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BOLSAS
O Ibovespa: -0,75% Pontos: 
85.220,23 Máxima de +0,63% 
: 86.406 pontos Mínima de 
-0,79% : 85.183 pontos Volu-
me: 13,1 bilhões Variação em 
2018: 11,54% Variação no mês: 
-1,04% Dow Jones: +0,37% Pon-
tos: 24.831,17 Nasdaq: -0,03% 
Pontos: 7.402,88 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,5997 Venda: R$ 3,6002 
Variação: +1,43% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,67 Venda: R$ 3,77 
Variação: +1,34% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,5710 Venda: R$ 
3,5716 Variação: +0,42% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,5570 
Venda: R$ 3,7470 Variação: 
+1,35% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,23% ao 
ano. - Capital de giro, 9,73% ao ano. 
- Hot money, 1,16% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.320,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,12% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 151,001 
Variação: +0,67%.

Cotação: R$ 3,6065 Variação: 
+1,36% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1944  Venda: US$ 1,1944  
Variação: +0,23% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2980 Venda: R$ 
4,3000 Variação: +1,61% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2370 Ven-
da: R$ 4,4730 Variação: +1,59%.

Futuro: -0,75% Pontos: 85.650 
Máxima (pontos): 86.830 Míni-
ma (pontos): 85.505. Global 40 
Cotação: 793,670 centavos de 
dólar Variação: -0,26%.

“A vida é uma 
tarefa que não 
pode ser dividida 
com ninguém“.
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira

do projeto foi aprovado na 
Câmara e ainda voltará para o 
Senado, deve contribuir para 
a queda dos spreads (AE).

Os grandes bancos de 
capital aberto no País 
conseguiram, pela pri-

meira vez desde o começo da 
crise, em meados de 2015, 
entregar resultados maiores 
que os gastos com calotes em 
um trimestre. Embora o mo-
tor para o ponto de infl exão 
tenha sido, principalmente, a 
trégua da inadimplência nas 
grandes empresas, o fato de 
a maioria dessas instituições 
ter conseguido expandir suas 
carteiras de crédito a despeito 
de um trimestre sazonalmen-
te fraco é um sinal de que 
o volume de empréstimos 
pode compensar, ainda que 

Lucro de grandes bancos 
supera gasto com calote pela 
primeira vez desde a crise

em parte, a queda da Selic ao 
longo do ano.

Juntos, Banco do Brasil, Bra-
desco, Itaú Unibanco e Santan-
der Brasil apresentaram lucro 
líquido de R$ 17,406 bilhões de 
janeiro a março, cifra 11,44% 
maior do que a registrada um 
ano antes, de R$ 15,6 bilhões. 
Com ajustes, o resultado dos 
maiores bancos do País fi cou 
em R$ 16,3 bilhões, elevação 
de 13,4% na mesma base de 
comparação. Em contraparti-
da, as despesas com provisões 
para devedores duvidosos, as 
chamadas PDDs brutas, ou seja, 
que não consideram recupera-
ções, seguiram em queda no 

primeiro trimestre. 
Esses gastos encolheram 

17,53% no primeiro trimestre 
em relação a um ano antes, 
para R$ 17,363 bilhões ao fi nal 
de março. Assim, fi caram leve-
mente abaixo do lucro entregue 
no período pela primeira vez 
desde o estouro da pior crise 
política e econômica no País. 
No comparativo trimestral, 
as despesas com PDDs enco-
lheram 7,82%. A tendência, 
conforme os executivos dos 
grandes bancos, é de queda 
da inadimplência no decorrer 
de 2018. 

Entre os executivos dos gran-
des bancos, há uma expectativa 

Há uma expectativa de que os spreads caiam ao longo deste ano, mas o ritmo de queda será 

ditado pelo comportamento da inadimplência.

de que os spreads caiam ao 
longo deste ano, mas o ritmo 
de queda será ditado pelo com-
portamento da inadimplência. 

Conforme o presidente do 
Santander, Sergio Rial, não virá 
com uma “canetada”. O Cadas-
tro Positivo, cujo texto-base 

Entrega da Dasn
Até o fi nal deste mês, todos os 

Microempreendedores Individuais 
terão de entregar a Declaração Anual 
do Simples Nacional (Dasn-Simei). 
Quem descumprir o prazo estará 
sujeito ao pagamento de multa no 
valor mínimo de R$ 50,00 ou de 2% ao 
mês-calendário ou fração incidentes 
sobre os tributos decorrentes das 
informações prestadas na Dasn, além 
de sujeitar-se à perda da condição 
de Microempreendedor Individual. 

Rio - Os dados das vendas 
de varejo de março mostram 
que a recuperação da atividade 
perdeu força no início do ano, 
afi rmou na sexta-feira (11), a 
gerente da Coordenação de 
Serviços e Comércio do IBGE, 
Isabella Nunes.  

A pesquisadora do IBGE 
destacou que, embora tenha 
sido o quarto trimestre se-
guido de alta, por essa ótica 
de comparação - após nove 
trimestres de queda -, a alta é 
inferior à verifi cada no quarto 
trimestre de 2017 (+4,2%). “A 
recuperação continua, mas há 
redução do ritmo na passagem 
do quarto trimestre para o pri-
meiro”, afi rmou Isabella.

Segundo a pesquisadora, a 
dinâmica recente do mercado 
de trabalho explica a perda 
de ritmo, com destaque para 
o crescimento das ocupações 
associadas à informalidade 
e à queda do emprego com 
carteira assinada. O trabalho 
informal resulta em renda me-
nor e menos acesso a crédito. 
“A diferença entre a ocupação 

Gerente da Coordenação de 

Serviços e Comércio do IBGE, 

Isabella Nunes.

O ministro extraordinário 
da Segurança Pública, Raul 
Jungmann, afi rmou na sexta-
-feira (11) que a infl uência das 
milícias vai “se perpetuar” nas 
eleições. Porém, ele avisou que 
há um grupo especial formado 
por integrantes do TSE, da Po-
lícia Federal, das Forças Arma-
das e da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin) para iden-
tifi car a ação dos milicianos. 
Jungman concedeu entrevista à 
rádio Jovem Pan. Segundo ele, 
ações semelhantes deverão ser 
tomadas contra o crime organi-
zado que atua com o tráfi co de 
drogas e armas no país.

“É o que eu dizia na época [do 
decreto de intervenção federal 
no Rio de Janeiro, em fevereiro] 
e repito até hoje: que estão sob 
o controle do tráfi co e do crime 
organizado. E isso ainda vai se 
perpetuar por essa eleição”, 
disse. O governo prepara me-
didas para “reduzir e minimizar 
essa infl uência [nas eleições] e 
denunciar aqueles que se possa 
provar que provêm das milícias 
ou delas são aliados”. O grupo 
especial fará uma espécie de 
“fi ltro e identifi car os que es-
tarão ligados a essas milícias”. 

Com três meses incompletos 
do início da intervenção federal 
no Rio de Janeiro, Jungmann 
afi rmou que “não é razoável” a 
cobrança de resultados signifi -
cativos. Segundo ele, 1 milhão 

Ministro extraordinário da 

Segurança Pública,

Raul Jungmann.

Copa aquece interesse 
por troca de TVs

O Mundial de Futebol está se 
aproximando e os brasileiros já 
estão se movimentando para 
trocar seus televisores para 
assistir a um dos maiores even-
tos esportivos do mundo. Um 
levantamento da OLX consta-
tou que houve um crescimento 
de 11% em TVs vendidas por 
meio da plataforma nesses três 
primeiros meses de 2018 em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior.

Além disso, o volume de bus-
cas por TVs de 50 e 55 polega-
das e por modelos 4k dobrou em 
março de 2018 em comparação 
com o mesmo mês em 2017. As 
marcas mais pesquisadas no 
site nesse primeiro trimestre 
foram Sony, LG e Samsung e a 
característica mais buscada foi 
Smart TV. A boa notícia é que 
há cada vez mais oferta, pois os 
novos anúncios de televisores 
na plataforma também cresce-
ram (OLX).
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Reprodução

A alta do preço do barril de 
petróleo no mercado interna-
cional, hoje acima dos US$ 70, é 
bom para o país, para estados e 
municípios e também para a Pe-
trobras, que fechou o primeiro 
trimestre do ano com um lucro 
líquido de R$ 6,9 bilhões, re-
sultado 56% maior do que o de 
igual período do ano passado. 
A avaliação é de especialistas. 
Eles creditam que, mantidas 
as tensões geopolíticas atuais, 
principalmente no Oriente 
Médio, e a posição da Opep de 
corte da produção, a tendência 
é de que o preço se sustente 
e até venha a aumentar mais 
ainda, fechando o ano com um 
preço médio de US$ 75 o barril. 

Para o diretor do Centro 
Brasileiro de Infra-Estrutura 
(CBIE), Adriano Pires, a atual 
elevação no preço do óleo no 
mercado internacional, em 
um primeiro momento, só traz 

A Petrobras se benefi cia da 

alta dos preços do petróleo, 

graças à política de reajuste 

adotada pela empresa.
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São Paulo - O ministro do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Admar Gonzaga, defen-
deu que a Corte julgue incons-
titucional a implementação do 
voto impresso nas eleições bra-
sileiras. Em debate na capital 
paulista na sexta-feira (11), 
o magistrado afi rmou que o 
mecanismo servirá para “bater 
palma para perdedor” e gasto 
com o sistema é excessivo.

“Vamos gastar R$ 2 bilhões, 
isso me deixa doente, para ba-
ter palma para perdedor. Isso 
não entra na minha cabeça, 
não convém à democracia e, 
para mim, é inconstitucional”, 
disse Gonzaga. Ele reforçou a 
defesa para que o TSE declare 
o mecanismo inconstitucional.

O dispositivo que imprime 
o voto na urna eletrônica e o 
armazena, sem exibir o com-
provante impresso para o elei-
tor, pode ter falhas e invalidar 
o voto de sessões eleitorais 
no País. “Vai dar problema. 
Não sei como os brasileiros 
compraram essa ideia”.

Ele exemplifi cou uma situa-
ção em que o aparelho que 
imprime o voto, corta o papel 
e o deposita em lugar reserva-
do tenha falhas. Um mesário, 
nesse caso, poderia abrir o 
dispositivo para verifi car o 
erro e violar o sigilo do voto 
do eleitor, alertou o ministro, 

Ministro do TSE,

Admar Gonzaga.

Brasília - Após caciques do 
MDB se movimentarem nos 
bastidores contra uma eventual 
candidatura própria do partido, 
o ministro Carlos Marun (Se-
cretaria de Governo) disse que 
“felizmente esses pensamentos 
derrotistas e adesistas não são 
majoritários”. Ele chamou de 
“oportunista” o pedido de alguns 
emedebistas para que a sigla 
permaneça neutra na disputa e 
não apoie nenhum candidato à 
Presidência este ano para liberar 
os Estados. 

Marun diz ter certeza que o 
governo terá candidato e que é 
“provável” que seja um integran-
te do MDB. Neste caso, os nomes 
cotados são os do presidente 
Temer e do ex-ministro Henrique 
Meirelles. Sobre o baixo índice de 
aprovação dos pré-candidatos do 
MDB, Marun disse que o partido 
vai para as eleições “torcendo 
para que a população caia na 
real”. “Ninguém pode apresentar 
à população o conjunto de rea-
lizações que nós promovemos. 
Não existe receita para o país 
melhor que a nossa”, defendeu.

Pelo menos nove diretórios 
regionais não querem que o MDB 
apresente candidato próprio à 
sucessão do presidente Temer. 
O cálculo foi apresentado em 

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.
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A alta do preço do barril de petróleo 
benefi cia Petrobras e o Brasil

O ex-diretor da ANP, Hélder 
Queiroz, também elogiou a 
decisão do governo de dar 
liberdade à Petrobras para 
praticar preços dos derivados 
tendo como parâmetro o mer-
cado internacional. “É a política 
certa e a melhor opção. Nós não 
podemos repetir os erros do 
passado onde o governo usou 
a Petrobras como instrumento 
de subsídio. Isto não signifi ca 
que não se possa discutir os im-
pactos que os preços elevados 
provocam na economia”.

Avaliação semelhante faz o 
professor do Instituto de Eco-
nomia da UFRJ, Edmar Almeida, 
especialista em energia. Para ele, 
o Brasil, na atual conjuntura, se 
benefi cia do preço elevado do 
petróleo e em particular o Rio de 
Janeiro, que está com sua econo-
mia deprimida e tem na indústria 
do petróleo um polo dinâmico de 
sua economia (ABr).

benefícios ao país. “No caso do 
Brasil, essa alta também bene-
fi cia a Petrobras, que voltou a 
ser uma empresa petroleira. 
No governo passado, havia 
uma intervenção muito grande 
na empresa e acabava que ela 
tinha prejuízos com o petróleo 
caro, uma vez que não conse-
guia repassar para o preço dos 
combustíveis”, disse.

Varejo: dados mostram que 
recuperação perdeu força

formal e a informal começa no 
salário e termina no acesso ao 
crédito”, disse Isabella. 

A fl exibilização da política mo-
netária ainda oferece impulso 
limitado ao consumo. Segundo a 
pesquisadora, as taxas de juros 
ao consumidor ainda estão mais 
elevadas do que em 2014, auge 
do movimento de crescimento 
das vendas no varejo (AE).

Para ministro do TSE voto 
impresso é inconstitucional

ao questionar como as pessoas 
não suspeitam da tecnologia 
ao fazer transações bancárias 
pelo aparelho móvel, mas 
desconfi am da urna eletrônica. 
“Na urna eletrônica não tem 
vírus”, argumentou.

Para o ministro, o voto im-
presso é um problema ainda 
maior do que as chamadas 
“fake news” na campanha 
eleitoral. “Não me preocupa a 
questão da fake news, eu acho 
que isso vai acabar se resol-
vendo com tecnologia”, disse 
o magistrado. Os cidadãos, 
segundo ele, têm condições de 
buscar ferramentas para iden-
tifi car notícias falsas durante o 
processo eleitoral (AE).

Grupo vai monitorar ação 
de milícias nas eleições

de moradores do Rio vivem “em 
um regime de exceção” sob 
intensa infl uência de milícias 
e trafi cantes de drogas. Para 
ele, é importante observar os 
avanços que ocorrem desde 
fevereiro até o momento. Ele 
citou melhoras no sistema 
penitenciário, mudanças nos 
comandos das forças de segu-
rança e a atuação das polícias.

“Você não sai da situação 
trágica a que se chegou, não 
prepara todo esse aparato 
policial e de segurança pública 
do Rio de Janeiro em 90 dias”, 
afi rmou Jungmann. Um total 
de 33 vistorias em 21 unida-
des prisionais de sete estados 
identifi caram um mesmo modo 
de ação entre os presos (ABr).

Pensamentos derrotistas
‘não são’ majoritários no MDB

jantar na quarta-feira (9), na 
casa do presidente do Senado, 
Eunício Oliveira. Também esta-
vam presentes o presidente do 
partido e líder do governo no 
Senado, Romero Jucá (RR), e o 
senador Renan Calheiros (AL), 
desafeto de Temer. O receio do 
comando emedebista é de que a 
impopularidade de Temer grude 
nos candidatos e prejudique o 
resultado nas urnas.

Na quinta-feira (10), Temer 
procurou assumir um discurso 
que deixa aberta a articulação 
ao dizer que “nenhuma possibi-
lidade será descartada” embora 
tenha ressaltado achar difícil 
uma candidatura única de centro 
prosperar (AE).
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Ficar muito tempo na mesma 
empresa é bom ou ruim? 

Uma dúvida bastante 

comum 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 ques-
tionamento é bastante 
complexa. Antigamen-

te, fazer carreira numa em-
presa era algo extremamente 
valorizado. Sinal de confi ança 
e competência. Depois, passou 
a ser visto como comodismo ou 
falta de ambição profi ssional. 
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 
avaliar 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 ofere-
cer. Caso o ambiente atual seja 
promissor, você terá algumas 
vantagens. Certamente, a 
maior delas é o fato de estar 
familiarizado com a cultura. 

Um dos maiores problemas 
na troca de um emprego 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 pro-
fi ssional respeitado, querido 
pelos demais, provavelmente 
não estará entre os primeiros 
a serem cortados no caso de 
um eventual corte de pessoas. 

Essa segurança proporcio-
nada por anos de trabalho 
pode ser muito importante 
para os profissionais 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 aju-

dar 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 
oportunidades, é importante 
que o profissional busque 
corresponder 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 in-
vista 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 pro-
fi 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 
empresa, 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, destacando o que é 
positivo em sua trajetória. Cul-
tive a resiliência, o interesse e 
a dedicação. 

Se estiver comprometido 
com isso, sua carreira refl etirá 
um excelente profissional, 
independentemente do tempo 
que passou em cada lugar.

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

Intelligence. Sobre a Human 
Intelligence (http://nvh.com.br/2017/

human/).

Fernanda Andrade (*)
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As novas placas deverão 
ser implementadas no 
Brasil até 1º de de-

zembro em veículos a serem 
registrados, que estejam em 
processo de transferência de 
município ou propriedade ou 
quando houver a necessidade 
de substituição das placas.  

A resolução traz as regras e 
requisitos de credenciamento 
das empresas responsáveis 
pela produção, estampa e o 
acabamento fi nal das placas 
veiculares. As empresas só po-
derão produzir e comercializar 
as placas se forem credenciadas 
no Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran).

A venda das placas deverá 
ser feita de forma direta das 
empresas credenciadas aos 

Ao menos 19,5 mil casa-
mentos homoafetivos foram 
celebrados desde a edição 
da Resolução n. 175/2013, do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Editada há cinco anos, 
a norma obriga os cartórios 
a registrarem uniões entre 
pessoas do mesmo sexo. O 
último dado disponível, de 
2016, indica uma tendência de 
queda dos matrimônios homo 
e heterossexuais. 

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) reconhece a união 
estável de pessoas do mesmo 
sexo como núcleo familiar 
desde 2011. Ainda assim, 
cartórios negavam o registro 
aos casais, o que deixou de 
ser opção após a resolução do 
CNJ. A partir disso, a norma 
impõe habilitar, converter a 
união estável em casamento 
e celebrar o casamento civil 
homoafetivo. Já a recusa 
dos cartórios em prestar os 
serviços enseja comunicado 
ao respectivo juiz correge-
dor e abertura de processo 
administrativo .

