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BOLSAS
O Ibovespa: -1,23% Pontos: 
72.942,07 Máxima de +0,24% 
: 74.031 pontos Mínima de 
-2,94% : 71.679 pontos Volu-
me: 15,05 bilhões Variação em 
2018: -4,53% Variação no mês: 
-4,97% Dow Jones: +0,3% Pon-
tos: 25.316,53 Nasdaq: +0,14% 
Pontos: 7.645,51 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7040 Venda: R$ 3,7050 
Variação: -5,35% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: -5,05% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7853 Venda: R$ 
3,7859 Variação: -2,93% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6930 
Venda: R$ 3,8570 Variação: 
-5,07% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,55% ao 
ano. - Capital de giro, 9,81% ao ano. 
- Hot money, 1,04% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.302,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,02% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,500 
Variação: -4,6%.

Cotação: R$ 3,7160 Variação: 
-5,01% - Euro Compra: US$ 1,177 
(às 17h33) Venda: US$ 1,1771 (às 
17h33) Variação: -0,22% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,3580 
Venda: R$ 4,3600 Variação: 
-5,59% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,3230 Venda: R$ 4,5300 
Variação: -5,49%.

Futuro: -1,51% Pontos: 72.865 
Máxima (pontos): 74.105 Míni-
ma (pontos): 71.560. Global 40 
Cotação: 727,235 centavos de 
dólar Variação: -1,81%.

“Bebo para 
tornar as outras 
pessoas mais 
interessantes”.
Paulo Francis (1930/1997)
Jornalista brasileiro

outro produz radiofármacos 
que permitirão ampliar o 
uso da medicina nuclear no 
tratamento de pessoas com 
câncer, por exemplo (AE).

O presidente Michel 
Temer pediu “mais oti-
mismo” aos brasileiros 

ao participar, na sexta-feira 
(8), do início dos testes do 
Laboratório de Geração de 
Energia Nucleoelétrica (Lab-
Gene), no Centro Experimen-
tal Aramar, da Marinha, em 
Iperó, interior de São Paulo, 
onde está sendo construído o 
protótipo terrestre do subma-
rino nuclear. Temer também 
lançou a pedra fundamental 
do Reator Multipropósito Bra-
sileiro (RMB) que vai produzir 
radioisótopos para aplicação 
em medicina nuclear.

“Vamos nos inspirar nesses 
extraordinários empreen-

 Temer inaugura testes de 
submarino nuclear e pede 
mais otimismo ao País

dimentos tecnológicos para 
sermos otimistas e reafi rmar 
que o Brasil merece esse 
otimismo”, disse. O presi-
dente acionou o conjunto de 
motores, turbogeradores e 
equipamentos que vão simular 
o sistema de propulsão e ope-
ração do submarino. Quando 
em plena operação, o LabGene 
terá uma planta nuclear com 
48 megawatts de potência 
térmica, capaz de alimentar 
os subsistemas necessários à 
propulsão do submarino.

A energia produzida pelo 
rea tor abasteceria uma cidade 
de 20 mil habitantes. O presi-
dente lembrou ter estado em 
Aramar há sete anos e disse 

que pode verifi car a “extraor-
dinária” evolução dos projetos. 
“Vemos uma síntese de perse-
verança, talento cientifi co e 
compromisso com o País. São 
projetos que elevam nosso pa-
tamar em ciência e tecnologia, 
promovem o desenvolvimento 
do Brasil”.

No lançamento da pedra 
fundamental do Reator Mul-
tipropósito Brasileiro (RMB), 
o presidente destacou a im-
portância social do projeto, 
concebido em parceria com 
a Argentina. “Hoje somos 
obrigados a importar radio-
fármacos para várias doenças, 
inclusive câncer. Vamos pro-
duzir nós mesmos o material 

Presidente Michel Temer durante descerramento de placa alusiva ao lançamento

da pedra fundamental do Reator Multipropósito Brasileiro.

para o SUS. Vamos aumentar o 
atendimento e levar esperança 
a quem precisa da ajuda”. 

Na prática o RMB é resultado 
da tecnologia desenvolvida pela 

Marinha para a construção do 
reator do submarino. Enquanto 
um sistema equipa o primeiro 
submarino movido à propulsão 
nuclear construído no Brasil, o 

O ministro do STF, Celso de 
Mello, liberou na sexta-feira 
(8) para julgamento seu voto 
na ação penal sobre a senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR) e seu 
marido, o ex-ministro do Pla-
nejamento, Paulo Bernardo. No 
processo, ambos são réus pelos 
crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro, na Operação Lava 
Jato. Com a liberação, caberá ao 
presidente da Segunda Turma 
do STF, Ricardo Lewandowski, 
marcar a data do julgamento. 

Celso de Mello é o revisor da 
ação penal e, de acordo com 
regimento interno da Corte, 
cabe a ele liberar o caso para 
julgamento após revisar o voto 
do relator, Edson Fachin. Em 
novembro do ano passado, ao 
apresentar as alegações fi nais 
no caso, a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, pediu 
a condenação da senadora e de 
Paulo Bernardo. No processo, 
ambos são acusados de receber 
R$ 1 milhão para a campanha da 
senadora, em 2010.

Na manifestação, última fase 
do processo antes da sentença, 
Dodge pede que Gleisi e Bernar-
do também sejam condenados ao 
pagamento de R$ 4 milhões de 
indenização aos cofres públicos, 
valor quatro vezes maior do que o 
montante que teria sido desviado 
da Petrobras. O valor da suposta 

Senadora Gleisi Hoffmann 

alega que os recursos recebidos 

para a campanha foram legais.

O diretor do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
para as Américas, Alejandro 
Werner, afi rmou que o anúncio 
do Banco Central de que não 
utilizará a política monetária 
para controlar a alta do dólar 
é uma decisão adequada. “Para 
administrar, suavizar e evitar 
condições desordenadas nos 
mercados fi nanceiros, como 
no de câmbio, há outros ins-
trumentos”, afi rmou. A política 
utilizada pelo BC, até agora, 
tem sido os leilões de swaps 
cambiais. 

O presidente do Banco Cen-
tral do Brasil, Ilan Goldfajn, 
havia dito que não iria usar a 
taxa básica de juros, a Selic, 
para interferir no câmbio. 
Ele assegurou que a política 
monetária continuará sendo 
utilizada para controlar a in-
fl ação, sua função principal. 
Também afi rmou que até o fi nal 

Diretor do FMI para as 

Américas, Alejandro Werner.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, disse na 
sexta-feira (8) que é preciso re-
duzir a indexação da economia 
brasileira, ou seja, os reajustes 
automáticos de preços a partir 
da infl ação passada. “Essa cultu-
ra” tende a ser mudada à medida 
que a infl ação seja mantida em 
patamares baixos. “Se a gente 
conseguir manter a infl ação 
baixa, vamos conseguir reduzir 
a indexação”, disse ao participar 
de um almoço promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Executi-
vos Financeiros.

Para Goldfajn, o patamar de 
infl ação registrado vai ajudar o 
país a passar com mais tranqui-
lidade pelas fl utuações do câm-
bio que vem acontecendo nos 
últimos dias, evitando medidas 
como grandes altas na taxa de 
juros para conter o aumento de 
preços. “A gente tem hoje uma 
infl ação em 12 meses de 2,46%. 
A meta é 4,5%. Nós estamos 
abaixo de 3%. Nesse período 
mais volátil, a gente começa 
com uma infl ação mais baixa. 
Isso nos permite uma tranquili-
dade maior sob o ponto de vista 
de política monetária”, disse.

Presidente do Banco Central 

(BC), Ilan Goldfajn.

Teto salarial
Decreto publicado sexta-feira 

(8) pelo prefeito Bruno Covas 
estabelece que o teto salarial, pago 
na administração paulistana, fi ca 
mantido no valor de R$ 24.165,87, a 
remuneração do chefe do Executivo 
Municipal. A medida evita possível 
aumento de cerca de R$ 35 milhões 
ao ano nos gastos da prefeitura, após 
a aprovação de uma PEC, na Assem-
bleia Legislativa, que aumenta o teto 
salarial do servidor público estadual.
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Brasília - O secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida, destacou que o gover-
no conta atualmente com um 
colchão de liquidez de R$ 575 
bilhões, o que deixa o Tesouro 
confortável para, se necessá-
rio, cancelar leilões de títulos 
públicos “até que a situação 
melhore”. “Não temos pressão 
para fazer leilões de títulos”, 
afi rmou. Ele disse ainda que o 
que está acontecendo na econo-
mia é “normal” em ano eleitoral.

Almeida destacou que o Te-
souro não vai sancionar taxas 
de juros elevadas que estão 
sendo pedidas pelo mercado 
para fi nanciar o governo, pois 
não refl etem a situação macroe-
conômica do País. “Nas últimas 
semanas cancelamos a venda 
de títulos longos, pois a taxa de 
juros não refl ete a matriz de ris-
co da economia brasileira. Não 
faz sentido vendermos títulos 
a taxas de juros tão elevadas”, 
afi rmou.

Lembrou que o próprio mer-
cado calcula que, mesmo com 
câmbio atual, a infl ação ainda 
seria menor que centro da 
meta. “Não dá para comparar 
segurança que temos hoje, seja 
em instrumentos ou fi nancia-
mento, com 2002. As condições 
hoje são muito mais benignas”, 

Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida.
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Rio - O pré-candidato do MDB 
à Presidência da República  
Henrique Meirelles, iniciou 
pelo Rio de Janeiro a série 
de visitas que fará ao partido 
em todos os estados do País. 
Em evento na ABI, Meirelles 
afi rmou que, como ex-ministro 
da Fazenda, todos perguntam a 
ele porque a bolsa está caindo 
e o dólar subindo, e avaliou: 
“Candidatos extremistas com 
propostas que levam à crise e à 
recessão começam a preocupar 
os brasileiros, e os empresários 
estão adotando cautela, passam 
a não investir, quem ia comprar 
uma geladeira, adia”, disse a 
um auditório lotado, tendo ao 
fundo a placa da campanha 
“Chama o Meirelles”.

Presente no evento, o go-
vernador do Rio de Janeiro, 
Luiz Fernando Pezão (MDB), 
lembrou que Meirelles já foi 
chamado algumas vezes para 
salvar o País, e agradeceu o 
apoio que deu ao Estado en-
quanto ministro. “Quando o 
Lula assumiu o dólar estava 

FMI julga adequada atuação do 
BC para conter alta do dólar

das moedas dos países desen-
volvidos tem impacto sobre os 
países emergentes”, afi rmou o 
diretor do FMI. Segundo ele, 
há mercados emergentes vul-
neráveis, mas também há um 
grupo de emergentes que tem 
setor fi nanceiro sólido “que vão 
permitir enfrentar muito bem 
a situação”. 

Quando questionado se o 
Brasil estaria entre o grupo de 
países vulneráveis, o diretor 
afi rmou que o país não tem 
questões preocupantes rela-
cionadas a vulnerabilidades 
externas, como problemas 
em conta corrente. “É uma 
economia que não tem uma 
necessidade de fi nanciamento 
externo grande”, afi rmou. Ain-
da assim, o diretor comentou 
o desequilíbrio fi scal brasileiro 
e a importância de discutir o 
tema durante as eleições deste 
ano (ABr).

desta semana ocorrerão leilões 
adicionais de contrato de swap 
cambial no valor total de US$ 
20 bilhões. 

“Cremos que, em termos 
gerais, são os princípios ade-
quados à condução da política 
monetária e fi nanceira do Bra-
sil. Claramente, o movimento 

Bolsa cai e dólar sobe 
‘por temor’ a candidatos 

extremistas

Fachin rejeitou novo 
pedido de liberdade 
de Palocci

Brasília - O ministro Edson 
Fachin, do STF, rejeitou novo 
pedido de liberdade do ex-
-ministro da Fazenda, Antonio 
Palocci, preso preventivamen-
te setembro de 2016, em razão 
da Operação Lava Jato. Para o 
ministro, toda a argumentação 
trazida pela defesa de Palocci 
no novo habeas corpus já foi 
discutida pelo plenário do STF 
quando, em abril, negou liberar 
o ex-ministro dos governos Lula 
e Dilma da prisão.

