Câmara e do Senado.

Rodolfo Stuckert

Voto impresso
estará disponível em 23 mil
urnas na eleição de outubro
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a resolução que defi ne as regras para implantação gradual 
do voto impresso, que começará nas eleições gerais de outubro

urnas adaptadas em 52 seções 
eleitorais. 

O presidente do TSE, mi-
nistro Luiz Fux, disse que a 
implantação do voto impresso 
em todas as urnas eletrônicas 
seria impossível já neste ano, 
tanto por questões fi nanceiras 
quanto por difi culdades técni-
cas. Os módulos de impressão, 
se fossem instalados em todas 
as urnas, custariam cerca de 
R$ 2 bilhões. Uma ação direta 
proposta pela Procuradoria 
Geral da República (PGR) tenta 
impedir a reintrodução do voto 
impresso no país. A alegação 
é de que a impressão poderia 
comprometer o sigilo do voto, 
que é uma cláusula pétrea 
da Constituição. Para Fux, a 
segurança da urna eletrônica 
“tem sido demonstrada pela 
votação paralela e pelo Teste 
Público de Segurança, quando 
hackers testam os sistemas da 
urna eletrônica” (ABr). 

equipamentos, em caso de ne-
cessidade. O número de urnas 
com impressoras representa 
pouco mais de 5% do total de 
550 mil terminais eletrônicos de 
votação que serão distribuídos 
em todo o país. 

São Paulo, que reúne o maior 
eleitorado do país, com mais de 
33,2 milhões de pessoas aptas 

a votar, é também o estado 
com o maior número de urnas 
eletrônicas equipadas com 
módulo de impressão: 5.208. 
Em seguida, aparecem Minas 
Gerais, com 2.482, e Rio de 
Janeiro, com 1.951. Roraima, 
que tem o menor número de 
eleitores no país, pouco mais 
de 328 mil pessoas, contará com 

Toffoli baixa sete processos 
contra deputados

 • Deputado Roberto Góes 

(PDT-AP): denunciado 
por irregularidades no pa-
gamento de pessoal quando 
era prefeito de Macapá. O 
caso foi enviado para a 3ª 
Vara Criminal da capital do 
Amapá.

 • Deputado Marcos Re-

átegui (PSD-AP): de-
nunciado por corrupção 
e lavagem de dinheiro por 
supostamente ter favo-
recido uma empresa de 
propriedade de amigos 
quando era procurador do 
estado do Amapá, em 2006. 
O caso foi remetido para a 
4ª Vara Criminal de Macapá.

 • Deputado Cícero Almei-

da (PHS-AL): denunciado 
por irregularidades em 
licitação supostamente 
cometidas em 2005, quan-
do era prefeito de Maceió. 

O caso foi enviado para 
o Tribunal de Justiça de 
Alagoas.

 • Helder Salomão (PT-

-ES): denunciado por 
fraude na contratação de 
serviços de táxi quando 
era prefeito de Cariacica 
(ES), entre 2011 e 2014. 
O processo foi enviado 
para a 1ª Vara Criminal 
do município capixaba.

 • Deputado Hidekazu 

Takayama (PSC-PR): 

denunciado por 12 práti-
cas de peculato. Os crimes 
teriam ocorrido entre 
1999 e 2003, quando ele 
ocupava o cargo de depu-
tado estadual do Paraná. 
O processo foi enviado 
para uma das varas cri-
minais de Curitiba (PR), 
a ser especifi cada pela 
Justiça local (ABr).

Maia convoca comissão 
que analisa restrição
do foro privilegiado

Deputado italiano apela a Temer
para extraditar Battisti

tro assassinatos ocorridos na 
década de 1970 e envolvimento 
com terrorismo.

No entanto, Temer aguarda 
uma posição do STF, que po-
derá reverter ou não a decisão 
do ex-presidente Lula de dar 
asilo político a Battisti. 

“Importante por ele ter falado 
disso em Ribeirão Preto, que 
é a maior cidade italiana fora 
da Itália, 60% da população 
tem origem italiana”, disse o 
parlamentar. No mês passado, o 
STJ aceitou um habeas corpus 
apresentado pela defesa de 
Battisti e revogou as medidas 
cautelares estabelecidas a ele 
depois que foi acusado de ten-
tativa de evasão de divisas. Em 
outubro de 2017, ele foi preso 
em Corumbá depois de tentar 
entrar na Bolívia com US$6 mil 
e 1,3 mil euros sem declarar 
(ANSA).

dê um parecer defi nitivo. A 
procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, afi rmou que 

o presidente pode extraditar 
Battisti, condenado à prisão 
perpétua em seu país por qua-
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Armco do Brasil S.A.
CNPJ/MF 71.586.952/0001-87 - NIRE Nº 35.300.136.764

Edital de Convocação - Conselho de Administração Convoca Todos os Acionistas da 
Armco do Brasil S.A. para Realização de Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária.

(Lei 6.404 de 15.12.1976, Artigo 131 parágrafo único).
De acordo com os termos do Estatuto da Armco do Brasil S.A., ficam todos os Acionistas, 
convocados para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em 12 de maio de 
2018, para deliberar sobre: 1. Assembleia Geral Ordinária: A) Alteração de Endereço da 
Sede da Sociedade. B) Fixar Remuneração da Diretoria para 2018. 2. Assembleia Geral 
Extraordinária: C) Eleição Da Diretoria - 2018-2020. Deverá ser publicado em jornal de grande 
circulação, para que todos os membros tenham pleno conhecimento, na forma da lei. São 
Paulo, 25 de abril de 2018. Roberto Gallo – Conselho de Administração. (03, 04 e 05/05/2018)

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL. 3ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França/SP,. 
Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para intimação dos executados ALEX SANDRO 
PEREIRA FERNANDES (CPF 174.785.778-57), seu cônjuge ELEN CRISTINA FONSECA (CPF 
627.979.806.20) TIAGO SANTANA BATISTA (CPF 228.929.548-51) seu cônjuge se casado for 
e demais interessados, que expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo nº 
1013136-10.2015.8.26.0006, em tramite perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de 
França/SP, requerida por NILZA LOPES GOUVEIA (CPF 203.904.288-17). Nos termos do Art. 
881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de 
leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:
1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 53-A localizado no 5º Pavimento do CONDOMÍNIO 
MULTIPREDIAL JADE” integrante do “ CONJUNTO HABITACIONAL PADRE JOSÉ DE 
ANCHIETA” situado na Av. Waldemar Tietz nº 992, no 38º Subdistrito - Vila Matilde, com uma 
área total construída de 56,49 m², sendo 51,19m² de área útil ou exclusiva e 5,30m² comum 
ao qual corresponde a uma fração ideal de 0,50 m² no terreno. Contribuinte: 143.048.0078-6. 
Matricula nº 116.168 no 16º CRI da Capital /SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme 
Av.5(27/06/2017) Penhora exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 205.985,44 (abril/2018 - 
Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/06/2018, às 10h20min, e termina em 07/06/2018 às 
10h20min e; 2ª praça começa em 07/06/2018, às 10h21min, e termina em 27/06/2018, às 
10h20min. 4. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com fo r ma  de 
pagamento,  l ance  mín imo,  comissão  do  l e i l oe i ro  e  dema is  cond ições  no  s i t e 
www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio 
onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 
1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e e-mail: 
contato@zukerman.com.br Ficam os requeridos, ALEX SANDRO PEREIRA FERNANDES, 
seu cônjuge ELEN CRISTINA FONSECA, TIAGO SANTANA BATISTA bem como seu cônjuge, 
se casado for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 17/03/2017. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo, 16 de abril de 2018.

PUNTO ADMINISTRAÇÃO E PPUNTO ADMINISTRAÇÃO E PPUNTO ADMINISTRAÇÃO E PPUNTO ADMINISTRAÇÃO E PPUNTO ADMINISTRAÇÃO E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ - 04.931.545/0001-72
Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro  - (Em R$ mil)
Ativo/Circulante    2017    2016
Caixa e equivalente de caixa 6.011 5.575

Total do Ativo Circulante 6.011 5.575
Não Circulante
Investimentos - -
Imobilizado 817 888

Total do Ativo Não Circulante 817 888
Total do Ativo 6.828 6.463

Passivo/Circulante    2017    2016
Outros Débitos 2 11
Debitos Fiscais 58 50

Total do Passivo Circulante 60 63
Patrimônio Líquido
Capital Social Realizado 1.668 1.668
Reserva de Capital 209 209
Ações em Tesouraria (257) (221)
Ajustes Avaliação Patrimonial 352 573
Reserva de Lucros 4.796 4.171

Total do Patrimônio Líquido 6.768 6.400
Total do Passivo 6.828 6.463
Demonstração do Resultado - Exercicios Findos em 31/12 - (Em R$ mil)

   2017    2016
Receita Operacional Bruta 630 651
(-) Deduções de Vendas (23) (24)
Receita Líquida Operacional 607 627
Lucro Bruto 607 627
Despesas Administrativas (34) (32)
Despesas Financeiras (2) (7)
Despesas Tributárias (18) (12)
Outras Despesas Operacionais (217) (218)
Receitas Financeiras 792 501
Resultado Operacional 1.128 859
Despesas/Receitas não Operacionais 10 (922)
Provisão CSLL (90) (64)
Provisão IRPJ (227) (153)
Distribuição Dividendos - -
Reserva Legal - -
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 821 (280)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos,
as orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC.
2 - Resumo das Principais Práticas Contábeis: 2a) - Resultado: O resulta-
do é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas. 2b) -
Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são
calculadas pelo método linear. 2c) - Aplicações Financeiras: São registra-
das a valores de custo acréscido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço. 3 - Patrimônio Líquido: 3a) - Capital Social: é composto por 1.668
ações ordinárias, sem valor nominal. Aos acionistas é assegurada, anual-
mente, a distribuição de dividendos nos termos da Lei nº 6.404/76 e delibe-
ração do estatuto social. 3b) - Reservas Legal: É constituída à razão de 5%
do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193
da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 3c) - Politica de
distribuição de dividendos: O estatuto social estabelece a distribuição de
um dividendo minimo sobre o lucro líquido do exercício, após a constituição
da reserva legal, conforme artigo 202 da Lei nº 6.404/76. 4 - Demonstração
do Fluxo de Caixa: A empresa divulga sua DFC pelo método indireto, em
função do disposto no pronunciamento Técnico CPC 03 e a NBCT 3.8.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - (Em R$ mil)
Atividades Operacionais    2017    2016
Lucro/Prejuízo líquido 821 (280)
Ajustes por:
Depreciação 74 74
Lucro Venda Imobilizado 5 -
(=) Lucro Ajustado 900 (206)
Variação no Créditos Vendas/Serviços - -
Variação em Impostos (3) 7
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais (3) 7
Atividades de Investimentos
Variação Investimentos - 1.076
Variação no Imobilizado 37 1
Caixa Líquido Consumido
  nas Atividades de Investimentos 37 1.077
Atividades de Financiamentos
Distribuição de Dividendos (195) (44)
Reserva Legal (209) 0
Ajuste Variação Patrimonial (352) 78
Ações em Tesouraria 258 (40)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento (498) (6)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 436 872
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Período - 31/12/2016 5.575 4.703
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Período - 31/12/2017 6.011 5.575

Diretoria
Paulo Cesar Begliomini  - Administrador

 Welington Guelbert Brandão - Contador CRC nº 1SP112.008/0-8

ROVASPA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES LTDA.
CNPJ/MF n° 62.040.183/0001-26 - NIRE: 35.217.313.310

Ata da Assembleia Geral Extrarodinaria Realizada Em 20/03/2018
Data, Hora e Local: No dia 15.03.2018, às 10:00 horas, na Sede Social, sita à Alameda Casa Branca, 806 - Térreo, São Paulo 
- SP. Presenças: A totalidade do capital social, conforme determina o Contrato Social da sociedade. Composição da mesa: 
Assumiu a Presidência o Sr. Paulo Ernesto Tenório Vilaça e a Sra. Ana Neri Neves de Castro como Secretária. Ordem do dia:
a) A redução do capital social em conformidade com o artigo 1082 inciso II do Código Civil; b) Outros assuntos de interesse 
social. Deliberações: a) Os sócios decidem pela redução do capital social no montante de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de
reais) cujo capital social passa de R$ 5.173.283,00 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais) 
para R$ 4.173.283,00 (quatro milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais) por ser excessivo em relação
ao objeto social em conformidade com artigo 1082, inciso II do Código Civil; b) Os efeitos de referida redução serão refletidas
na “Alteração do Contrato Social” a ser registrado na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP, tão logo sejam cumpridos o
lapso de tempo constante no artigo 1084, § 1° do Código Civil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém 
mais quisesse fazer uso da palavra, cuja Ata, foi lida e achada conforme, e devidamente assinada por todo os presentes. São 
Paulo, 15 de março de 2018. Paulo Ernesto Tenório Vilaça - Presidente da mesa, e Ana Neri Neves de Castro - Secretária da
Mesa. Paulo Ernesto Tenório Vilaça - Presidente da Mesa; Ana Neri Neves de Castro - Secretária da Mesa. Sócios: 
Kiribati S.À.R.L. - p.p. Paulo Ernesto Tenório Vilaça; Financial World Building S.À.R.L. - p.p. Paulo Ernesto Tenório Vilaça.