Resolução n. 175/2013 do CNJ obriga os cartórios a registrarem 

uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Receita fecha fábrica 
de cigarro Bellavana 
pela 3ª vez

Brasília - A Receita Federal 
realizou na manhã de sexta-feira 
(11), uma operação especial na 
fábrica de cigarros Bellavana, em 
Cajamar (SP). A empresa é dona 
da marca Klint e teve seu registro 
para fabricação e comercialização 
cancelado. É a terceira vez que 
a fabricante de cigarros tem sua 
produção lacrada pelo fi sco por 
causa de débitos fi scais em dis-
cussão judicial por inadimplência 
e sonegação.

“Nós estamos com uma equipe 
especial na fábrica. Nesse setor, 
a tributação é de 80% e eles não 
pagam. Com isso, o mercado fi ca 
mais rentável que o tráfi co de dro-
ga. Estamos atacando para mudar 
o setor de cigarros no Brasil”, 
afi rma o coordenador-geral de Fis-
calização, Flávio Vilela Campos. 
Segundo a Receita, fábricas como 
a Bellavana se valem de um mo-
dus operandi de sonegação fi scal 
que, conforme cálculo atualizado 
até outubro de 2015, resulta em 
dívidas com o erário de R$ 16,7 
bilhões.

Esses valores, diz a Receita, 
nunca são pagos e gera um cenário 
de disputa de mercado desleal em 
relação às empresas que atuam 
em conformidade com as normas 
tributárias e legais do setor. An-
tes de ser alvo da operação nesta 
sexta-feira, a Bellavana foi alvo de 
uma ação conjunta entre a Receita 
e a Polícia Federal, a Ex Fumo, 
quando seu principal sócio, Rafael 
Gois foi preso (AE).

O lateral direito Daniel Alves 
está fora da Copa da Rússia, 
por causa de uma lesão. A 
informação foi confi rmada, 
no início da tarde da sexta-
-feira (11), pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). 
O jogador foi examinado, em 
Paris, por uma comissão da 
CBF, que confi rmou a gravi-
dade do caso.

“Esgotadas todas as alterna-
tivas de recuperação dentro 
do prazo, constatou-se a im-
possibilidade da convocação 
de Daniel Alves para o período 
de preparação, amistosos e, 
consequentemente, para a 
Copa do Mundo. A comissão 
técnica da seleção brasileira 
sente pelo ocorrido e deseja a 
Daniel Alves uma pronta recu-
peração para que sua técnica, 
raça e liderança estejam de 
volta ao serviço da Amarelinha 
o mais breve possível”, afi rmou 
a CBF, em nota divulgada à 
imprensa.

O lateral direito do Paris 
Saint-Germain foi examinado 

Lateral direito do Paris Saint-Germain, Daniel Alves.

O ministro de Relações Exte-
riores da Alemanha, Heiko Maas, 
disse que o país está pronto para 
“brigar” com os Estados Unidos. 
De acordo com ele, a decisão de 
Donald Trump de sair do acordo 
nuclear com o Irã é um erro que 
terá consequências graves em lon-
go prazo. “Devemos, infelizmente, 
reconhecer que, da parte dos EUA, 
não há disponibilidade alguma para 
levar a sério argumentos de seus 
aliados”, disse.

“As mudanças em curso no país 
norte-americano alteraram as re-
lações transatlânticas há tempos. 

Angela Merkel e Donald Trump em coletiva de imprensa

na Casa Branca.

Israel pede que Assad 
se livre de forças 
iranianas na Síria

Beirute - O ministro da Defesa 
de Israel, Avigdor Lieberman, pediu 
na sexta-feira (11) ao presidente 
sírio, Bashar Assad, que se livre das 
forças iranianas presentes no terri-
tório do país e alertou que as tropas 
iranianas colocam o país em risco. 
“Assad, livre-se dos iranianos. Eles 
não estão te ajudando. A presença 
deles só causará problemas e pre-
juízos”, opinou.

Lieberman fez a declaração en-
quanto visitava o lado israelense 
das Colinas do Golan e afi rmou que 
seu país “não procura atrito”. Ele 
acrescentou que os israelenses não 
foram às fronteiras iranianas, mas 
que os iranianos foram às frontei-
ras israelenses. Na semana, Israel 
atacou dezenas de alvos iranianos 
na vizinha Síria, em resposta à 
série de foguetes iranianos que 
atingiram seu território.

O Irã, por sua vez, acusou o 
governo israelense de “inventar 
pretextos” para bombardear a Síria 
e apoiou o “direito” do território de 
se defender. Em comunicado, o Irã 
condenou a “fl agrante violação da 
soberania da Síria”, principalmente 
depois que Israel lançou cerca de 
70 mísseis contra as infraestruturas 
iranianas em resposta aos disparos 
nas Colinas de Golã (AE).
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ANSA

Placas de veículos terão até dezembro 
padrão dos países do Mercosul

O Diário Ofi cial da União publicou na sexta-feira (11) resolução do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) que regulamenta a produção das placas de identifi cação dos veículos brasileiros no padrão 
dos países do Mercosul

tocicletas, triciclos, motonetas, 
ciclo elétricos, quadriciclos, 
ciclomotores, tratores e guin-
dastes, que serão identifi cados 
por uma única placa, instalada 
na parte traseira.

Para veículos já emplacadas, 
a troca será opcional até 2023, 
quando toda a frota nacional 
deve circular com a nova 
identifi cação. As novas placas 
são revestidas com película 
retrorrefletiva e têm fundo 
branco com margem superior 
azul. Além de estampar a ban-
deira brasileira com o símbolo 
do Mercosul, o novo modelo 
mantém os atuais sete caracte-
res alfanúmericos e apresenta 
ainda Quick Response Code 
(QRCode) e número de ID 
único para coibir fraudes (ABr).

proprietários de veículos. A 
defi nição dos preços também 
será feita pelos fabricantes.

A resolução permite ainda 
que o proprietário do veículo 
antecipe a substituição da placa, 

mantenha os números originais 
no cadastro e altere os caracte-
res no novo modelo a ser insta-
lado. A medida se aplica a todos 
os tipos de veículo, incluindo 
reboques, semirreboques, mo-

Em três anos, cartórios registraram 
19,5 mil casamentos homoafetivos

“O impacto na esfera dos 
direitos da personalidade é 
imensurável”, diz José Marcelo 
Tossi, juiz assessor da Correge-
doria da Justiça de São Paulo. 
Juiz auxiliar da Corregedoria 
Nacional de Justiça à época 
da edição da norma, ele atuou 
em consultas e questiona-
mentos quanto à aplicação da 
norma. “Ao final, a resolução 
acabou amplamente aceita e 
implementada.”

A Constituição Federal 
prevê que a conversão de 
união estável em casamento 
deve ser facilitada. Por sua 
vez, a resolução admite ma-
trimônio direto, sem união 
estável anterior. “Não havia 
justificativa jurídica para 
limitar o casamento aos he-
terossexuais, sem que igual 
direito fosse assegurado aos 
casais homoafetivos”, afi rma 
Tossi (Ag.CNJ de Notícias).

Daniel Alves está fora da Copa

pelo médico Rodrigo Lasmar e 
pelo coordenador Edu Gaspar, 
que constataram a suspeita de 
lesão grave: “Foram realiza-
dos exames complementares 
minuciosos e confi rmado o 
diagnóstico inicial de lesão do 
ligamento cruzado anterior, 
com necessidade de tratamen-
to cirúrgico”.

O técnico Tite vai anunciar 
na próxima segunda-feira (14) 
a lista dos 23 jogadores con-
vocados para a Copa e quem 
será o provável substituto de 
Daniel Alves na posição. Ele 
se machucou durante partida 
do PSG contra o Les Herbiers, 
na fi nal da Copa da França, no 
último dia 8 (AE).

Alemanha está pronta 
para ‘brigar’ com EUA

Estamos prontos para dialogar e 
discutir sobre o tratado, mas, se 
necessário, brigaremos por nossas 
posições”, concluiu. O presidente 
Trump se reuniu com a chanceler 
alemã, Angela Merkel, em abril, 
para discutir o pacto com o Irã. No 
entanto, nem Merkel nem outros 
líderes conseguiram convencer o 
magnata a não sair do acordo.

A Alemanha é um dos países 
que defendem uma nova discussão 
em torno do programa nuclear do 
país persa, mas que dizem que os 
termos do texto atual estão sendo 
respeitados (ANSA).



Por que capacitar os 
profi ssionais de vendas?

Tornar-se vendedor 

em nosso País, na 

maioria das vezes, 

acontece por conta 

de uma necessidade 

fi nanceira ou por 

alguma oportunidade 

inesperada

A verdade é que quando 
menos você espera, já 
está vendendo alguma 

coisa. Diferente de outros 
profi ssionais, que estudam e 
se formam para exercerem 
suas atividades por formação, 
como por exemplo os médicos, 
advogados, engenheiros etc, 
os vendedores não se formam, 
eles se tornam.

Infelizmente, vendedor é 
uma obra do acaso, do destino 
ou, como alguns acreditam, 
é uma vocação. Não são pro-
fissionais por capacitação, 
mas sim por necessidade 
momentânea. Porém, muitos 
se apaixonam por vendas e 
desenvolvem suas carreiras na 
nobre arte de vender.

Poucos empresários se dão 
conta que o setor de vendas 
funciona como o coração da 
empresa. São elas que im-
pulsionam todo o sangue que 
percorre pelo corpo organiza-
cional. Sem vendas, a empresa 
deixa de existir. Parece um 
clichê, mas é a pura verdade. 

Vamos imaginar que a partir 
de amanhã sua empresa pare 
totalmente de vender. O que 
acontece? Falência múltipla 
de órgãos ou, de maneira bem 
simples, morre.

Algumas empresas per-
cebem isso tarde demais e, 
quando se dão conta, enchem 
seus setores comerciais com 
pessoas sem capacitação, sem 
propósito e, principalmente, 
sem compromisso com a 

principal meta que toda orga-
nização possui: o faturamento.

Investir na capacitação dos 
profi ssionais de vendas assegu-
ra uma equipe treinada e capaz 
de cumprir seu verdadeiro 
papel, que é superar todos os 
dias as metas de faturamento 
de sua empresa. Caso contrá-
rio, prepare-se para conhecer 
os trâmites jurídicos de uma 
empresa que caminha para a 
falência.

Um profi ssional de vendas 
não pode mais usar antigas 
técnicas do passado, ou sim-
plesmente, falar muito e ouvir 
pouco. O consumidor moderno 
possui uma gama de infor-
mações em seu favor. Sendo 
assim, um vendedor precisa 
sempre estar um passo à frente 
do cliente, com atualizações 
constantes e uma prestação 
de serviço exclusiva para cada 
atendimento que realiza. Desta 
maneira, ele vai fazer o cliente 
vivenciar uma das palavras 
mais citadas no cotidiano do 
mundo corporativo, uma ex-
periência única.

Mas, o mesmo vendedor que 
causa experiências positivas, 
também pode gerar experi-
ências negativas, por isso sua 
equipe de vendas, faça da sua 
equipe de vendas verdadeiros 
profi ssionais na arte de vender 
para que possam realmente 
entender as características, 
vantagens e benefícios dos 
produtos ou serviços que 
oferecem. 

O resultado é uma empresa 
forte, bem-sucedida e, princi-
palmente, com metas supera-
das mensalmente.

(*) - É especialista em vendas 
no setor calçadista e parceiro 

da SetaDigital, software house 
especializada no varejo calçadista  

(http://www.setadigital.com.br/).

Rodrigo Ribeiro (*)
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A - Aprender Brincando 
Em todas as culturas, o livre brincar sempre foi uma atividade natural da 
infância. Nos últimos anos, a presença maior da tecnologia e mudanças 
culturais e sociais afetaram consideravelmente o modo como as crianças 
vivem essa fase. Para que o brincar se mantenha presente, acontece a 
iniciativa global “Dia de Aprender Brincando”. A data celebra e inspira 
o aprendizado e as brincadeiras ao ar livre envolvendo pais, alunos e 
professores. Promovida pela terceira vez no Brasil por OMO, com suporte 
da Cidade Escola Aprendiz, a data incentiva a prática de brincadeiras e 
outras atividades externas durante o período de aula. Este ano, a data 
escolhida é a próxima quinta-feira, dia 17. Pais e escolas podem se ins-
crever pelo site (https://diadeaprenderbrincando.org.br/).

B - Profi ssionais da Beleza
No próximo dia 28, das 9h às 17h, no auditório Cubo SP (Rua Casa do 
Ator, 919, Vila Olímpia), acontece o 1º Fórum Digital para Profi ssionais 
da Beleza, realização da Beauty Fair, em parceria com o Ahazou, servic¸o 
de criac¸a~o, curadoria e planejamento de conteu´do de mi´dias sociais. 
A ideia é conectar profi ssionais da beleza, ajudando-os a construir es-
tratégias efetivas para atrair e reter clientes usando a internet. Serão 
abordados temas como redes sociais, sites de busca, vídeos e aplicativos, 
para que o profi ssional aprenda a usar a tecnologia a seu favor para atrair 
e fi delizar a clientela. Inscrições e mais informações: (http://beautyfair.
com.br/forum-digital-profi ssionais-beleza-beauty-fair/). 

C - Desafi os na Empresa
A Unilever Brasil está lançando um projeto inédito e pioneiro para a 
marca no mundo, o ‘Lever UP’. Trata-se de um programa de aceleração 
de startups, cujo objetivo é mapear, selecionar e aprimorar aquelas que 
mais têm chances de resolver os desafi os de negócio que a empresa 
enfrenta, oferecendo soluções inovadoras nas áreas de TI, Cadeia de 
Suprimentos, E-commerce, Cuidados com a Casa, Sorvetes e Alimentos. 
Até o dia 24 de junho, as startups interessadas em participar da primeira 
edição do Lever UP devem se inscrever pelo site (http://www.leverup.
com.br). Na sequência, a Liga Ventures fará a seleção e as startups 
escolhidas passarão por um processo de aceleração e aprimoramento 
de quatro meses.

D - Estágio da Henkel
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, abre seu 
processo seletivo para o Programa de Estágio. As vagas são para São 
Paulo, Jundiaí, Itapevi e Diadema. É voltado aos estudantes do penúltimo 
ano de Graduação dos cursos de Administração, Engenharia, Química, 
Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comércio Exterior e áreas 
afi ns. Para participar da seleção é preciso que os estudantes concorrentes 
às vagas tenham inglês intermediário ou avançado e conhecimentos em 
informática. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo 
site (https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/henkel/#programa).

E - Inteligência Exponencial 
O Ciab Febraban – Congresso e Exposição de TI das Instituições Financeiras 
– será realizado entre os dias 12 e 14 de junho, no Transamerica Expo Center. 
A 28ª edição do maior evento de tecnologia para o mercado fi nanceiro da 
América Latina contará com mais de 140 expositores confi rmados, 47 patro-
cinadores e mais de 270 palestrantes, que apresentarão as mais importantes 
tecnologias e inovações do setor para um público estimado de mais de 20 
mil visitantes. Inteligência Exponencial será o tema central que norteará 
todo o conteúdo do evento, com debates sobre como o desenvolvimento 
de tecnologias como Inteligência Artifi cial, Machine Learning, Blockchain, 
Open Banking e IOT. Confi ra a programação em: (www.ciab.org.br).

F - E-commerce de Commodities
A Guarani, marca do grupo Tereos, terceiro maior produtor de açúcar do 
mundo, acaba de lançar uma loja online para atender pequenos e médios 
varejistas. O site é o primeiro e-commerce de commodities do Brasil. 
Todo o catálogo Guarani está disponível no site (www.aguarani.com.br), 
que oferece diferenciais como preço baixo, facilidade de compra, entrega 
rápida e a conveniência de uma compra 24x7 (24 horas por dia durante 
toda a semana). A loja virtual também possibilita a compra dos produtos 
por meio de cartão de crédito ou boleto bancário. Nessa primeira fase 
do e-commerce, o serviço estará disponível para os 39 municípios da 
Grande São Paulo, e em breve, estará presente em outras regiões do país.

G - Sorvetes-Helados 
Com o tema “Sorvetes Marca Brasil”, a segunda edição do Congresso 

Latino-Americano de Sorvetes-Helados (CLASH) reforçará as opor-
tunidades e soluções de negócios para o mercado interno e externo, 
abordando temas como: panorama do setor, tendências, tecnologia, 
regulamentação e cases de sucesso. O evento é promovido pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) e ocorre 
concomitantemente à Fispal Sorvetes, em 13 e 14 de junho, no Centro de 
Convenções do Expo Center Norte. Além de palestras com importantes 
nomes da indústria, do mercado alimentício e acadêmico, o evento terá 
um workshop sobre oportunidades de desenvolvimento para sorveterias 
e gelaterias, focado nos pequenos e microempresários. Mais informações 
e inscrições: (www.clash.net.br).  

H - Equinos e Bovinos
Entre os dias 1 e 3 de junho, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto, 
acontece o Comgran (Congresso Medvep de Grandes Animais, Higiene 
e Inspeção Alimentar). O evento é destinado a veterinários, estudantes, 
proprietários e profi ssionais de empresas ligadas ao setor, distribuidores, 
lojistas, representantes das áreas e interessados. A programação vai reu-
nir mais de 30 especialistas e ocorre ao mesmo tempo em três salas, com 
temática segmentada em Equinos, Bovinos e Inspeção e higiene alimentar. 
Dentro da programação, será realizado o I Simpósio Ortovet de Odontologia 
Equina. Informações: (41) 3039-1100. Inscrições (www.comgran.com.br).

I - Tecnologia no Pagamento
As novidades tecnológicas estão surpreendendo a cada dia. Isso porque 
são inúmeras inovações envolvendo a tecnologia digital. Acompanhando 
toda essa evolução, a Ofner acaba de adotar uma nova forma de pagar 
as compras em suas lojas. Trata-se do Apple Pay – pagamento sem a 
necessidade de utilizar cartões no ato da compra, já que é feito por 
aproximação utilizando o IPhone, IPad ou Apple Watch. Para ativar a 
novidade, basta acessar as confi gurações, encontrar a opção Apple Pay 
e, em seguida, habilitar a tecnologia NFC presente no IPhone. Depois 
disso, o cliente preenche com os dados do seu cartão e encosta o ce-
lular nas máquinas de cartões disponíveis no caixa. O novo serviço de 
pagamento já está disponível em todas as unidades da Ofner.