“Não cabe, nessa ótica, a 
impetração de novo habeas 
corpus para o fi m de rediscutir 
o decidido de modo soberano 
pelo Tribunal Pleno”, assinalou 
Fachin. A defesa de Palocci ale-
gava que não existem motivos 
para manutenção da prisão do 
ex-ministro, que, depois de 
encarcerado, foi condenado 
em primeira instância pelo juiz 
federal Sergio Moro, da 13ª Vara 
Criminal de Curitiba (AE).

Pré-candidato do MDB à 

Presidência da República  

Henrique Meirelles,
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a R$ 4, chamou o Meirelles e 
resolveu”, disse Pezão. Mei-
relles afirmou em discurso 
que não sabe se o Brasil irá 
voltar à recessão, mas que se 
isso acontecer “será por pouco 
tempo”. Nesta semana ele visi-
tará o partido em Florianópolis 
e Campinas, seguindo depois 
para estados do Norte (AE).

Governo tem colchão de 
liquidez de R$ 575 bilhões

disse. Afi rmou também que 
as equipes do Ministério da 
Fazenda têm mantido contato 
semanal com o Banco Central 
e há “sintonia perfeita” entre 
os dois órgãos e o Ministério 
do Planejamento. 

O secretário do Tesouro 
Nacional disse ainda que não 
há risco de descumprimento 
da meta fi scal deste ano, que 
prevê défi cit de até R$ 159 
bilhões, após a concessão de 
subsídios ao preço do diesel. 
Segundo ele, o gasto adicional 
de R$ 6 bilhões poderá piorar o 
resultado primário, mas mesmo 
assim ele fi cará de acordo com o 
objetivo fi xado para o ano. E que 
a arrecadação do governo tem 
sido um fator positivo e pode 
ajudar a minimizar o impacto 
do subsídio nas contas (AE).

STF libera ação penal contra 
Gleisi para julgamento

propina paga a Gleisi e Bernardo 
é oriundo de recursos desviados 
de contratos da Petrobras. O 
casal foi citado nas delações do 
doleiro Alberto Youssef.

Os advogados do casal afi rma-
ram que as acusações são “meras 
conjecturas feitas às pressas” em 
função de acordos de delação 
premiada. “A requerida [senado-
ra] jamais praticou qualquer ato 
que pudesse ser caracterizado 
como ato ilícito, especialmente 
no bojo do pleito eleitoral ao Se-
nado no ano de 2010, na medida 
em que todas as suas contas de 
campanha foram declaradas e 
integralmente aprovadas pela 
Justiça Eleitoral” (ABr).

Goldfajn: infl ação baixa ajuda a 
reduzir indexação da economia

Goldfajn atribuiu a alta do 
dólar a um cenário externo me-
nos favorável, com os recursos 
migrando para economias mais 
fortes. “O cenário externo está 
menos benigno. Eu diria, mais 
desafi ador, mais volátil. E o que 
tem de fundo é uma realocação 
em direção a países avançados, 
em especial os Estados Unidos”, 
disse lembrando que as taxas 
de juros norte-americanas têm 
subido, atraindo os investidores. 
O BC está preparado para fazer 
novas intervenções para amorte-
cer a volatilidade do câmbio. “Es-
tamos aqui ajudando o mercado 
enquanto for necessário” (ABr).
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OPINIÃO
O ônus da ignorância

“Se você acha que 

a educação é cara, 

experimente a 

ignorância”. 

Uma tribo indígena, sem 
contato com a civiliza-
ção, tem um padrão de 

consumo – logo, de bem-estar 
– exatamente igual ao padrão 
proporcionado pela quantida-
de de frutas, animais e peixes 
que seus membros conseguem 
coletar, caçar e pescar. 

Se essa tribo tiver conhe-
cimento de agricultura, ela 
poderá obter também milho 
e mandioca e melhorar seu 
padrão de vida conforme o pro-
duto de seu próprio trabalho 
e de sua efi ciência produtiva.

O padrão de vida da tribo 
será igual à produção feita por 
metade de seus membros, pois 
em geral nos agrupamentos 
humanos – uma tribo, uma 
comunidade, uma nação –, 
metade dos membros não são 
aptos a produzir, embora sejam 
consumidores; são as crianças, 
os doentes, os idosos, os apo-
sentados, etc. 

Com um país não é dife-
rente, ressalvadas algumas 
complicações decorrentes da 
complexidade de sua econo-
mia em razão da tecnologia e 
do imenso número de itens de 
bens e serviços. Como o país é 
mais complexo que uma tribo, 
existem as leis de convivência 
social, o Estado e seu braço 
executivo, o governo, as estru-
turas burocráticas, os palácios, 
as mordomias, as sinecuras e 
todo aparato estatal dos três 
poderes.

Para sustentar tudo isso, o 
governo é autorizado a “tomar” 
uma parte do que é produzido 
pelos habitantes e, no Brasil, 
essa fatia já passa dos 35%, que 
é carga tributária para pagar 
os serviços coletivos (justiça, 
segurança, saúde, educação, 
defesa nacional etc.), os in-

vestimentos públicos e distri-
buir um pouco aos pobres em 
forma de programas sociais. 
Mas os homens da máquina 
governamental são espertos e 
primeiro pagam a si mesmos, 
geralmente com salários, van-
tagens e aposentadorias a valo-
res médios maiores do que os 
valores médios da população.

Pelas razões acima, o Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
(Ipea), órgão do governo 
federal, já publicou estudos 
mostrando que o setor público 
piora a distribuição de renda. 
Outro ponto é o seguinte: 
imagine que os membros da 
tribo possam se aposentar com 
idade de 53 anos e vivam 75 
anos na média; logo, recebendo 
durante 22 anos a mesma cota 
de comida que tinham quando 
trabalhavam. Se a produtivi-
dade (produção por hora de 
trabalho) for sempre a mesma, 
o padrão de vida cairá. Assim 
é a previdência social.

Essas lições simples de eco-
nomia – que, para conhecer, 
é necessário estudar – estão 
na base das políticas e ações 
para superar a ineficiência 
produtiva, consertar os dois 
sistemas de previdência e ven-
cer a pobreza. Infelizmente, 
os membros do parlamento, 
com as exceções de praxe, não 
revelam conhecimentos dessas 
questões, e a maioria parece 
nem se interessar muito em 
estudar, pesquisar e aprender.

Certa vez disseram a Derek 
Bok, professor de Harvard, que 
a educação estava cara, ao que 
ele respondeu: “Se você acha 
que a educação é cara, expe-
rimente a ignorância”. Pois 
o Brasil vem fazendo isso há 
muito, e o ônus da ignorância aí 
está. Um país rico de recursos 
(naturais) e pobre de riquezas 
(recursos transformados em 
artigos consumíveis).

 
(*) - É economista, reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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O ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Aloysio 
Nunes, disse que cerca de 
60 mil brasileiros vão viajar 
à Rússia para assistir à Copa 
do Mundo. A estimativa foi 
realizada pelo Itamaraty e 
pelo Ministério do Esporte, 
sendo divulgada no evento 
que lançou o Guia Consular 
do Torcedor Brasileiro, ma-
nual com informações sobre a 
Rússia para ajudar os turistas.

Nunes admitiu que a che-
gada de tantos brasileiros na 
Rússia causará um “estresse” 
na rede consular no país, 
localizada em Moscou. Para 
auxiliar, o ministro alegou que 
instalará postos consulares 
nas cidades de Sóchi, Kazan, 
Samara, Rostov e São Peters-
burgo. De acordo com a Fifa, 
o Brasil foi o terceiro país que 
mais solicitou ingressos para 
os jogos da Copa do Mundo, 

No Saara, comércio popular no centro do Rio, decorado com 
bandeiras do Brasil, para onde se olha, as lojas exibem as 
cores verde e amarelo nas vitrines e nos balaios do lado de 

fora, lembrando - mesmo aos mais desavisados - a aproximação 
da competição mais importante do futebol mundial.

Embora as vendas ainda estejam engatinhando, os comercian-
tes esperam que tudo se acelere nos próximos dias, assim que 
a seleção brasileira entrar em campo, podendo melhorar ainda 
mais, de acordo com os resultados. Os estoques de cornetas, 
camisetas, bandeiras de todos os tamanhos, óculos e demais 
apetrechos estão abarrotados, na esperança de uma grande 
participação do Brasil, que vá até a fi nal, dia 15 de julho, em 
Moscou. “A Copa é boa para levantar o astral. Se o Brasil ganhar, 
tudo vai melhorar no país. E o comércio é o termômetro disso”, 
declarou o comerciante chinês Chong Long, em um português 
quase perfeito. 

Perguntado para quem ia torcer na Copa, Chong nem pensou: 
“Sou 100% Brasil”. No país há 25 anos, ele é proprietário de 
uma loja de artigos importados diversos, mas que nesta época é 
praticamente tomada por artigos da Copa. São desde camisetas 

No Saara, comércio popular no centro do Rio, decorado com 

bandeiras do Brasil, para onde se olha, as lojas exibem as cores 

verde e amarelo da camisa da seleção.

Comerciantes no centro da cidade decoram

a Rua Buenos Aires, no Rio.

O Senado do Canadá acaba de 
aprovar o projeto que permite o 
consumo da maconha para fi ns 
recreativos em todo o país. O 
texto, agora, precisa ser votado 
na Câmara dos Deputados. A 
iniciativa recebeu 52 votos a 
favor, 30 contrários e uma abs-
tenção. Os que se posicionaram 
favoráveis à medida são aliados 
do primeiro-ministro canadense, 
Justin Trudeu, que colocou a 
legalização da maconha como 
promessa de campanha.

A nova lei irá permitir que 
maiores de 18 anos carreguem 
no máximo 30 gramas de ma-
conha para uso pessoal. As pro-
víncias e territórios canadenses 
deverão projetar como será a 
venda da cannabis, além de es-
tabelecer redes de distribuição. 
É previsto que a nova medida 
entre em vigor neste ano, apesar 
do recesso legislativo de verão, 

Cidade
suíça 

‘testará’ 
renda 

mínima de 
R$ 9,5 mil

A cidade suíça de Rhei-
nau, localizada na fronteira 
com a Alemanha, testará a 
renda básica de cidadania 
por um ano. O projeto 
visa conceder um salário 
mínimo mesmo a pessoas 
que não trabalham. No 
município, o experimen-
to será baseado em uma 
renda de 2,5 mil francos 
suíços (cerca de R$ 9,5 mil) 
para adultos e 625 francos 
(aproximadamente R$ 2,4 
mil) para os menores de 
idade. E quem recebe um 
salário abaixo da quantia 
mencionada poderá obter 
a diferença.

Os testes terão início em 
2019, e o financiamento 
será assegurado por meio 
de “crowdfunding” (finan-
ciamento coletivo). Mas a 
experiência somente será 
concluída se uma boa parte 
da população de 1,3 mil ha-
bitantes participar. Além 
disso, só poderão ingressar 
no programa aqueles que 
já tiverem moradia própria 
em Rheinau.

A proposta foi feita pela 
diretora alemã Rebecca 
Panian, que pretende fazer 
um filme sobre o teste. Há 
dois anos, em 5 de junho 
de 2016, os suíços rejeita-
ram uma iniciativa popular 
que visava introduzir um 
“salário mínimo univer-
sal” para os habitantes, 
independentemente de sua 
fonte de renda ou patrimô-
nio. O projeto adotado na 
cidade fronteiriça com a 
Alemanha é apoiado pelos 
mesmos promotores do 
programa (ANSA).
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Segundo a Fifa, o Brasil é o 3º país que mais comprou 

ingressos.
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A nova lei irá permitir que maiores de 18 anos carreguem no 

máximo 30 gramas de maconha para uso pessoal.
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Copa começa a encantar os 
brasileiros no comércio e nas ruas
A crise econômica e o momento político complicado do país aos poucos vão dando lugar à euforia nas 
ruas, com a aproximação da Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira (14), com o jogo 
Rússia x Arábia Saudita

amarelas à R$ 15 no varejo e R$ 12 no atacado, até bandeirões 
gigantes, a R$ 50. Mas se o dinheiro for curto, dá para comprar 
uma cornetinha por R$ 2.

A poucos metros de distância, outra loja abarrotada de artigos 
verde e amarelo é a de Carlos Silvestre. São tantos produtos, que 
nem cabem dentro do estabelecimento e têm que ser expostos 
na calçada, em grandes balaios, atraindo a atenção de quem 
passa. “Em 2014, o movimento estava ótimo, até o 7 x 1. Depois 
acabou. Este ano, investi uns R$ 25 mil em produtos. Vou ganhar 
ou perder, de acordo com os resultados do Brasil”, disse ele, que 
vende por varejo ou atacado.