3ª VC – Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010867-
24.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a FRANCISCO EDSON DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 012.434.148-98, que Multibra Fundo 
de Pensão (Denominação Atual de Hsbc Fundo de Pensão), ajuizou ação de CONSIGNAÇÃO DE 
PAGAMENTO, visando o deferimento do depósito judicial no valor de R$ 105,77, apurado a título de 
reserva matemática individual devida, autorizando-se ao final o levantamento do depósito judicial pelo 
Réu, declarando extinta a obrigação da Autora, com a imposição ao Réu quanto ao pagamento de 
custas e honorários advocatícios. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021565-45.2013. 
8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE FELIPE PINHEIRO 
CPF 255.886.568-49, RG 2.448.941 e ESPÓLIO DE MARIA GALDINO PINHEIRO, CPF/MF 
214.330.238-06, representado por seu inventariante José Felipe Pinheiro, que lhes foram proposta uma 
ação de Procedimento Sumário por parte de Clóvis Machado e sua mulher Sueli Grecco Machado, 
alegando em síntese: Os autores requerem a adjudicação compulsória do imóvel constituído de um 
terreno e respectivo prédio a saber: lote de terreno nº 10 da quadra 3, situado à Rua Um, Jardim Haia do 
Carrão, com a área de 250,00m2, conforme averbação nº 120 de 24/04/79 da transcrição 52.378, sendo 
construído neste terreno um prédio que tomou o nº 1188 da Rua Jorge Ogushi, averbado sob nº 08 em 
05/10/82, à margem da transcrição nº 52.378, de que se originou a inscrição nº 89 do loteamento Jardim 
Haya do Carrão no 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca. O contrato de compromisso de 
venda e compra encontra-se totalmente quitado e não foi outorgada a competente Escritura Definitiva 
de Venda e Compra. Dá-se à causa o valor de R$128.223,00 (10/2013). Encontrando-se os réus em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerado 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 23 de abril de 2018. 

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
CNPJ. 50.657.675/0001-86

Comunicado
 Comunicamos que os relatórios anuais do Agente Fiduciário, previsto no termo do artigo
68,§ 10, da Lei nº 6.404/76, encontram-se disponíveis na sede do Agente Fiduciário, na
sede da Emissora, B3 e CVM:
ALPHAVILLE URBANISMO S.A DEBÊNTURES 1º EMISSÃO
ARMCO DO BRASIL S.A. DEBÊNTURES 1º EMISSÃO

Segundo o IBGE, há no Brasil atualmente 13,7 

milhões de desempregados. 

Erik Penna (*)

Essa realidade acaba criando muitos empreendedores por 
necessidade que se veem forçados a gerar uma fonte de 

renda. E vender o que se faz em casa para pagar as contas tem 
sido a alternativa para muitas pessoas. 

Como consultor e palestrante de vendas, costumo sugerir 
algumas dicas para que o negócio seja viável e rentável. Confira 
4 delas a seguir:

1- PESQUISA  - O primeiro passo é pesquisar o que já existe 
de similar no mercado e a faixa de preço que são comercializados 
itens semelhantes ao que você deseja vender. Pense em algum 
diferencial atrativo que seu produto ou serviço precisará ter. O 
cuidado é para não se tornar mais do mesmo.

2- CUSTO - Antes de vender é preciso comprar bem, saber 
calcular o preço de custo e a margem de lucro, pontos fundamen-
tais para conquistar o resultado financeiro desejado.  

- Custo fixo: é o custo que a pessoa tem, independentemente 
de realizar vendas. Por exemplo: internet, aluguel do ateliê, água, 
energia e salário.

- Custo variável: existe em função da produção. Mais produção 
significa um aumento de custos em materiais e ferramentas. Se 
tiver menos produção, o custo diminui. Por exemplo: matéria-
-prima, embalagens e frete.

 
3- VENDA - É viável conseguir gerar receita em três canais 

de venda:

- Venda direta: pessoas que você conhece, familiares, amigos e 
vizinhos devem ser seus primeiros clientes. Não tenha vergonha 
de oferecer e, se houver alguma crítica nessa etapa, ainda dará 
tempo de corrigir antes de disponibilizar para uma gama maior 
de potenciais compradores.

 
- Venda pela internet: poste fotos nas redes sociais e nos 

aplicativos do seu celular. Hoje, já existem vários sites gratuitos 
e exclusivos para venda de produtos feitos em casa. 

- Venda para lojistas: visite lojas que já trabalham com itens 
parecidos e feiras desse segmento. Faça parcerias, deixe seus 
produtos para vender, ensine os argumentos que devem ser uti-
lizados na venda e divida o lucro. Assim, você foca na produção 
e eles (lojistas), que já têm o cliente, na venda. Vocês dividem o 
resultado financeiro e, nesse caso, menos é mais.

4- FORMALIZAÇÃO/MEI - Se você trabalha por conta própria, 
quer abrir um negócio e formalizar o negócio, pode se tornar um 
microempreendedor individual (MEI). Basta fazer seu cadastro 
no site (www.portaldoempreendedor.gov.br) e, em seguida, 
receberá seu CNPJ. A partir daí, já é possível emitir nota fiscal 
possibilitando, assim, a venda de produtos para outras empresas. 

Segundo o Sebrae, já são mais de sete milhões de negócios 
formalizados como MEI. No início de 2018 o microempreendedor 

individual passou a poder fatu-
rar até R$ 81.000,00 por ano. 
Como obrigação fiscal, precisa 
pagar apenas uma contribuição 
mensal (DAS), valor que gira 
em torno de R$ 50,00 (varia 
pouco em função da atividade 
exercida). 

O MEI também pode abrir 
conta da empresa numa insti-
tuição financeira, sendo mais 
fácil realizar empréstimos 
bancários. Passa também a ter 
benefícios previdenciários e 
auxílio doença. 

Pense nisso, mãos à obra e 
ótimos negócios!

(*) - É palestrante de vendas e 
motivação, consultor e autor dos 

livros: A Divertida Arte de Vender; 
Motivação Nota 10; 21 soluções 
para potencializar seu negócio; 

Atendimento Mágico - Como Encantar 
e Surpreender Clientes; entre outros 

(www.erikpenna.com.br).

Como vender o que 
você produz em casa 

e decolar nos negócios
Angela Gheller Telles (*)

A textura não agradou, o tamanho não foi adequado ou a 
estampa era mais colorida do que parecia? Hoje, acionamos 
a loja e iniciamos o processo de devolução da peça – o 

Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor nos garante isso. 
Na maioria das vezes, é simples e rápido para o cliente final – o 
que garante uma boa experiência com a marca.

Mas, por outro lado, envolve uma série de desafios para a em-
presa, que precisa se preparar para a sua logística reversa ser 
tão eficiente quanto a entrega inicial. 

O outro “x da questão” é operacionalizar todas as mudanças 
que vieram quando o consumidor se rendeu ao e-commerce!  Ao 
longo dos anos, o comércio eletrônico deu importantes saltos 
no Brasil, tanto nos seus rendimentos, quanto na representa-
tividade que tem na vida das pessoas. Com melhorias na nossa 
rede (adeus à Internet discada!), meios de pagamento mais se-
guros, marketplaces, compras coletivas, entre inúmeros outros 
fenômenos, o e-commerce ganhou espaço e uma bela fatia da 
economia brasileira. 

Enquanto o varejo físico se esforça para recuperar o fôlego, o 
digital parece viver em outra realidade: em 2017, teve aumento 
de 12%, em relação ao ano anterior, faturamento de cerca de 
R$ 59,9 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm).

A indústria também passou a ver o comércio eletrônico como 
um canal direto de vendas e uma grande oportunidade para os 
seus negócios. Outra mudança significativa foi no mix de produtos, 
que evoluiu muito. Neste sentido, os últimos anos consolidaram 
uma única verdade para o e-commerce: a de que qualquer coisa 
pode ser vendida de forma online!

Cheguei até aqui para mostrar o atual cenário da logística dessas 
empresas: uma turbulência de números, produtos e transações, 
com foco na melhor experiência do cliente, em que a pressão por 
prazos de entrega cada vez menores (até no mesmo dia) é a base 
de toda a operação. O jogo é outro, as regras estão diferentes e 
os processos logísticos também mudam completamente!

Antes de tudo, reconsidere conceitos sobre não trabalhar com 
estoque das suas mercadorias! Mesmo que a tendência seja elimi-
nar, ao máximo, um ativo “parado”, agora, com essa necessidade 
de pronta-entrega, a disponibilidade do produto representa um 
diferencial competitivo – é inviável esperar receber o pedido para, 
só então, começar a fabricá-lo ou encomendá-lo para a indústria, 
caso você seja um varejista.

A questão é ter o estoque correto! E para tanto, é preciso 
ter previsibilidade de vendas e entender a sua Curva ABC (de 
produtos com maior giro) para poder tomar decisões e fazer as 
apostas certas. Só assim, o ciclo rápido, entre cliente e entrega, 
vai estar garantido.

O próximo passo é assegurar a sua eficiência, definindo qual 
será a melhor malha logística para atender às suas demandas. 
Como um e-commerce, normalmente, entrega para todo o Bra-
sil, é preciso ver se faz sentido ter um único e grande centro de 
distribuição, que empurra o produto para qualquer região, ou 
vários, em diferentes áreas. 

Ou, ainda, talvez o melhor seja ter parceiros locais em deter-
minados estados - hoje já existem transportadoras especialistas 
no setor de comércio eletrônico, para entregas fracionadas, com 
veículos adaptados para essas rotinas. O planejamento logístico 
também precisa compreender as estratégias para a logística 
reserva, com destaque para as devoluções. Além de atender ao 
direito assegurado, essa segunda fase pode selar (ou arruinar) 
o relacionamento da marca com o consumidor. Aqui, os desafios 
logísticos também são grandes, giram em torno da rapidez e 

A logística do arrependimento

demandam estratégias integradas.
Para começar, normalmente, o custo da logística reversa não 

está totalmente embutido no valor da mercadoria - é um percen-
tual que nem sempre representa um número real. O problema é 
que, se a estimativa de devoluções estiver muito abaixo do que as 
praticadas, a empresa vai ter prejuízo. De novo, olhar para o seu 
negócio e ter a certeza da previsibilidade é um grande diferencial!

Para retirar esses produtos com os clientes, seja no seu en-
dereço, nos Correios ou da forma como tratarem, ainda há um 
outro obstáculo de transporte: por quem e como será feita essa 
operação? 

Você pode ter uma rede de parceiros e, ainda, buscar a siner-
gia perfeita para praticar uma das pérolas da logística reversa: 
aproveitar a volta das viagens de entrega, para recolher os itens 
de devolução. Isso representa uma economia enorme, mas exige 
um planejamento mais sofisticado e complexo, tanto em relação 
às melhores rotas, quanto às mercadorias que serão levadas e ao 
arranjo físico delas no caminhão, pois podemos ter, no mesmo 
dia, um fogão e um vaso de cristal, por exemplo. 