J - Profi ssionais Especializados
A Capgemini no Brasil anuncia a abertura de 300 vagas para profi ssio-
nais especializados em linguagens de programação como Java e .Net, 
além de posições para a plataforma SAP. As novas vagas visam atender 
a demanda de novos projetos em Alphaville, Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro, Brasília, Porto Alegre e Salvador. Um diferencial em programação 
Java, por exemplo, é ter experiência em lógica de design de software 
com vagas que evoluem de programadores até analistas e operadores 
de testes, e ainda analistas de sistemas. Para a linguagem de progra-
mação .Net, quem conhece o banco de dados do SQL Server é um fator 
importante na seleção. E para a plataforma SAP, consultores funcionais 
e de tecnologia. Currículo para (recrutamento01.br@capgemini.com).

A - Aprender Brincando 
Em todas as culturas, o livre brincar sempre foi uma atividade natural da 

D - Estágio da Henkel
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 

Esse foi o segundo ciclo 
de avaliação das estatais 
federais e controle direto 

da União (dependentes e não 
dependentes). 

Banco do Brasil, Eletrobras 
e Petrobras obtiveram a nota 
máxima de 10 pontos, seguidos 
por BNB (9,8), Emgea (9,7), 
Caixa Econômica Federal (9,7), 
Serpro (9,5), BNDES (9,5), 
Basa (9,3) e Infraero (9,3). Já 
as piores notas fi caram com 
Ebserh (2,1) - que administrada 
os hospitais de universidades 
federais -, Hemobrás (3,8), Ce-
asaMinas (4,8) e Codesa (4,9). 

A nota média de todas as 
empresas avaliadas passou de 
4,08 pontos para 6,93 pontos. 
De acordo com a pasta, as es-
tatais que apresentaram maior 
evolução no indicador foram 

Ministro do Planejamento, Esteves Colnago.

Pesquisa do Índice do Custo 
de Vida na capital paulista, 
divulgada na sexta-feira (11) 
pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 
apontou uma variação de 
0,04% de março para abril.  
A variação acumulada em 12 
meses é de 2,79% e, no primei-
ro quadrimestre, de 1,08%. 
O levantamento apontou 
pequenas variações positivas 
nos grupos pesquisados de ali-
mentação (0,30%), despesas 
pessoais (0,25%), despesas 
diversas (0,23%) e habitação 
(0,08%). 

Tiveram variações ne-
gativas educação e leitura 
(-0,06%), equipamento do-
méstico (-0,11%), transporte 
(-0,13%), recreação (-0,14%), 
saúde (-0,26%) e vestuário 
(-0,92%). O índice verifi cou 
um crescimento acentuado 
nos preços de março para abril 
das hortaliças (9,44%). Raízes 

Dieese apontou uma variação de 0,04% de março para abril.

O Índice de Confi ança de São Paulo da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) registrou 57 pontos em abril, 
uma queda de 14 pontos em relação ao mês anterior (71). 
Foi o maior recuo mensal do indicador desde a passagem 
de janeiro (126) para fevereiro de 2015 (107 pontos). No 
Brasil, o índice de confi ança fi cou estável na passagem 
de março (75 pontos) para abril (74). “A economia se 
recupera a passos lentos. A taxa de desemprego ainda é 
muito elevada. O desempenho industrial nos primeiros 
meses do ano foi fraco ? e esse setor tem forte peso na 

economia do Estado. Tudo isso contribui para o maior 
pessimismo do consumidor paulista”, analisa Alencar 
Burti, presidente da ACSP. “A crise política persiste e 
continua a minar a confi ança da população, em especial 
das camadas mais bem informadas. A mudança de go-
vernador e presidente, juntamente com debates políticos 
acalorados, têm provocado insegurança nas pessoas”. A 
pesquisa abrange todo o território paulista e é realizada 
mensalmente pelo Instituto Ipsos a partir de entrevistas 
domiciliares (AI/ACSP).

Comércio 
varejista 
cresce 0,3% de 
fevereiro para 
março

De fevereiro para março, 
cinco dos oito segmentos do 
varejo pesquisados pelo IBGE 
tiveram crescimento no volume 
de vendas. A maior alta ocorreu 
no setor de combustíveis e lu-
brifi cantes (1,4%). As demais 
altas foram observadas nos 
setores de artigos farmacêu-
ticos, médicos, ortopédicos e 
de perfumaria (1,1%), outros 
artigos de uso pessoal e domés-
tico (0,7%), tecidos, vestuário 
e calçados (0,7%) e móveis e 
eletrodomésticos (0,1%)

Tiveram queda os segmentos 
de supermercados, alimentos e 
bebidas (-1,1%), livros, jornais 
e papelaria (-1,2%) e equipa-
mentos e materiais para escritó-
rio, informática e comunicação 
(-5%). O varejo ampliado, que 
considera também veículos e 
materiais de construção cres-
ceu 1,1% de fevereiro para 
março. Os veículos, motos e pe-
ças tiveram expansão de 2,9%. 
Já os materiais de construção 
mantiveram o volume de vendas 
de fevereiro.

A receita nominal do comér-
cio varejista teve altas de 0,4% 
em comparação com fevereiro 
deste ano, de 0,1% na média 
móvel trimestral, de 7,1% na 
comparação com março de 
2017, de 4,1% no acumulado 
do ano e de 3,1% no acumulado 
de 12 meses (ABr).
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Indicador de governança das 
estatais apresenta melhora de 70%

O Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais (IG-Sest) 
apresentou uma melhora de 70% na pontuação média das 46 empresas avaliadas pelo Ministério do 
Planejamento

gestão de riscos, à execução de 
práticas sistemáticas de con-
trole interno e a realização de 
treinamentos dobre o código de 
conduta e integridade. Segundo 
o Planejamento, o próximo ciclo 
de avaliação deixará de focar 
em conformidade para medir a 
efetividade das empresas. 

O ministro do Planejamento, 
Esteves Colnago, destacou a 
evolução das empresas nos 
seis meses entre o primeiro e 
o segundo ciclo de avaliações. 
Ele lembrou que a participação 
das estatais é voluntária. “Mais 
importante que a redução do 
número de estatais - que são 
145 no total -, é racionalizar a 
estrutura do Estado, buscando 
junto com as empresas soluções 
que as fortaleçam”, afi rmou o 
ministro (AE).

Casemg, Codeba, Correios, 
Infraero, CBTU, Ceitec, Conab, 
CPRM, Epe e HCPA - todas 
com uma elevação de mais de 

4 pontos em suas notas. 
Segundo a pasta, a melhora 

no indicador médio se deve 
à implementação da área de 

Custo de vida fi ca estável 
em São Paulo

e tubérculos (7,01%) também 
apresentaram aumento, com 
destaque para cebola (13,42%), 
cenoura (10,88%) e  batata 
(3,42%).

O Dieese constatou que, entre 
maio 2017 e abril de 2018, gru-
pos como transporte (9,48%); 
despesas diversas (6,28%); 
habitação (6,23%); saúde 

(4,32%); e educação e leitura 
(3,99%) tiveram variações 
acima da média registrada 
para o período (2,79%), en-
quanto que despesas pessoais 
(0,65%); recreação (1,32%); 
alimentação (-2,26%); equipa-
mento doméstico (-4,82%); e 
vestuário (-6,26%) anotaram 
variação menores (ABr).

Confi ança do consumidor tem maior queda desde 2015

Nova York - O Fundo Monetário 
Internacional apontou que "um 
grande risco" para o Brasil é uma 
alteração da política macroeconô-
mica que pode surgir depois das 
eleições presidenciais. "Um risco 
chave, no entanto, é que a agenda 
da política pode mudar na sequên-
cia das eleições presidenciais de 
outubro, elevando a volatilidade 
de mercado e a incerteza sobre a 
perspectiva de médio prazo."

O FMI ressaltou que estima que 
o Brasil crescerá 2,3% em 2018, 
graças a condições externas favo-
ráveis e recuperação do consumo 
privado e investimento. "A melhora 
da atividade levará a moderada 
deterioração das contas correntes", 

aponta a instituição multilateral. 
As avaliações do Fundo foram 
manifestadas no documento Pers-
pectiva Econômica Regional para 
o Hemisfério Ocidental divulgado 
na sexta-feira (11).

O FMI manifestou que espera 
que a inflação no Brasil deva 
acelerar gradualmente de 3% na 
direção do centro da meta em 
2019, devido "à política monetá-
ria acomodatícia e aumento de 
preços de alimentos". Em relação 
à gestão das contas públicas, o 
Fundo apontou que a consolidação 
fi scal no País continuou em 2017, 
com melhora da arrecadação de 
impostos e adiamento de despesas 
discricionárias (AE).

FMI: risco é política 
macroeconômica mudar
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Lições da pobreza 
dos outros

Em 2004, circulou 

um polêmico relatório 

feito pelo Fórum 

Econômico Mundial 

com a afi rmação de que 

a estagnação da África 

foi a maior tragédia 

econômica do século XX

O documento foi assinado 
por Elsa V. Artadi, da 
Universidade Harvard, 

e Xavier Sala-i-Martin, de 
Columbia, e trazia uma infor-
mação intrigante: em 1970, 
a África abrigava 10% dos 
pobres do mundo; em 2000, 
essa taxa era de quase 50%. 
O crescimento econômico foi 
tão reduzido que a maioria dos 
países ao sul do Saara estava 
em condições piores do que na 
época em que eles se tornaram 
independentes.

O relatório atribuía o fra-
casso africano aos seguintes 
fatores: confl itos militares; cor-
rupção; desprezo pela lei; po-
líticas fi scais indisciplinadas; 
infraestrutura precária; e baixo 
investimento em capital físico. 
E os autores declaravam: “Não 
deve haver dúvida de que o 
maior desastre econômico 
do século 20 é a performance 
deprimente do crescimento no 
continente africano”. 

O que isso tem a ver com o 
Brasil? Afora confl itos milita-
res, todos os demais fatores 
causantes do fracasso africa-
no estão presentes em nosso 
país. Eis aí um cardápio de 
ingredientes que o Brasil deve 
combater a todo custo, sob 
pena de não superar a pobre-
za e o atraso. O Congresso 
Nacional, com 513 deputados 
e 81 senadores, deveria ser o 
foro adequado para debates 
inteligentes e avançados sobre 
os problemas nacionais, sobre 
o que está errado e quais re-
formas devem ser feitas para 
impedir que o país caia na 
síndrome do fracasso africano. 

O diagnóstico feito pelo 
relatório referido pode nos 
ensinar valiosas lições sobre 
o fracasso da África e quais os 
caminhos para não incorrer-
mos nos mesmos erros. Infeliz-
mente, o Congresso Nacional 
tornou-se um valhacouto de 
mediocridades intelectuais e 
parlamentares desaparelhados 
para a discussão inteligente 

dos grandes temas nacionais. 
Um homem sem cultura e 
de parcos conhecimentos 
pouco tem a contribuir em 
uma discussão complexa na 
casa de leis. Não conseguido 
a grandeza, o Congresso fi ca 
reduzido a questões pequenas 
e comezinhas.

Desnecessário dizer que há 
políticos de alto nível, capazes 
de um diálogo com sabedoria. 
Mas esses, convenhamos, são 
tão poucos que eles somem no 
oceano de mediocridades. Não 
tem sido por outra razão que 
as questões relevantes votadas 
no parlamento tenham origem 
no Poder Executivo. 

Se um relatório de alto nível 
como esse do Fórum Econômi-
co Mundial, rico em informa-
ções sobre as desgraças de um 
continente inteiro, é ignorado 
pelas elites políticas no poder 
mesmo sabendo que, em sua 
maioria, essas causas estão 
presentes no Brasil, a conclu-
são é de que a maior parte dos 
parlamentares não tem cultura 
e conhecimento para tratar de 
temas complexos.

O Brasil tem as principais 
condições para ser um país rico 
e com bom padrão de vida. Mas 
a apatia e a inércia, inclusive 
de boa parte dos intelectuais, 
diante das graves questões na-
cionais podem condenar o país 
a permanecer na pobreza e no 
atraso. O detalhamento do que 
aconteceu com o continente 
africano e a identifi cação das 
causas compõem um mate-
rial de alta utilidade para a 
compreensão dos problemas 
e das políticas fundamentais 
para a superação do atraso e 
da pobreza. É lamentável que 
não utilizemos esse material a 
nosso favor.

Durante décadas, vingaram 
teses afi rmando que há paí-
ses ricos porque outros são 
pobres. Na América Latina, a 
cantilena entre os políticos era 
a de que somos pobres porque 
os Estados Unidos são ricos. 
Atualmente se sabe que isso 
é uma bobagem monumental, 
e gastamos tempo demais 
culpando inimigos externos 
por nossos equívocos e nossa 
incapacidade de entregar a 
nossos filhos um país sem 
pobreza e sem miséria.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) tem o pe-
ríodo de 15 a 30 de 

agosto para julgar o pedido. 
Ele avalia como “quase certa” 
a impugnação da candidatura 
de Lula pela Justiça Eleitoral, 
pela regra de inelegibilidade da 
Lei da Ficha Limpa.

Jobim afasta a possibilidade 
de o PT ser impedido de re-
gistrar a candidatura de Lula, 
no TSE. “Para você dizer que 
não analisa, você precisa ter 
recebido. É impossível não 
poder protocolar.” Ele ainda 
considera a possibilidade de o 
Supremo conceder uma liminar 
ao partido para que a Justiça ga-
ranta o registro de Lula. “Pode 
acontecer”, avaliou

Ex-ministro dos governos FHC 
e Lula, Jobim avalia que o PT tem 
três possibilidades para a eleição 
presidencial, defendidas por dife-

Ex-presidente do STF e ex-ministro Nelson Jobim.

O ministro Og Fernandes, do TSE, negou um pedido 
de liminar (decisão provisória) do PT para que fosse 
garantida a participação de um representante do ex-
-presidente Lula em debates entre pré-candidatos ao 
Palácio do Planalto. Desde que Lula foi preso, em 7 de 
abril, o PT o mantém como pré-candidato da legenda, 
afi rmando que irá registrá-lo para concorrer ao pleito. 
Pela via judicial, o partido pretendia garantir a presença 
de um representante de Lula já no ciclo de entrevistas 
com pré-candidatos, iniciado pelo jornal Folha de 
S.Paulo, pelo portal UOL e pelo SBT. O partido alegou 
que Lula não foi convidado apesar de aparecer como 
“líder na pesquisa de intenção de votos”. Os veículos 
de comunicação estariam com isso violando o princípio 
da isonomia entre os pré-candidatos, segundo o PT, ao 

alegarem que o ex-presidente “estaria indisponível para 
fi gurar nas entrevistas em decorrência de sua prisão”.

Ao analisar o caso, Og Fernandes reconheceu a 
importância da isonomia, mas destacou não haver 
dispositivo legal que garanta a participação de re-
presentante na hipótese de impossibilidade de par-
ticipação de determinado candidato. O ministro disse 
que o caso não tem precedentes e por isso deve ser 
examinado em plenário pelo TSE. Enquanto isso não 
ocorre, ele entendeu não haver urgência na concessão 
de liminar, pois “o fato de o ciclo de entrevistas já ter 
se iniciado não impede que, em caso de procedência 
desta representação, venha ser garantido à agremiação 
o direito de indicar alguém para ser entrevistado no 
lugar de seu pré-candidato” (ABr).
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No dia 12 de maio de 2016, 
data em que assumiu o Minis-
tério da Agricultura, Blairo 
Maggi já sabia o que fazer. O 
trabalho baseou-se em duas 
linhas mestras. Primeira, a 
abertura de novos mercados 
para o agronegócio. Segunda, 
a montagem de uma estrutura 
para reduzir a burocracia “que 
impera sobre aqueles que 
trabalham na produção agro-
pecuária”. Dois anos depois 
a colheita deu resultados. A 
maior safra de grãos da história 
com 240 milhões de toneladas 
em 2016-2017. 

Superávit agrícola recorde de 
95 bilhões de dólares. O Brasil 
hoje vende para 189 países e 
o bloco da União Europeia, é 
o 2º maior exportador e o 4º 
maior produtor de alimentos 
do mundo. “Abrir mercados 
signifi ca dizer aos produtores 
brasileiros: vocês estão ok, 
os certifi cados estão prontos, 
agora vocês podem vender. O 
Governo não compra, nem ven-

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da 
Câmara aprovou projeto que 
institui a Política Nacional do 
Cuidado, com o objetivo de 
criar uma rede de assistência 
social para pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade ou 
dependência, como crianças 
e idosos. Pela proposta da 
deputada Cristiane Brasil 
(PTB-RJ), será implantada 
de forma descentralizada 
pelo governo com apoio dos 
estados e municípios.

A relatora do projeto, depu-
tada Flávia Morais (PDT-GO), 
apoiou o texto, mas fez altera-
ções por meio de substitutivo. 
Retirou a obrigatoriedade de 
atenção à pessoa em situação 
de vulnerabilidade, indepen-
dentemente da renda pessoal 
ou familiar, prevista no proje-
to. Ela sugeriu que essa polí-
tica seja válida, inicialmente, 
para as pessoas em situação 
de dependência mais severa 
e de menor renda.

“À medida que o aumento 
da arrecadação permita, essa 
expansão deve ser estendida 

Flávia retirou do projeto a obrigação de se regulamentar a 

atividade profi ssional de cuidador.

Regulamentação 
para profi ssão de 
psicomotricista

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou o pro-
jeto do deputado Leonardo Picciani 
(PMDB-RJ), que regulamenta a 
profissão de psicomotricista e 
autoriza a criação dos conselhos 
Federal e Regionais de Psicomo-
tricidade. A proposta foi apresen-
tada para atender a uma antiga 
reivindicação da categoria, cuja 
atividade já está regulamentada 
em países como Bélgica, França, 
Suíça e Dinamarca. 

A psicomotricidade é uma 
ciência e uma área terapêutica 
relacionada ao aprendizado e à 
maturação dos movimentos do 
corpo humano. Em geral, o psico-
motricista atende a crianças em 
fase de desenvolvimento ou com 
difi culdades e atrasos no desen-
volvimento global; pessoas com 
defi ciências sensoriais, motoras, 
mentais e psíquicas; e pessoas com 
distúrbios sensoriais, perceptivos 
e motores em consequência de 
lesões neurológicas.