Uma das clientes é a comerciante Bianca de Andrade, que vem 
de Niterói para comprar os artigos e revender em sua loja. Ressa-
biada com os resultados da última Copa, ela estava levando pouca 
coisa, entre cornetas e bandeirinhas, só para testar as vendas. 
“Ainda não estou levando muita fé”, confessou Bianca. Outros 
clientes, porém, como Alessandra dos Santos, compravam com 
mais esperança nos resultados do Brasil, aproveitando os bons 
preços das lojas da Saara. “Estou comprando 13 camisetas, para 
a turma de escola da minha fi lha”, disse Alessandra, pagando 
cada peça R$ 9,90 (ABr).

60 mil brasileiros devem 
assistir a Copa na Rússia

com 72 mil bilhetes comprados. 
A lista divulgada pela en-

tidade colocou a Rússia em 
primeiro e os Estados Unidos 
na vice-liderança. No total, 
mais de 2,4 milhões de en-
tradas foram vendidas. Visto 
que a procura pelos ingres-

sos está sendo alta, a Fifa 
anunciou ter colocado mais 
de 100 mil bilhetes à venda. 
A Copa do Mundo começará 
no próximo dia 14 (quinta-
-feira), com a partida entre 
Rússia e Arábia Saudita, em 
Moscou (ANSA).

Canadá: Senado aprova uso de 
maconha para fi ns recreativo

entre julho e setembro.
“Criará um mercado estrita-

mente regulado para a maconha, 
a manterá fora do alcance dos 
jovens e privará os delinquentes 
de lucrar”, disse o ministro da 
Justiça, Jody Wilson-Raybould. 
Por sua vez, o parlamentar con-
servador Dennis Patterson, que 

não aprovou a legalização da 
maconha no Canadá, criticou a 
medida. “Eu acredito, e espero 
estar errado, que nós vamos 
pagar um preço intolerável e 
vamos nos arrepender depois. 
Haverá vítimas. Haverá doenças 
mentais. Haverá danos cerebrais. 
Haverá mortes”, disse (ANSA).

Os produtos alimentícios tiveram alta de 0,29% em maio 

enquanto, no mês anterior, a alta havia sido de 0,11%.

A infl ação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), que regula os 
preços das famílias de menor 
renda (até cinco salários míni-
mos) fechou o mês de maio com 
variação de 0,43%. O resultado 
é 0,22 ponto percentual maior 
do que os 0,21% da taxa de 
abril, de acordo com dados 
divulgados pelo IBGE. 

O resultado é também 0,03 
ponto percentual superior à 
infl ação de maio medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a variação de preços 
de famílias com renda entre 
1 a 5 salários. Com a alta de 
maio, o INPC acumulado no ano 
registrou elevação de 1,12% 
– menor nível em um mês de 
maio desde 2000, quando o 
acumulado foi de 0,83%. O acu-
mulado dos últimos 12 meses 
foi de 1,76%, fi cando acima do 
1,69% registrado nos 12 meses 

imediatamente anteriores. 
Em maio do ano passado, o 

INPC variou 0,36%. Os produ-
tos alimentícios, que pesa mais 
na cesta de consumo das famí-
lias de baixa renda, tiveram alta 
de 0,29% em maio enquanto, no 
mês anterior, a alta havia sido 
de 0,11%. Já o agrupamento dos 
não alimentícios fi cou com va-
riação de 0,49% enquanto, em 
abril, havia registrado 0,25%.

Entre os índices regionais, a 
maior alta ocorreu em Campo 
Grande (1,12%) – resultado da 
alta de 8,9% na energia elétri-
ca decorrente do reajuste de 
10,65% nas tarifas, em vigor 
desde 8 de abril. Já a menor alta 
foi a de Belo Horizonte (0,13%), 
em razão da queda de 1,65% 
no valor da energia elétrica, 
consequência da redução nas 
alíquotas de PIS/COFINS, o 
que compensou o reajuste de 
18,53% nas tarifas a partir de 
28 de maio (ABr).

Germando Luders/Veja

Infl ação para famílias de 
menor renda varia 0,43%
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A - Liderança Jovem
Um novo modelo de viagem, com propósito social, está chamando a 
atenção tanto dos estudantes quanto das empresas: as viagens inter-
nacionais com trabalho voluntário em ONGs. A AIESEC, maior ONG 
formada por jovens do mundo reconhecida pela ONU, disponibiliza o 
programa chamado de “Voluntário Global”. Ele pode ser realizado em 
países como Colômbia, Peru, África, Egito, Argentina, México e Romê-
nia. O diferencial da organização é atribuir quatro competências que 
são consideradas essenciais na formação de um líder: empoderamento 
de outros, orientação e solução, responsabilidade pelo mundo e auto-
conhecimento. Saiba mais em: (www.aiesec.org.br).

B - Mais Nipônica
O ano de 2018 marca o 110º aniversário da imigração japonesa no 
Brasil. Para celebrar, a Nissan vai unir dois ingredientes responsáveis 
pelo sucesso da marca no país: seu DNA japonês e a criatividade dos 
brasileiros. E lança o ‘Concurso Acadêmico de Design Gráfi co Nissan 
Kicks’. O concurso é aberto a alunos de Design e Desenho Industrial 
de universidades dos estados do Rio e de São Paulo. Os estudantes 
serão desafi ados a criar uma pintura especial para o Nissan Kicks em 
homenagem aos imigrantes nipônicos. O vencedor verá sua pintura 
reproduzida em um showcar que será exibido no estande da Nissan no 
Festival do Japão, em julho. Mais informações em (www.nissan.com.br/
experiencia-nissan/noticias-e-eventos). 

C - Jovens Profi ssionais
Com o objetivo de formar colaboradores, a Sodexo On-site, Líder em 
Serviços de Qualidade de Vida, tem vagas abertas para novas contra-
tações. É patrocinadora ofi cial da 13ª Edição do Fórum de Carreiras, 
organizado pelo Instituto Via de Acesso, que acontece nesta terça-feira 
(12), no Hotel Maksoud Plaza, das 9h às 17h. O evento é considerado 
o mais importante do país dentro do tema carreiras para jovens profi s-
sionais. O Fórum, que tem como tema ‘Empenho e Talento’, conta com 
palestras sobre carreira, mercado e desenvolvimento profi ssional, que 
serão apresentadas por palestrantes como o jornalista Carlos Alberto 
Sardenberg. Saiba mais em: (http://viadeacesso.org/).

D - Cidadania Fiscal
Corrupção, desperdício de dinheiro público e uso dos recursos em be-
nefício de projetos pessoais ou de grupos específi cos contribuem para 
demonizar uma tarefa que está longe de ser uma das mais agradáveis, 
mas que é essencial à construção da vida em sociedade: o pagamento 
dos impostos. Esse é o conceito da campanha de divulgação das inscri-
ções da edição 2018 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal que conta 
com a participação rapper, compositor e escritor Gabriel, o Pensador. 
Interessados em participar têm até o dia 13 de julho para preencher o 
formulário online, no site (www.premioeducacaofi scal.org.br).

E - Empreendedorismo Social 
Estão abertas as inscrições para a maior experiência de empreendedorismo 
social da América Latina. O Evento Nacional Enactus Brasil 2018 (ENEB) 
acontece entre os dias 18 e 20 de julho, em Fortaleza. Estudantes, professores, 
pesquisadores e profi ssionais interessados podem se inscrever gratuitamente 
através do site (http://bit.ly/2JfhfZL). O tema: “Nossa beleza está em nos-
sas diferenças”. São esperados mais de 2.500 universitários, professores, 
pesquisadores e profi ssionais interessados em ações empreendedoras que 
não deixam o aspecto social de fora. Informações: (www.enactus.org.br).

F - Opostunidades para Lojistas 
Entre os próximos dias 24 e 26, no Pró Magno Centro de Eventos, a 
Expo Toys traz uma estratégia diferenciada e agressiva de marketing 
para atrair lojistas. O objetivo é que eles abasteçam suas lojas de olho 
nas duas principais datas do setor de brinquedos: Dia das Crianças e 
Natal, que representam mais de 60% das vendas anuais do segmento. A 
ação promocional para lojistas, oferecendo brinquedos com descontos 
que chegam a até 60%, é organizada pela direção da feira com o apoio 
e aval dos expositores. Vale ressaltar que cada fabricante determina a 
quantidade mínima e máxima de compra de cada produto por CNPJ. 
Mais informações: (www.expobrasilfeiras.com.br).

G - Security Token
Na próxima semana a Bossa Nova Investimentos lança globalmente (me-
nos no Brasil) a primeira security token focada em empresas da América 

Latina. Trata-se da BR11 uma moeda virtual securitizada (security token) 
atrelada a um fundo de investimentos em startups. A criação da BR11 é 
uma forma de atrair investimentos estrangeiros para startups brasileiras. 
Estará associada a 11 startups nacionais. Cada BR11 valerá US$ 1 e o câm-
bio fl utuará de acordo com o sucesso das startups. A emissão das moedas 
utilizará a tecnologia da Securitize, que garante que a emissão seja 100% 
compatível com as leis de cada país na qual será oferecida. O investidor vai 
poder aportar pequenas quantias em startups brasileiras. Com mínimo de 
US$ 5 mil será possível participar. Saiba mais em: (www.bossainvest.com).

H - Profi ssionais Afastadas
Voltar a trabalhar após longos períodos de afastamento nunca é fácil, 
independentemente da área ou do motivo que manteve o profi ssional 
fora do mercado. Foi pensando em proporcionar novas oportunidades 
a mulheres que passam por esta situação que a PepsiCo criou o progra-
ma ‘Ready to Return’ uma iniciativa global com foco em profi ssionais 
experientes que pausaram suas carreiras por um período maior a dois 
anos para se dedicar aos fi lhos, acompanhar os cônjuges em mudanças 
de cidade ou país, ou em decorrência de problemas de saúde e da reali-
zação de projetos pessoais – até mesmo para tirar um período sabático. 
Inscrições vão até 4 de julho e devem ser feitas no programa no site 
ofi cial (http://pepsico.com.br/quem-somos/carreira/ready-to-return). 

I - Fila no Caixa
A conceituada grife beachwear, Água de Coco, já tem espaço garantido no 
cenário mundial da moda e, para fi delizar cada vez mais o seu público, a 
marca aposta em estratégias para proporcionar um atendimento especial 
nas suas 24 lojas próprias – que movimentam entre 10 mil e 15 mil pessoas 
por mês, em cada uma delas. Entre diversas medidas, algumas passam 
pela tecnologia que, mesmo não tão visível aos olhos do cliente fi nal, é a 
responsável por reduzir em 50% o tempo na fi la dos caixas – um benefício 
percebido diretamente pelo consumidor. Para que tudo isso aconteça, 
atuam em conjunto o Novo PDV e o software de gestão especialista no 
setor, ambos da TOTVS. Para mais informações, acesse: (www.totvs.com).

J - Sistema Elétrico 
A CPFL Energia investirá R$ 47 milhões na implementação de uma nova 
plataforma de operação do sistema de distribuição, o Advanced Distribution 
Management Systems. Em parceria com a Schneider Electric, líder global 
na transformação digital em gestão da energia elétrica e automação, o 
novo sistema será implantado nas cinco distribuidoras do grupo em São 
Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Minas Gerais, benefi ciando 
9,4 milhões de consumidores em 679 municípios. O novo sistema disponi-
bilizará, em tempo real, informações para os operadores sobre uma série 
de variáveis técnicas que infl uenciam na qualidade do fornecimento de 
energia para os consumidores, otimizando a gestão da rede.

A - Liderança Jovem
Um novo modelo de viagem, com propósito social, está chamando a 

D - Cidadania Fiscal
Corrupção, desperdício de dinheiro público e uso dos recursos em be-

Liderança 

provavelmente seja o 

assunto mais discutido 

e pesquisado no mundo 

corporativo, sócio-

político e de negócios 

Novas teorias a respeito 
das competências ne-
cessárias para um pro-

fi ssional se desenvolver como 
líder surgem a todo instante 
com o intuito de fornecer um 
“mapa” para quem quer se tor-
nar um líder efetivo. Mas será 
que liderança é algo inato ou 
uma habilidade que pode ser 
desenvolvida?