A próxima etapa é como operacionalizar essas devoluções que 
chegaram internamente. Pensando que o volume de produtos 
pode ser gigante e que eles podem, inclusive, ser muito pareci-
dos, o processo torna-se bem delicado para as empresas. Para 
isso, algumas soluções de automatização com rádio frequência 
(coletores de dados) são muito eficientes, com ganhos em tempo 
e organização. Depois é só conferir se não há avarias e dar baixa 
no pedido original para liberar o item para uma nova venda.

Os caminhos dessa logística nos levam a entender que o comér-
cio eletrônico impõe uma dinâmica exigente para as empresas, 
que precisam preparar a sua operação para atender às suas ne-
cessidades. Para todos os desafios que expus, existem “ajudas”, 
chamadas tecnologias! Diferentes formas de usar mecanismos 
de inteligência e especialização para minimizar custos, aumentar 
a produtividade e expandir a capacidade de atuação das áreas 
logísticas. E você, já repensou os seus processos? 

Coloque as melhorias em prática, pois o arrependimento do 
cliente pode não ser em relação ao produto, mas sobre quem 
escolheu como prestador de serviços.

(*) - É diretora dos segmentos de Manufatura e Logística 
da TOTVS (www.totvs.com).

Sabe quando você compra uma blusa em um site, mas quando recebe o produto em casa, não era bem 
como imaginava?

Campi Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.167.738/0001-61 - NIRE nº 35.300.190.831

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 13/03/2018, às 15:00 horas, na sede em São Paulo/SP. Presença: Totalidade.  Convocação: Dispensada.
Mesa: Telma Nascimento Pontes-Presidente; Dulcieliton José Dias Meira - Secretário. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: (i) As contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercí-
cio social findo em 31/12/17, publicadas no DOESP e no Jornal Empresas & Negócios em 10/03/2018, foram devida-
mente apresentadas, discutidas e aprovadas; (ii) Foi aprovada por unanimidade a distribuição de lucros no valor de
R$ 900.000,00, referentes ao resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/2017, devendo ser dis-
tribuídos neste ato R$ 400.000,00, e, o saldo de R$ 500.000,00 até 31.12.2018; (iii) Foram reeleitos, na pre-
sente data, a Sra. Telma Nascimento Pontes, RG 10.383.666-4 SSP/SP e CPF/MF 053.981.168-86, e o Sr.
Dulcieliton José Dias Meira, RG 19.155.173-9 SSP/SP e CPF/MF 072.672.458-03,  para os cargos, respectiva-
mente, de Diretora Presidente e Diretor sem Designação Específica da Companhia, para mandato de 02 anos ou
eleição de seus substitutos, conforme Termo de Posse; e (iv) Foi aprovada a remuneração anual global dos adminis-
tradores da Companhia para o exercício de 2018 no valor global de até R$ 22.896,00. Nada mais havendo a tratar
a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas. Acionistas: Candida Gavazzi e Telma
Nascimento Pontes. Mesa: Telma Nascimento Pontes - Presidente da Assembleia; Dulcieliton José Dias Meira -
Secretário da Assembleia. JUCESP nº 142.232/18-0 em 22/03/2018. Flávia R Britto Gonçalves - Secretaria Geral.

O Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TFR4) negou o pedido 
do ex-ministro Ciro Gomes para 
visitar o ex-presidente Lula, que 
está preso desde o último dia 7 na 
Superintendência da Polícia Fede-
ral em Curitiba. O pedido também 
foi negado para o presidente do 
PDT, Carlos Lupi, e o deputado fe-
deral André Figueiredo (PDT-CE). 
Eles entraram com mandado de 
segurança no tribunal após terem 
o requerimento negado pela 12ª 
Vara Federal de Curitiba.

Ao negar o pedido, o desembar-
gador federal João Pedro Gebran 
Neto argumentou que a visitação 
de amigos a um preso não é direito 
líquido e certo e que, portanto, não 
caberia o mandado de segurança. 
Segundo o desembargador, a Su-
perintendência da Polícia Federal 
de Curitiba tem competência para 

limitar as visitas. “A visitação por 
alguns excluirá a visitação de ou-
tros, já que o direito do custodiado 
submete-se à organização do local 
de cumprimento da pena”.

No pedido de visita, os políticos 
alegaram que não apresentavam 
qualquer risco ao funcionamen-
to da sede da Polícia Federal e 
que a visitação seria uma das 
manifestações da ressocialização 
da pena.

Há uma semana, a juíza Carolina 
Moura Lebbos, da 12ª Vara Federal 
de Curitiba, negou pedido da ex-
-presidente Dilma Rousseff e de 
uma comissão de deputados para 
visitar Lula na prisão. Na ocasião, 
também foram negados também 
pedidos de Ciro, da presidente do 
PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR) 
e do vereador Eduardo Suplicy 
(PT-SP), entre outros (ABr).

TRF4 nega pedido de visita 
de Ciro a Lula
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Especial

Luccas Nunes/Jornal da USP 

Em meio ao regime militar, surge, em 1968, um grupo 
paramilitar formado por policiais intitulado Esquadrão 
da Morte. Seu objetivo era simples: perseguir e execu-

tar criminosos potencialmente perigosos à sociedade. Mas 
como, em um regime militar, a mídia se portou perante esse 
grupo? De acordo com a tese de doutorado da pesquisadora 
Márcia Gomes, na Faculdade de Filosofi a, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH) da USP, a mídia apresentou diversas 
facetas e mudou de posicionamento ao longo do tempo, 
adaptando-se aos diversos contextos vividos nos dez anos 
em que o Esquadrão da Morte foi ativo.

Márcia discute a questão na pesquisa O esquadrão da 
morte de São Paulo e a imprensa paulista: um estudo sobre o 
Jornal da Tarde, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo 
(1968-1978). Ela analisou a forma como esses veículos de 
comunicação abordavam o assunto.

Jornalismo e política lado a 
lado

Márcia conta que fez extenso uso bibliográfi co das matérias 
dos jornais analisados, num total de 180 matérias estudadas 
(60 de cada jornal), com destaque para as reportagens do 
jornalista Percival de Souza, do Jornal da Tarde. Ela explica 
que isso se deve ao fato de, à época, haver certa proximidade 
entre repórteres investigativos, como Percival, e policiais, 
como Sérgio Fleury, peça-chave do regime militar, que 
atuou como delegado do Departamento de Ordem Política 
e Social (Dops) de São Paulo.

Tendo proximidade com suas fontes policiais, que dispu-
nham de grande infl uência naquele cenário, os jornais, num 

Jornais noticiaram Esquadrão da 
Morte de acordo com clima político

Veículos paulistanos foram 
mudando de posicionamento frente 
ao grupo paramilitar de acordo com 
a situação política do País

“O Esquadrão da Morte da cidade de São Paulo foi um grupo formado por policiais que, liderados por Sérgio 
Fleury, executaram sumariamente em torno de 200 pessoas, além de terem envolvimento com tráfi co de 

entorpecentes, prostituição, corrupção e proteção de quadrilhas de trafi cantes”.

Fotomontagem jornal.usp.br

primeiro momento, reproduziam os discursos dos militares 
e tomavam parte deles no caso. “Esses jornais tratavam a 
origem do esquadrão como uma forma de vingança pela 
morte de policiais baleados em tiroteios. Eles enxergavam 
esse esquadrão como um grupo de policiais que pratica-
vam o bem à sociedade eliminando pessoas perigosas e 
irrecuperáveis”, diz Márcia, que é professora de História 
da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Ela explica, entretanto, que “segundo Hélio Bicudo  ju-
rista da Faculdade de Direito (FD) da USP, e militante de 
direitos humanos, o Esquadrão da Morte da cidade de São 
Paulo foi um grupo formado por policiais que, liderados 
por Sérgio Fleury, executaram sumariamente em torno 
de 200 pessoas, além de terem envolvimento com tráfi co 
de entorpecentes, prostituição, corrupção e proteção de 
quadrilhas de trafi cantes”.

O peso do tempo
De acordo com a pesqui-

sadora, ao longo dos anos, 
diversos acontecimentos 
de ordem política, social e 
econômica aconteceram e, 
com eles, o posicionamen-
to da mídia foi mudando. 
Entre 1969 e 1973, o Brasil 
viu um grande e promissor 
crescimento econômico. No 
mesmo ano de 1973, porém, 
iniciou-se uma crise econô-
mica de ordem global da 
qual o regime militar parecia 
incapaz de se livrar. Mas já 
em meados dos anos 1970 
sucedeu-se, então, uma crise 
política no Brasil.

Nesse segundo momento 
de atuação do Esquadrão, 

nos anos 1970, os jornais, já insatisfeitos com a censura e 
censores em suas redações, enxergaram um enfraquecimen-
to do governo militar nas aberturas políticas, e passaram a 
apoiar a justiça e os membros do Judiciário que processavam 
e investigavam os policiais suspeitos de envolvimento com 
o Esquadrão.

Ainda sem força política sufi ciente para se declara-
rem opositores do regime militar, os jornais passaram 
a expor fatos 
antes censura-
dos. Um exem-
plo dado por 
Márcia é o de 
Sérgio Fleury. 
Ele foi acusado 
de assassinatos 
por integrar o 
Esquadrão, e 
então, em vista 
dos julgamentos, foi blindado pelas autoridades e por seus 
advogados de defesa, que tinham como estratégia manter 
sua imagem de pilar do governo militar. Os jornais, no 
entanto, passaram a expor essa estratégia adotada, bem 
como inúmeros favorecimentos durante os julgamentos 
e processos. “Muitos juízes o tratavam com reverência, 
inclusive”, conta Márcia.

A partir da crise do petróleo, em 1973, o regime militar foi 
se enfraquecendo e sendo forçado a recuar cada vez mais 
na censura. Como consequência desse enfraquecimento, 
o Esquadrão teve suas atividades encerradas em 1978.

E, com seu fi m, vieram os julgamentos de 69 casos de 
execução atribuídos ao grupo, dos quais Fleury tomou 
parte em 22. Com isso, ele foi réu em sete processos, 
sendo absolvido em todos. No entanto, dentre os muitos 
outros policiais levados a júri, nem todos fi caram impunes: 
Adhemar Augusto de Oliveira, o Fininho; Astorige Corrêa 
de Paula e Silva, o Correinha; e José Alves da Silva, o Zé 
Guarda, foram condenados.Delegado Sérgio Fleury

Mauretta Capuano/ANSA

De qualquer forma, o movimento mu-
dou o estilo de vida da população, 

uniu a luta estudantil e operária, modi-
fi cou os direitos da família e viu nascer 
o feminismo e aumentar a proteção aos 
trabalhadores. Foi um ato social e políti-
co de protestos pelos direitos civis, que 
revelou as contradições da sociedade 
capitalista avançada. Ocorreu em um 
mundo em revolta que parecia sem for-
ças e atacado, mas que nunca deixou de 
proporcionar discussões.

Foram os estudantes universitários 
que acenderam as chamas da revolução, 
em meados dos anos 1960, nos Estados 
Unidos, com protestos contra a Guerra 
do Vietnã e o nascimento do movimento 
hippie. Porém, o ano de 1968 foi um 
vento contagioso, uma tempestade, que 
rapidamente eclodiu na Europa Oci-
dental e teve seu ápice no breve, mas 
intenso Maio Francês. Na Itália, as ações 
aconteceram dois anos antes e duraram 
mais que aquelas ocorridas na França. A 
primeira universidade italiana ocupada foi 
a de Trento, em 1967, ano em que o líder 
comunista Che Guevara morreu.