O relator, deputado Rubens 
Pereira Júnior (PCdoB-MA), re-
comendou a aprovação do projeto 
por entender que ele atende aos 
critérios de constitucionalidade e 
boa técnica legislativa. O projeto já 
havia sido aprovado pela Comissão 
de Seguridade Social e rejeitado 
pela Comissão de Trabalho. A 
decisão fi nal caberá ao Plenário 
(Ag.Câmara).
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Jobim: PT pretende levar 
candidatura de Lula até o fi m
O ex-presidente do STF e ex-ministro Nelson Jobim disse na sexta-feira (11), que o PT poderá 
registrar o ex-presidente Lula como candidato ao Planalto, mesmo com o petista preso e condenado 
em segunda instância

nomes cogitados para vice, men-
cionou, são o ex-ministro Jaques 
Wagner, o ex-prefeito Fernando 
Haddad, o ex-chanceler Celso 
Amorim e o deputado federal 
Patrus Ananias (MG). 

Jobim afi rmou que ainda con-
sidera cedo para apontar quais 
dos candidatos têm potencial 
para chegar no segundo turno 
da eleição presidencial. Lem-
brando de pesquisas eleitorais, 
ele afi rmou que há um risco de 
uma polarização entre o de-
putado federal Jair Bolsonaro 
(PSL) e um candidato do campo 
da esquerda. “Se mantiver a 
proliferação dos candidatos 
de centro e o Bolsonaro e a 
esquerda mantiverem as in-
tenções de voto, o que poderá 
haver, e aí é uma complicação, 
é a polarização do segundo 
turno entre Bolsonaro e algum 
da esquerda” (AE).

rentes correntes no partido: indi-
car um substituto para Lula após 
a impugnação da candidatura; 
indicar um candidato a vice para 
herdar os votos do ex-presidente; 

ou ainda se coligar com Ciro Go-
mes (PDT). Questionado sobre 
qual das três possibilidades ele 
considera mais provável, Jobim 
disse não apostar em nada. Os 

Política nacional do cuidado 
de pessoas vulneráveis

para todas as pessoas em si-
tuação de dependência para o 
exercício de atividades básicas 
da vida diária, estabelecendo-se 
uma gradação que considere 
a necessidade de apoio e as 
condições socioeconômicas do 
benefi ciário”, justifi cou a relato-
ra. A versão aprovada autoriza 
incentivos fi scais a particulares 
que exercerem ações para su-
plementar o cuidado de pessoas 
em situação de dependência 
leve e moderada.

A relatora propõe que a 
Política Nacional do Cuidado 
seja fi nanciada por meio de au-
mento de despesas de caráter 
continuado. O texto original 
previa a inclusão da despesa 
na legislação orçamentária 
do ano seguinte à entrada em 
vigor da lei. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Maggi comemora a abertura 
de novos mercados

de. O Governo cria condições 
para que as empresas traba-
lhem. Por sua vez, as empresas 
são associadas a entidades de 
classes que atuam com muita 
competência, acompanhando 
as tratativas do Governo e 
garantindo sequência ao pro-
cesso”, disse Blairo. 

O Governo colocou à dispo-
sição do produtor agrícola 185 
bilhões de reais. Esse valor foi 

quase todo utilizado em fi nan-
ciamento, custeio, moderniza-
ção de frotas, acesso a novas 
tecnologias e modernização 
de propriedades. A safra farta 
desse período ajudou muito a ba-
lança comercial do Brasil com o 
superávit recorde de 95 bilhões 
de dólares. Do crescimento de 
1% do PIB brasileiro no ano 
passado, 70% veio da agricultura 
e da pecuária (Mapa).

Negada liminar para garantir representante de Lula em debates

Professores de escolas públi-
cas com desempenho acima da 
média nacional nas avaliações do 
Inep) podem passar a receber 
bônus salarial. O benefício está 
no projeto do Senado que pode 
ser votado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos na terça-
-feira (15). O relatório que será 
votado é um substitutivo do se-
nador Cristovam Buarque (PPS-
-DF) ao projeto do ex-senador 
Wilson Matos (PSDB/PR). 

O texto garante prioridade 
no acesso ao aperfeiçoamento 
profissional continuado aos 
docentes de escolas com baixo 
desempenho no Inep. Para o 
senador, ambas as medidas 
promovem a valorização do 
professor e, consequentemente, 
da educação. “Acreditamos que 
o pagamento de bonifi cação 
salarial aos docentes cujas 
escolas obtiverem resultados 
acima da média nacional nas 
mesmas avaliações é elemento 
indispensável para promoção da 
valorização dos profi ssionais da 
educação”, justifi cou Cristovam.

De acordo com o senador, es-
tudo da Consultoria Legislativa 
do Senado aponta um impacto 
orçamentário da ordem de R$ 
1 bilhão por ano, prevendo-se 
um bônus salarial de R$ 1 mil a 
cada professor que fi zer jus ao 
benefício. O texto prevê que os 
efeitos fi nanceiros só se darão 
no segundo ano subsequente 
à publicação, o que torna o 
impacto nulo nos dois primeiros 
anos. O texto será analisado 
pela Comissão de Educação 
(Ag.Senado).

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)
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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

Bônus salarial para 
professores está na pauta
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Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3043-4171
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Agropecuária Jarinã S/A
CNPJ. Nº. 03.207.826/0001-14

Edital de Convocação -Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocam os Acionistas em 04/06/18, às 10h, na Rua Cubatão, 86, conjunto 1401, sala 01,SP, para deli-
berarem as seguintes Ordens do dia, em AGO: i) Aprovação do relatório anual da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e das demais demonstrações financeiras encerrado em 31.12.17; ii) Fixação da verba global de
remuneração da Diretoria; e iii) deliberação da destinação do lucro líquido do exercício, se apurado; e
AGE: i) assuntos de interesse dos acionistas. SP,10/05/18. Ubirajara Rodolpho Amorim-Diretor Presidente.

3HP Automação S/A
CNPJ/MF nº 08.367.320/0001-96 - NIRE 35300333888

Ata de Aprovação de Redução de Capital
Data, Hora e Local: Em 20/04/2018, às 15:00 horas, na sede da Sociedade. Mesa: Presidente,
Victor Nacim Abbud; Secretária, Guilnar Atallah Abbud. Presente: Totalidade dos Acionistas.
Deliberações: Reduzir o capital social, conforme Artigo 173 da Lei nº 6.404/76 de R$
10.141.067,00 para R$ 2.753.535,00, representando redução de R$ 7.387.532,00, excessivo
em relação ao objeto da sociedade. A redução do capital será efetivada mediante cancelamento
das ações e devolução de imóveis em estoque conferidos aos acionistas na proporção da par-
ticipação de cada um no Capital, no valor de R$ 550.000,00 ao acionista Victor Nacim Abbud e
R$ 6.837.532,00 à acionista Guilnar Atallah Abbud, que autorizam e conferem a presente ata.

Demonstrações de Resultados Nota     2016     2015
Receitas de Transportes 93.845 63.981
Receitas de Serviços Prestados 1.181 823
Impostos sobre Transportes e Serviços (2.341) (2073)
Receita Líquida 92.685 62.731
Custos dos Transportes e Serviços (75.843) (54.345)
Lucro Bruto 16.842 8.386
Despesas Operacionais (2.173) (2.079)
Despesas Financeiras (1.120) (1.435)
Receitas Financeiras 497 1.238
Despesas Tributarias (302) (270)
Outras Despesas Operacionais (886) (463)
Depreciação e Amortização (2.066) -
Resultado Antes dos Impostos 10.792 5.377
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.143) (1.998)
Resultado Líquido do Exercício 7.649 3.379

Ativo Nota    2016    2015
Circulante 12.308 10.383
Disponibilidades 2.490 4.235
Contas a Receber Clientes 9.060 5.556
Outras Contas a Receber 532 195
Impostos a Recuperar 178 397
Despesas Antecipadas 48 -

Não Circulante 13.553 6.433
Investimentos 0,0 0,5
Imobilizado 12.956 5.153
Realizavel a Longo Prazo - -
Emprestimos Interligadas - 839
Impostos a Recuperar 597 440

Total do Ativo 25.861 16.816

Passivo Nota    2016    2015
Circulante 4.903 4.752
Fornecedores 780 727
Financiamentos 2.347 1.704
Impostos e Contribuições a Recolher 283 219
Obrigações Trabalhistas 591 600
Imposto de Renda e Contribuição Social 228 506
Outras Contas a Pagar 674 996

Não Circulante 8.893 4.857
Financiamentos 5.002 3.913
Outras Contas 1.067 944
Parcelamentos de Tributos 2.824 -

Patrimônio Líquido 12.065 7.207
Capital Social 4.000 4.000
Reservas de Lucros 2.267 2.712

Reserva Legal 800 495
Ajuste de Avaliação Patrimonial 4.998 -
Total do Passivo 25.861 16.816

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Ajustes

Capital Avaliação Retenção Reserva Lucros
 Social Patrimonial de Lucros     Legal (Prejuizos)    Total

Saldo 1º/01/15   2.800                 -       2.695        326                -   5.821
Resultado Líquido - - - - 3.379 3.379
Ajustes Período
  Anteriores - - (7) - - (7)
Aumento de
  Capital 1.200 - - - - 1.200
Dividendos - - (3.186) - - (3.186)
Destinações: - - - - - -
Retenções
  de Lucros - - 3.379 - (3.379) -
Reserva Legal - - (169) 169 - -
Saldo 31/12/15  4.000                 -       2.712        495                -   7.207
Resultado Líquido - - - - 7.649 7.649
Ajustes de Avaliação
  Patrimonial - 4.998 - - - 4.998
Aumento de Capital - - - - - -
Dividendos - - (7.789) - - (7.789)
Destinações:
Retenções
  de Lucros - - 7.649 - (7.649) -
Reserva Legal - - (305) 305 - -
Saldo 31/12/16  4.000          4.998       2.267        800                - 12.065

POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ nº 53.611.828/0001-42
Relatório da Administração

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
1 - Das Atividades Operacionais     2016    2015
(+) Lucro Líquido do Exercício 7.649 3.379
(+) Depreciação 2.065 1.964
(-) Dividendos Pagos (7.789) (3.186)
( + - ) Ajustes de Exercicios Anteriores - (7)
(=) Lucro Líquido Ajustado 1.925 2.150
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo Circulante
  + Realizável a Longo Prazo
Clientes (3.504) (1.359)
Impostos a Recuperar 62 545
Despesas Antecipadas (48) -
Outras Contas a Receber (337) 356
(=) Total Acréscimo/(Decrescimo do Ativo
  Circulante + Realizável a Longo Prazo (3.827) (458)
Acréscimo/ (Decréscimo) do Passivo Circulante
  + Exigível a Longo Prazo
Fornecedores 53 204
Impostos a Recolher (214) 254
Obrigações Trabalhistas (9) 53
Tributos Parcelados e Diferidos (Não Circulante) 2.824 -
Outras Contas a Pagar (199) 1.394
(=) Total Acréscimo /(Decrescimo) do
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 2.455 1.905
Total das Atividades Operacionais 553 3.597
2- Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado (9.868) (841)
Total das Atividades de Investimentos (9.868) (841)
3- Das Atividades de Financiamentos
(+/-) Empréstimos 839 -
(+/-) Financiamentos 1.733 (1.382)
(+/-) Ajuste de Avaliação Patrimonial 4.998 -
(+/-) Aumento de Capital - 1.200
Totas das Atividades de Financiamentos 7.570 (182)
(1+2+3) Aumento/Diminuição Caixa
  e Equivalentes de Caixa (1.745) 2.574
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Ano 4.235 1.661
Variação Ocorrida no Periodo (1.745) 2.574
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano 2.490 4.235

Srs. Acionistas, A administração da Polivias S/A Transportes e Serviços, em conformidade com as disposições legais e estatuarias, vem apresentar as
demonstrações financeiras referente as atividades encerradas em 31/12/2016. Receitas Operacionais, e Resultados: O ano-calendário/2016 foi um pe-
ríodo de recuperação de mercado e melhorias operacionais, isto refletindo significativamente no resultado financeiro e melhor posicionamento no mercado.

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional - A empresa tem sede/matriz na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, com unidades operacionais em São Paulo/SP,
Uruguaiana/RS, Santa Rita/RS, Foz do Iguaçú/PR, São Gonçalo/RJ, Itajaí/
SC, Lucas do Rio Verde/MT, Dias D’Avilla/BA e escritorios em Buenos
Aires/AR e Los Andes/Chile. 2 - Demonstrações Financeiras - As demons-

trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei das Sociedades por Ações
e as normas e pronunciamentos estabelecidos pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM. Principais práticas contábeis: a) Resultado do Exercicio
- O resultado das operações foi apurado em conformidade com as normas do
regime contábil de competência. b) Ativos Circulante e não Circulante - As
contas a receber dos clientes são registradas pelo valor total das faturas.
Pela natureza da atividade que desenvolve, a empresa não mantém esto-
ques ativados. Os investimentos em empresas interligadas são mantidos no
ativo não circulante. O ativo imobilizado mais significativo nas demonstra-
ções financeiras, é representado pela frota de veiculos da empresa,

contabilizado pelo valor de custo histórico de aquisição, sujeito a deprecia-
ção em sua taxa máxima admitida pelo Regulamento do IRPJ. c) Passivos
Circulante e Não Circulante - Ambos são demonstrados pelos valores co-
nhecidos e ou calculáveis, acrescidos dos encargos correspondentes incor-
ridas até a data do levantamento do Balanço Patrimonial, a empresa não
considerou necessário trazê-los contabilmente ao valor presente, dado a
imaterialidade evidenciável nas demonstrações financeiras. 3- Provisões -
Houve necessidade da constituição de provisões, uma vez que existiam, na
data do Balanço Patrimonial, evidências de algumas obrigações resultante
de encargos passados de qualquer natureza, com risco iminente de futuras
perdas significativas. São Paulo, 31 de dezembro de 2016

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Milhares de Reais)

Cássio Ciampolini Sampaio Barros - Diretor Superintendente        •        Célia Maria Negraes Sampaio Barros - Diretora Financeira / Administrativa        •        José Ricardo de Souza - Contador - 1SP215886/O-4

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

Kiko Rieser – Instante – Dramaturgo e cine-
asta, lançou seu primeiro e instigante romance. Ao 
analisar um suicídio, cometido num prédio residen-
cial, ele nos insere num cotidiano que poucas vezes 
enxergamos. Qual a mola propulsora para o desejo 
de por fi m à sua vida? A protagonista, tida como 
testemunha, intrigada, inicia uma pesquisa sobre 

a causa do evento. Prende o leitor e o faz refl etir. Muito bom!

Átimo

Paulo Sergio de Camargo – Summus 

– Mestre em ciências militares, especialista em 
comunicação não verbal, grafólogo, dentre outras 
especialidades, reconhecido mundialmente, autor 

de vários livros, lança um verdadeiro manual que propiciará, até 
aos leigos, um conhecimento de como nosso corpo “fala”, em 
nossas várias manifestações. Na realidade, ele analisa, gestos de 
alguns lideres mundiais, com uma profundidade impar, todavia, 
com muita clareza, sem rebusques. Voltado para profi ssionais 
de RH, lideres empresariais e, porque não, liderados! Muito útil!!

Liderança e Linguagem 
Corporal: Técnicas para 
identifi car e aperfeiçoar líderes

Bia Villela – Do Brasil -  Com 
ilustrações da própria autora, a petizada 
conhecerá o cotidiano de uma ave marinha, 

com características bem diferentes das aves conhecidas. A 
ideia que permeia a obra é mostrar aos pequenos leitores, ou 
ouvintes, como driblar alguns dos percalços diários, bem como 
aproveitar as benesses que a natureza nos oferece. Encantador!

Como é seu dia, Pelicano

Marcos Silvestre – Faro – Com titulo auto 
explicativo, o famoso comunicador, nesta quinta 
obra, repleta de boas ferramentas, não só  para a 
não deterioração de recursos   fi nanceiros, que nor-

malmente são difíceis de amealhar, literalmente, ensina como 
escaparmos de algumas invisíveis armadilhas, do tipo: “24 vezes 
sem juros”. Além de úteis, conselhos perfeitamente factíveis! 

Prosperidade Radical:
30 atitudes inovadoras para
fazer o seu dinheiro valer mais

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004921-
79.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA, CNPJ 08.911.478/0001-85 e CARLOS ALBERTO LILIENTHAL 
ROTERMUND, CPF 400.411.070-04, que ALEX TOBIAS DE SOUZA, ajuizou-lhes uma Ação de 
Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente com a condenação dos 
requeridos na devolução de R$ 18.900,00 referente as parcelas pagas do consórcio firmado entre as 
partes, bem como, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos causados e 
ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-
se os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não 
sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de abril de 2018. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008859-11.2016. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSIMARIO SILVA 
TRAJANO (CPF 288.843.988-35) e LUCIANE ROSAS MUNHOZ (CPF 193.532.188-96) que, 
MASAFUMI KUROKI, ajuizou-lhes uma ação de Execução, para o recebimento de R$14.856,02 
(Abril/2016), oriundos do Contrato de Locação Residencial firmado entre as partes e demais encargos, 
do imóvel situado na Rua Gino, 119 casa 04, Bairro Chácara Belenzinho, nesta Capital. Estando os 
executados em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o 
débito atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertidos que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2018. 

33ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1003207-
59.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELO ALBERTO 
FIGUEREDO GOULART, solteiro, RG 47.712.409-4, CPF. 055.720.426-76, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, alegando em síntese: objetivar o recebimento 
de R$ 4.454,67 (Jan/2015), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena 
de conversão do mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2018. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087712-17.2014. 
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da lei, etc. FAZ SABER a ORLANDO 
OKANISHI, CPF. 006.285.578-68, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida 
que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, procedeu-se o bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de 
R$ 7.514,41 (fls. 38/39) para pagamento do débito de R$27.026,95 (atualizado até 01/12/2017 – 
fls.34/35). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na 
ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 06 de março de 2018. 

BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. CNPJ nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 01 de fevereiro de 2018 - 1) Data, Hora e Local: Aos 01 de fevereiro de 2018, às 11h00, na sede social do Banco PSA 
Finance Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 11º andar, Brooklin, CEP 04578-000, Cidade e 
Estado de São Paulo. 2) Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações de emissão da Companhia representativas da totalidade de seu 
capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3) Mesa: Cezar Augusto Janikian, como Presidente e 
Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade, como Secretária. 4) Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de 
votos e sem ressalvas: 4.1. Registrar que a ata que se refere a esta Assembleia será lavrada na forma de sumário, conforme faculta o arti-
go 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Tomar conhecimento acerca da renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia, apresentada pelo Sr. Alexandre Grossmann Zancani, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 27.561.321-5, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.246.148-84, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A, conforme o termo de renúncia recebido pela 
Companhia nesta data, renúncia esta que somente produzirá efeitos a partir da data em que o respectivo sucessor venha a tomar posse 
no referido cargo, imediatamente após a devida homologação pelo Banco Central do Brasil. 4.3. Em virtude da deliberação acima, eleger 
o Sr. Alexandre Borin Ribeiro, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25981976 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 216.376.208-45, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A, como membro do Conselho de Administração da Companhia, o qual deverá completar o mandato do 
conselheiro ora renunciante, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017. 4.4. Registrar que 
o membro do Conselho de Administração ora eleito será investido no respectivo cargo após (i) a aprovação a ser concedida pelo Banco 
Central do Brasil; e (ii) mediante a assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração, oportunidade em que 
fará a declaração de desimpedimento prevista em lei, que ficará arquivada na Sede da Companhia. 4.5. Registrar que, após a posse do 
membro do Conselho de Administração ora eleito, o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição: (i) 
Cezar Augusto Janikian, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.866.608-3, emitida pela SSP-SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 176.648.118-30, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alexandre Guy Jean Marie 
Sorel, francês, casado, administrador, portador do passaporte francês nº 13AC07374, domiciliado em 62, boulevard du General Leclerc, 
92200, Neuilly-sur-Seine, França, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Patrice Jean Claude Volovik, francês, casa-
do, executivo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República Francesa, residente e domiciliado na 166 rue d’Aguesseau 
92100, Boulogne Billancourt, França; e (iv) Alexandre Borin Ribeiro, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG 
nº º 25981976 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 216.376.208-45, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A. 5) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente 
ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. 6) Assinaturas: Presi-
dente: Cezar Augusto Janikian; Secretária: Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade. Acionistas: Banque PSA Finance, representado 
por sua procuradora Adriana Garcia Passos do Sacramento, e, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. representado 
por seus Diretores, Antonio Pardo de Santayana Montes e Angel Santodomingo Martell. São Paulo, 01 de fevereiro de 2018. Confere 
com o original lavrado em livro próprio. Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade - Secretária. JUCESP nº 184.840/18-1 em 18/04/2018.

Balanços Patrimoniais - (Em Reais)

Coati Participações S/A
CNPJ 03.080.803/0001-91

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/17, compostas do Balanço Patrimonial, da Demons-
tração do Resultado Economico, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Permanecemos à disposição de V.Sas., para qualquer esclarecimentos necessários.

Passivo              2016              2017
Circulante ....................................... 18.418,02 18.418,02
Contas a Pagar .............................. 4.658,02 4.658,02
Adiantamento ................................. 13.760,00 13.760,00
Obrigações Tributárias ................... 0,00 0,00

Exigível a Longo Prazo .................. 325.694,17 325.694,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 325.694,17 325.694,17

Patrimônio Líquido ......................... 11.512.499,89 13.950.740,50
Capital Social ................................. 12.813.303,00 12.813.303,00
Prejuízos/Lucros Acumulados ....... (1.300.803,11) 1.137.437,50

Total do Passivo ............................. 11.856.612,08 14.294.852,69

 Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos  (Em Reais)
            2016              2017

Origens do Recursos ..................................... (3.496.325,68) 2.438.240,61
Lucro/Prejuízo do Exercício ........................ (3.496.325,68) 2.438.240,61
Depreciações ............................................... 0,00 0,00
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00 0,00
Diminuição do Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00

Aplicações dos Recursos .............................. 0,00 0,00
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
Aquisições do Imobilizado ........................... 0,00 0,00

Variação do Capital Circulante Líquido .......... (3.496.325,68) 2.438.240,61
(+) Origens dos Recursos
  (-) Aplicações dos Recursos ..................... (3.496.325,68) 2.438.240,61

   Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Descrição          Inicial            Final Variações
( + ) Ativo Circulante .................... 1.352.800,00 1.352.800,00 0,00
( - ) Passivo Circulante ................ 18.418,02 18.418,02 0,00
( = ) Capital Circulante Líquido CCL 1.334.381,98 1.334.381,98 0,00

Diretoria:

• Rui Belusci   •   Ingeborg Christine Boehm
 Lauro Matsuo Sakuraba - Contador - CRC-1SP098679/O2

Ativo              2016              2017
Circulante ....................................... 1.352.800,00 1.352.800,00
Caixa e Bancos .............................. 0,00 0,00
Adiantamento Despesas ................ 20.000,00 20.000,00
Outras Contas a Receber .............. 1.332.800,00 1.332.800,00

Realizável a Longo Prazo .............. 28.769,80 28.769,80
Adiantamento coligadas .................. 28.769,80 28.769,80
Permanente ..................................... 10.475.042,28 12.913.282,89
Investimentos ................................ 10.280.042,28 12.718.282,89
Bens .............................................. 256.714,00 256.714,00
( - ) Depreciações Acumuladas ...... (61.714,00) (61.714,00)

Total do Ativo .................................. 11.856.612,08 14.294.852,69
Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido para

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2017
Capital Lucro/Prejuizos Total Patrimonio

          Social      Acumulados             Líquido
Saldos em 31/12/2015 12.813.303,00 2.195.522,57 15.008.825,57
Prejuízo do Exercício .. - (3.496.325,68) (3.496.325,68)
Saldos em 31/12/2016 12.813.303,00 (1.300.803,11) 11.512.499,89
Lucro do Exercício ...... - 2.438.240,61 2.438.240,61
Saldos em 31/12/2017 12.813.303,00 1.137.437,50 13.950.740,50

 Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (Em Reais)
Resultado Operacional            2016             2017
Despesas Gerais ..................................... 0,00 0,00
Honorários Profissionais .......................... 0,00 0,00
Impostos e Taxas .................................... 0,00 0,00
Despesas Financeiras .............................. 0,00 0,00
Outras Despesas ..................................... 0,00 0,00
Resultado Operacional ............................. 0,00 0,00
Equivalência Patrimonial .......................... (3.496.325,68) 2.438.240,61

Resultado Líquido ...................................... (3.496.325,68) 2.438.240,61

"A economia criativa, esse campo que é formado pelas ati-
vidades culturais e criativas, cresceu a uma taxa quase 
chinesa nos últimos 5 anos". Afi rmou que o crescimento 

médio do setor cultural entre 2012 e 2016 foi de 9,1%. 

Segundo ele, há um potencial de, nos próximos 5 anos, crescer 
a uma taxa média anual de 4,6%, bastante superior à estimativa 
para a média do conjunto da economia brasileira. A projeção para a 
expansão do PIB é de 2,7% para este ano. Para ele, Poder Público, 
iniciativa privada e sociedade deveriam observar a cultura como 
um ativo econômico. "É um setor que hoje responde por 2,64% da 
economia brasileira, gera mais de um milhão de empregos diretos, 
mais de R$ 10,5 bilhões em impostos só em nível federal, [abarca] 
mais de 200 mil empresas e instituições", defendeu.

Como exemplo, o ministro cita o carnaval do Rio de Janeiro. 
"O Poder Público investiu cerca de R$ 25 milhões. Só de arre-
cadação de impostos foram R$ 179 milhões. É um bom negócio 
para o Estado, porque o que ele investe retorna multiplicado na 
forma de arrecadação de impostos por meio da mobilização de 
toda uma cadeia de valor".

Em março, o MinC lançou o Manual de Exportação de Bens 
e Serviços Culturais do Brasil para estimular empreendedores 
a expandir seus negócios para o mercado global. "Identifi camos 
que há um potencial de exportação não aproveitado em vários 
segmentos e uma das razões é que as empresas, sobretudo as 
pequenas e médias, não têm ideia de como fazer. 

Economia criativa 'blindou' 
setor cultural de crises

Em reuniões políticas em Lisboa, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, concedeu entrevista 
explicando que a chamada "economia criativa" blindou a cultura dos impactos das últimas crises 
econômicas vividas no Brasil e também dos refl exos do que ocorre no exterior

Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. 
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Então, fi zemos um passo a passo das etapas a serem vencidas: 
os obstáculos, as burocracias, como mandar dinheiro para fora, 
como receber, como operar a legislação tributária que a gente 
tem - e que às vezes é um impeditivo para o desenvolvimento 
das atividades econômicas no nosso país", disse. Para o ministro, 
os brasileiros tradicionalmente têm se voltado para o mercado 
interno. "Temos participado pouco da arena global. Esse manual 
é para o empreendedor cultural que queira se internacionalizar", 
afi rmou (ABr).

Os veículos Palio, Gol e Fiesta lideram 
o ranking dos automóveis seminovos mais 
procurados no comércio eletrônico no 
primeiro trimestre deste ano. Segundo 
levantamento da plataforma AutoAvaliar, 
utilizada atualmente em mais de 2,5 mil 
concessionárias de veículos e cerca de 20 
mil revendedores multimarcas no Brasil, 
os três modelos tiveram a maior procura 
pelos lojistas brasileiros para alimentar o 
estoque e a oferta no varejo.

No ranking da AutoAvaliar com os dez 
mais procurados no comércio B2B, também 
aparecem na lista os veículos Fox, Sandero, 
Uno, Celta e Ecosport. O levantamento 
foi feito com base no volume de comer-

cialização realizado na plataforma B2B 
da AutoAvaliar, onde as concessionárias 
anunciam seus veículos para repasse e 
os lojistas arrematam os modelos que 
lhe interessam, dentro de um sistema de 
pregão online.

De janeiro à março, as concessionárias 
repassaram cerca de 78 mil veículos usados 
aos revendedores multimarcas no País. 
Somente no pregão online da AutoAvaliar, 
foram repassados cerca de 23 mil auto-
móveis no período, o que representa uma 
venda a cada dez minutos.

O levantamento da AutoAvaliar mostra 
ainda que o custo médio com as transações 
de seminovos e usados também cresceu de 

um período para outro. De janeiro a mar-
ço de 2018, a média foi de R$ 28 mil por 
automóvel, ante os R$ 25 mil verifi cados 
no exercício anterior. 

Segundo Daniel Nino, diretor da 
AutoAvaliar, o mercado de repasse de 
veículos pela internet é atualmente um 
dos mais promissores dentro do setor 
automobilístico. “O uso de uma platafor-
ma B2B para comércio de veículos traz 
mais agilidade e garante sobretudo maior 
transparência no repasse de automóveis 
feito entre concessionárias e lojistas”, 
comenta Nino.

 
Fonte: (www.autoavaliar.com.br).

Palio, Gol e Fiesta estão entre os seminovos mais vendidos
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ricardosouza@netjen.com.br
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Como criar apps para 
homens e mulheres: 

entendendo
o mercado mobile

Quantas vezes você 

utilizou o WhatsApp 

hoje? Mesmo quem 

não entende muito 

de tecnologia, 

provavelmente tem um 

smartphone e utiliza 

o “zap zap” com certa 

facilidade. Isso é apenas 

um exemplo de como o 

mercado de aplicativos 

mobile já faz parte das 

nossas vidas. 
 

De acordo com o rela-
tório divulgado pela 
App Annie, o Brasil é o 

terceiro país onde as pessoas 
passam mais tempo utilizando 
seus apps por dia, cerca de 190 
minutos diários. E o brasileiro 
gosta de experimentar aplicati-
vos novos: nossos smartphones 
têm, em média 80 appsinsta-
lados, mas acabamos usando 
apenas metade deles por mês.

Se compararmos os dados 
com a pesquisa anterior, temos 
boas notícias para os novos 
desenvolvedores, pois houve 
um aumento de 36% no tempo 
de uso dos apps pelo público 
brasileiro.

 
O mercado de 

desenvolvimento mobile

Para atender tal demanda, o 
mercado de desenvolvimento 
mobile está em franco cresci-
mento. Grandes empresas já 
entenderam a necessidade de 
estarem presentes no universo 
dos smartphones e apostam 
em apps para cativar seu pú-
blico. Outros apps optam por 
resolver problemas do dia a 
dia das pessoas, conseguindo 
um expressivo número de 
downloads.

Existe uma série de possi-
bilidades para se obter ren-
tabilidade com os aplicativos. 
É possível trabalhar com 
apps pagos, trabalhar com 
licençasfreemium ou oferecer 
pequenas vantagens para o 
comprador, como vidas extras 
em jogos ou funcionalidades 
exclusivas para os usuários 
pagantes. O modelo ideal 
depende de cada aplicativo, 
mas muitos desenvolvedores 
conseguem resultados interes-
santes com apps que viralizam.

A maioria dos brasileiros 
utiliza smartphones com o 
sistema Android, mas em 
contrapartida, os melhores 
salários encontram-se com os 
desenvolvedores de iOS. A Ap-
ple possui uma cultura maior 
de apps pagos. Além disso, a 
linguagem Swift é específi ca 
para iPhones e iPads, o que tor-
na o trabalho do desenvolvedor 
algo muito mais especializado.

Segundo dados divulgados 
por uma pesquisa realizada 
ano passado pela Quaddro 
Treinamentos, 81% dos de-
senvolvedores entrevistados 
desejam abrir seu próprio 
negócio. Atualmente, 55% 
trabalham na área de serviços, 
21% em bancos e 19% no setor 
de educação.

 
Precisamos de 

desenvolvedores experts, 

porém fl exíveis

Ainda existe certo precon-
ceito com a fi gura do progra-
mador. Alguns ainda acreditam 
na fi gura de um homem jovem, 
muito centrado no trabalho, 
mas com poucas habilidades 
sociais. Esse estereótipo não 

faz o menor sentido.
Para conseguir um lugar de 

destaque no mercado, o de-
senvolvedor precisa ser expert 
na sua linguagem escolhida, 
mas também precisa ter muita 
facilidade de comunicação e 
relacionamento para conseguir 
entender seu cliente e traba-
lhar em equipe. A atual com-
plexidade dos projetos pede 
por um profi ssional fl exível, 
que consiga trabalhar em uma 
equipe multidisciplinar e que, 
ao mesmo tempo, destaque-se 
pela sua criatividade e com-
prometimento. A exigência 
técnica também é muito alta.   

 
Desenvolvendo apps para 

homens e mulheres

Destacar seu aplicativo entre 
os milhares que encontramos 
na App Store e Google Play não 
é fácil. Mas é muito importante 
pensar em um diferencial para 
o seu app, para que ele não seja 
“apenas mais um”. Antes de 
começar a programar, dedique 
um tempo para pesquisa de 
mercado, análise de público 
alvo e construção de personas. 
Você pode pensar em fazer 
um aplicativo para homens ou 
mulheres, mas o ideal é ter um 
público ainda mais específi co, 
trabalhando com nichos de 
mercado como “homens, classe 
A e B, 30 a 35 anos e que gostam 
de cozinhar” ou “mulheres, 
classe A e B, 30 a 35 anos que 
viajam com frequência”.

Você encontra uma série de 
aplicativos voltados especifi -
camente para o homem ou a 
mulher nas lojas de apps, mas 
é preciso tomar muito cuida-
do com essa questão. Apenas 
pintar o layout de cor de rosa 
é mostrar uma visão muito 
superficial. Hoje homens e 
mulheres possuem uma rotina 
muito corrida, com as mulhe-
res trabalhando normalmente 
em dupla jornada. Por outro 
lado, os homens começam a 
se abrir ainda mais para as-
pectos como a paternidade, ou 
questões vistas erroneamente 
como femininas, como cuida-
dos pessoais e dicas de moda.

Produza seu aplicativo es-
tudando a fundo seu público. 
Conheça sua rotina, seus dese-
jos e o papel que desempenha 
na sociedade. Não trabalhe 
apenas com “masculino x fe-
minino”. Encontre lacunas e 
produza algo novo!

Mesmo com a grande quan-
tidade de apps existentes, a 
rápida evolução da tecnologia 
faz surgir novas oportunidades 
todos os dias. Além disso, as 
novas gerações estão cada vez 
mais acostumadas a utilizar 
o smartphone para resolver 
problemas corriqueiros de sua 
vida, o que impulsiona a criação 
de cada vez mais apps.

Sempre irá existir espaço no 
mercado porque as pessoas 
estão constantemente buscan-
do o novo. Elas querem uma 
forma mais fácil, prática e até 
mesmo divertida de realizar 
suas tarefas. Pense em apps 
que atendam essa necessida-
de. Obviamente, não é uma 
tarefa simples virar o “novo 
WhatsApp”, mas com muita 
pesquisa, planejamento e alto 
conhecimento técnico, você já 
sai na frente.

 
(*) É CEO da Quaddro Treinamentos 
– maior centro de desenvolvimento 

de carreiras mobile no Brasil, 
sendo seus carros-chefe cursos de 
desenvolvimento de aplicativos em 

sistemas iOS e Android.
Mais informações no site:

www.quaddro.com.br

Roberto Rodrigues (*)

News@TI
Mochilas executivas Suits 

@A Maxprint está lançando no mercado  a linha de mochi-
las executivas Suits, feita sob medida para consumidores 

em busca de qualidade, estilo e preço. São três modelos que 
prometem agradar a diferentes perfis e necessidades: Mochila 
Trolley Suits 15,6",  Mochila Executiva Suits 15,6" e Mochila 
Executiva Suits Júnior 15,6". Resistentes e confeccionadas com 
nylon duplo e poliéster, as mochilas são espaçosas, ideais para 
notebooks de até 15,6", e contam com design sóbrio e elegante 
(www.maxprint.com.br).

O ano de 2018 é movimen-
tado por dois eventos de 
ampla magnitude, a Copa do 
Mundo, entre junho e julho, 
e eleições presidenciais, em 
outubro. Com isso, surge a 
preocupação em relação aos 
ataques virtuais por parte de 
ciberativistas, que atacam 
sites e serviços digitais de 
empresas ou celebridades 
como forma de se manifesta-
rem de maneira contrária aos 
acontecimentos – sejam eles 
apoiados ou não por essas 
organizações.

Um exemplo é o que ocorreu 
em 2016, quando a Nissan teve seu site inutilizado em um movi-
mento de protesto do grupo Anonymous contra a caça às baleias 
no Japão – mesmo sem ter nenhuma ligação com o caso. Em 
ano de Copa, patrocinadores e marcas relacionadas ao evento 
esportivo se tornam alvos para os ativistas, que reivindicam 
pelos mais diversos motivos, seja por causa dos escândalos de 
corrupção da FIFA e de seus representantes brasileiros que 
estão presos, ou por causa do impacto do futebol na sociedade.

Nas eleições a situação é similar. Com denúncias de corrupção 
contra políticos e empresas estampando os noticiários diaria-
mente, a web se torna um campo fértil para o protesto contra 
partidos e candidatos. Além disso, existe o uso do DDoS como 
uma ferramenta anticompetitiva, visando a e tirar do ar toda 
a campanha on-line de determinados candidatos, que perdem 

alcance e, por consequência, 
diminuem suas chances.