Cientistas da University 
College, no Reino Unido, 
descobriram um gene que 
pode estar associado a perfi s 
comportamentais de líderes 
natos. Conhecido como o “gene 
da liderança” e identifi cado 
com o código rs4950, é uma 
sequência congênita de DNA 
associado a pessoas que estão 
no comando, de acordo com os 
pesquisadores.

Ainda segundo o cientista 
Jan-Emmanuel De Neve, a 
ideia convencional – de que 
a liderança é uma habilida-
de – permanece bastante 
verdadeira, porém é possível 
também mostrar que pode ser 
uma característica genética. 
Mas, isso não quer dizer que 
apenas profi ssionais que te-
nham esse gene terão o perfi l 
nato de liderança, mas sim que 
tenham uma predisposição 
para o padrão alfa.

Liderança é algo que pode 
ser desenvolvido, segundo 
os próprios cientistas. Sendo 
assim, muitos profissionais 
procuram seguir fórmulas 
que teoricamente os levarão 
a posições de comando, mas 
acabam se frustrando quando 
observam que colegas aparen-
temente menos preparados 
estão “subindo” mais rapida-
mente. 

É comum atribuir tal sucesso 
a um favorecimento pessoal, 
uma vez que alguns dos altos 

executivos ou controladores 
da empresa possuem mais 
afi nidade com tal profi ssional 
ou simplesmente porque essa 
pessoa era “mais política”. Mas, 
a verdade é que existem raras 
exceções em que estes favore-
cimentos acontecem de forma 
injusta. Geralmente, situações 
como essa ocorrem com pro-
fissionais que se destacam 
como líderes e que apresentam 
atitudes e competências, sejam 
conscientes ou inconscientes, 
que lhes favorecem para atingir 
tal reconhecimento. 

Tais atitudes e competências 
podem vir mais naturalmente 
para alguns do que para ou-
tros, mas com certeza também 
podem ser desenvolvidas por 
todos que se comprometerem 
com esse aprendizado. E, para 
isso, é preciso se atentar às 
sete competências primordiais 
que um profi ssional deve de-
senvolver para se tornar um 
verdadeiro líder, ou seja, para 
desenvolver o “instinto da 
liderança”. 

São elas: ter visão clara de 
onde quer chegar, comunicar 
com precisão, ser capaz de 
inspirar e motivar a equipe, 
promover uma boa execução 
de tarefas, desenvolver talen-
tos, ser inovador e obstinado. 
Repare nas pessoas que você 
admira como líderes. Você 
reconhecerá que as caracte-
rísticas descritas acima estão 
sempre presentes nesses 
profissionais. Esses líderes 
muitas vezes podem não ser 
conscientes disso e por isso 
se diz que muitas pessoas já 
nascem líderes. 

Porém, você também pode 
melhorar suas habilidades 
de liderança se prestar aten-
ção nessas características e 
aplicá-las no seu dia a dia. 
Dessa maneira você também 
desenvolverá o “instinto da 
liderança”, ou o “instinto alfa”.

(*) - Especialista em liderança e 
gestão de empresas, é diretor da 

BTS consultoria global presente em 
35 países. Autor de livros, entre os 

quais, ‘A estratégia do olho de tigre’ e 
‘A excelência do Olho de Tigre’.

Renato Grinberg (*)

O Brasil é a origem de mais de 50% das importações de carne de 

frango do país asiático.

Essas medidas supõem que 
os importadores deverão 
pagar aos depósitos alfan-

degários chineses entre 18,8% e 
38,4%, que é a faixa de dumping 
(venda de produtos com preço 
abaixo de mercado) que as auto-
ridades de Pequim calculam que 
têm as exportações brasileiras 
desse produto.

A decisão foi tomada depois 
que uma pesquisa determinou 
que o dumping está ocorrendo 
nas exportações do frango bra-
sileiro, o que vem prejudicando 
“substancialmente” o setor 
chinês, disse o comunicado do 
ministério. O Brasil é a origem de 
mais de 50% das importações de 
carne de frango do país asiático. 
A China é o maior consumidor 
mundial de frango brasileiro, e 
85% das importações congeladas 
dessa carne procedem do Brasil. 

Entre as nove atividades analisadas, ressalta-se o bom 

desempenho de supermercados.

Em março, as vendas do 
comércio varejista no Estado 
cresceram 7,6%, em termos 
reais, em relação ao mesmo 
mês de 2017 e atingiram R$ 
55,6 bilhões, montante R$ 
3,9 bilhões superior ao apre-
sentado um ano antes. É o 
maior faturamento para um 
mês de março desde o início 
da série histórica, em 2008. 
Com esses resultados, a va-
riação acumulada no primeiro 
trimestre de 2018 foi de 6,7%, 
que representa um aumento 
de R$ 9,9 bilhões nas receitas 
em comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2017, já descontada 
a infl ação. Os dados são da 
pesquisa realizada mensal-
mente pela FecomercioSP, 
com informações da Sefaz-SP.

Como vem ocorrendo desde 
julho de 2017, todas as ativida-
des do comércio e todas as 16 
regiões do Estado registraram 
crescimento nas vendas no 
comparativo anual, eviden-
ciando a consolidação do pro-
cesso de recuperação do setor. 
Em março, destaque para o 
varejo das regiões de Taubaté 
(11,9%), Campinas (11,5%) e 
Guarulhos (11,4%). Entre as 
nove atividades analisadas, 

Produção industrial 
cresceu em dez dos 
15 locais pesquisados

A produção industrial cresceu em 
dez dos 15 locais pesquisados pelo 
IBGE, na passagem de março para 
abril deste ano. Segundo dados da 
Pesquisa Industrial Mensal – Pro-
dução Física Regional, os principais 
avanços foram registrados na Bahia 
(7%) e no Rio de Janeiro (6%). 

Outros estados com alta foram 
Minas Gerais (4,4%), Paraná 
(3,3%), Rio Grande do Sul (2,2%), 
Pernambuco (2,1%), Santa Catarina 
(1,9%), Espírito Santo (1,4%) e São 
Paulo (0,3%). A Região Nordeste, 
que é analisada em seu conjunto, 
teve avanço de 5,6%.

Os estados com queda na produ-
ção industrial de março para abril 
foram Pará (-8,1%), Amazonas 
(-4,1%), Goiás (-1,5%), Ceará 
(-1,3%) e Mato Grosso (-0,1%). 
Na comparação com abril do ano 
passado, foram registradas altas 
em 13 locais, com destaque para 
os estados de São Paulo (14,8%), 
Santa Catarina (14,6%) e Mato 
Grosso (14,4%). Os locais com 
queda foram Espírito Santo (-2,1%) 
e Pará (-0,7%).

No acumulado do ano, foram re-
gistrados crescimentos em 13 locais. 
A maior alta foi observada no Ama-
zonas (21,5%). No acumulado de 12 
meses, houve alta em 13 lugares, 
com destaque para Pará (10,2%) e 
Amazonas (10,1%). A queda atingiu 
dois locais: Espírito Santo (-1,3%) e 
Pernambuco (-0,2%) (ABr).
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China vai impor medidas 
antidumping sobre 

importação de frango
A China vai impor, provisoriamente, medidas antidumping sobre a importação de frango brasileiro, 
por considerar que seus produtores sofrem concorrência desleal do país, anunciou na sexta-feira (8) o 
Ministério do Comércio daquele país

de prorrogação por mais 12 
meses. Em nota, a Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) afi rmou que “não há 
qualquer nexo causal entre as 
exportações de carne de frango 
do Brasil e eventuais situações 
mercadológicas locais”. 

“Os esclarecimentos apre-
sentados pelo setor produtivo 
e pelas agroindústrias exporta-
doras deixaram clara a ausên-
cia de qualquer possível dano 
aos produtores e ao mercado 
chinês”, acrescenta a associa-
ção. A entidade considera que 
a medida é “um retrocesso 
nas boas relações comerciais 
construídas por brasileiros e 
chineses ao longo desta década, 
bem como na parceria visando 
à complementariedade na ga-
rantia da segurança alimentar 
da China” (ABr).

A decisão da China é resul-
tado de investigações sobre 
a prática de dumping que 
começaram em agosto do ano 
passado, por solicitação de 

produtores locais. Mas ainda 
é uma decisão provisória uma 
vez que o prazo de conclusão 
da investigação é agosto des-
te ano, com a possibilidade 

Faturamento do varejo paulista 
cresceu 7,6% em março

ressalta-se o bom desempenho 
de supermercados (10%); ou-
tras atividades (9,3%); e eletro-
domésticos, eletrônicos e lojas 
de departamentos (8%), que, 
somadas, contribuíram com 5,9 
pontos porcentuais (p.p.) para 
o resultado geral.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, as maiores taxas de 
crescimento no trimestre estão 
ligadas aos segmentos de bens 
duráveis, cujos desempenhos 
estão atrelados à retomada 
do crédito e à recuperação do 

nível de confi ança dos con-
sumidores. O momento do 
comércio varejista se explica 
pela conjunção positiva do 
tripé de determinantes do 
consumo – infl ação, emprego e 
crédito –, que está elevando o 
nível de confi ança das famílias 
e das empresas. A melhoria 
dessas variáveis, embora 
gradual, está acontecendo de 
forma contínua e persistente, 
abrindo espaço para a reação 
do varejo em ritmo promissor 
(AI/FecomercioSP).

A Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara aprovou 
o projeto do deputado Jorginho 
Mello (PR-SC), que permite o 
retorno ao Simples Nacional dos 
microempreendedores individu-
ais, microempresas e empresas 
de pequeno porte excluídos do 
regime especial em 1º de janeiro 
por dívidas tributárias. O retorno 
ocorrerá desde que iniciem o 
pagamento das dívidas por meio 
do Refi s da microempresa.

Com o projeto, as microempre-
sas terão um prazo para aderir 
ao parcelamento das dívidas 

e retornar ao regime especial 
da tributação.  “A medida é 
meritória do ponto de vista eco-
nômico, uma vez que permitirá 
fôlego fi nanceiro a um grande 
número de empresas geradoras 
de emprego, preservando sua 
capacidade produtiva, a bem 
de toda a economia brasileira”, 
disse o relator, deputado Covatti 
Filho (PP-RS). O projeto será 
analisado agora pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
Constituição e Justiça. Depois 
segue para o Plenário da Câmara 
(Ag.Câmara).

Retorno de empresas ao Simples
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Os avanços da 
tecnologia e as 

formas de brincar
na atualidade

Em tempo de 

modernidade e avanços 

tecnológicos, a vida 

cotidiana passou a ter 

muitas facilidades

A tecnologia proporciona 
uma infi nidade de pos-
sibilidades para alcan-

çarmos objetivos que outrora 
pareciam impossíveis. O ser 
humano como ser histórico, 
tem transformado seu dia a 
dia, e inovando o processo de 
aprendizagem. Esses avanços 
tecnológicos têm modifi cado 
até o jeito como nossas crian-
ças brincam. Em um mundo 
de acesso fácil e rápido de 
informações, as crianças não 
brincam como as de antiga-
mente, tanto que a própria 
concepção de infância evoluiu. 

Sendo assim, as formas de 
brincar também sofreram a 
infl uência das novas tecnolo-
gias. Mas será que o que fez 
parte do passado pode ser 
simplesmente descartado por 
causa do “novo tempo”? Seria 
então melhor deixarmos o ve-
lho e abraçarmos o novo como 
se não importasse o processo 
histórico de transformações 
sofridas em nossa sociedade. A 
criança como sujeito histórico 
tem em suas brincadeiras, em 
seus jogos uma forma diferente 
de enxergar o mundo. 

Por meio dos jogos, dos brin-
quedos e da brincadeira, ela 
explora ao máximo a realidade 
que a cerca e proporciona a si 
um mergulho no mundo adulto. 
Criando conceitos por meio 
da imitação da rotina dos pais 
em suas brincadeiras, criando 
e recriando formas de realizar 
um jogo e relacionando a sua 
vivencia com o meio social a 
qual pertence. 

Uma das críticas atuais está 
atrelada aos brinquedos, pois 
os mesmos não são iguais aos 
de outrora. Com o advento da 
tecnologia os brinquedos com 
suas luzes, motores, pilhas e 
controles remoto, deixam as 
crianças inertes em sua criati-
vidade, pois alguns brinquedos 
fazem com que a ação criativa 
não seja o principal foco, 
tornando-os meros expecta-

dores, porque o brinquedo 
brinca sozinho. 