Em seguida, a Universidade Católica de Milão, a Faculdade de 
Letras de Turim e a Faculdade de Letras de Roma foram tomadas. 
Nos locais, diversas atividades "contracultura" eram desenvol-
vidas. A contestação chegou então às ruas e atingiu as fábricas, 
até que foi levada para Valle Giulia, zona central de Roma. Lá, os 
confrontos com a polícia, conhecidos como a "Batalha de Valle 
Giulia", duraram horas, e a repercussão midiática foi imensa.

Como foi o Maio de 1968 na Itália
O Movimento de Maio de 1968, defl agrado na França, deixou diversos traços na humanidade. 
Nada fi cou como era antes dos protestos que eclodiram naquele ano. E agora, meio século após a 
contestação que percorreu o mundo todo, ainda se discute seu signifi cado e o legado que deixou. Uma 
revolução sem precedentes? Bem-sucedida? Fracassada? 

Padres,em Milão, passam entre jovens universitários infl uenciados pelo 
comunismo, em 1968.

Reprodução

Ainda que os estudantes não tivessem armamento igual 
ao da polícia, foram à luta com pedras e galhos de árvores. 
As imagens da época mostram carros virados e queimados, 
além de dezenas de feridos. Na Itália do "milagre econômico", 
do individualismo e da corrida ao consumo, os jovens foram 
impulsionados espontaneamente a lutar por um mundo mais 
autêntico e justo.
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LinkedIn: 10 coisas que 
os headhunters querem 

ver no seu perfi l

Muitos profi ssionais, 

que utilizam o LinkedIn 

como ferramenta 

para relacionamento 

e exposição de suas 

conquistas profi ssionais, 

gostariam de saber um 

pouco mais sobre como 

fi car em evidências para 

os headhunters

Como essa é uma rede 
social com um propósito 
único e bem defi nido, 

além de não permitir uma 
postura informal, é desafi ador 
lidar com ela. 

O LinkedIn surgiu com um 
único propósito: conectar pro-
fi ssionais. Deve-se sempre ter 
em mente que essa rede social 
é focada no ambiente corpora-
tivo e o profi ssional deve evitar, 
desde o início, qualquer tipo 
de menção a sua vida pessoal. 
É importante construir um 
perfi l mais atrativo, aumentar a 
rede de contatos com base em 
escolhas assertivas, interativas 
e com impacto pretendido.

Justamente por isso, resolvi 
citar aqui algumas dicas do 
que os headhunters que-
rem, ou não, ver no perfi l de 
LinkedIn. A ideia é facilitar 
o uso da ferramenta de uma 
forma estratégica para o pro-
fi ssional, desmistifi cando um 
pouco o processo de Hunting, 
e também contribuindo para 
processos de recolocação.

Conteúdo - é importante 
compartilhar conteúdo inte-
ressante, de sua própria au-
toria, porém busque publicar 
textos que realmente revelem 
seu conhecimento profi ssional. 
Se atenha a sua área de atua-
ção de maneira a não cometer 
gafes falando do que realmente 
não entende a fundo. Outro 
aspecto do conteúdo é a coe-
rência entre postagens. Falar 
“de tudo” é bom em rodas de 
amigos, mas no âmbito pro-
fi ssional, superfi cialidade em 
vários assuntos não é o ideal.

Português – pode parecer 
óbvio, mas erros de português, 
jargões, expressões idiomáti-
cas, são problemas recorren-
tes. Para transmitir confi ança 
é bom ter o domínio da língua 
formal. Essa é uma platafor-
ma de uso profi ssional, não 
há espaço para agir de forma 
descuidada e cometer erros 
básicos da sua língua.

Informações cadastrais 

– mantenha todos os seus da-
dos sempre atualizados, com 
e-mail e telefone pessoais. É 
comum encontrar dados de 
contato como telefone e e-mail 
corporativos que se usava em 
sua última atuação. Isso não é 
bom, pois ao sair da empresa 
você fi ca incomunicável. O 
perfi l do LinkedIn deve ser 
uma cópia do seu currículo, por 
isso é preciso mantê-lo legível, 
não poluído, com informações 
condizentes.

Experiência detalhada 

– procure sempre descrever 
as atividades e projetos que 
realizou nas empresas em que 
trabalhou. Mais importante 
que o tempo de trabalho são 
as conquistas que você realizou 
na organização, e que desta-
cam sua expertise de mercado.

Conheça seus contatos 

– não saia adicionando todo 
mundo só para ter uma vasta 
lista de pessoas ligadas a você. 
Essa não é uma rede social de 
popularidade. É importante es-
tar conectado a quem realmen-
te se conhece ou compartilha 
interesses comuns no âmbito 
profi ssional. 

Não saia atirando para 

todos os lados – não se 
candidate a vagas que não 
são do seu perfi l.  Quando um 
headhunter procura um pro-
fi ssional, ele chega a receber 5 
mil currículos para uma única 
posição, em média. Porém 
nem 10% deles corresponde 
às especifi cações da vaga. As 
pessoas fi cam desesperadas 
em se recolocar que enviam 
currículo para qualquer vaga, 
e isso não só atrapalha como 
prejudica o seu perfi l. Procu-
re ver se o perfi l da vaga não 
te exclui com coisas simples 
como nível de inglês, região de 
moradia, etc. Só se apresente 
como opção para aquilo que 
realmente está de acordo com 
quem você é.

LinkedIn não é Facebook 

– não use esses espaço para 
compartilhar e discutir assun-
tos como posições políticas, 
brigas por qualquer tipo de 
polarização, postagens reli-
giosas, frases de efeito, postar 
fotos inadequadas, de animais, 
de “baladas”, ou mesmo de 
família. Você deve se portar 
como se porta no ambiente 
corporativo. 

Cuidado com o que fala – 

ser educado deveria ser praxe, 
mas nem sempre é. Não fale 
mal de ninguém, muito menos 
de entrevistadores, feedbacks 
recebidos, etc. Isso pode fe-
char portas muito rápido. 

Verifique sempre sua 

conta – não abandone seu 
LinkedIn. Entre ao menos uma 
vez por semana, interaja com 
grupos e produza algo rele-
vante. Parabenize conquistas 
de amigos e faça o networking.

Perfi s em outras línguas 

– Por último, se você domina 
outros idiomas, o LinkedIn te 
permite criar perfi s em outros 
idiomas. Você pode literalmen-
te criar currículos idênticos em 
línguas diferentes e torná-los 
visíveis para entrevistadores 
com vagas internacionais, ou 
que necessitam de domínio 
de outras línguas como fator 
chave. Além disso, ao menos 
em inglês é importante ter 
o currículo pronto, não por 
diferencial, mas por demanda 
mercadológica. 

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

Human Intelligence.

Fernanda Andrade (*)

TI
  

News@
Evento focado em Customer Experience 
acontece em São Paulo

@O mercado vem passando por transformações nos últimos anos. 
Dentre elas uma tem recebido especial atenção - a Centralização 

no Cliente. Pensando nisso, a Kentricos em parceria com a Impacta, 
realiza o workshop “Frameworks De Customer Experience”. O objetivo 
do evento é, além de apresentar os Frameworks, que são as 6 disciplinas 
fundamentais exercidas por empresas centradas no cliente, mostrar 
também todo um panorama sobre o signifi cado de Customer Experience. 
“Com esse workshop, o participante sairá com uma visão holística de CX, 
não fi cando apenas focado no que é mais aparente”, salienta o CEO da 
Kentrikos e especialista do assunto, Francisco Zapata. Voltado para todos 
aqueles que desejam trazer o Customer Experience para as empresas, o 
evento não tem como público alvo uma área específi ca, mas se destina a 
líderes e profi ssionais que atuam na camada gerencial e diretiva (https://
www.sympla.com.br/frameworks-de-customer-experience__262305).

SoftUp anuncia integração com cinco 
plataformas de e-commerce

@A criação de novos microempreendedores individuais (MEI) 
entre 2014 e 2017 manteve uma média de 1 milhão ao ano e, se-

gundo o relatório “Os negócios promissores em 2018”, divulgado pelo 
Sebrae, estima-se que em 2018 haja uma continuidade neste patamar. 
Muitos outros negócios foram criados nos últimos anos por causa da 
conjuntura econômica ruim - é o empreendedorismo por necessidade. 
Contudo, para que todos esses novos empresários consigam ter vida 
longa é necessário organização fi nanceira. Neste cenário, a SoftUp - 
empresa brasileira criadora do sistema de gestão* (ERP) grátis e que 
oferece software de gestão de baixo custo para micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs), anuncia parceria com cinco plataformas 
de e-commece: Mercado Livre, AnyMarket, Irroba E-commerce, Loja 
Integrada e PrestaShop (https://www.sistemagratis.com.br/).

Uma dúvida bastante co-
mum entre os profi ssionais 
é se é melhor construir uma 
carreira com várias empresas 
no currículo ou se fi rmar numa 
única empresa por um longo 
período. A resposta a esse 
questionamento é bastante 
complexa. 

Antigamente, fazer carreira 
numa empresa era algo ex-
tremamente valorizado. Sinal 
de confi ança e competência. 
Depois, passou a ser visto 
como comodismo ou falta de 
ambição profissional. Mas, 
na verdade, não devemos ser 
tão radicais e muito menos 
simplistas numa questão 
como essa. 

Antes de qualquer coisa, é preciso que o profi ssional trace 
o seu plano de carreira. Quais são as suas metas pessoais? De 
onde você veio, onde está e onde quer chegar? Responder a 
esses questionamentos é fundamental e decisivo para quem 
quer criar uma carreira da qual se tenha orgulho. 

Tendo em mente quais são seus objetivos, é importante ava-
liar se a empresa que você está hoje te permite alcançá-los ou 
não. É preciso assumir o papel de líder de si mesmo e analisar 
a compatibilidade entre o que você pretende e o que a empresa 
pode lhe oferecer. 

Caso o ambiente atual seja promissor, você terá algumas van-
tagens. Certamente, a maior delas é o fato de estar familiarizado 
com a cultura. Um dos maiores problemas na troca de um em-
prego é o risco de não se adaptar. Estar num ambiente seguro, 
onde se está adaptado e se é aceito pelo grupo, costuma fazer 
bastante diferença na hora de criar uma carreira de sucesso.   

Somado a isso, existe a sensação de estabilidade. Se você é um 
profi ssional respeitado, querido pelos demais, provavelmente 
não estará entre os primeiros a serem cortados no caso de um 
eventual corte de pessoas. Essa segurança proporcionada por 
anos de trabalho pode ser muito importante para os profi ssionais 
cujo perfi l seja mais conservador, avesso a riscos.  

No entanto, essa vantagens não podem ser aproveitadas como 
desculpas para o comodismo. Achar que o emprego está bom 
porque é perto, paga bem, é tranquilo e você já domina o que 
faz, provavelmente não vai te ajudar a construir uma carreira 
de sucesso.

Ainda que seja dentro de 
uma mesma empresa, é im-
prescindível que o profi ssional 
seja submetido a uma série 
de desafi os. Assumir novas 
responsabilidades, novas fun-
ções e conquistar promoções 
deve estar sempre no radar de 
quem quer ser um profi ssional 
diferenciado. 

À medida que a empresa 
vai propondo novas oportu-
nidades, é importante que o 
profi ssional busque corres-
ponder às expectativas. Nesse 
sentido, conhecimento nunca 
é demais. Fazer cursos, ler 
livros e buscar atualização 
profi ssional em sua área ou 
em correlatas vai fazer com 

que a empresa invista e reconheça seu trabalho cada vez mais. 
Se a empresa que você está não proporciona esses desafi os, 

talvez seja hora de partir. Contudo, faça isso de forma bastante 
consciente dos riscos e oportunidades em que a decisão implica. 
Seja em várias ou em poucas empresas, o mais importante é 
que o profi ssional continue alinhado ao seu plano de carreira. 

Agora, caso você esteja em busca de recolocação e esteja 
com difi culdade de abordar essa questão numa entrevista de 
emprego, fi que tranquilo. Se você fi cou muito tempo numa em-
presa, procure exaltar os desafi os e projetos que teve durante 
esse longo período. 