O fato é que, sem efi cientes 
formas de mitigação de ata-
ques de negação de serviço 
(DDoS), as empresas envol-
vidas direta ou indiretamente 
se colocam em uma posição 
delicada em que a interrupção 
de seus serviços se torna uma 
ameaça real. Para evitar esse 
tipo de situação, as organiza-
ções precisam estar alertas 
a esses tipos de atitude, que 
ganham notoriedade. Essa 
modalidade de ativismo per-
mite que os praticantes não 

se locomovam e não causem tumultos públicos, podendo se 
manifestar de dentro de suas casas.

Para evitar a indisponibilidade e a anticompetitividade promo-
vida por esse tipo de violação, as empresas e campanhas precisam 
se conscientizar sobre a importância do uso de ferramentas de 
monitoramento e mitigação de ataques de negação de serviço 
e terem o conhecimento que a implantação não é feita do dia 
para a noite. Da mesma forma que não se espera um incêndio 
para se ter um extintor, não adianta esperar o começo de um 
problema para investir em uma solução para mitigar riscos e 
evitar prejuízos.

(Fonte: Bruno Prado é CEO da UPX Technologies, empresa especialista em 
performance e segurança digital. – www.upx.com)

Preocupação com ciberativismo é maior
em ano de Copa do Mundo e Eleições

Tiago Couto (*)

Nas décadas de 80 e 90, o termo da vez era Down-
sizing, que buscava atingir ganhos de efi ciência, 
alegando a redução da burocracia da empresa e, 

consequentemente, enxugando a estrutura organizacional. 
Por vezes, e após anos, podemos ver que essas medidas até 
surtiram efeitos positivos em um curto espaço de tempo, 
porém foram excessivas.

Atualmente, o termo da vez é: Transformação Digital. 
Todos os olhares já estão voltados para o tema e diversas 
companhias estão se movimentando para adequarem a 
estratégia e operação da nova tendência. 

Porém, para não incorrer no mesmo erro de adotar ações 
apenas para seguir a corrente do momento, é fundamental 
entender o que é a Transformação Digital. 

Ela está relacionada somente ao desenvolvimento de no-
vas aplicações? Utilizar o conceito de customer centricity 
é o sufi ciente para ser digital? Ter uma cultura “informal” 
contribui para o processo de transformação?

O professor e pesquisador do MIT/Sloan, George Wes-
terman, em entrevista recente, apresentou a seguinte 
defi nição: “Transformação digital é quando as companhias 
usam tecnologias para mudar radicalmente a sua perfor-
mance ou abrangência”. Baseado nela, é possível dizer que 
a transformação digital vai além do desenvolvimento de 
aplicações voltadas para o cliente em um ambiente formal. 
É um conceito mais amplo, principalmente, ao considerar a 
mudança estrutural envolvida, a qual impacta os objetivos 
estratégicos, o modelo de negócio e a propensão à inovação 
das organizações. 

Essa transformação deve tomar como refl exão diversos 
fatores, dos quais se destacam:

 • Construir uma cultura digital é estar aberto ao desen-
volvimento de novas ideias e aprender com os possíveis 
erros delas;

Transformação digital: 
O termo da vez

As empresas continuam a buscar novas diretrizes e modelos para o desenvolvimento de seu plano 
estratégico e operacional, assim como, realizavam no passado

 • Ser integrada entre as unidades de negócios;

 • Desenvolver interações digitais focadas no cliente 
(customer centricity);

 • Desenvolver respostas digitais do operacional ao estra-
tégico;

 • Atuar nas soluções no modelo ágil.

A pesquisa C-Suite Challenge 2018, publicada pelo The 
Conference Board, realizada com mais de 500 executivos, 
corrobora com essa visão ao apresentar que a estratégia dos 
executivos tem a intenção de “criar uma cultura de inovação 
que encoraje cooperação entre funções e negócios e que 
promova a tomada de risco” e “expandir o ecossistema de 
inovação: construir alianças com clientes, fornecedores e/
ou parceiros de negócios”. O estudo também constatou que, 
para estes líderes, as iniciativas de inovação objetivam o 
crescimento de receita.

Em suma, a Transformação Digital é estrutural, abrangente 
e estratégica. Não é restrita a uma abordagem desenvolvida 
pela área de Tecnologia de Informação, nem uma iniciativa 
pontual paralela aos objetivos corporativos. Ao contrário, 
ela passa por uma reorganização da empresa totalmente 
atrelada à estratégia, com vistas à evolução do negócio, tanto 
em efi ciência operacional como em performance fi nanceira 
e satisfação do cliente. E, assim como toda mudança es-
trutural, para ter sucesso, deve ser feita de modo gradual, 
estabelecendo uma comunicação clara e construindo uma 
nova cultura organizacional.

Na sua empresa ela pode surgir como uma visão comple-
mentar ao negócio, suportando os atuais objetivos estraté-
gicos. Com o tempo, o tema pode ganhar maior relevância 
e até ser, posteriormente, o principal pilar estratégico.

(*) É consultor Sênior da Peers Consulting

App avisa estudante quando faculdades liberam bolsas de estudo
Os interessados em iniciar um curso de 

graduação no 2º semestre podem desde já 
contar com o auxílio do Quero Bolsa. A partir 
de 15 de maio, o app da empresa, presente 
nos sistemas Android e iOS, irá avisar os 
candidatos sobre a disponibilidade de bolsas 
de estudos em 1.400 instituições de ensino 
privadas do País. O benefício pode gerar até 
75% de desconto nas mensalidades, evitando 
a contração de dívidas com fi nanciamento 
estudantil.

Para tomar conhecimento do benefício em 
primeira mão, o estudante só precisa cadas-
trar no aplicativo os cursos e faculdades de 
interesse no raio de localização almejado. 
Feito esse processo, a plataforma fará o mo-
nitoramento automático e notifi cará o usuário 
assim que surgir a oportunidade. Quando isso 
ocorrer, o interessado precisa somente clicar 

no botão ‘Quero esta Bolsa’. Em seguida, será 
redirecionado ao site móvel do Quero Bolsa 
para confi rmar a pré-matrícula.

Vale lembrar que antes de prosseguir com 
a confi rmação da matrícula, no próprio app 
o candidato tem acesso às regras e pré-
-requisitos para contratação da bolsa junto à 
instituição de ensino e também para manter 
o benefício até o fi nal do curso.

De acordo com Lucas Gomes, diretor de 
produto da plataforma, 150 mil usuários úni-
cos utilizaram o app desde o seu lançamento, 
no fi nal de 2017. No período, os cursos mais 
buscados foram, na ordem: Direito, Enferma-
gem, Administração, Psicologia e Pedagogia. 
Já as graduações Gestão de Recursos Huma-
nos, Direito, Enfermagem, Educação Física e 
Administração apresentaram o maior número 
de bolsas garantidas pelo aplicativo.

“Devemos atingir a marca de 1 milhão de  
usuários no app até o fi nal do ano. Para isso, 
ele está em constante aprimoramento. Nossa 
equipe trabalha para tornar nossa plataforma 
mobile ainda mais prática e com maior número 
de funcionalidades. Ao mesmo tempo, temos 
ampliado as parceiras com instituições de 
ensino superior, com isso há cada vez mais 
bolsas de estudo disponíveis para quem quer 
estudar” informa o executivo. Ele esclarece 
ainda que uma das metas do Quero Bolsa é 
permitir ao usuário a fi nalização da matrícula 
diretamente pelo aplicativo.

“O aplicativo do Quero Bolsa é mais um 
grande facilitador para levar a educação 
a cada vez mais pessoas, ajudando-as na 
escolha do curso certo, por um preço que 
possam pagar”, conclui Lucas Gomes (www.
querobolsa.com.br).



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de maio de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 7

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

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

Esta segunda é o vigésimo oitavo dia da lunação. O que espera tende a vir a acontecer durante esta segunda, 

mas não deve ser precipitado, deixe tudo acontecer naturalmente. Como o signo de Touro rege assuntos ligados 

à segurança material, é de se esperar que estes assuntos venham à tona. Na noite um bom aspecto com Vênus 

teremos contatos agradáveis e as comunicações mais fáceis. Na madrugada para terça um período mais delicado 

e pouco propício à boa concentração. Porém, muita sensualidade e envolvimento amoroso no fi nal do dia.
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Com a Lua minguante em Touro es-
tará em sintonia com seu ambiente e 
seus familiares. Deve esclarecer algo 
que melhore a forma de conduzir 
sua vida e os seus planos que tem 
chance de se realizar. Os contatos 
se ampliam pela sua comunicação 
mais fácil e rápida. 81/781 – Azul.

É hora de deixar a timidez de lado 
e começar a agir para resolver 
questões íntimas. Há nesta segunda 
uma tendência a querer o domínio 
sobre situações ou pessoas por meios 
nem sempre justos. A dispersão pode 
trazer problemas e desentendimento 
sociais e amorosos. 18/818 – Azul.

As novas motivações aumentam 
sua confi ança e autoestima e o 
levarão a viver um relacionamento 
intensamente. A Lua em Touro dá 
sensualidade e aproxima as pessoas 
mais íntimas. O momento pode 
trazer soluções, prepare-se agora 
para depois do aniversário mudar 
sua vida. 03/603 – Amarelo.

Pense sua vida afastando os precon-
ceitos e velhos chavões agora que o 
Sol está indo em direção a sua casa 
doze. Com a Lua em Touro haverá 
sensualidade e boa intuição. A noção 
de responsabilidade nas tarefas do 
dia a dia fi cará ampliada e o ambiente 
será valorizado. 31/731 – Branco.

Devido ao esforço que tem sido feito, 
bons resultados virão no seu trabalho 
nesta semana. Na vida a dois, modifi -
cações para melhor podem ocorrer, 
até mesmo na relação sexual com a 
Lua em Touro aproximando casais 
e dando maior valor ao aconchego. 
69/569 – Amarelo.

Busque a sintonia de alma com quem 
ama com a Lua em Touro. Mais sen-
sível, precisa de apoio para produzir 
melhor e o fi nal da segunda-feira irá 
render mais para tomar decisões. O 
apoio é necessário para aperfeiçoar 
seu trabalho, porém não force nada, 
deixe acontecer naturalmente. 
14/614 – Verde.

A Lua em Touro o aproxima da inti-
midade, faz curtir o ninho, preparar 
o jantar em casa, dormir junto e 
abraçado. Veja as pessoas como elas 
são com os seus defeitos e virtudes. 
As dúvidas vão desaparecendo as 
certezas surgindo nas relações de 
amor e amizade. 94/594 – Amarelo.

Cultive o bem-estar, tanto material 
como emocional e viverá momento 
muito feliz junto da pessoa amada. 
Aspirações elevadas e parcerias 
novas em torno de um projeto 
aumentam sua disposição. O dia 
valoriza a seriedade no trato com 
nossas tarefas e tende a trazer bons 
resultados materiais.  48/848 – Azul.

Dia favorável aos assuntos senti-
mentais, à saúde e aos interesses 
fi nanceiros, mas não é bom para 
viagens. As obrigações e diversões 
devem fi car mais próximas e felizes. 
Uma oportunidade nova surgirá, 
mas pode haver confusões nas suas 
atividades neste início de semana. 
53/553 – Marrom.

Com a Lua em Touro fi cará determi-
nado e pronto para novos desafi os, 
faça o que já sabe e bem feito no 
trabalho. Pessoa ou uma situação 
pode lhe encantar, mas cuidado, 
pois nem tudo que reluz é ouro. Uma 
nova situação amorosa pode surgir , 
até mesmo um novo sentimento. 
47/447 – Verde.

O Sol vai para a sua casa quatro e 
o aproxima daqueles que ama tor-
nando mais fácil a relação familiar. O 
dia não é muito favorável às relações 
podendo surgir desentendimento. 
Há tendência a querer o domínio 
sobre situações e pessoas por 
meios nem sempre recomendáveis. 
84/484 – Verde.

Avalie agora se vale a pena resgatar 
uma antiga relação e se isso não 
acontecer desista de uma vez por 
todas, não vai rolar. Só entendimento 
agora o levará a uma troca intensa 
de afeto. Mas cuidado, a harmonia 
superfi cial tende a ser rompida e aí 
os desentendimentos vêm à tona. 
51/751 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA  14 de Maio de 2018. Dia de São Matias (apóstolo), São 
Bonifácio de Tarso, Santa Madalena de Canossa, Santa Petronila de 
Moncel e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Dia Con-
tinental do Seguro. Hoje aniversaria o diretor e produtor de cinema 
George Lucas que faz 73 anos, o cantor David Byrne que nasceu em 
1952, o ator Tim Roth que chega aos 57 anos e a atriz australiana 
Cate Blanchett, que nasceu em 1969 e o jovem bilionário, empresário, 
cientista e criador do Facebook, Mark Zuckerberg que faz 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma manifestar uma habilida-
de, nem sempre consciente, de deixar sempre muito claro o seu lado 
positivo. Da mesma forma, percebe mais claramente o que há de bom 
e elevado na vida, deixando de lado o que lhe parece mal e desprezí-
vel. Tais características o tornam alvo da admiração dos demais, e sua 
presença é sempre muito apreciada. Fisicamente tende a ser miúdo, 
mas resistente, e essa combinação de características aparentemente 
tão opostas faz o taurino deste dia atraente e cativante.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa 
prejuízos em negócios. Faze-lo, casamento ou 
noivado em breve. Queimado, sorte no jogo 
durante sete dias. Oferece-lo à alguém, recon-
ciliação. Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90

Simpatias que funcionam
Contra vizinhos e outras pessoas fofoquei-

ras: Se você tem uma vizinha fofoqueira, faça 
esta simpatia numa sexta-feira: Pegue 100g de 
pimenta-malagueta e coloque para ferver em 1 
litro com água. Depois deixe esfriar e encha uma 
garrafa com o líquido. Feito isso, derrame um pou-
co desse preparado no portão da casa da vizinha 
fofoqueira. O que sobrar na garrafa, enterre com a 
mesma, em um jardim perto de sua casa ou em um 
vaso com a planta comigo-ninguém-pode. Nunca 
conte para ninguém sobre a simpatia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 56

MMI
RECICLAGEM

MEDALHAAMA
DIVAREBG

DECANOTORI
VIRCANTIN

A

ANCALAOR
RAPOSAONI

VELOZMONAC
O

JRISOE
RRO

IADAMAIL
ESTRONDOOE

TIOFILOT
LATINOANTI

D
U

O
DENODIV

DESMANTELO

 Tornar
profundo

Processo
que rea-
proveita 

o lixo

Vulcão em
atividade
na Itália

Sobrecar-
rega com
encargos

"A (?) e 
as Uvas",
fábula de

Esopo

"Tudo", 
em "onis-

ciente"

Modo de
posicionar

o corpo

Correio,
em inglês

Indica o
lugar em
que se
está

Parente
malvado
do Simba

(Cin.)

Sinal gráfi-
co inexis-
tente no
inglês

Desmoro-
namento
(de cons-
trução)

504,em
romanos
Tempo
(abrev.)

Ao menos

Tecido fino
e transpa-

rente

Prefixo de
"antídoto"
Ligado, 

em inglês 

A primeira porção do
intestino delgado

Cantor de 
"Festa no Apê"

Reação à
piada

Gastos
com o uso

Falta de
exatidão
Impulso

(fig.)

Um dos
circuitos

de F1
Acordeão

"Quem (?)
consente"

(dito)
Através de

Área de
escolas
Que foi 
ao fogo

Pórtico
japonês

Árvore or-
namental

Marcha 
de carros
Habitações
indígenas

Babá que 
amamenta
Bruno Gar-

cia, ator 

Desejo do
atleta 

Canção de
Beyoncé

Que tem proprie-
dades curativas

Segmento como super-
mercado ou farmácia

Clube italiano já
defendido por Kaká
Desejo da criança

abandonada

O conjunto de símbolos 
de um grupo de pessoas

Que se acha em estado inicial 
de desenvolvimento

Alcançar o
fim de um
caminho

Professor
mais anti-
go de uma 
universi-

dade

Barulho
alto e 
forte 

O atleta
como

Usain Bolt,
por sua

agilidade

2/on. 4/diva — mail. 5/álamo. 6/latino. 7/duodeno.

ão au o, sábadaaa

Heloisa Périssé traz de volta 
seu monólogo “E foram, quase 
felizes para sempre”

A atriz, que completa esse ano 30 
anos de carreira, dá vida para 
14 personagens diferentes no 

palco, nesta sua primeira comédia 
solo escrita por ela. Este espetáculo, 
que dia 31 de maio completa 5 anos, 
se passa na noite de autógrafos da 
escritora Letícia Amado. Ela viajou um 
ano e meio atrás dos melhores resorts, 
praias e hotéis para que as pessoas 
pudessem viajar com seus amores e 
curtir uma lua de mel inesquecível. Só 
que, durante o período da procura, por 
conta de suas diversas viagens, ela se 
separa do marido. E, no dia da sua tão 
esperada noite de autógrafos, quando 
lança seu livro “Cantinho pra dois”, vê o 
ex-marido beijando uma nova namora-
da. Uma verdadeira tragédia, pois com 
a casa cheia, o livro prometendo ser um 
sucesso, Lelê se vê “na pista” de novo. 
Ela não vai nem poder usar o próprio 
livro que escreveu. Vai para o “cantinho 
pra dois” com quem? Mas durante a 

Reestreia

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Planejamento

Planeje os seus próximos passos

Às vezes, os eventos na vida difi cultam a elaboração de alguns pla-
nos, mas é importante que você faça isto agora, independentemente 
de que prato a vida esteja atualmente lhe servindo. Tenha paciência à 
medida que as coisas se revelam e saiba que há mais coisas boas por 
vir e obtenha a satisfação por um trabalho bem feito. Confi e que há 
uma razão para tudo o que acontece e se afaste das emoções negativas 
dos outros.

Peça a ajuda dos outros ao longo do caminho. Lembre-se de que todo 
o trabalho e nenhuma diversão resultam em uma vida maçante. Escolha 
com sabedoria onde você coloca o seu tempo e energia e não assuma 
mais do que você pode lidar - você não é responsável pelas ações dos 
outros, assim se concentre em suas próprias coisas e confi e em seus 
poderes de criação, enquanto faz sábios investimentos em si mesmo.