Outro fator é o uso excessivo 
das telas; sim, as telas dos te-
levisores, tablets e smartfones. 
Não se propõe aqui a negação 
do uso desses objetos, mas o 
controle e a intervenção do 
adulto no uso dessas tecno-
logias. Os jogos simbólicos, as 
brincadeiras de faz de conta, 
as cantigas de roda e o contato 
direto com a natureza, propor-
cionam às crianças a vivencia 
da realidade de seus pais e 
avós. Também apresentam 
novas possibilidades de criar, 
recriar e resignifi car os senti-
dos, sendo atuante efetiva na 
ação sobre o brinquedo. 

Neste ponto, a criança brinca 
com o brinquedo e ela não se 
torna apenas a expectadora 
do brinquedo, ou de suas 
ações limitadas. Ela explora o 
mundo, compreende as regras 
sociais, cria seus próprios 
valores e atribui signifi cado 
as informações que recebe 
e socializa, tornando-as em 
conhecimento.

Brincar é uma ferramenta 
muito poderosa no processo 
de aprendizagem dos peque-
nos, pois, amplia a sua visão 
de mundo, promovendo a 
criticidade, questionando as 
regras impostas e as adaptan-
do conforme surgem novos 
desafi os. A criança brinca não 
só pelo prazer da diversão que 
o ato proporciona, mas para 
compreender o mundo a sua 
volta. Em datas comemorativas 
em que se espera ganhar um 
brinquedo, o que os pais podem 
dar a seus fi lhos? 

Estamos proporcionando às 
nossas crianças aprendizado 
por meio das brincadeiras, ou 
apresentando um mundo digi-
tal cheio de informações que 
se mal mediadas não possuem 
signifi cado? Pois, informações 
em excesso sem mediação e 
signifi cado não é conhecimen-
to e sem conhecimento nossos 
fi lhos não serão, como diria o 
educador Paulo Freire, agen-
tes de transformação social.

(*) - É pedagogo e professor de
Educação física do Colégio

Marista Criciúma.

Rodrigo Ribeiro dos Santos (*)

Questionado sobre a indica-
ção do ex-ministro Henrique 
Meirelles para estar à frente 
do MDB nas eleições deste 
ano, o presidente Michel Te-
mer afirmou que “Meirelles 
é a continuidade”. O presi-
dente concedeu entrevista 
exclusiva à jornalista Roseann 
Kennedy, no programa Nos 
Corredores do Poder, da TV 
Brasil.  

Segundo ele, o ex-ministro 
foi muito bem recebido no 
MDB e tem “maioria” lá den-
tro. Afirmou, entretanto, que 
o partido nunca tem posição 
unânime. “O MDB sempre 
foi assim. Nem dr. Ulysses 
[Guimarães] conseguiu. Ele 
reconstruiu o Brasil e teve 

4,6% dos votos; foi aban-
donado pelo MDB”, avaliou. 
Temer disse ainda esperar 
ser reconhecido futuramen-
te. “Já me disseram que o 
reconhecimento virá depois, 
será mais histórico do que 
momentâneo”, afirmou.  

Por fi m, o presidente disse 
que recebeu convite para ir 
à Copa do Mundo na Rússia, 
mas não sabe se vai porque 
“o Brasil está agitado e exige 
a presença do governante”. 
Segundo Temer, a Copa “recu-
pera o patriotismo”, ao colocar 
em evidência a nossa bandeira 
e seu lema Ordem e Progresso. 
Ele disse esperar que os brasi-
leiros possam festejar um bom 
resultado para o Brasil (ABr).

Temer concede entrevista à jornalista Roseann Kennedy, no 

programa Nos Corredores do Poder, da TV Brasil.

Marcos Corrêa/PR

O texto é resultado das 
mudanças feitas ao lon-
go da tramitação da MP 

no Congresso. As regras esta-
belecidas podem ser aplicadas 
também a outras situações, 
como o fl uxo de haitianos para 
o Acre, cujo auge foi de 2012 
a 2015. A proposta autoriza a 
União a aumentar o repasse de 
recursos para os fundos esta-
duais e municipais de saúde, 
educação e assistência social 
dos entes afetados pelo fl uxo 
migratório. 

A transferência de pessoas 
assistidas para outro ponto 
do território nacional ou para 
outro país ou ainda o retorno 
ao país de origem dependerá 
de anuência prévia desses mi-
grantes. Também permite ao 
governo federal, em conjunto 
com estados e municípios, pro-
por cotas de migrantes a serem 
recebidos por cada ente fede-

As regras estabelecidas podem ser aplicadas também a outras 

situações, como o fl uxo de haitianos para o Acre,

cujo auge foi de 2012 a 2015.

O cliente de plano de saúde 
pode fi car isento do cumpri-
mento dos prazos de carên-
cia nos casos de urgência e 
emergência. É o que prevê o 
projeto da senadora Rose de 
Freitas (Pode-ES), aprovado 
pela Comissão de Transparên-
cia do Senado. O texto segue 
para análise da Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS).

O projeto altera a Lei dos 
Planos de Saúde para eliminar 
mecanismos que difi cultem o 
atendimento de urgência e emer-
gência, inclusive autorizações 
prévias. A iniciativa também 
reduz para 120 dias o período de 
carência para internações hospi-
talares. Atualmente, os prazos 
máximos de carência defi nidos 
pela legislação são de 24 horas 
para atendimentos de urgência e 
emergência; 300 dias para parto a 
termo; e 180 dias para os demais 
casos, como cirurgias.

Para Rose de Freitas, embora 
o período de carência proteja 
as operadoras contra abusos e 
fraudes por parte do consumi-

Senador Elmano Férrer (Pode-PI), relator da proposta.

O senador Randolfe Rodrigues é o autor do projeto.

Aprovado projeto que 
regulamenta fi gura do 
advogado associado

A Comissão de Finanças e 
Tributação aprovou proposta 
que reconhece e regulamenta 
as fi guras do “escritório de 
advogados sócios” e do “advo-
gado associado”. A medida está 
prevista no projeto do deputado 
João Gualberto (PSDB-BA), 
que tramita tendo apensado 
o projeto do deputado Mauro 
Lopes (MDB-MG). O texto foi 
aprovado na forma do substitu-
tivo apresentado pelo relator, 
deputado Hildo Rocha (MDB-
-MA), que recomendou a apro-
vação dos projetos e consolidou 
os dois em só texto. 

Além disso, no substitutivo 
foram feitos ajustes para ade-
quar as propostas às normas em 
vigor. “Ambos os projetos estão 
consolidando, no Estatuto da 
Advocacia e da OAB, práticas 
e situações já amplamente 
disseminadas”, disse Hildo. 
“Vislumbro o mérito de dar 
soluções para antigas contro-
vérsias, eliminando incertezas 
sobre o regime jurídico aplicá-
vel ao exercício da profi ssão 
e prevenindo os riscos legais 
decorrentes”. A proposta ago-
ra será analisada, em caráter 
conclusivo, pela Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A Comissão de Constituição e Justiça da Câma-
ra aprovou o projeto do deputado Marcelo Aro 
(PHS-MG), que obriga o Sistema Único de Saúde 
(SUS) a distribuir gratuitamente ácido fólico 
para as gestantes. O relator, deputado Pastor 
Eurico (Patri-PE), recomendou a aprovação de 
emenda da Comissão de Finanças e Tributação 
que excluiu a distribuição gratuita do ácido fólico 
também para as mulheres em idade fértil, pois 
isso causaria impacto nas despesas do SUS, que 
atualmente já distribui o ácido gratuitamente 
para as grávidas.

O projeto foi aprovado em caráter conclusivo 

e, portanto, a não ser que seja apresentado 
recurso para votação pelo Plenário, segue para 
análise do Senado. Receitado pelos médicos 
geralmente nas primeiras semanas de gestação, 
o ácido fólico ajuda a prevenir a “espinha bífi da”, 
doença que se caracteriza por expor a medula 
espinhal do feto, levando a uma paralisia dos 
membros inferiores, e a anencefalia, que é a 
má formação do cérebro do bebê. O projeto 
aprovado também determina que o governo 
promoverá campanhas educativas sobre a 
importância do ácido fólico antes e durante a 
gravidez (Ag.Câmara).

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) pode votar nesta 
semana o projeto que facilita 
o acesso aos procedimentos 
de laqueadura e vasectomia. 
A proposta retira da lei que 
trata do planejamento familiar 
algumas restrições a esses 
procedimentos de esteriliza-
ção. O relatório da senadora 
Marta Suplicy (MDB-SP) 
sobre o texto, de autoria do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), foi lido na últi-
ma reunião da comissão, na 
quarta-feira (6), mas a vota-
ção acabou sendo adiada por 
falta de quórum.

A lei atual proíbe a laque-
adura “durante os períodos 
de parto ou aborto, exceto 
nos casos de comprovada 
necessidade, por cesarianas 
sucessivas anteriores”. A falta 
de clareza nesse trecho, segun-
do Randolfe, deixou o campo 
aberto para que a regulamen-
tação da matéria, feita pelo 
Ministério da Saúde, proibisse 
a laqueadura no pós-parto 
imediato. A previsão de que 
esse procedimento só possa 
ocorrer depois de 42 dias do 
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MP de apoio emergencial a 
imigrantes abre pauta no Senado
A proposta, motivada pela crescente imigração de venezuelanos para o Brasil, foi incluída na Ordem do 
Dia da sessão de terça-feira (12)

do deputado Ronaldo Martins 
(PRB-CE), que permite o par-
celamento em até três vezes 
do pagamento do Dpvat. Pela 
proposta, os boletos serão pa-
gos com as parcelas do IPVA, 
e o segurado terá direito ao 
parcelamento. 

Os senadores também podem 
votar o projeto do deputado 
Efraim Filho (DEM-PB), que 
reforça o combate ao contraban-
do, ao determinar a cassação da 
carteira de habilitação por cinco 
anos do motorista pego pelos 
crimes de contrabando, desca-
minho, furto, roubo e receptação 
de mercadorias. Os senadores 
lembraram que a sonegação de 
impostos chega a R$ 500 bilhões 
por ano no país. A relatora 
na CCJ, senadora Ana Amélia 
(PP-RS), destacou que 40% 
dos cigarros comercializados 
no Brasil são contrabandeados 
(Ag.Senado).

rativo. Também está na pauta o 
projeto do deputado Sóstenes 
Cavalcante (PSD-RJ), que 
obriga a realização de testes 
de impactos em equipamentos 
para transporte de crianças. 

A proposição abrange bebês-
-conforto, cadeiras especiais 
ou assentos de elevação. 

Outra proposta de interesse 
direto de motoristas e proprie-
tários de veículos é o projeto 

Projeto permite laqueadura 
no pós-parto

parto praticamente inviabilizou 
o acesso das mulheres ao pro-
cedimento, segundo o senador.

“Essa restrição cria proble-
mas para as mulheres que de-
pendem do SUS para realizarem 
a laqueadura tubária, pois gera 
a necessidade de segunda inter-
nação, novo preparo cirúrgico 
e, por conseguinte, aumento 
dos riscos de complicações 
para a mulher, sem ignorar as 
consequências indesejáveis 
produzidas pelo afastamento 
da mãe do recém-nascido”, ar-

gumentou no texto do projeto.
A proposta em análise veda a 

esterilização cirúrgica em mu-
lher durante o parto ou aborto, 
mas admite a laqueadura no 
período do pós-parto ou do 
pós-aborto imediato, durante 
a mesma internação. O texto 
está sendo analisado pela CAS 
em decisão terminativa. Isso 
signifi ca que, se for aprovado 
e não houver recurso para a 
votação em Plenário, seguirá 
diretamente da comissão para 
a Câmara (Ag.Senado).

Saúde: isenção de carência para 
atendimento de urgência

dor, isso não pode inviabilizar o 
atendimento em circunstâncias 
excepcionais e imprevisíveis, 
que exijam solução imediata. 
“É o caso das urgências e 
emergências, que, se não forem 
tratadas a tempo, podem acabar 
por tornar inócua a fi nalidade 
primordial do contrato celebra-
do entre as partes, qual seja, a 
de resguardar a saúde e a vida”, 
destaca a autora.