Já se você teve passagem por várias empresas e por um curto 
espaço de tempo, destaque o que motivou a sua saída de forma 
a demonstrar que você é um profi ssional ativo, em busca de 
oportunidades e desafi os constantes. Não dê a entender que 
você pode ser um eterno insatisfeito ou impulsivo. Assim, a 
empresa pode alinhar se você é ou não o tipo de profi ssional 
que ela busca. 

Procure evidenciar o seu comportamento dentro da carreira 
pelo que ele é, reforçando suas conquistas e desempenho. 
Assessorias de carreira podem ajudar nesse processo, desta-
cando o que é positivo em sua trajetória. Cultive a resiliência, o 
interesse e a dedicação. Se estiver comprometido com isso, sua 
carreira refl etirá um excelente profi ssional, independentemente 
do tempo que passou em cada lugar.

(Fonte: Fernanda Andrade é Gerente de Hunting e Outplacement da NVH – 
Human Intelligence).

Ficar muito tempo na mesma 
empresa é bom ou ruim? Depende!

André Romero (*)

As consultorias de comunicação se destacaram no momento 
em que empresas passaram a rever suas contratações 
baseadas na entrega de resultados. Devido à situação 

econômica instável, a estratégia precisa ser assertiva, e não 
simplesmente criativa. As consultorias se habilitaram em usar 
tecnologia e método para entregar estratégia, mesmo sem grande 
desenvolvimento criativo.

No caso das houses, que são departamentos criativos dentro 
das próprias empresas, o caso é mais simples. A ideia é poupar 
gastos, não mais contratando agências para criação, mas produ-
zindo campanhas internamente. Porém, há uma limitação criativa, 
pela falta de expertise de uma agência, e de estratégia, já que 
prevalece uma visão interna que se tem da empresa. 

No primeiro caso, faltam aptidões que somente as agências 
possuem - sobretudo ligadas à criação - mesmo que haja uma 
boa abordagem estratégica. Já com as houses, o trabalho acaba 
sendo pouco detalhista, e em certos níveis até amador, originando 
resultados piores.

A questão é que essa concorrência surgiu de uma falha no 
comportamento das agências que estavam no mercado. Com o 
tempo, elas passaram a focar-se tanto na pura criatividade, que 
a estratégia se tornou secundária, dependente do cliente, que 
na maior parte das vezes não sabia para onde ir.

Isso também encareceu projetos, que no fi m não olhavam as 
campanhas com uma visão global. A criatividade das agências se 
pautou muito no briefi ng com o cliente e o feeling do publicitário, 
gerando campanhas muito bonitas com belos insights, porém 
muitas vezes elas deixavam de atender ao verdadeiro objetivo 
de retorno da empresa. A campanha precisa fazer sentido para 
o público alvo que irá comprar, e não simplesmente ser genial. 

Apesar disso, as agências continuaram a ser mais bem prepa-
radas para lidar com os problemas de seus clientes. Observando 

Agências x consultorias e houses: 
as transformações do marketing 

no presente e futuro
O mercado de comunicação e marketing tem passado por diversas mudanças nos últimos anos. 
Motivadas pelas novas posturas com relação a investimento dentro das empresas, as agências de 
publicidade ganharam novos concorrentes. Falo das consultorias de comunicação e das houses

o cenário, e realmente aprendendo com o mercado, algumas 
agências começaram a mudar seu DNA, e essa é a maior tendên-
cia para o presente e futuro. Usando tecnologia, metodologia, 
observação de comportamento do consumidor e do vendedor, 
é possível compor um quadro estratégico, usar ferramentas, e 
pautar a criatividade.

Gerar uma experiência de impacto para o consumidor depende 
de conhecer seu alvo, dominar ferramentas e criatividade, além 
de agir considerando um cenário geral. O consumidor quer viver 
experiências, não apenas comprar. 

É preciso que agências não sejam mais, unicamente, locais de 
produção de peças publicitárias. É uma evolução da profi ssão, 
que passa a voltar olhares para fontes de dados valiosos como o 
fi eld marketing, os pontos de venda e a análise do comportamento 
de compra. A racionalidade gerada é o que direciona campanhas 
realmente efi cientes, acima de belas.

Para os clientes, isso signifi ca verbas melhor utilizadas. Para 
as agências, uma revolução cheia de possibilidades de cresci-
mento. É preciso desapegar-se de modelos antigos e abraçar a 
necessidade do mercado como oportunidade de atingir novos 
patamares de comunicação.

(*) É diretor da Red Lemon Agency, agência especializada em comunicação, fi eld 
marketing e ações promocionais.

SENAI está treinando 
professores e alunos para 

usarem a solução SOLIDWORKS
A Dassault Systèmes, empresa 

3DEXPERIENCE, líder mundial 
em software de projetos 3D, 3D 
Digital Mock Up e Product Lifecycle 
Management (PLM), anuncia que 
o SENAI já está treinando profes-
sores e alunos para uso de mais de 
600 licenças de sua solução SOLI-
DWORKS. A iniciativa benefi cia 
mais de 2.000 alunos e professores 
de todo o Brasil dos cursos de 
Automação Industrial, Eletrônica, 
Eletromecânica, Eletrotécnica, 
Manutenção Automotiva, Mecânica 
e Mecatrônica. Com a tecnologia 
da Dassault Systèmes, o SENAI 
ensina a desenvolver, a visualizar 
e testar projetos na tela do com-
putador antes mesmo deles serem 
produzidos. 

“A Dassault Systèmes possui 
projetos de cooperação com o SE-
NAI em todas as regiões do Brasil 
há mais de dez anos para apoiar 
a transformação da educação no 
País e o desenvolvimento dos es-
tudantes. Dessa forma, podemos 
colaborar com a preparação de 
profi ssionais qualifi cados para o 
mercado de trabalho brasileiro”, 

afi rma Mário Belesi, Diretor da 
Dassault Systèmes de Soluções 
SOLIDWORKS para a América 
Latina.

Além de receber as licenças, 
professores e alunos das unidades 
do SENAI tem acesso a palestras 
sobre o software SOLIDWORKS 
e aprendendo como desenvol-
ver produtos e projetos na tela 
do computador. Incorporado à 
plataforma 3DEXPERIENCE 
da Dassault Systèmes, o SOLI-
DWORKS ajuda profi ssionais a 
projetar, validar, colaborar, criar 
e gerenciar seus processos de 
desenvolvimento de produto 
utilizando aplicativos integrados. 
O programa apresenta ótima po-
tência, alto desempenho e capaci-
dades voltadas à manufatura sem 
papel por meio do Model Based 
Defi nition (Defi nição Baseada em 
Modelo) e do design de placa de 
circuito impresso (PCB, na sigla 
em inglês). 

Para conhecer mais projetos 
inovadores da Dassault Systèmes 
no setor acadêmico, visite: http://
academy.3ds.com/.
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Esta segunda é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua vai para a fase minguante transitando em Aquário 
e isso aconselha a conter a ânsia por novidades, apenas encerrando o que não dá mais. Mercúrio em bom 
aspecto com Netuno irá até o final desta semana suavizar os contatos e facilitar os diálogos para tratar 
das situações pendentes. Pela manhã, com a fase da Lua Minguante pode faltar colaboração e aumentar 
os conflitos entre vontades. Mas à tardinha Júpiter eleva os ânimos e nos dá maior confiança e força de 
vontade para progredir.
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Conviver com gente animada e 
otimista será contagiante para a rea-
lização dos planos que estão em sua 
mente. Organize sua vida, coloque 
tudo nos seus devidos lugares. Pela 
manhã, com a fase da Lua Minguante 
pode faltar colaboração e aumentar 
os confl itos entre vontades.  66/466 
– Vermelho.

Com o Sol em seu signo aumenta 
a disposição para relacionar-se se-
xualmente. Nesta segunda é impor-
tante confi ar nas percepções e nos 
sentidos, dando valor à intuição e à 
premonição. Os resultados chegarão 
próximo ao seu aniversário, saiba 
esperar até lá. 39/339 – Azul. 

O Sol no signo anterior ao seu, acen-
tua as difi culdades sociais e dá um 
ímpeto para mudanças necessárias 
em vida. Atitudes honestas e since-
ras serão bem aceitas no ambiente. O 
dia pode ter preocupações, insônias 
e aborrecimentos familiares. Poderá 
obter a realização de um desejo. 
31/531 – Cinza.

O Sol em Touro dá maior atividade 
social e defi nição dos negócios que 
estiver realizando. Cuidado com a 
intolerância à interferência de outras 
pessoas na sua vida. A satisfação 
e equilíbrio pessoais melhoram a 
vida sexual e a intimidade a dois. 
45/445 – Branco.

O dia pode trazer doenças, preocu-
pações, insônias e aborrecimentos 
familiares ou profi ssionais. Alguns 
obstáculos serão contornados com 
fi rmeza e segurança em relação a 
metas que deseja atingir. Precisa 
preparar tudo e só fazer de forma 
bem pensada e planejada. 31/131 
– Vermelho. 

É o momento de cultivar as ideias 
inovadoras e conseguir uma 
orientação de vida mais abrangente. 
Dê valor à intuição e à premonição 
que se mostrarão correto nesta 
segunda. O relacionamento sexual 
fi ca intenso e o aproxima da pessoa 
amada. 35/735 – Verde.

No trabalho a capacidade de lide-
rança cresce. Priorize as tarefas de 
curto prazo, que dependem apenas 
de você. Deve confi ar nas percepções 
e nos sentidos, dando valor à intuição 
que se mostrará acertado. Uma so-
ciedade será retomada com fi rmeza e 
determinação. 25/725 – Verde.

Uma promoção ou melhoria da 
condição material poderá se realizar 
enquanto o Sol estiver em Touro. E 
acima de tudo a Lua em Aquário aju-
da a apimentar o desejo e estimular 
o romance. Colabore com os demais 
e mantenha a rotina de vida no fi nal 
do dia. 59/459 – Azul.

Procure colocar um pouco mais de 
diversão e lazer em sua vida. Com a 
Lua em Aquário pode surgir decisões 
e ímpeto para a ação. Se estiver 
preparado poderá logo retomar a ati-
vidade que foi interrompida. Atitudes 
honestas e sinceras serão bem aceitas 
no seu ambiente. 53/753 – Marrom.

O contato com gente animada e 
otimista será contagiante para a 
realização dos planos que estão em 
sua mente. Nem todas as percepções 
são claras no início, por isso pense 
mais. Aumentam as chances de en-
contrar soluções em negócios e nos 
assuntos domésticos e familiares. 
95/695 – Azul.

Os resultados do que esteja em 
andamento devem aparecer nesta 
metade do mês de maio. Deve 
confi ar na percepção e nos sen-
tidos, dando valor à intuição e à 
premonição que serão corretas. O 
Sol na casa três leva a mudanças 
que tornam necessárias, até mesmo 
sexualmente. 04/804 – Amarelo .

Está mais envolvido com a pessoa 
amada, desejando viver intensamen-
te casa momento. Não desista de seus 
planos que poderão se realizar neste 
resto de maio desde que acredite 
neles. A Lua em Aquário faz o ritmo 
acelerar e o poder de liderar aumen-
tar nesta segunda. 65/365 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 07 de Maio de 2018. Dia de São Juvenal, Santo Au-
gusto, Santa Flávio Domitila, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude 
é a inteligência. Dia do Silêncio. Hoje aniversaria a cantora e 
compositora Lady Zu nascida em 1958, o ex-jogador e técnico de 
futebol Carlos Araújo que completa 56  anos e a atriz e cantora Traci 
Lords que nasceu em 1968. 

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem por hábito a prudência na 
hora de avaliar os outros. Costuma conhecer bastante as formas 
de expressão dos diferentes meios sociais, e comunica-se bem 
com pessoas de qualquer classe. O lado humanitário e desapegado 
o estimula a ser mais brincalhão e ousado. Normalmente tende à 
magreza, mas sem exageros. No lado negativo tem tendência a 
manipulação e assim tem dificuldade para manifestar os verda-
deiros sentimentos.