O Mantra para hoje é: “Estou dando os passos que garantem o meu 
sucesso, a minha segurança fi nanceira e a satisfação por um trabalho 
bem feito.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Sharon Taphorn 
Regina Drumond

Bossa Nova

A cantora Vânia Bastos tem uma ligação com o Toquinho 
já nos tempos da adolescência quando conheceu seus discos 
e canções que a acompanhariam pela vida. Vânia, inclusive, 
já dividiu o palco com o músico . No roteiro do show Vânia 
Bastos em Toquinho na Bossa, estão canções célebres de 
Toquinho em parceria com Vinicius de Moraes,  Tarde em 
Itapoã, Samba de Orly, Regra Três, Escravo da Alegria; com 
Jorge Ben Jor, Na Tonga da Mironga do Kabuletê e Que 
Maravilha. Acompanham a cantora os músicos Ronaldo 
Rayol (violão/direção), Nahame Casseb (percussão), Moisés 
Alves ( piano) e Gustavo Sato (baixo acústico).

Serviço: Sala Olido. Av. São João, 473,  Centro. Sábado (19) às 0h. Entrada franca.

Vinícios Campos
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peça, ela confessa que sempre teve um 
relacionamento muito conturbado com 
Paulo Vitor (o marido). E durante o seu 
desabafo, no qual conta suas desventuras, 
o público acaba se identifi cando, caindo 

na risada com os relatos.
 
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra 

Funda, tel. 3611-3042. Sextas (18 e 25) e sábados (19 e 
26) às 21h e domingos (20 e 27) às 19h. Ingressos: De 
R$ 30 a R$ 100.

Heloisa Pérrisé retorna  com sua comédia solo E foram, quase felizes para sempre.

Vânia Bastos.

MPB
Acompanhada por João Erbetta (guitarra), Bubu (baixo), 

Pedro Garcia (bateria) e Danilo Andrade (teclados), a cantora, 
compositora, escritora, atriz e roteirista pernambucana mostra 
as canções do seu segundo disco, Problema Meu, lançado em 
2016. Produzido por Kassin, o álbum tem quatorze faixas, onze 
delas autorais. O disco conta ainda com Banho de Piscina, as-
sinada por João Falcão, pai de Clarice; A Volta do Mecenas, do 
jovem compositor Matheus Torreão; e uma versão balada do hit 
electropop L’Amour Toujours (I’ll Fly With You), sucesso do DJ 
italiano Gigi d’Agostino. Clarice canta também novas canções 
como Irônico, Eu Escolhi Você, Como É Que Eu Vou Dizer Que 
Acabou? e Eu Sou Problema Meu, que inspira o título do CD, 
além de músicas de seu primeiro álbum, Monomania (2013). 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Terça (22) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 70.Clarice Falcão apresenta o show Problema Meu.

Nota
A música “Aurora Boreal”, sucesso do 

cantor e compositor Rael, acaba de ganhar 
um videoclipe inspirado pela belíssima 
letra, que fala simultaneamente de um 
relacionamento amoroso e do fenômeno 

polar. Dirigido por Rodrigo Zanchini, o 
clipe conta com a presença da atriz e DJ 
paulistana Pathy de Jesus, que interpreta 
o papel principal.  Aurora Boreal é uma 
das faixas do último álbum de estúdio de 
Rael, “Coisas do Meu Imaginário” (Labo-
ratório Fantasma/Natura Musical). Um 

dos lançamentos mais celebrados do rap 
nacional em 2016, o disco foi indicado ao 
18º Grammy Latino, na categoria “Melhor 
Álbum de Música Urbana” e garantiu a 
Rael o Prêmio da Música Brasileira como 
“Melhor Cantor”, em 2017. Para assistir, 
acesse: (https://youtu.be/g1Jyf5KG6Vw).
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Ricardo Westin/Jornal do Senado

A aprovação, contudo, não foi unânime. Documentos guar-
dados no Arquivo do Senado, em Brasília, revelam um 
lado pouco conhecido da história: houve um grupo de 

parlamentares — reduzido, porém ruidoso — que se posicionou 
contra a abolição nos termos da Lei Áurea. Seis senadores e nove 
deputados votaram pela derrubada do projeto. Defensores dos 
interesses dos fazendeiros do café, eles profetizaram em tom 
catastrofi sta que o fi m abrupto do trabalho escravo tornaria a 
agricultura inviável e, como consequência, levaria a economia 
nacional à ruína.

Principal líder da bancada escravagista, o senador Barão de 
Cotegipe (BA) discursou: "Tenho algum conhecimento das cir-
cunstâncias da nossa lavoura, especialmente das províncias de 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, e afi anço que a 
crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação 
enorme no país durante muitos anos". 

O senador Paulino de Souza (RJ), ele próprio um latifundiário 
do Vale do Paraíba (região entre as cidades de São Paulo e Rio 
de Janeiro), bateu na mesma tecla: "O elemento servil é o único 
trabalho organizado em quase todo o país, inclusive na exten-
síssima e rica zona das margens do Rio Paraíba, que tem sido 
nestes últimos 50 anos a ofi cina da riqueza nacional. Eu, ligado 
por muitos laços com os outros produtores da região, tenho o 
dever de colocar-me na resistência, em defesa de tamanhos e tão 
legítimos interesses, que entendem tanto com a fortuna particular 
como com a ordem econômica e fi nanceira do Estado"

Em outra frente, Cotegipe classifi cou o projeto de inconstitucio-
nal: "A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos etc., 
tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço 
de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo 
pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção a direitos 
adquiridos? Daqui a pouco se pedirá a divisão dos latifúndios, a 
expropriação, seja por preço mínimo ou de graça. Esperem. O 
primeiro passo é o que custa a dar, depois...

Pela rejeição do projeto da Lei Áurea, Cotegipe chegou a 
recorrer a argumentos humanitários: "Agora entro em cheio no 

Senado e Câmara aprovaram 
Lei Áurea em apenas 5 dias

A lei mais famosa da história 
do Brasil completará 130 
anos neste domingo. Em 13 
de maio de 1888 (também 
um domingo), a princesa 
Isabel assinou a Lei Áurea, 
libertando todos os escravos 
do Império e implodindo 
o famigerado sistema 
socioeconômico que vigorava 
desde o Descobrimento. A 
Lei Áurea nasceu em tempo 
recorde. O governo imperial 
enviou ao Parlamento numa 
terça-feira o projeto de lei 
que aboliria a escravidão. Os 
deputados aprovaram o texto 
na quinta. Os senadores, no 
domingo. A lei foi sancionada 
pela princesa imediatamente, 
e o Rio, capital do Império, 
explodiu em festa.

Aprovada em 1871, a Lei do Ventre Livre 
pretendia encerrar a escravidão

de forma lenta e gradual.

Harry Hamilton Johnston

Contradição: vitorioso na Guerra do 
Paraguai, soldado negro volta livre e se 

choca com a escravidão.

Ângelo Agostini, revista Vida Fluminense, 1870

mar da caridade e da fi lantropia e pergunto qual é a sorte dos 
libertados, quais os preparativos para que aqueles que abando-
narem as fazendas tenham ocupação honesta. Temos um frisante 
exemplo no Peru. Ali, os escravos foram de uma vez libertados. 
Uma pequena parte continuou nas fazendas, outra parte morreu 
pelas estradas e nos hospitais, e outra foi morta a tiro. Quer dizer 
que estes últimos se tornaram saqueadores, atacavam os vian-
dantes e as fazendas e praticavam toda casta de barbaridade".

A bancada abolicionista reagiu. O senador Dantas (BA) asse-
gurou que o discurso dos dois colegas contrários à Lei Áurea era 
exagerado e falso:

"Nos últimos 17 anos [por força da Lei do Ventre Livre e da Lei 
dos Sexagenários], 800 mil escravos desapareceram do Brasil. É 
justamente neste período que se nota a maior riqueza no país, 
grande aumento de trabalho e produção e, como consequên-
cia, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as 

consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da 
metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 
600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína, antes 
aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre, ao 
trabalho nobilitado".

O senador João Alfredo (PE) explicou que, concretizada 
por meio de lei e conforme o desejo da Coroa e do Parla-
mento, a abolição seria uma medida prudente e estratégica, 
pois impediria o Brasil de mergulhar numa guerra civil entre 
abolicionistas e escravagistas, tal qual a Guerra de Secessão, 
que arrasara os Estados Unidos duas décadas antes. A pre-
ocupação do senador não era exagerada. "Muito infeliz foi o 
Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a 
sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e 
previsões, de modo que não acarrete graves perturbações", 
disse João Alfredo. 

Décadas antes, dom Pedro II havia fechado com a poderosa 
classe dos latifundiários uma espécie de acordo tácito por meio 
do qual a escravidão não seria abolida repentinamente. Em 
vez disso, seria eliminada de forma lenta, gradual e segura, de 
modo a não provocar nenhum grande abalo nas plantações, 
responsáveis pela sustentação política e econômica do Impé-
rio. Foi buscando a abolição gradual que se aprovaram a Lei 
do Ventre Livre (1871) e a Lei dos Sexagenários (1885). Pela 
primeira, os fi lhos de escravas passaram a nascer livres. Pela 
segunda, os escravos passaram a ganhar a liberdade aos 60 anos.

As duas leis bastariam para que a escravidão encolhesse até 
desaparecer naturalmente por volta de 1930. Considerando 
a alta taxa de mortalidade dos negros e o crescente número 
de cartas de alforria, o fi m poderia vir antes disso. Esse pacto 
não escrito entre a Coroa e a elite foi lembrado no Senado, de 
forma sutil, nas discussões do projeto da Lei Áurea. "Pretende-
-se dividir os brasileiros em escravocratas e não escravocratas, 
tornando odiosos aqueles que pugnam pela restrita execução 
das leis de 1871 e 1885", afi rmou o senador Cotegipe. "Isso não 
é certo. Na prática, a escravidão já está extinta. A questão é 
apenas de prazo".

Cotegipe, aliás, costumava chamar a lei de 1871, que libertou 
os recém-nascidos, de Lei Áurea, na tentativa de convencer 
seus interlocutores de que ela era a norma suprema do abo-
licionismo — qualquer outra que se propusesse, portanto, 
seria desnecessária. Às vésperas de 1888, porém, muita coisa 
mudou e aquele acordo tácito se tornou insustentável. O 
movimento abolicionista cresceu de forma extraordinária e 
intensificou a sua propaganda. Jornais e revistas entraram 
com tudo na campanha. Ante tantos argumentos, a crescente 
elite urbana, menos dependente dos escravos do que a elite 
rural, se convenceu de que já passava da hora de acabar com 
a escravidão.

O Exército, por sua vez, estava farto das incômodas missões 
de caçar e matar negros fugidos e destruir quilombos. Além 
disso, havia pressões internacionais. O Reino Unido exigia leis 
abolicionistas desde a Independência. O papa Leão XIII chegou 
a criticar publicamente o sistema escravagista do Brasil. Em 
1886, o senador Dantas afi rmou:

"Sempre que penso que hoje o Brasil é a única nação do 
mundo cristão com escravos, sinto uma revolta contra esse Escravos eram a principal força de trabalho nas fazendas de café no Império.
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Detalhe da pintura Libertação dos Escravos, de Pedro Américo (1889)

obscurantismo e contra o desconhecimento dos direitos da 
civilização, do cristianismo e da liberdade. Temos que acabar 
de uma vez com essa instituição daninha e maldita que ainda 
existe".

A grande reviravolta ocorreu em junho de 1887, quando dom 
Pedro II viajou para a Europa com o objetivo de cuidar da saúde, 
debilitada pelo diabetes, e a princesa Isabel assumiu a Coroa pela 
terceira e última vez. Católica fervorosa e abolicionista convicta, 
ela decidiu que era chegado o momento de romper o acordo 
pela abolição gradual e sepultar imediatamente a escravidão. 
O plano só não vingou em 1887 porque o primeiro-ministro 
do Império era o Barão de Cotegipe, o mesmo senador que no 
ano seguinte faria discursos infl amados contra o projeto da Lei 
Áurea. O primeiro-ministro escravagista fez de tudo para frear 
os ímpetos da princesa.

Apoiados por Isabel, senadores e deputados apresentaram 
diversos projetos de lei abolicionistas em 1887. Uma proposta do 
senador Dantas previa o fi m da escravidão para 31 de dezembro 
de 1889 e uma espécie de reforma agrária, com os ex-escravos 
sendo assentados em glebas às margens de rios e ferrovias. Um 
projeto do senador Escragnolle Taunay (SC) marcava a aboli-
ção para o Natal de 1889, com a obrigação de os ex-escravos 
continuarem trabalhando para os ex-senhores por mais um 
ano, agora com salário. A proposta também determinava que o 
governo espalharia os libertos pelo Império, de modo a evitar a 
sua “acumulação” nas cidades.

O primeiro-ministro conseguiu engavetar todos os esboços 
da Lei Áurea. A princesa, então, percebeu que, se quisesse que 
a causa abolicionista prosperasse, teria 
que derrubar o chefe do gabinete minis-
terial. Em março de 1888, usando como 
desculpa um incidente na segurança do 
Rio, Isabel exigiu que Cotegipe demitisse 
o chefe de polícia da capital. Ofendido, 
ele se recusou a fazê-lo e renunciou. 
Livre do incômodo primeiro-ministro, 
a princesa escolheu como substituto 
o senador João Alfredo, afi nado com 
as ideias abolicionistas. Isabel, que já 
tinha o apoio popular, ganhou o respaldo 
político que lhe faltava para acabar com 
a escravidão.

Em 3 de maio, na fala do trono, Isabel 
avisou aos senadores e deputados que 
queria a aprovação da Lei Áurea, “aspi-
ração aclamada por todas as classes”. 
No dia 8, a proposta do governo chegou 
à Câmara. No dia 13, o sucinto projeto 
— com dois curtos artigos — foi trans-
formado em lei. A pressão e a pressa 
foram tantas que o Senado trabalhou 
inclusive no sábado e no domingo. A 
comissão de senadores encarregada de 
fazer a primeira análise do texto emitiu 
seu parecer favorável em cinco minutos.

Em todas as sessões, a população 
encheu as galerias e os arredores da 
Câmara e do Senado. O deputado 
Andrade Figueira (RJ), contrário à 
abolição, irritou-se com a “invasão de 
pessoas estranhas à Câmara” e disse que a “augusta majestade 
do recinto” havia virado um “circo de cavalinhos”. O deputado 
Joaquim Nabuco (PE), célebre abolicionista, acusou o colega 
de ter “coração de bronze”.

No fi nal, atropelados pela onda abolicionista, os parlamentares 
escravocratas já sabiam que perderiam e até passaram a admitir 
a abolição imediata — mas com a condição de que o governo 
indenizasse os senhores com títulos da dívida pública. Inúmeros 
projetos de lei com essa previsão foram apresentados antes e 
depois da Lei Áurea, mas nenhum vingou. "O cidadão brasileiro 
não pode ser privado de uma propriedade legal e garantida 
senão mediante prévia indenização do seu valor. É o que está 
na lei fundamental do Império", discursou no dia 13 o senador 
e latifundiário Paulino de Souza.

O historiador Mauro Henrique Miranda de Alcântara, autor 
de 'D. Pedro II e a Emancipação dos Escravos', explica que a 
indenização estava fora de cogitação: "O Império vivia uma crise 

População se reúne diante do Paço Imperial, no Rio de Janeiro, para saudar a princesa
Isabel logo após a sanção da Lei Áurea. 

Marc Ferrez, 1888

econômica, em parte ainda decorrente da Guerra do Paraguai. 
Além disso, o movimento abolicionista conseguiu convencer a 
sociedade de que a escravidão era uma coisa monstruosa. Com 
tal, seria inadmissível indenizar alguém que havia mantido pes-
soas escravizadas. Houve quem pedisse que os escravos fossem 
indenizados".

Ainda na histórica sessão do Senado em 13 de maio de 1888, 
o senador Paulino encerrou sua fala da seguinte maneira: "São 
tantas as impaciências que sou obrigado a concluir meu pro-
nunciamento sem demora. Confesso-me vencido. Cumpri, como 
as circunstâncias permitiram, o meu dever de senador. Agora 
posso cumprir o de cavalheiro, não fazendo esperar uma dama 
de tão alta hierarquia".

Sarcástico, Paulino referia-se a Isabel. A princesa aguardava 
no Paço da Cidade a chegada da Lei Áurea, que, para entrar em 
vigor, dependia de sua sanção. Uma delegação de senadores foi 
encarregada de levar-lhe o livro de leis, onde ela, com uma pena 
de ouro, deixaria sua assinatura. O trajeto dos parlamentares 
demorou mais do que o previsto porque o centro da cidade estava 
tomado por uma multidão efusiva. "Seria o dia de hoje um dos 
mais belos da minha vida se não fosse saber meu pai enfermo", 
disse Isabel aos senadores.

A profecia dos escravocratas não se concretizaria. A libertação 
dos escravos, abrupta e sem indenização, não levou o Brasil à 
ruína. Mas implodiu o Império. Os latifundiários do café retiraram 
a sustentação que vinham dando à Coroa e, em 1889, respalda-
ram o golpe militar que implantou a República. De acordo com o 
historiador Bruno Antunes de Cerqueira, presidente do Instituto 
Cultural Dona Isabel I, havia muita resistência à princesa como 
herdeira da Coroa, por ser mulher, religiosa, liberal e casada com 
um estrangeiro (o francês Conde d’Eu), entre outros motivos.

"Num cálculo político, a princesa apostou na abolição como a 
medida que sedimentaria o seu reinado. Quis mostrar que era, 
sim, forte e capaz de tomar decisões importantes para o país. Ela 
indicava que, como imperatriz, continuaria com as medidas abo-
licionistas e integraria os ex-escravos à sociedade. Isso afrontava 
a elite agrária. O golpe de 1889 não foi contra o reinado de Pedro 
II, mas contra o futuro reinado de Isabel".

Choque no Império: 
a princesa Isabel e 

o primeiro-ministro 
Cotegipe divergiam 

sobre a abolição; 
para abrir caminho 

para a Lei Áurea, 
a regente forçou 
o político a pedir 

demissão.



Para a estabilidade 

econômica, importa tanto 

a decisão do STF quanto 

as cláusulas contratuais 

de um simples negócio de 

compra e venda.

O direito talvez seja o maior 
instrumento de interven-
ção do Estado na economia 

(utilizo o advérbio de possibilidade 
para não ser tão categórico, po-
rém, se o direito não é “o maior”, 
certamente, está entre os maio-
res mecanismos de intervenção 
estatal). Com o direito cotidiano 
das empresas – que poderia ser 
identifi cado como um “direito mi-
croeconômico” –, podemos captar 
a evolução da economia no País. 

Entenda-se incluídos nesse 
“direito microeconômico” os 
contratos fi rmados pelas empresas 
(compra, venda, serviços etc.), 
as medidas judiciais por elas ou 
contra elas propostas (cobrança, 
consumidor, trabalhista etc.) e a 
gestão dos tributos corporativos, 
dentre outros negócios jurídicos. 
E os sinais dados por esse direito 
microeconômico parece demons-
trar que a recuperação econômica 
é ilusória. Tomemos dois índices 
festejados como sinais da recu-
peração da economia brasileira: a 
infl ação anual de 2017 inferior a 
3% e o aumento das importações 
verifi cado no início de 2018. O que 
o direito das empresas, vivenciado 
no dia a dia, pode nos dizer sobre 
esses dois sinais?

Conquanto a inflação esteja 
em patamares bastante baixos, 
pesquisas e acompanhamento 
do mercado demonstram que a 
inadimplência das empresas em 
2017 atingiu níveis recordes de 
alta (fonte: Serasa Experian). 
De um lado, a inadimplência cor-
porativa movimenta os cartórios 
de protestos e o Poder Judiciário 
em razão das ações de cobrança. 
Como refl exo temos, de outro lado, 
a diminuição da contratação de 
compras e de serviços, pelas res-
trições causadas pela negativação 
do nome das empresas. Tanto a 
inadimplência corporativa como a 
redução no volume dos contratos 
empresariais (denominados de 
“business to business” ou B2B) 
acaba por ser causa e efeito da 
infl ação baixa: não está havendo 
consumo no Brasil.

A retração nos negócios B2B 
provoca um efeito dominó no sen-
tido da produção e, fi nalmente, no 
fornecimento de mão de obra. Sem 
consumo, sobram estoques nas 
empresas varejistas, atacadistas e 
mesmo nas indústrias. Estoques 
elevados conduz à decisão dos 
executivos das empresas por 
reduzir a produção e, em alguns 
casos, à rescisão de contrato de 
aluguel de galpões e armazéns. 
Deixa-se de comprar matéria prima 
e insumos e, por fi m, dispensam-se 
trabalhadores . 

Assim, a diminuição da conduta 
jurídica ativa das empresas (cele-
bração de contratos) e o incremen-
to da sua conduta jurídica defensi-

va (ações de cobrança e pedidos de 
recuperação judicial), podem, ao 
fi m e ao cabo, implicar a paralisia 
no mercado de trabalho (ou, até 
mesmo, o aumento no desempre-
go). Tem-se, então, a avaliação 
positiva da reforma trabalhista e 
da lei sobre terceirização. Refl exo 
previsível no âmbito do direito 
microeconômico: o aumento do 
registro de Microempreendedor 
Individual – MEI (fonte: SEBRAE) 
e a elevação do seu limite de fatu-
ramento anual.

Outro movimento perceptível 
na economia brasileira é o aumen-
to do volume de comércio exterior, 
especialmente, das importações. 
Além do câmbio (direito aduaneiro 
e cambiário) e da concorrência 
internacional, principalmente com 
relação aos custos e à efi ciência de 
mão de obra (direito trabalhista), 
parte das importações recentes 
são explicadas pela retração dos 
contratos mercantis, conforme 
comentado anteriormente. 

A ausência de mercado provoca, 
obviamente, a redução de fornece-
dores, de maneira destacada, de 
matéria prima e de insumos, que, 
por não encontrarem condições 
favoráveis no mercado nacional, 
fecham suas portas. Com menor 
quantidade de oferta por empre-
sas nacionais, resta às industriais 
locais, que ainda têm atividade, 
recorrerem aos produtos importa-
dos. Os contratos mercantis locais 
são substituídos pelos contratos 
internacionais, assim como a 
produção local é substituída pela 
importação, em um movimento 
às avessas da “substituição de 
importações” (agora, temos a 
“substituição por importações”).

Mais uma vez, o efeito fi nal dessa 
“substituição por importações” 
é a pressão sobre o mercado de 
trabalho. Então, pode acontecer 
uma dessas duas situações: estag-
nação do emprego (difi culdade 
na sua retomada) ou elevação do 
desemprego. A alternativa dos 
indivíduos será buscar fontes 
não permanentes de renda, como 
acontece na contratação eventual 
de mão de obra e no referido re-
gistro como MEI, isso quando se 
optar pela formalização.

Esse quadro nos mostra que há 
uma inevitável imbricação entre o 
direito cotidiano das empresas e 
a economia real. A recuperação 
econômica depende da segurança 
jurídica, que não vem somente dos 
tribunais superiores do País, mas 
vem, com a mesma importância, 
do que foi neste texto denominado 
de direito microeconômico. E esse 
direito corporativo do dia a dia, 
por sua vez ainda, alicerça sua 
segurança no desenvolvimento 
econômico. Em conclusão, para a 
estabilidade econômica, importa 
tanto a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal quanto as cláusulas 
contratuais de um simples negócio 
de compra e venda.

(*) - É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas

áreas de Direito Público e
direito contábil IFRS

(edison.fernandes@ffl  aw.com.br).

O direito e os sinais 
ilusórios de recuperação 

da economia
Edison Carlos Fernandes (*)
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INICÍO comentando a decisão de Jô Soares não voltar mais 
á TV. Sem projetos, ele mira o teatro com a peça ‘A Noite de 16 
de Janeiro’. Jô se notabilizou como comediante e entrevistador 
e do qual se despediu em 2016, depois de 50 anos praticamente 
ininterruptos no ar. Segundo ele antes ia feliz para as gravações 
porque sabia que ia se divertir. Depois de um tempo “perdi essa 
felicidade”.

FOI O PONTO FINAL de uma trajetória que incluiu pro-
gramas humorísticos já clássicos, além de talk-show com mais 
de 15 mil entrevistas, realizadas no SBT e na Globo, que deu o 
ponto fi nal dessa carreira. Aos 80 anos, Jô Soares revela-se  um 
artista com muitos planos de conquistas futuras. O teatro, que 
está no seu radar desde o início do mês, já é um sinal.

NESSA PEÇA, ‘A Noite de 16 de Janeiro’, Jô dirige e faz 
uma participação como ator. Escrito pela russa Ayn Rand (1905 
-1982) a peça acontece em 1934 e encena o julgamento de um 
homicídio. A história é interessante pelas caracteristicas de in-
terpretação e pela direção de Jô Soares que, também, prepara 
mais um livro. Será um romance policial que ocorre durante a 
segunda Guerra Mundial .

JÔ TEVE VÁRIOS CONVITES para voltar á TV, mas recu-
sou. Sílvio Santos queria te-lo de volta em sua emissora, mas 
ele preferiu se dedicar a literatura e ao teatro em defi nitivo. Sua 
participação em alguns programas de TV é apenas para divulgar 
a peça e o livro, previsto para ser lançado este ano. Segundo o 
humorista, “TV agora só quero assistir tranquilo em minha casa”.

SEMPRE SEM PAPAS NA LÍNGUA, Sílvio Santos decidiu 
comentar a separação da apresentadora Luciana Gimenez com 

seu marido Marcelo Carvalho, um dos donos da Rede TV. O 
apresentador disse que não põe o bico em separação de casais 
famosos, mais foi enfático, com essa separação quem perdeu foi 
a Luciana: “Não vai arrumar mais marido”.

O TÉCNICO LUIZ FELIPE SCOLARI, ao ser entrevistado 
no programa ‘No Ar’, do Esporte Interativo, falou da mágoa que 
tem de Galvão Bueno. Scolari disse que tem queixa do principal 
narrador da Globo após os 7X1  contra a Alemanha. “Ele se 
acha todo poderoso mais que Deus e me jogou contra a torcida 
brasileira. Não falo com ele, até porque não dependo dele para 
nada. Cada um que siga sua vida”, declarou.

TIAGO ABRAVANEL, contratado da Globo, confi rmou a 
coluna que já sofreu preconceito por ser neto de Sílvio San-
tos. Revelou que antes de avaliar o seu trabalho já falavam: 
“Tá ali porque é neto do homem do Baú”. Tiago, não quis 
deixar a Globo para assinar com o SBT. Segundo ele, talvez 
no futuro poderá trabalhar na emissora do seu avô. É uma 
questão de tempo.

AS MUDANÇAS IMPLANTADAS pela TV Bandeirantes 
aos domingos, não  surtiram efeito na audiência.  A emissora 
foi novamente ultrapassada  pela Rede TV, que vem ocupando a 
quarta colocação isolada com os programas ‘Conexão Models’, ‘O 
Encrenca’, e ‘João Kleber Show’. Entre 18h55 e 20 horas  a Rede 
TV se consolida no horário em que a Band se posicionava. Tanto 
é verdade que o programa do Datena e o ‘Show de Esportes’ não 
passam de 1,5 de audiência.  

FRASE FINAL: O fracasso é a oportunidade de começar de 
novo inteligentemente (Henry Ford).

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

Paulo Victor Chagas/Agência Brasil

A falta de regulamentação após a perda de vigência de uma 
medida provisória sobre o tema é o principal motivo para, 
segundo especialistas, o aumento da insegurança de empre-

gadores, funcionários, advogados e da própria Justiça trabalhista. 
As pessoas que acompanham de perto o tema estimam que somente 
após um ano de vigência das novas regras será possível ter uma 
visão mais realista dos refl exos da legislação.

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), os três pri-
meiros meses deste ano registraram queda de 45% no número 
de processos trabalhistas em relação a 2016 e 2017. Para o TST, 
243 mil pessoas entraram com novas ações em outubro do ano 
passado, um mês antes da entrada em vigor da lei. O número subiu 
para quase 290 mil processos em novembro, um recorde para a 
série histórica, motivado pela tentativa dos trabalhadores de se 
anteciparem ao início da vigência da lei. Em dezembro e janeiro, 
houve grande queda, com uma leve recuperação nos meses de 
fevereiro e março.

O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator do projeto 
da reforma na Câmara, classifi ca de “sucesso” o menor número 
de ações ajuizadas pelos trabalhadores. Em entrevista à Agência 
Brasil, ele afi rmou que as novas regras têm gerado economia 
para a sociedade, com as ações sendo ingressadas de modo ‘mais 
responsável’. “A qualidade dos processos também aumentou. A 
Justiça trabalhista continha um número de pedidos que não tinha 
procedência. Então, a litigância frívola ou aventureira foi reduzida. 
Isso melhora muito, pois dá celeridade aos processos”, afi rmou. O 
parlamentar mencionou também que, agora, o trabalhador espera 
menos tempo para marcar audiências.

Já o juiz Múcio Borges, titular da 13ª Vara do Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio de Janeiro, acredita que a principal motivação para 
a queda das ações é que o acesso à Justiça fi cou mais “oneroso”. 
Ele lembra que, com a reforma, o trabalhador que perder a ação 
deve pagar os custos processuais e os gastos com os advogados 
da empresa. “O empregado está com receio de ajuizar ações tra-
balhistas porque, se não tiver sucesso no pleito, vai ter que pagar 
as custas”, observou.

Os refl exos da reforma trabalhista já começam a ser notifi cados 
durante o período: a tendência é que os números de trabalho 
intermitente e de desligamento mediante acordo direto entre 
empresas e trabalhadores continuem aumentando. Na opinião 
do deputado Rogério Marinho, “outras questões estruturais” são 
necessárias para a retomada do emprego no país. “A reforma por si 
só não é sufi ciente para gerar empregos” disse, citando a Reforma 
da Previdência e a simplifi cação tributária como outras medidas 
que precisam ser aplicadas.

Para o presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
(Anamatra), Guilherme Feliciano, a reforma não alcançou duas 
das principais “promessas” feitas pelos defensores das mudanças: 
dinamização da economia e mais segurança jurídica. Ele afi rma 
que os dados tímidos de aumento dos postos de trabalho refl etem 
um crescimento apenas dos empregos com baixa remuneração, 
de até dois salários mínimos.

“Os números têm demonstrado um aumento da informalidade e 
uma utilização em escala maior desses contratos mais precários. 
O pequeno incremento [de empregos] foi na faixa mais baixa do 
ponto de vista salarial, o que demonstra que talvez o que estejamos 
vivendo seja uma pequena migração de trabalhadores de postos com 
mais direitos para postos de trabalho menos protegidos”, criticou.

Feliciano classifi ca a insegurança jurídica como o “principal 
subproduto” e o caso “mais gritante do insucesso” da reforma. “A 

Após 6 meses de vigência, reforma 
trabalhista espera regulamentação

Meio ano após a implantação da reforma trabalhista, os resultados das mudanças ainda não são 
sufi cientes para uma análise profunda sobre os impactos gerados aos trabalhadores brasileiros. Entre 
os defensores das novas medidas, o principal triunfo foi a redução do número de ações trabalhistas no 
período, dado questionado pelos críticos da reforma

reforma tornou o acesso à Justiça do Trabalho mais caro e mais difícil 
do que no próprio processo civil. Os trabalhadores estão com medo 
de ajuizar ações, nos casos que envolvem provas mais complexas”, 
disse. Ele cita, como exemplo de obstáculo econômico ao trabalhador, 
a obrigação de pagar honorários advocatícios entre 5% e 15% da 
indenização solicitada, caso perca a ação. “Ele [o trabalhador] tem 
medo de sair endividado. Se é esta a razão pela queda das ações 
trabalhistas, não há nada de bom e virtuoso nisso”, opinou.

Segundo Rogério Marinho, a reforma fez com que o trabalha-
dor recorra à Justiça só quando “tiver a convicção” de que teve o 
seu direito violado. Ele disse que o problema da informalidade é 
histórico no Brasil e só deve ser solucionado na medida em que 
as dúvidas sobre a vigência das novas normas forem sanadas. As 
inseguranças jurídicas são mencionadas por diferentes especia-
listas na área. De acordo com o juiz Múcio Borges, os advogados 
estão receosos de entrar com processos na Justiça, e as empresas 
temem aplicar a nova lei, porque “não se sabe ainda” quais serão 
as interpretações do Judiciário a respeito do tema, embora esteja 
claro que os juízes vão cumprir a legislação.

A lei 13.467/2017, que contém o texto da reforma trabalhista, 
foi sancionada pelo presidente Michel Temer em julho do ano 
passado, dois dias depois de ter sido aprovada pelo Congresso 
Nacional. O projeto passou pelo Senado sem alterações para que 
não precisasse retornar para análise dos deputados.

Dentre as principais mudanças, a MP deixava claro que a lei 
se aplicava, na integralidade, aos contratos de trabalho vigentes, 
impedia o trabalho insalubre de grávidas e lactantes e trazia mais 
critérios para a jornada de 12 x 36 horas e o trabalho intermitente. 
“Na prática, diante da incerteza legislativa gerada com a perda de 
vigência da MP, os empregadores não estão aderindo à nova lei com 
tanta ênfase e efi cácia por conta dessa insegurança, de não haver 
interpretação defi nitiva sobre a nova lei”, disse o juiz Múcio Borges.

O deputado Rogério Marinho reconhece que, sem a medida 
provisória, há instabilidade, já que o texto tratava de pontos que 
estimulariam a formalização dos trabalhadores. “Isso gera uma 
insegurança das empresas que poderiam trabalhar no setor. O 
que esperamos é que, passado o território da vacância da lei 
[MP], vai começar um grande movimento de formalização desses 
empregados”, prevê. Quando a MP caducou, o governo federal 
anunciou que iria editar um decreto para ajustar os pontos mais 
polêmicos da reforma, mas ainda não há um posicionamento fi nal 
se a regulamentação vai realmente acontecer.

O Ministério do Trabalho disse que o governo “está analisando” 
as medidas que “poderão vir a ser tomadas”. Esclareceu que qua-
se oito mil novos postos de trabalho na modalidade intermitente 
foram criados nos três primeiros meses deste ano e a expectativa 
é de que as empresas do ramo de alimentação, como fast food e 
restaurantes, “ampliem o número de contratações”.

Até hoje, nenhum recurso envolvendo processos trabalhistas 
abertos depois de novembro chegou à última instância, que é o 
Tribunal Superior do Trabalho. O TST, no entanto, já se debruça 
sobre o assunto e criou uma comissão formada pelos ministros do 
tribunal, responsável por elaborar uma instrução normativa sobre 
as aplicações da reforma. Um dos principais pontos discutidos são 
os contratos de trabalho assinados antes da vigência da lei. 

Os magistrados podem entender que a legislação vale para todos 
os trabalhadores ou somente para os que assinaram a carteira de-
pois de 11 de novembro. De acordo com o ministro Ives Gandra, 
do TST, os próprios integrantes do tribunal estão divididos sobre o 
assunto. Segundo a assessoria de imprensa do TST, o prazo para 
os trabalhos da comissão se encerra na próxima sexta-feira (18).

De janeiro a março, houve queda de 45% no total de ações 

na Justiça. Trabalhadores e empregadores aguardam 

regulamentação da reforma. 
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ENTREGA DO eSOCIAL PELO CONDOMÍNIO
Qual é o prazo do condomínio para o eSocial? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA PODE SER CONTRATADA PARA TRABALHAR 
MEIO-PERÍODO, COM SALÁRIO PROPORCIONAL, COMO PROCEDER?

Não existe impedimento legal desde que a jornada esteja prevista 
em contrato definindo salário, jornada estabelecida e dias da 
semana em que haverá trabalho. A contratação de empregada 
doméstica está prevista na Lei Complementar 150/2015 e art. 7°, 
parágrafo único da Constituição Federal.

NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO
Pagamento de prêmio, Gratificação ou Bonificação, não terão incidência 
do INSS e do FGTS, não incorporarão o salário com a lei da reforma tra-
balhista? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL IRÁ PRESTAR SERVIÇO 
PROFISSIONAL DE COORDENAÇ ÃO DE CURSOS, TERÁ 
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA?

Considerando que a empresa prestadora dos serviços seja do Simples Nacio-
nal e não esteja enquadrada no Anexo IV, não haverá a retenção de 11%. 
Base Legal: art. 191, inciso II da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY
Na contratação de motoboy devemos pagar o adicional de periculosi-
dade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SECRETÁRIA COMO CARGO DE CONFIANÇA
Secretária da presidência pode ser considerado como cargo de con-
fiança? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXIGÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO
Empresas são obrigadas a fazer exame toxicológicos dos seus funcioná-
rios motoristas a cada quantos meses? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •