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

Simpatias que funcionam
Para conseguir namorado: Se a sua vontade de encontrar 
um novo parceiro é muito grande, nada melhor do que fazer 
a simpatia para abrir o seu caminho para o amor e arranjar 
um namorado. Vai precisar de 1 rosa branca 1 copo com água 
1 colher de açúcar e  5 gotas de essência de alfazema. Deixe 
a rosa no copo com água até que todas as pétalas caiam. 
Assim que isso acontecer, recolha as pétalas, junte com a 
água do copo e mais 2 litros de água pura. Tome um banho 
usando esta água e, quanto faz este ritual, mentalize o seu 
desejo de arrumar um namorado se realizando.
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O espetáculo para crianças 
“Salve, Malala!”, da Cia. 
La Leche tem montagem 
livremente inspirada na 
história de Malala Youzafzai, 
garota paquistanesa premiada 
com o Nobel da Paz por 
sua luta pelos direitos das 
meninas e mulheres ao estudo

Em “Salve, Malala!”, o rei de uma 
aldeia em algum lugar do mundo 
promove uma guerra contra as 

escolas para meninas e os outros direitos 
de seus habitantes. Porém, as crianças 
Sofi a (Léia Rapozo) e Yan (Alessandro 
Hernadez) ocupam a escola em que 
estudam e revivem suas memórias para 
contar as histórias de professores e 
outras pessoas que resistiram às ordens 
do rei.Os dois resolvem, então, fazer 
uma campanha para que as meninas 
e meninos da aldeia lutem e resistam 
às decisões impostas. A peça instiga 
as crianças a agirem em favor daquilo 

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
AS ENERGIAS DA ILUSÃO
Mensagem de Julie Redstone

Nós lhe enviamos muito amor e todas as bênçãos durante este tempo.
Há um esforço concentrado por parte destas forças que desejam 

impedir a expansão da luz, que tentam criar confusão nas mentes e 
nos corações das pessoas.

Esta confusão é criada quando energias negativas afetam a consciência 
e até a percepção sensorial, de uma maneira que cria um sentimento 
de medo e falta de segurança.

Ameaças são percebidas que não existem na realidade física, mas 
que são feitas para parecerem reais.

Pensamentos e até sentimentos são criados que podem parecer 
familiares ou mesmo reais, mas não são a verdade que o seu coração 
conhece.

Estas energias estão operando fortemente na Terra agora, tentando 
dissuadir aqueles amados que estão a serviço do amor e da verdade.

Pedimos que você mantenha este conhecimento em seu coração, e 
que você faça um esforço concentrado para se afastar dos pensamentos, 
sentimentos e energias do medo.

A energia do medo tenta convencê-lo de que Deus não é real, e que 
você está sozinho.

Esta energia foi fi rmemente arraigada no planeta há muito tempo 
e muitas almas que têm longas histórias na Terra passaram a aceitar 
isto como a realidade.

Amado, o seu coração divino é muito mais real do que a energia 
mais forte do medo.

Seu coração está falando com você em todos os momentos, de todas 
as maneiras, e você tem a capacidade de se afastar do envolvimento 
que o manteve na servidão.

O que é necessário agora é somente a sua vontade de experimentar 
algo novo e de se afastar dos velhos hábitos e percepções.

Com todo o nosso amor e bênçãos
Regina Drumond

Reestreia

Sucesso de público e crítica “Diálogo Noturno Com Um 
Homem Vil” com Aílton Graça e Celso Frateschi, volta aos 
palcos a partir de 4 de maio. A peça apresenta dois perso-
nagens: Escritor e Carrasco. Assassino e vítima travam um 
diálogo dentro da noite e o que parecia ser apenas mais um 
ato brutal, torna-se uma profunda refl exão sobre a vida, a 
morte, a violência, o poder e a liberdade.

 Serviço: Ágora Teatro, R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, tel. 3284-0290. Sextas às 
21h e sábados às 21h30, domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 24/6.

João Caldas

Cacá Diniz

Desafi o
Depois de lançar os discos Feito 

Pra Acabar (2010) e De Graça (2014) 
Marcelo Jeneci se lança em um novo 
desafi o: subir ao palco sozinho. Neste 
show solo, que acontece de 4 a 6 de 
maio, o cantor e compositor apresenta 
músicas inéditas e sucessos, como 
Felicidade, Pra Sonhar, O Melhor da 
Vida, Quarto de Dormir e A Vida É 
Bélica, entre outros.  

Pela primeira vez, o artista se despe 
completamente de toda a estrutura de 
banda para mostrar suas canções em 
estado bruto, do jeito que vieram ao 
mundo. Entre piano, sintetizadores 
e sanfona no palco, Marcelo Jeneci 
mostra os dois mundos que colidiram 
com sua formação musical: o do ins-
trumentista e o do cancioneiro/cantor.

 
Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, Vila 

Mariana, tel. 5080-3000. Sexta (4) e sábado (5) às 21h 
e domingo (6) às 18h. Ingressos: R$40 e R$ 20 (meia).

Amor
e Humor

A romântica e irreverente com-
positora e cantora Angela RoRo 
faz show intimista acompanhada 
do músico Ricardo MacCord. No 
repertório composições novas 
do CD Selvagem e seus sucessos 
históricos e implacáveis. Angela 
Ro Ro, que tem esse apelido por 
conta de sua risada grave e rouca, 
traz, além de sua verve irrefutável 
musical, o seu carisma e seu senso 
de humor característico. No re-
pertório, a inédita Portal do Amor, 
além de O que me resta, Amor, 
Meu Grande Amor (todas de sua 
autoria, esta última parceria com 
Ana Terra) e Escândalo (Caetano 
Veloso), entre outras.

Serviço: Tupi or not Tupi, R. Fidalga, 360, 
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (5) às 
21h30. Ingresso: R$ 120.

que elas querem e acreditam. O imaginário 
poético e criativo é acionado para discutir a 
importância do aprender e a busca por um 
mundo mais igualitário. Com, Alessandro 

Hernandez e Léia Rapozo. Iluminação: 
Grissel Piguillem.

 
Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Rua Amador Bueno, 505.

Sábado (12) às 16h e sábado (26) às 17h. Entrada franca.

Cena da peça Salve, Malala!

Aílton Graça e Celso Frateschi.
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Marcelo Jeneci.



Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Alexandre Gurgel – Maurílio Nunes 

– Rodrigo Pimentel – Évora – Experien-
tes executivos, com formação precípua em 

corporações militares, reuniram nesta obra um valioso 
cabedal de boas práticas, efi cientes e efi cazes,  tanto para 
segurança em si , quanto para operações de marketing e 
administração. Um verdadeiro manual de exitosas con-
dutas. Sem difi culdades, muito claras, factíveis.

Elite da Gestão: Todo executivo 
lidera operações especiais

Rômulo Provetti – Experiente motoci-
clista relata mais uma experiência em duas 
rodas. Movido a muita fé, obstinação e poucas 
economias, realizou uma viagem que a muitos 

fará “inveja”, ou no melhor dos signifi cados, os inspira-
rá. Lindas fotos permeiam suas páginas. Há relatos, em 
forma de diário, eletrizantes, emocionantes. Sabe aquele 
momento que pensamos: “ Não vai dar!!”, pois é, prá ele 
deu! Este escriba, bem que gostaria de munir-se da mes-
ma coragem. Para quem pretende viajar desse modo, há 
dicas imperdíveis. Boa viagem!

Viagem de Moto pelos 
Caminhos do Himalaia

Juliana Kohan – Soul– Administra-

dora de um grupo de mulheres – Dama 

de Copas - nas redes sociais, compilou 
contos, relatos e desabafos de algumas par-

ticipantes e trouxe ao mundo uma obra extremamente 
palatável, onde com certeza, homens e mulheres e qual-
quer outra inclinação,  se encaixarão. Há de tudo! Crise 
existencialista; amor; dedicação; desilusões; superação, 
etc.. Para ler e refl etir. 

Dama de Copas: O livro

Whisner Fraga – Penalux – O moço de 
Ituitaba, revela em suas crônicas, um passado 
interessante, onde sua infância, apesar das 

nítidas vicissitudes , foi bastante feliz. Aliás, naturalmente 
suas difi culdades familiares, forjaram -lhe uma tempera 
assaz resistente, todavia, descortinando e mantendo uma 
sensibilidade, digna de uma alma de um grande “conta-
dô”. Suas narrativas, prendem e surpreendem o leitor, 
tamanha sua profundidade. Entretenimento garantido! 

A Verdade é Apenas uma 
Versão dos Fatos

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

Com apresentação
de Ralph Peter.
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Sócio que será retirado do contrato social na próxima assembleia, deve 
voltar a ser CLT, como proceder com o salário, pode ser menor que o pró-
-labore? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE FAZER DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE DE SÓCIO 
NO PRÓ-LABORE?

Neste caso entendemos que a empresa deverá pagar o valor do plano 
de saúde sem nenhum desconto ao sócio, pois inexiste previsão legal 
de desconto em pró-labore de plano de saúde coletivo fornecido pela 
empresa estendido ao sócio da mesma.

CONTRATAÇÃO A TEMPO PARCIAL
No quadro de funcionários temos 02 que foram contratados para 
trabalharem 6 horas semanais e as vezes fazem até 2 horas extras com 
intervalo nesses dias de 1 hora para almoço, pode ser considerado traba-
lho a tempo parcial? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COMETEU FALTA GRAVÍSSIMA
Funcionário na função de motorista cometeu uma falta gravíssima e 
teve a CNH suspensa por três meses. Podemos demiti-lo por este motivo, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ALTERAR A DATA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. A 
DATA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS CONSTITUI DIREITO ADQUIRIDO?

Entende-se que o prazo de pagamento de salário é um direito adqui-
rido, no qual a empresa somente poderá alterar a data de pagamento 
se não acarretar prejuízo aos empregados, ou seja, desde que não seja 
posterior ao prazo que foi estipulado.

CRITÉRIO PARA RESCISÃO POR ACORDO
Qual o procedimento para efetuar as rescisões por acordo, tanto 
trabalhado como indenizado? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Ricardo Bertoni (*)
 

Com uma população cada dia mais exigente e com demandas 
pulsantes, a indústria e os serviços desse setor precisam 
se reinventar de maneira dinâmica e constante. De acor-

do com a Euromonitor International, o Brasil ocupa a terceira 
posição no ranking mundial no consumo de cosméticos, fi cando 
atrás apenas de Estados Unidos e Japão. No mercado interno, o 
setor de beleza está entre os dez principais segmentos do varejo 
e, claro, isso não é apenas mérito das mulheres. No nicho espe-
cífi co de cosméticos para o público masculino, o Brasil ocupa o 
segundo lugar no mundo. 

Recentemente, participei da Cosmoprof Bolonha, a maior feira 
mundial do setor de cosméticos. Um dos destaques observados 
por lá é justamente o crescimento do setor de beleza masculi-
na, o chamado men’s grooming. Ainda que em escala menor ao 
universo feminino, já é possível observarmos linhas de cremes e 
tratamentos pensados exclusivamente para os homens. A varie-
dade de perfumes, desodorantes e cosméticos pré e pós-barba 
cresce a cada dia - e muito em função de atender uma demanda 
que antes era ignorada. 

 
Por falar em barba, ela tem sido a protagonista dessa mudança 

e assumiu ares de referência de beleza e vaidade. O segmento 
men’s grooming tem ganhado tanta força que não faltam oportu-
nidades de negócios e surgimento de startups nesse segmento. 
Nos últimos anos, observamos nos grandes centros o surgimento 
de barbearias à moda antiga. Tem cadeira com estofado de couro, 
decoração característica, navalha especial, shampoo com essência 
de cerveja, tônico de crescimento e uma lista de cosméticos e 
tratamentos de dar inveja a qualquer salão de beleza feminino.

 
Outra tendência fortíssima da Cosmoprof Bolonha é o segmento 

de produtos naturais e orgânicos. Impulsionada pela macroten-
dência de saúde e alimentação natural, no segmento de beleza 
já começa a se consolidar opções de produtos para o corpo, pele 
e cabelo que são desenvolvidos com ingredientes mais conec-
tados a esse estilo de vida. O fato é que os consumidores estão 
preocupados com a saúde, e nesse sentido os produtos naturais 
ganham muito mais pontos do que os produtos recheados de 
químicas pesadas.

 
Dentro desse nicho existem duas demandas diferentes, mas que 

são correlatas, produtos de origem orgânica e produtos naturais. 
A diferença básica é que os produtos naturais não sofrem - ou 
possuem muito pouca - interferência química. Eles são extratos 
e princípios ativos naturais com mínimos processos industriais. 
Enquanto isso, produtos orgânicos são certifi cados por órgãos 
reguladores e só utilizam compostos de origem orgânica em sua 
composição.

 
As empresas também estão sendo pressionadas a serem cada dia 

mais transparentes em relação ao seu processo de produção. Os 
consumidores querem saber exatamente o que estão consumindo, 
exigem que a composição de ingredientes esteja no rótulo e de 
uma maneira que ele consiga entender. 

Essa transparência precisa permear as organizações, muito 
além de estampar na embalagem e no marketing dos produtos 
o propósito de saúde e beleza. É preciso que isso faça parte do 
core business da companhia. Nesse sentido, selos de qualidade, 
que atestam a qualidade em produtos e processos, além de em-
balagens alinhadas a essa tendência natural foram os destaques 
durante a feira. 

Consumidor dita as tendências 
no mercado de beleza

O mercado de beleza e cosméticos é um dos que mais cresce no Brasil

Por falar em embalagens, essas estão cada dia mais conscientes. 
Elas recebem uma roupagem e design alinhados com o propósito 
e o conceito de sustentabilidade que está sendo empregado em 
seus materiais. Algumas empresas, inclusive, estão investindo 
em componentes que sejam fáceis de reciclar e em substâncias 
biodegradáveis. Mesmo sendo alternativas mais caras, tudo isso 
serve para suprir as expectativas desses consumidores.

 
É possível notar outras três tendências em relação a embalagens. 

A primeira é o tamanho. A maioria das empresas está lançando 
o mesmo produto em dimensões diferentes e embalagens mais 
compactas, que é a bola da vez. O ciclo de vida da embalagem 
também está sendo pensado e observado pelas empresas de 
cosméticos. Mais uma vez para atender a expectativa dos clientes 
com relação a sustentabilidade.

 
Mas, o que realmente me surpreendeu foram as tendências de 

smart package. Esse é um conceito de interação entre online e 
offl ine que as companhias estão propondo em suas embalagens. 
A ideia é fazer o consumidor, munido de seu aparelho celular, 
interagir com o universo do produto ainda no ponto de venda. 
Essa é uma característica das “embalagens do futuro”. Imagine 
aplicar um QR Code no rótulo e, quando acessado, o consumidor 
vê o storytelling por trás da formulação do produto. 

É uma experiência que pode enriquecer a vivência do cliente, 
fazê-lo interagir com a marca, experimentar o resultado e, por 
que não, criar empatia pelo processo de produção. A novidade foi 
tão impactante que já estamos trabalhando no desenvolvimento 
de um book institucional que proporciona a interação entre o 
mundo on e off por meio do QR Code. 

O que mais me chamou atenção é que todas as tendências são 
na verdade resultado de uma pressão que as empresas já estão 
vivendo em seus mercados, por causa das mudanças no com-
portamento do consumidor, que está cada dia mais antenado, 
bem informado e exigente. O Brasil é um dos países que mais 
desenvolve tecnologia e soluções de beleza para pele negra, por 
exemplo. 

Não é para menos, uma vez que metade da nossa população é 
afrodescendente. Assim, a indústria apenas responde às demandas 
do consumidor. Para crescer, basta ter um olhar atento isso. É 
incrível o quanto uma indústria pode crescer e se aprimorar base-
ada em inovação para as tendências de seu mercado. O desafi o é 
tangibilizar essas informações e transformar dados em negócios. 

Tirar do mundo das ideias e trazer para o real, podendo aplicar 
a informação à fi m de realizar o planejamento estratégico da em-
presa, é o que realmente vai fazer a diferença para esse mercado.

(*) - É publicitário pós-graduado em design. É diretor de arte na
Mazzaferro Color Charts, referência no segmento de cosméticos

(http://mazzaferromonofi lamentos.mazzaferro.com.br/).

Marianna Rocha (*)

Em momentos de punição para organizações julgadas como 
corruptas, não há diferenciação entre micro, pequena, grande 
empresa ou por tipo de setor. Por isso, implantar um programa 

de compliance efetivo não é tarefa apenas para as grandes compa-
nhias, mas uma prática de mercado obrigatória para aquelas que 
possuem interesse em participar de editais públicos ou atuar como 
fornecedoras de empresas de grande porte, devido às exigências 
contratuais. Antes de mais nada, é necessário desmistifi car a ideia 
de custo elevado e complexidade, e focar nos benefícios gerados.

Por conta do porte e da capacidade de investimento reduzidos, a 
estruturação de um programa de compliance pode ser simplifi cada 
para micro e pequenas empresas. Independentemente do tamanho, 
todas as companhias que possuam interação com órgãos públicos 
em sua atividade empresarial estão expostas a riscos, podendo ser 
investigadas, condenadas e serem alvo de processos. Segundo a 
Lei 12.846, a implantação de um programa de compliance efetivo, 
com a utilização de ferramentas que fomentem a integridade, a 
auditoria e a denúncia de irregularidades, pode atenuar possíveis 
penalidades.

Para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) que desejam estar 
em conformidade com a legislação sem investir valores que exce-
dam sua condição, recomenda-se adotar, inicialmente, quatro dos 
oito passos de um programa efetivo de compliance. É fundamental 
a dedicação e o comprometimento da Alta Administração com a 
cultura de compliance. A liderança, para exemplo e disponibilização 
de recursos para que o programa seja desenvolvido, é primordial 
para o seu êxito e deverá conduzir e inspirar todos os colaboradores.

Não é necessária a criação de uma área exclusiva para o assunto, 
mas, sim, que haja um gestor responsável por promover a cultura 
ética, defi nir normas e políticas internas, atender a legislação vigente 
e controlar os riscos relacionados ao tema. Inicialmente, deve-se 
priorizar a criação do código de conduta ética e da política anticor-
rupção. As regras devem ser claras, de acordo com a realidade da 
empresa e com as regulamentações do seu setor. Também é reco-
mendável um plano de treinamento e de comunicação, abrangendo 
todos os níveis da organização, inclusive os parceiros externos.

Programa de compliance em micro
e pequenas empresas

No atual cenário corporativo do país, temos visto diversas empresas envolvidas em escândalos de corrupção. 

Vale citar como passos adicionais que, apesar de não serem 
focos iniciais das MPEs, contribuem fortemente para garantir 
proteção à empresa e às suas atividades: mapeamento de riscos 
focado em compliance; monitoramentos e auditorias de processos 
críticos realizados periodicamente; processos de due diligence de 
terceiros; análises de compliance individual, em que é verifi cado 
se o profi ssional está aderente aos valores e princípios éticos da 
empresa; e, por fi m, mas não menos importante, a criação de um 
canal de denúncias para identifi car infrações e aplicar medidas 
disciplinares.

A TecNew Consultoria em Informática é um exemplo de mi-
croempresa que estruturou um programa de compliance efetivo. 
De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU), em seu 
site do reconhecimento Pró-Ética, com apenas 12 colaboradores, 
a companhia, que foi reconhecida como Empresa Pró-Ética em 
2016 e em 2017, soube se adaptar e desenvolver um programa 
que atendesse à sua realidade, às demandas legais e de merca-
do. Com investimento reduzido, implantou controles, políticas 
e outros documentos normativos, bem como desenvolveu seus 
colaboradores e instituiu um canal de denúncias externo, papel 
de um escritório de advocacia.

Devido a exemplos recentes que vivenciamos em nosso país, 
é possível observar que ter a cultura de compliance enraizada se 
tornou uma questão de sobrevivência para as empresas. O ideal é 
buscar soluções de acordo com o porte, mercado e poder de inves-
timento, a fi m de garantir um ambiente ético e saudável para seus 
colaboradores e proteger a empresa de atos ilícitos, minimizando 
riscos e protegendo a sua reputação.

Caso tenha interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre 
o assunto, busque fontes gratuitas de informação, como a cartilha 
“Integridade para Pequenos Negócios”, elaborada pela CGU junto 
ao Sebrae, e o Portal de Compliance (www.portaldecompliance.
com.br). É recomendado também participar de cursos curtos sobre 
o assunto em instituições de ensino de renome para ter ideias e 
obter orientação.

(*) - Éconsultora da Protiviti, consultoria global especializada em Gestão de 
Riscos, Auditoria Interna, Compliance, Gestão da Ética, Prevenção

à Fraude e Gestão da Segurança (www.protiviti.com).
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INICÍO A COLUNA comentando a decisão do ator Francisco 
Cuoco, de 84 anos, de terminar o relacionamento de oito anos 
que mantinha com a estilista Thais de Almeida, 54 anos mais 
jovem que ele. O ator disse a coluna que foi uma decisão correta 
no momento certo.

O TÉRMINO ocorreu no começo do ano, mas só agora foi 
revelado pelo ator. Cuoco apesar da idade, afi rmou que está á 
procura de um novo romance, pelas redes sociais, inclusive o 
ator disse que curte as fotos que elas mandam no Facebook e 
no instragam.

SEGUNDO CUOCO, as fotos mais íntimas das fãs ele faz um 
arquivo particular para fi car curtindo. Com essa separação, o 
ator Francisco Cuoco voltou a morar com a ex-mulher. “Somos 
amigos temos nossa família e um apoia o outro”. O ator está es-
calado para a próxima novela das 21h da Globo, ‘Segundo o Sol’.

O ATOR vai interpretar Nestor Maranhão, e vai viver um 
romance com a atriz Arlete Salles. Com direção artística de 
Dennis Carvalho, e direção geral de Maria Medicis, a autoria 
é de João Emanuel  Carneiro. No elenco, além de Francisco 
Cuoco, estará Adriana Esteves, Deborah Secco e Giovana An-
tonelli, entre outros.

O CANTOR LATINO, que já é pai de oito fi lhos, descobriu 
através de um exame de DNA que é pai de um adolescente de 
19 anos. Guilherme é o nome do novo herdeiro do artista. Lati-
no disse a coluna que foi ele quem insistiu para fazer o exame 
porque já desconfi ava que o rapaz era seu fi lho.

O ATOR MAURÍCIO MATTAR volta á TV. Desta vez, pela 
Record, ele fará o papel de José, pai de Jesus, na novela Bíblica 
‘Jesus’. Antes de voltar para a televisão, Mattar vinha se dedi-
cando á carreira de cantor. As más línguas dizem que ele gravou 
um CD ‘de um lado cantando e de outro pedindo desculpas’.

A ATRIZ BRUNA MARQUEZINE conta os dias para em-
barcar para Paris, onde vai morar com seu namorado, o jogador 
de futebol Neymar Jr. Quando terminar a novela ‘Deus Salve 
o Rei’, ela fi nalmente vai ofi cializar a sua união com Neymar. 
Seu contrato com a Globo termina este ano e ela já informou 
a emissora que a renovação só será feita por obra, ou seja, por 
participação em novelas.

A APRESENTADORA XUXA MENEGHEL, que ainda não 
voltou de férias, ao retornar terá muito trabalho pela frente. 
Além de seu programa na Record TV, ela vai comandar um 
programa na Argentina onde tem um considerável Fã - Clube. 

FRASE FINAL: A maior força consiste em reconhecer a 
própria fraqueza.

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

D
ica nº 1: É certo que 
as mães merecem todo 
carinho no dia que é só 

delas, mas isso não pode impac-
tar no orçamento doméstico. 
Comprar algo que não pode ser 
pago pode afetar toda a família. 
E isso ninguém quer, afi nal, a 
data é de comemoração e não 
para criar problemas.

Dica nº 2: Antes de sair às 
compras dê uma olhada no 
orçamento doméstico e veri-
fi que qual a disponibilidade 
de dinheiro para a compra do 
presente. Se o saldo estiver 
baixo, calcule em quantas vezes 
o presente pode ser parcelado 
ou, então, escolha algo que pode 
ser pago com o que se tem. Se a 
opção for dividir em prestações, não esqueça de lançar os valores 
nos meses seguintes no orçamento. Segundo Pablo Nemirovsky, 
superintendente de Serviços ao Consumidor da Boa Vista, no 
portal Consumidor Positivo da Boa Vista é possível fazer o down-
load da cartilha do Orçamento Doméstico, na qual há dicas para 
economizar e ter uma vida fi nanceira mais saudável. Confi ra no 
link: (www.consumidorpositivo.com.br/educacao-fi nanceira). 

Para quem não controla o que entra e o que sai do orçamento 
em uma planilha, também é possível encontrar dicas de como 
elaborá-la no portal Consumidor Positivo. No link a seguir há 
o passo a passo de como construir o orçamento e um modelo 
para controlar os gastos: (http: www.consumidorpositivo.com.
br/educacao-fi nanceira/o-que-e-orcamento-domestico). 

Dica nº 3: Se a opção for por fazer uma compra parcelada, verifi que 
se há alguma pendência no CPF, no portal Consumidor Positivo, para 
evitar a recusa da venda por ter o nome negativado. “O serviço ofere-
cido pela Boa Vista SCPC é gratuito e nele é possível saber o valor em 
aberto, o nome do credor e o telefone de contato, além de consultar 
qual é o score, a pontuação de crédito”, informa Nemirovsky. O link 
de acesso é: (www.consumidorpositivo.com.br/consulta-cpf-gratis). 

Dica nº 4: Pesquise os preços do que pretende comprar. Em 

Confi ra as sete dicas para a compra 
do presente do Dia das Mães

A compra do presente para as mães também deve ser um ato de responsabilidade fi nanceira. Por isso, 
a área de Serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC preparou algumas dicas, já que o Dia das Mães se 
aproxima e muita gente pretende ir às compras para não deixar a data passar em branco

épocas de grande apelo comercial eles costumam variar consi-
deravelmente, e desconfi e de preços “milagrosos”. 

Dica n.º 5: Se a opção for comprar em loja on-line, certifi que-
se de que a empresa realmente existe. Não faltam no mercado 
golpistas que criam lojas virtuais em épocas de grandes vendas. 
Para verifi car a idoneidade, olhe na própria página da loja na 
internet se há informação do CNPJ e os canais de contato (como 
endereço, telefone ou e-mail). Entre no site do Procon-SP e veja 
se a loja não está na lista “Evite esses sites”. A compra nessas 
lojas é frustração e prejuízo na certa.

Dica n.º 6: Se a loja for conhecida, procure digitar o endereço 
do site, chamado de URL, em seu equipamento. Copiar ende-
reços on-line pode levar para lojas falsas, criadas por golpistas 
que passam a sensação de que se está comprando na loja ofi cial, 
mas só estão de olho no seu dinheiro. Ainda na compra on-line, 
prefi ra fazer o pagamento com cartão de crédito. Caso ocorra 
problemas, peça o cancelamento para a administradora do cartão 
de crédito. E não deixe de imprimir (ou salvar) as páginas da 
compra, inclusive as que detalham o produto (preço, prazo de 
entrega etc.) e confi rmam a efetivação da compra. 

Dica n.º 7: Se por algum motivo houver a necessidade de 
troca do presente, saiba que a loja não é obrigada a trocar o 
produto caso não apresente defeito. Mas se for lhe ofertada essa 
possibilidade no ato da compra, confi ra se essa informação está 
colocada na nota fi scal ou em algum outro documento, como o 
contrato de compra, por exemplo.

De acordo com o superintendente da Boa Vista, se a troca for 
necessária em razão de defeito, saiba que pode esperar até 30 
dias para ter de novo o produto em mãos, conforme determina o 
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda na situação 
de defeito, só há o direito de pedir o dinheiro de volta ou exigir 
a troca se a empresa não fi zer o reparo em um mês. Essas regras 
também valem para compra em lojas virtuais. Mas na compra 
on-line tem garantido o direito de arrependimento. É possível 
devolver o produto com defeito ou não no prazo de sete dias da 
data do recebimento (SCPC).

Claude Domingues Padilha (*)

Sobretudo após o plano de estabilização econômica implantado 
em meados dos anos 1990, e um dos setores de mercado que mais 
se reinventou nesse período foi o de veículos, incluindo aqueles 
voltados ao transporte rodoviário de carga, responsáveis pela movi-
mentação de aproximadamente 60% da matriz produtiva nacional. 

A economia interna e o poder de compra dos brasileiros recupe-
raram a dinâmica de crescimento do setor a partir da combinação 
de diversos fatores, como estabilidade da moeda, oferta de crédito 
e investimentos em infraestrutura, assim como privatizações e 
exportações de commodities, que aceleraram a implantação de 
inovações tecnológicas nas áreas de implementos rodoviários e 
suspensões dos veículos comerciais nos últimos 20 anos.

 
Por um lado, o crescimento exponencial do agronegócio e da 

mineração – sobretudo com produtos de grande vocação expor-
tadora, como o complexo soja – demandou veículos de carga com 
maior produtividade, uma vez que a já saturada infraestrutura 
rodoviária nacional não acompanhou essa evolução. Por outro lado, 
os investidores da malha ferroviária brasileira recém-privatizada 
apresentaram uma nova possibilidade tecnológica de atender a 
crescente demanda por transporte de carga, por meio da maior 
integração entre os modais.

 
As inovações tecnológicas avançaram a partir de 1998, com a 

publicação da Resolução 68/98, do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), que regulamentou uma nova combinação de veículo 
de carga (CVC) com a elevação do Peso Bruto Total Combinado 
(PBTC), de 45 para 74 toneladas, sendo responsável por trans-
formar intensamente o tipo padrão de implementos rodoviários 
em circulação no País, bem como suspensões utilizadas em 
veículos de carga.

 
Tal resolução provocou intensa renovação da frota brasileira por 

equipamentos anteriormente proibidos e/ou inexistentes, como o 
bitrem e o rodotrem. A partir de então, mudanças na legislação 
promoveram a criação de novas CVCs, bem como a alteração de 
tais tecnologias, o que demandou fl exibilidade e agilidade para a 
implantação e a absorção das inovações tecnológicas.

 
Hoje outras tendências podem gerar impactos tão signifi cativos 

Um novo marco para o transporte
de carga no Brasil

O Brasil passou por signifi cativas transformações em várias esferas nas últimas décadas.

como o visualizado a partir do fi nal dos anos 1990. Uma delas é a 
recente ampliação do PBTC para 91 toneladas no Brasil, já regu-
lamentada pela Resolução Contran 663/17, que deve representar 
um novo marco de alteração no padrão de CVCs utilizadas por 
grande parte do mercado, sobretudo os direcionados ao trans-
porte de commodities minerais e agrícolas. 

 
Com o incremento dos limites legais de carga ao longo das 

décadas, acompanhado pela elevação da massa transportada, 
a indústria deve estar atenta a trazer produtos e componentes 
amplamente testados, certifi cados e dotados de rigoroso controle 
de uso. Assim, usuários poderão ampliar a produtividade e obter 
reduções signifi cativas de seus custos fi xos, gerando maior com-
petitividade ao produto e ao transporte do País.  

 
Esses e outros assuntos serão discutidos no 10º Colloquium 

Internacional Sae Brasil de Suspensões e Implementos Rodoviários 
& Mostra de Engenharia, dias 23 e 24 de maio, no Hotel Intercity 
Premium, em Caxias do Sul. Especialistas e formadores de opi-
nião no setor participarão de painéis e apresentarão trabalhos 
técnicos, centrados em mostrar tendências que contribuam para 
a inovação tecnológica do transporte rodoviário no País. 

 
 

(*) - É gerente de Marketing e Gestão de Rede da Randon S.A. Implementos e 
Participações e chairperson do 10º Colloquium Internacional SAE BRASIL de 

Suspensões e Implementos Rodoviários & Mostra de Engenharia.

A inteligência emocional 

é provavelmente a 

competência mais 

importante para o 

crescimento profi ssional.

Lucas Fonseca (*)
 

Apesar do conhecimento 
técnico ser indispensável 

para exercer qualquer função, 
a capacidade de gerenciar 
emoções está ganhando maior 
importância a cada dia den-
tro do mundo corporativo. 
Ter essa notável habilidade 
confere ao profi ssional maior 
competência para lidar com 
as adversidades, gerenciar 
pessoas e entregar resultados 
sob pressão - demanda cada 
vez mais recorrentes dentro 
das empresas.

A resiliência emocional nada 
mais é do que saber reconhecer 
os sentimentos e dar espaço 
para que esses se manifestem 
de maneira equilibrada. Inteli-
gência emocional é manter-se 
íntegro mesmo quando tudo 
desaba à sua volta. É controlar 
a euforia, excitação e alegria 
diante de uma vitória e também 
dar vazão à tristeza, à raiva e 
ao medo de maneira moderada 
e prudente.

Nós desaprendermos a ex-
perimentar os sentimentos 
ruins. Nossa cultura nos cobra 
sucesso e felicidade de maneira 
deturpada, como se o estado de 
alegria deve-se ser permanen-
te. Logo na infância recebemos 
um manual de comportamento, 
outro de sucesso e também um 
manual de felicidade. Tudo o 
que desviar dessa conduta, 
deve ser repreendido. E, claro, 
se você seguir as regras e não 
for feliz, é porque deve estar 
fazendo alguma coisa errada. 
Infelizmente, ou felizmente, 
a vida é feita também de dis-
sabores. 

Frustrações, fracassos e 
decisões erradas fazem parte 
da jornada e, nesse sentido, 
aprender a ressignifi car o que 
não deu certo é tão importante 
quanto aprender a saborear 
e comemorar as vitórias. O 

primeiro passo para identifi car 
seu nível de resiliência emocio-
nal é tomar contato com suas 
emoções, reaprender a sentir. 
Pode parecer um absurdo o 
que eu estou falando, mas a 
maioria das pessoas está com-
pletamente desconectada de 
seus sentimentos. 

A única forma de ter controle 
e resiliência emocional é co-
nhecer de perto o que você tem 
dentro de si. Eu costumo cha-
mar essa imersão de “método 
eu sou”. Por meio de perguntas 
poderosas, a pessoa repassa os 
momentos mais importantes 
de sua vida para descobrir e 
dar um signifi cado à cada fase 
pela qual passou. Fazendo 
essa viagem pela sua história, 
é possível reconhecer qual é o 
seu modelo de sucesso pessoal, 
ressignifi car os paradigmas e 
acontecimentos “negativos’ 
para, a partir daí, apoderar-se 
novamente de suas escolhas 
e dar um novo sentido à sua 
própria vida.

À medida que o profi ssional 
consegue se reconectar com 
seus sentimentos é muito 
mais fácil identifi car o ponto 
de equilíbrio de cada emoção 
e se permitir experimentar 
todas elas. Quando se retoma o 
controle dos seus sentimentos, 
é possível estar mais preparado 
para lidar com as adversidades 
do mundo corporativo e da vida 
pessoal como um todo.

Fortalecer a resiliência emo-
cional é um processo que exige 
coragem para olhar para dentro 
e, mais do que isso, exige que o 
profi ssional esteja disposto a se 
reconectar com que é de fato. 
O importante é entender que 
resiliência emocional é estar 
em paz com a pessoa que você 
é, se aceitar plenamente. 

Assim, fi ca muito mais fácil 
tornar-se um profi ssional e uma 
pessoa de sucesso. 

(*) - É palestrante motivacional for-
mado em administração de empresas 

com especialização em coaching. 
Fundador do Instituto Lucas Fonseca 

o palestrante criou a metodologia 
Mindset de Alta Permormance (http://

lucasfonseca.com.br/).

Resiliência emocional: 
como ela afeta seu 

sucesso no trabalho?
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