O senador Elmano Férrer 
(Pode-PI), relator da proposta, 
considera acertada a elimina-
ção dos prazos de carência para 
os atendimentos de urgência e 
emergência. Em sua avaliação, 
essa medida se justifi ca porque, 
caso o consumidor não receba 
o atendimento no tempo neces-
sário, este pode ser inócuo se 
realizado posteriormente (Ag.
Senado).

MDB nunca é unânime 
e ‘divergiu’ até sobre 
Ulysses Guimarães

Distribuição gratuita de ácido fólico para gestantes

Fachin mantém 
execução provisória 
da pena de Vaccari 

São Paulo - O ministro Edson 
Fachin, do STF, negou segui-
mento - julgou inviável - ao 
Habeas Corpus no qual a defesa 
do ex-tesoureiro do PT João 
Vaccari Neto pedia que não fosse 
executada a pena de 24 anos de 
prisão que lhe foi imposta por 
corrupção passiva no âmbito da 
Operação Lava Jato. 

O ex-tesoureiro do PT foi con-
denado pelo juiz Sérgio Moro, da 
13 ª Vara Federal de Curitiba a dez 
anos de prisão por corrupção pas-
siva “em razão do recebimento de 
vantagem indevida decorrente de 
cinco contratos da Petrobras e da 
Sete Brasil com o Grupo Keppel 
Fels, para repasse à sua agremia-
ção política”. O TRF-4 aumentou 
a pena para 24 anos de reclusão 
e, após o julgamento de recursos 
naquela instância, determinou o 
cumprimento da pena.

A defesa argumentou que havia 
sido decretada a prisão preventi-
va de Vaccari em uma outra ação 
penal. Alegou que a primeira 
custódia cautelar foi revogada 
em razão da absolvição ocorrida 
na primeira ação penal. Assim, 
não haveria “fundamentação 
concreta a lastrear a extensão 
do decreto prisional e não há 
justifi cativa concreta para o início 
da execução provisória da pena”.

Fachin apontou que a conde-
nação na segunda ação penal 
“se encontra assentada pelas 
instâncias ordinárias, razão pela 
qual, no último dia 13 de maio, foi 
determinada a expedição de guia 
para início da execução penal 
provisória”. “Nesse contexto, a 
custódia, até então de índole 
processual, passa a ostentar 
contornos penais, o que acarreta 
o prejuízo da impetração quanto 
ao questionamento cautelar”, 
destacou o ministro (AE).



Natureza: uma questão de 
bem-estar e saúde pública

No início do século XX, 

John Muir, reconhecido 

como o "Pai dos Parques 

Nacionais dos EUA", 

já dizia que todo ser 

humano necessita de 

alimento, lugares para 

brincar e rezar, onde a 

natureza pode inspirar 

e curar, fortalecendo o 

corpo e a alma

Os bens e serviços ofere-
cidos pela natureza são 
essenciais para a vida 

e para a saúde das pessoas. A 
qualidade do ambiente em que 
vivemos – ou seja, o ar que res-
piramos, a água que bebemos, 
a comida que comemos, a regu-
lação do clima e muitas outras 
características do ambiente 
natural – desempenham um 
papel fundamental no nosso 
bem-estar.

A ausência do contato com a 
natureza debilita o bem-estar 
das pessoas, provocando uma 
ruptura desse vínculo e po-
dendo resultar em inúmeros 
problemas. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), 25% das doenças 
mundiais são atribuídas aos 
fatores ambientais (ambiente 
degradado), na qual a poluição 
do ar é responsável por apro-
ximadamente 3,3 milhões de 
mortes/ano em todo o mundo. 

Sem contar que, ainda, 1,1 
bilhão de pessoas vive sem 
acesso à água limpa. Além 
disso, recentes pesquisas rea-
lizadas na Austrália destacam 
que a ausência do contato com 
a natureza resulta em grande 
incidência de sobrepeso ou 
obesidade, transtorno mental, 
aumento de diabetes, entre 
outras consequências.

O impacto do distancia-
mento do ambiente natural 
ainda pode ser mensurado em 
termos financeiros. O Seguro 
de saúde Medibank Private 
estimou que, em 2008, a falta 
de atividade física na natureza 
custou 13,8 milhões de dólares. 
Atualmente, a depressão é um 
dos principais problemas na 
Austrália e seus custos associa-
dos somam mais de US$ 14,9 
bilhões, anualmente. 

A vida urbana foi identifi-

cada como um fator-chave no 
estresse e na saúde mental, 
contribuindo para um estresse 
crônico e consequente dimi-
nuição da qualidade de vida. 
Por outro lado, pesquisadores 
destacam que 15 minutos de 
caminhada em um parque 
ou outra área verde natural 
podem amenizar esses even-
tos estressantes e melhorar a 
visão da vida, de acordo com 
o artigo “Por que a natureza é 
benéfica?”, publicado por pes-
quisadores da Universidade de 
Illinois e Oberlin College.

Outras pesquisas relatam 
diferenças significativas entre 
as populações clinicamente 
deprimidas que realizaram 
programas de recuperação 
em ambientes fechados e 
aqueles que usaram espaços 
abertos, considerados verdes. 
Os pacientes que participaram 
de programas de recuperação 
ao ar livre relataram aumento 
da autoestima e condições 
emocionais mais estáveis em 
comparação com os outros.

Em 2014, durante a Conven-
ção-quadro das Nações Unidas 
sobre Diversidade Biológica 
(CDB), a OMS reconheceu 
que a biodiversidade e a saú-
de humana estão fortemente 
interligadas. Portanto, co-
nectar as prioridades globais 
da biodiversidade e da saúde 
não é apenas prudente, mas 
uma forma de assegurar no 
longo prazo a resiliência da 
sociedade e o bem-estar das 
gerações futuras.

Essas e outras evidências 
confirmam que os seres huma-
nos são totalmente dependen-
tes da natureza, não só pelas 
suas necessidades materiais, 
mas também por suas necessi-
dades psicológicas, emocionais 
e espirituais.

Para finalizar, vale destacar 
a beleza natural do Brasil, em 
especial dos parques nacio-
nais, estaduais e municipais, 
e recomendar uma visita a 
essas áreas como verdadeiro 
remédio - sem qualquer con-
traindicação!

 
(*) - É gerente de Conservação da 

Biodiversidade da Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza, 

membro da Rede de Especialistas em 
Conservação da Natureza e doutora 

em Conservação da Natureza.

Leide Takahashi (*)
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1ª VRP Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0060066-54.2011.8.26.0100 (USUC 1392). O(A) Doutor(a) Rodrigo 
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) José de Oliveira 
Simões Filho, Thimoteo de Oliveira Simões, Cecilia Martins Simões, Francisco José Brant de 
Carvalho, Carlos Augusto Brant de Carvalho, Benedito Ventura, Augusta Monteiro Ventura , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Madalena Daniel Ianson e Marcos Aparecido Ianson, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Raulino Galdino da Silva, nº 941 Jardim Maristela - 40º Subdistrito Brasilândia - São Paulo SP, com 
área de 107,95 m², contribuinte nº 307.003.0037-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0702740-
92.2012.8.26.0704/01 A MMa. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIOGO DOMINGUEZ, CPF 
608.231.948-68 e VIRGÍNIA VIDALIA MORONTE DOMINGUEZ, CPF 166.935.688- 40, que lhes foi 
proposta uma ação de Cobrança por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO STUDIUM VOGUE, que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-os ao pagamento de 
R$ 218.780,00 (atualizado até Junho/2017). Estando os executados em lugar ignorado, foi 
determinada a INTIMAÇÃO por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetuem o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 
513 e 523 do CPC), ficando também advertidos, independentemente de nova intimação para em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação (art. 525 do CPC), na ausência  dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de abril de 2018. 

28ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0228066-17.2011. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO 
ZOGHAIB FERREIRA, brasileiro, CPF 314.554.298-21, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$7.659,94 (Nov/2011), 
oriundo do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. 
Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e acrescido de 
honorários de 5% sobre o débito em caso de pagamento, sob pena de conversão de 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2018. 

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
Convocamos os senhores acionistas da União Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”) a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 20 de junho de 2018, às 10:00 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, Km. 30 na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo (“AGE”), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:(i) 
Alteração do parágrafo 1° do artigo 8° do Estatuto Social da Companhia, com a exclusão total dos 
seus itens (v) e (vii), e exclusão parcial dos itens (i) e (vi); (ii) Alteração do parágrafo 1° do artigo 12° 
do Estatuto Social da Companhia, com a exclusão parcial do seu item (a); e (iii) Consolidação do 
Estatuto Social da Companhia.Poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária os acionistas 
com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores 
que atendam aos requisitos legais.Os acionistas deverão apresentar os documentos e comprovantes 
das ações da Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o artigo 126 da Lei n° 6.404/76. 
Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, deverão ser apresentados os 
documentos que comprovem a sua representação legal, sendo: cópia autenticada do estatuto, 
contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do representante legal 
que comparecer Assembleia Geral Extraordinária ou outorgar poderes a procurador. A representação 
por procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo 1° do artigo 126 da Lei n° 
6.404/76. São Paulo, 07 de junho de 2018. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente.          (08, 09, e 12) BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34-NIRE Nº 3530046180-1-Capital Aberto
Assembleia Geral Extraordinária Primeira Convocação

Ficam convocados os Senhores Acionistas do BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (“sociedade”), a se 
reunirem em AGE, no dia 25.06.2018, às 10 hs, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar, Bair-
ro Itaim Bibi, em São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: 01 - Alteração do endereço da sede da 
sociedade; 02 - Alteração do artigo 2º, do Estatuto Social da sociedade, em decorrência da alteração acima mencionada. 
São Paulo, 07.06.2018. BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - Conselho de Administração

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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COMPROVAR REGISTRO REP
Empresa possui o Registro Eletrônico de Ponto, quais os documentos 
que deve ter em mãos, para quando de uma fiscalização? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE PAGA PENSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA UM 
FILHO, ESTE FILHO PODE CONTINUAR SENDO SEU DEPENDENTE DE IRRF?

Esclarecemos que não conforme o art. 77, §§4° e 5° do Decreto 
n° 3.000/1999.

PARCELAR OS VALORES DA RESCISÃO
Com a reforma trabalhista, existe a possibilidade de a empresa parcelar 
os valores da rescisão? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA MATERNIDADE NA ADOÇÃO
A licença maternidade é devida no momento da adoção mesmo que 
provisória, ou apenas quando ela se torna definitiva? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARCELAMENTO DE FÉRIAS
Funcionário gozou 14 dias de férias restando 16 dias como saldo, 
o abono de férias será sobre o saldo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORAS EXTRAS DE VENDEDORES COMISSIONADOS
Como efetuar o cálculo para o pagamento de horas extras à vende-
dores puramente comissionado com controle de horário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO APENAS DO ABONO DE FÉRIAS
Funcionário tem direito a gozar 30 dias de férias, a empresa quer dar 
para ele somente 10 dias abonados, ficando 20 dias para ele gozar 
futuramente, pode fazer o recibo de férias somente com o abono de 
10 dias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Gottheiner Participações S.A.

JGCG Participações S.A.AJTO Participações S.A.

AC Administração de Bens S.A.
CNPJ nº 07.834.796/0001-27 - NIRE 35.300.327.594

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 26/04/2018, às 10 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente-
Andréa Cochrane; Secretário-Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício
social encerrado em 31/12/2017, estão dispensadas as publicações consoante o disposto no artigo 294 da Lei
6.404/76, com nova redação dada pela Lei 10.194/2001; (ii) em razão da companhia não ter auferido lucro no
exercício encerrado em 31/12/2017, não houve distribuição de dividendos e constituição de reserva legal.
Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os presentes. Data: SP, 26/04/2018. Mesa: (aa) Presi-
dente-Andréa Cochrane; Secretário-Léo Wallace Cochrane Junior. Acionistas Presentes: Andréa Cochrane e Léo
Wallace Cochrane Júnior. JUCESP nº 254.433/18-2 em 28/05/2018. Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do
Brasil Central, a se reunirem em sua sede social á Av. Presidente Wilson, nº 4772,
Vila Independência - São Paulo - SP, CEP- 04220-001, no dia 10.07.2018, 1ª convoca-
ção as 8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas,
em Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do
dia: a) Admissão de novo cooperado; b) Outros assuntos de interesse da sociedade.

São Paulo, 11 de junho de 2018. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de v.sas.  As Demonstrações Contábeis referentes ao ano de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores
Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares. Sorocaba, 06 de abril de 2018.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2017 e 2016 - (em milhares de Reais)
Ativo      2017      2016
Circulante    54.998    58.542

Caixa e Equivalente de Caixa 11.665 11.096
Duplicatas e Cambiais a Receber 6.497 6.615
Estoques 35.848 40.004
Impostos a Recuperar 116 144
Impostos a Compensar 402 206
Outras Contas a Receber 301 325
Pagamentos Antecipados e Outros 169 152

Não Circulante    19.963    20.993
 Realizável a Longo Prazo     5.413     4.945

Depósitos Judiciais 4.491 4.076
Bens Destinados à Venda 54 54
Outros Créditos 868 815

Investimentos 139 157
Imobilizado 14.349 15.829
Intangível         62         62

   14.550    16.048
Total do Ativo 74.961 79.535
Passivo      2017      2016
Circulante     3.381     3.425

Fornecedores 1.288 1.501
Salários e Provisão para Férias 963 919
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 1.011 864
Contas a Pagar 119 141

Não Circulante    28.001    28.091
 Provisão para Contingências 28.001 28.091

Patrimônio Líquido    43.579    48.019
Capital Social 47.300 47.300
Reserva Legal - 440
Reservas de Lucro - 8.356
Prejuízos Acumulados (3.721) (8.077)

   71.580    76.110
Total do Passivo 74.961 79.535

Demonstrações do Resultado para os Anos Findos em 31 de Dezembro
de 2017 e 2016 - (em milhares de Reais, exceto o Lucro Líquido por Ação)

     2017      2016
Receita Operacional Líquida   32.838   30.526
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos  (32.565)  (29.510)
Lucro Bruto        273     1.016
Despesas de Vendas e Administrativas (6.315) (6.630)
Despesas com Contingências (174) (749)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas        832    (3.194)

Resultado Operacional    (5.384)    (9.557)
Despesas Financeiras (213) (64)
Receitas Financeiras     1.157     1.544

Resultado Financeiro Líquido        944     1.480
Prejuízo Líquido Antes
  da Provisão para IRPJ/CSLL    (4.440)    (8.077)
Prejuízo Líquido do Exercício    (4.440)    (8.077)
Prejuízo Líquido Por Ação - R$   (0,3472)   (0,6317)

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2017 e 2016 - Método Indireto - (em milhares de Reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais     2017     2016
Prejuízo Líquido antes do Imposto
  de Renda e Contribuição Social (4.440) (8.077)
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido
  ao Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais:
Depreciações e Amortizações 2.397 2.498
Renda de Investimentos (Ações Eletrobrás) 19 (92)
Provisão para Perdas nos Estoques (1.567) 620
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 43 22
Provisão para Pagamento
  de Comissões de Representantes (19) (17)
Provisão para Contingências Trabalhistas e Outros (90) 666
Baixa de Ativo Imobilizado / Intangível 58 –
Lucro na Venda de Bens do Imobilizado       (51)          –

  (3.650)   (4.380)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a receber de Clientes 75 2.737
Impostos a Recuperar (100) 552
Outras Contas a Receber (98) (579)
Estoques 5.723 3.866
Pagamentos Antecipados (17) 34
Depósitos Judiciais (416) (130)
Fornecedores (213) (1.072)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 191 (615)
Outros Passivos         (2)          –
Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades Operacionais 1.493 413
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Recebimento para Venda de Bens do Imobilizado 53 –
Pagamento para Compra de
  Bens do Imobilizado/Intangível (977) (1.336)
Caixa Líquido Proveniente das
  Atividades de Investimentos     (924)   (1.336)
Aumento (Redução) Líquido de
  Caixa e Equivalente de Caixa 569 (923)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período  11.096  12.019
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 11.665 11.096

MOTO PEÇAS TRANSMISSÕES S/A.
CNPJ nº 16.236.440/0001-82 - Companhia Fechada

Relatório da Administração

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (em milhares de Reais)

Lucros/
Capital Reserva Reserva Prejuízos
 Social     Legal de Lucro Acumulados      Total

Saldos em 31/12/2015  47.300        440      8.356                 –   56.096
Prejuízo do Exercício          –           –            –          (8.077)   (8.077)

Saldos em 31/12/2016  47.300        440      8.356          (8.077)   48.019
Prejuízo do Exercício – – – (4.440) (4.440)
Compensação de Prejuízos
  com Reservas          –      (440)    (8.356)           8.796           –

Saldos em 31/12/2017  47.300           –            –          (3.721)   43.579

Demonstrações de Resultados Abrangentes Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (em milhares de Reais)

     2017      2016
Prejuízo Líquido do Exercício (4.440) (8.077)
Resultado Abrangente Total    (4.440)    (8.077)
Resultado Abrangente Atribuível aos:
Acionistas da Moto Peças Transmissões S/A    (4.440)    (8.077)

Resultado Abrangente Total    (4.440)    (8.077)

Demonstrações Contábeis Completas
O relatório dos auditores independentes menciona que: As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, Normas da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A

emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 06 de abril de 2018.
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis plenas estão
disponíveis na sede da sociedade na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP
18087-105 na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo.

A Diretoria.
Paulo Atadaine Sobrinho - Contador - CRC 1SP137077/O-5

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 - (Valores em R$ 1.000)
Ativo Nota       2017       2016
Circulante 368.975 390.543
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 6.440 20.462
Contas a Receber de Clientes 5 82.491 51.450
Estoques 6 251.091 282.002
Adiantamentos 7 7.969 14.755
Impostos a Recuperar 8 14.986 16.261
Outros Créditos 5.270 5.518
Despesas Antecipadas 728 95
Não Circulante 216.901 203.455
Depósitos para Recursos 4.476 3.867
Outros Valores a Receber - 70
Impostos a Recuperar 5.012 4.985
Investimentos 3.239 5.586
Imobilizado 9 203.421 188.863
Intangivel 10 753 84
Total do Ativo 585.876 593.998

Passivo e Patrimônio Líquido Nota       2017       2016
Circulante 62.848 59.613
Fornecedores 11 22.559 25.697
Impostos a Recolher 4.466 3.735
Salários e Encargos Sociais 4.625 4.078
Honorários Diretoria 136 127
Adiantamentos de Clientes 1.250 1.332
Serviços a Pagar 408 435
Antecipações - IRPJ / CSLL 908 636
Provisões Trabalhistas / Contingências 12 16.827 11.936
Partes Relacionadas 13 5.200 7.190
Outras Contas a Pagar 154 153
Empréstimos e Financiamentos 14 6.315 4.294
Não Circulante 41.814 24.965
Impostos Diferidos / Outros Impostos 347 718
Partes Relacionadas 13 24.000 -
Empréstimos e Financiamentos 14 17.467 24.247
Patrimonio Líquido 481.214 509.420
Capital Social 15 293.460 286.560
Reservas 187.754 222.860
Total do Passivo e Patrimonio Líquido 585.876 593.998

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2017
(Valores em R$ 1.000)

Nota       2017       2016
Receita Líquida de Vendas 17 305.359 230.866
Custo dos Produtos Vendidos (306.621) (227.608)
Lucro Bruto (1.262) 3.258
Despesas com Vendas (10.655) (11.635)
Despesas Administrativas e Gerais (25.441) (23.669)
Outras Receitas (Despesas) 3.975 5.986
Equivalência Patrimonial - 1.304
Resultado Antes do Resultado Financeiro (33.383) (24.756)
Receitas Financeiras 4.453 10.357
Despesas Financeiras (4.476) (15.637)
Resultado Antes da Tributação (33.406) (30.036)
Imposto de Renda e Contribuição Social - -
Prejuizo Liquido do Exercício (33.406) (30.036)
Prejuizo Liquido
Por Lote de Mil Ações (Em R$) (8,83) (8,13)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2017
(Valores em R$ 1.000)

      2017       2016
Prejuizo Liquido do Exercicio (33.406) (30.036)
Depreciação e Amortização 16.044 19.240
Baixas Residuais do Imobilizado / Intangível 1.169 1.634
Equivalência Patrimonial             -      1.304
Caixa Operacional Antes dos
  Movimentos de Capital de Giro (16.193) (7.858)
(Aumento) / Redução nos Ativos
Estoques 30.911 (22.659)
Adiantamentos 6.786 31.286
Outros Saldos (30.151) (7.810)
Ativos Não Circulantes (566) (3.912)
Aumento / (Redução) nos Passivos
Fornecedores (3.138) 3.379
Impostos a Recolher 731 (1.704)
Outros Saldos 5.611 (3.809)
Passivos Não Circulantes        (371)     (2.812)
Caixa Absorvido pelas Atividades Operacionais (6.380) (15.899)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições do Imobilizado / Intangível (32.440) (57.124)
Variação de Investimentos      2.347      2.342
Caixa Absorvido pelas Atividades de Investimento (30.093) (54.782)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de Capital 6.900 31.000
Dividendos Recebidos - 36.100
Dividendos Distribuidos (1.700) (5.200)
Dividendos Pagos (1.990) (4.329)
Variação de Financiamentos    19.241     (5.503)
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamento 22.451 52.068
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (14.022) (18.613)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Inicio do Exercicio 20.462 39.075
No Final do Exercicio      6.440    20.462

(14.022) (18.613)

CINPCINPCINPCINPCINPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEIS
C.N.P.J. 49.656.192/0001-88

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as  demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31  de dezembro de 2017. Aproveitamos para
agradecer a colaboração  recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de maio de 2018. A DIRETORIA.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2017 - (Valores em R$ 1.000)

Reserva Reserva
Capital Legal/ de

Realizado Estatutária    Lucros      Total
Saldo em 31/12/2015    255.560       23.802  234.294 513.656
Aumento de Capital 31.000 - - 31.000
Reserva Legal / Estatutária - 1.082 (1.082) -
Dividendos Distribuidos - - (5.200) (5.200)
Prejuizo Líquido do Exercicio              -                -   (30.036)  (30.036)
Saldo em 31/12/2016    286.560       24.884  197.976 509.420
Aumento de Capital 6.900 - - 6.900
Reserva Legal / Estatutária - - - -
Dividendos Distribuidos - - (1.700) (1.700)
Prejuizo Líquido do Exercicio              -                -   (33.406)  (33.406)
Saldo em 31/12/2017    293.460       24.884  162.870 481.214

Demonstração do Resultado Abrangente em 31 de Dezembro de 2017
(Valores em R$ 1.000)

      2017       2016
Prejuizo Líquído do Exercício (33.406) (30.036)
Outros Resultados Abrangentes             -             -
Resultado Abrangente do Exercício (33.406) (30.036)

Demonstrações Contabeis Completas
O relatório dos auditores independentes menciona que:  As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, Normas da Comissão de

Valores Mobiliários – CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A
emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 13 de abril de 2018.
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis plenas estão
disponíveis na sede da sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP
06767-220 na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo.

A Diretoria
Shozo Sato - Contador - CRC/SP 1SP051081/O-5

LJA Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 24.940.808/0001-17

Demonstrações Contábeis  Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Ativo               31/12/2017       31/12/2016
Circulante 14.475,84 18.269,07
Disponibilidades 14.475,84 18.269,07
Ativo Não Circulante 15.000.000,00 15.000.000,00
Realizável a Longo Prazo
Imobilizado 1.004.039,00 1.004.039,00
Máquinas Equipamento e Ferramentas 1.004.039,00 1.004.039,00
Intangível 13.995.961,00 13.995.961,00
Acervo técnico 13.995.961,00 13.995.961,00
Total do Ativo 15.014.475,84 15.018.269,07

Balanço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Fluxos de caixa proveniente das operacoes:  31/12/2017      31/12/2016
Resultado do Exercício -3.793,23 -7.730,93
Ajustes de Exercícios Anteriores
Depreciação
Resultado ajustado -3.793,23 -7.730,93
Aumento (redução) de ativos e passivos:
. Variação em Tributos a Recuperar
. Variação em Adiantamentos
. Variação em Obrigacoes Tributarias
. Variação em Fornecedores – 6.000,00
. Variação em Obrigações Trabalhistas
 e Previdenciárias
. Variação em Outras Obrigacoes
Caixa Líquido proveniente das atividades
  operacionais -3.793,23 -1.730,93
Fluxos de caixa utilizados nas atividades
  de investimentos
Aquisição de Ativo Não Circulante
. Imobilizado / Investimentos – -15.000.000,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais

Andre Luiz Seixas Oliveira - Diretor

Julio Cesar Simões dos Santos - CRC/BA 23.657/O-5 - Contador

Demonstraçao do Resultado do Exercício - Em Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Em Reais

Passivo              31/12/2017        31/12/2016
Circulante 6.000,00 6.000,00
Fornecedores 6.000,00 6.000,00
Passivo Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido 15.008.475,84 15.012.269,07
Capital social integralizado 15.000.000,00 15.000.000,00
Créditos para Futuro Aumento de Capital 20.000,00 20.000,00
Prejuízos Acumulados -11.524,16 -7.730,93
Total do Passivo 15.014.475,84 15.018.269,07

                                                                31/12/2017        31/12/2016
Caixa Líquido proveniente das
  atividades de investimento – -15.000.000,00
Fluxo de caixa utilizados nas
  atividades de financiamento
. Crédito para futuro aumento de capital – 20.000,00
. Integralizacao de capital – 15.000.000,00
. Recebimento de Financiamentos
. Recebimento de Emprestimos de mutuo a empresas ligadas
. Pagamento de Emprestimos de mutuo a empresas ligadas
Caixa Líquido proveniente das atividades
  de financiamento – 15.020.000,00
(Reducao) Aumento líquido de caixa e
  equivalentes de caixa -3.793,23 18.269,07
Caixa e equivalentes de caixa no
  início do período 18.269,07 –
Caixa e equivalentes de caixa no
  final do período 14.475,84 18.269,07

-3.793,23 18.269,07

Despesas Operacionais              31/12/2017         31/12/2016
Gerais e administrativas -3.444,58 -6.330,00
Despesas Tributarias -348,65 -1.400,93
Resultado Financeiro – –

-3.793,23 -7.730,93
Resultado Operacional -3.793,23 -7.730,93
Resultado Líquido do Exercício -3.793,23 -7.730,93
Resultado por ação de capital (0,00025) (0,00052)

 Créditos
para Prejuizos

Capital Aumento Acumu-
           Social de Capital       lados              Total

Saldos em 06/06/2016 – – – –
Integralização capital 15.000.000,00 – – 15.000.000,00
Crédito para
   Aumentode Capital – 20.000,00 – 20.000,00
Resultado do exercicio – – -7.730,93 -7.730,93
Saldos em 31/12/2016 15.000.000,00 20.000,00 -7.730,93 15.012.269,07
Saldos em 31/12/2016 15.000.000,00 20.000,00 -7.730,93 15.012.269,07
Integralização capital
Resultado do exercicio – – -3.793,23 -3.793,23
Saldos em 31/12/2017 15.000.000,00 20.000,00 -11.524,16 15.008.475,84

Fix Implementos Rodoviarios - Comercio e Serviços Ltda - EPP, torna publico que
recebeu da SEMA a Licença Unificada nº 28/2018 p/ Fabr.de Artefatos de Material
Plastico á Av. Marcos Paulo Gonçalves, 955 - Guarulhos - SP através do P.A nº
19570/2017 validade 4 anos - 20/03/2022.
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José Bonifácio nasceu em 
Santos, em 1763. Como no 
Brasil colonial não havia 
universidade, ele teve que 
mudar-se para Portugal, 
onde se diplomou em fi lo-
sofi a e direito. Do governo 
português, ganhou uma bol-
sa para estudar mineralogia 
nos países mais adiantados 
da Europa. A viagem durou 
dez anos, e nesse período 
Bonifácio se associou a 
academias científicas de 
diversos países. De volta a 
Portugal, o rei o incumbiu 
de cuidar de minas, fl orestas, 
rios, fundições e até obras 
públicas. Em 1819, aos 56 
anos, ele retornou para o 
Brasil. Bonifácio só queria 
aproveitar a aposentadoria 
em paz, no seu sítio em 
Santos. O destino, entre-
tanto, reservava-lhe algo 
bem maior.

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de junho de 2018 Página 6

Fotos: Divulgação

Especial

Ricardo Westin/Jornal do Senado

Conselheiro de Pedro I, foi ele quem deu o empurrão necessário 
para que o inexperiente príncipe regente de 23 anos afrontasse 
Portugal e declarasse o Brasil independente. Como reconhe-

cimento, o governo acaba de conceder-lhe o título de Patrono da 
Independência. A lei se origina de um projeto que o Senado aprovou 
em dezembro. O título se soma ao célebre epíteto que já o consagrara 
em vida: Patriarca da Independência.

O Arquivo do Senado guarda documentos que mostram uma carreira 
brilhante, porém breve. Bonifácio chegou rápido ao entorno da coroa 
e foi derrubado com igual velocidade. Sua ascendência sobre os dois 
imperadores do Brasil despertou ciúmes e inimigos. Entre tornar-se 
ministro de Pedro I e ser banido do Brasil, passaram-se apenas dois 
anos. De volta ao país, foi nomeado tutor do menino Pedro II, mas 
dois anos depois já estava fora do palácio.

Em 1822, às vésperas da Independência, Bonifácio assumiu o Mi-
nistério dos Negócios do Reino e Estrangeiros, onde criou a Marinha, 
para o caso de haver uma reação portuguesa ao grito do Ipiranga, e 
negociou com o mundo o reconhecimento da nova nação. Também 
providenciou a reforma da Cadeia Velha para abrigar a Assembleia 
Geral, que se reuniu em 1823 para elaborar as primeiras leis do 
Brasil independente, incluindo a Constituição. Ele próprio se elegeu 
deputado.

Um dos projetos mais discutidos na Assembleia foi o da pena de 
morte para quem se insurgisse contra a Independência. Segundo 
papéis do Arquivo do Senado, Bonifácio foi enfático na defesa da 
proposta e cobrou rigor contra quem agisse para submeter o Brasil de 
novo ao jugo português: "A lei de represália é justa e tão antiga como 
o mundo. Se este projeto se fundasse em princípios despóticos, eu o 
rejeitaria sem hesitar". Bonifácio nunca dobrou o joelho ao despotismo.

Ousado, apresentou dois projetos que contrariaram a elite brasileira. 
Um previa a extinção da escravidão negra e a adoção do trabalho livre. 
O outro incentivava a incorporação dos índios à sociedade, inclusive 
com a miscigenação. Bonifácio vivera 30 anos na Europa e se inco-
modava com o atraso do Brasil. Visionário, ele defendeu a reforma 
agrária, a preservação de rios e fl orestas, a abertura de universidades 
e a transferência da capital para o centro do país.

Da tribuna, Bonifácio argumentou que a primeira Constituição do 
Brasil, em gestação na Assembleia, deveria preservar a Monarquia. A 
República seria um erro, pois provocaria uma disputa tão selvagem 
pelo poder que o Império acabaria pulverizado em vários países, 
cada um governado por um caudilho. "Há 14 anos que se dilaceram 
os povos da América espanhola, os quais saíram de um governo 
monárquico para estabelecer uma liberdade sem limites e, depois de 
terem nadado em sangue, não são mais do que vítimas da desordem, 
da pobreza e da miséria. Enfi m, senhores, confi emos nos princípios 
constitucionais do imperador".

Bonifácio errou ao confi ar em Pedro I. O imperador detestou o pro-
jeto de Constituição que a Assembleia elaborou. Ele esperava ganhar 
muito mais poderes do que o previsto na proposta. Em novembro 

Ascensão e queda de José Bonifácio, 
o 'Patriarca da Independência'

Neste ano completa 180 anos que morreu José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos personagens mais decisivos 
da história brasileira

de 1823, em resposta, o monarca fechou a Assembleia e expulsou 
Bonifácio do país.

Envenenado pela intriga dos desafetos de Bonifácio, Pedro I já 
vinha se estranhando com o antigo mentor. Quando a Assembleia foi 
dissolvida, fazia meses que Bonifácio havia sido demitido do ministério.

O Patriarca da Independência se exilou na França. Anistiado, voltou 
para o Brasil em 1829. Ele tentou fi car longe da política, mas não 
conseguiu. Em 1831, Pedro I, arrependido de ter traído Bonifácio, 
convidou-o para ser o tutor de Pedro II, que só tinha 5 anos de idade. 
O imperador abdicava para voltar a Portugal, e a Regência governaria 
até Pedro II ter idade para subir ao trono. Passando por cima da mágoa, 
Bonifácio aceitou o convite do agora ex-imperador.

O tutor precisava ser aprovado pelo Senado e pela Câmara, onde 
tinham assento muitos de seus velhos adversários, os mesmos que o 
haviam derrubado em 1823. Eles fi zeram de tudo para barrar a nome-
ação. "Não devemos, com medo, dobrar a cabeça a essa iniciativa do 
ex-imperador", protestou o deputado Evaristo da Veiga (MG). Para 
o deputado Cunha Mattos (GO), o futuro monarca não precisava de 
tutor nenhum: "Três regentes, seis ministros e os representantes da 
nação [deputados e senadores] estarão com a vista atenta sobre a 
sua augusta pessoa".

Bonifácio venceu as resistências e, em agosto de 1831, prestou 
juramento no Senado, prometendo dedicar-se de corpo e alma à 
formação intelectual do futuro monarca. Seu trabalho consistia, 
basicamente, em selecionar os professores e acompanhar o de-
sempenho educacional de Pedro II. É provável que a conhecida 
paixão do imperador pela ciência tenha sido plantada pelo tutor, 
que construíra uma notória carreira científi ca na Europa na virada 
do século.

Temendo que se repetisse com Pedro II a infl uência que Bonifácio 
tivera sobre Pedro I, os inimigos políticos logo iniciaram uma campanha 
para derrubá-lo. O estopim, em abril de 1832, foi uma tentativa de 
invasão do Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, para sequestrar 
Pedro II. O ministro da Justiça, padre Diogo Feijó, acusou Bonifácio 
de conivência e pediu à Câmara e ao Senado sua destituição. "A 
existência do tutor é perigosa à segurança do monarca", atacou o 
senador José Inácio Borges (PE).

"Entre o governo e o tutor há profunda inimizade", disse o senador 
José de Alencar (CE), pai do romancista de mesmo nome. "Para 
o sossego da pátria, uma das partes precisa se retirar. A Regência 
não pode. Deve, pois, sair o tutor". Chegou-se a citar a idade como 
razão para a destituição. Bonifácio tinha 69 anos, um ancião para 
a época. "De uma idade em que as faculdades de homem rápida 
e progressivamente enfraquecem, nós não podemos esperar a 

Bonifácio de Andrada
em pintura de

Benedito Calixto
(1902).
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Bonifácio é retratado ao lado de Pedro I durante 
expulsão de ofi ciais rebelados portugueses. Pintura 

de Oscar Pereira da Silva, 1921.
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vigilância, a atividade e a energia 
que demanda a preciosa missão 
de cuidar do augusto pupilo", 
afi rmou o senador Marquês de 
Caravelas (BA).

No fi nal de 1833, sem consul-
tar a Assembleia, a Regência 
baixou um decreto derrubando 
o Patriarca da Independência. 
“Custou, mas demos com o 
colosso em terra”, comemorou, 
numa carta, o novo ministro da 
Justiça, Aureliano Coutinho. 
Desiludido, Bonifácio retirou-se 
de vida pública e viveu recluso 
na Ilha de Paquetá até morrer, 
em 6 de abril de 1838. O Arquivo 
do Senado guarda inúmeras 
homenagens a Bonifácio, como 
a feita pelo senador Danton 
Jobim (MDB-Guanabara) num 
discurso em 1972: "Ele dese-
nhou com precisão e minúcia 
o roteiro do desenvolvimento 
nacional, levantando ou equa-
cionando com clarividência 
problemas que agora tentamos 
resolver. Mais que político, 
José Bonifácio foi um homem 
de Estado".

Estátua de José Bonifácio no Bryant Park, 
em Nova York.

Antes de tornar-se o Patriarca da Independência 
do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva já era 
famoso na Europa. Não como político, mas como 
cientista. Por volta de 1800, após embrenhar-se em 
minas da Suécia e da Noruega, Bonifácio apresentou 
à comunidade científi ca nada menos do que 12 novos 
minerais. Pouco depois, um colega se aprofundaria 
nas descobertas e identifi caria num daqueles minerais 
o lítio – elemento químico que hoje é matéria-prima 
de drogas psiquiátricas, propelentes de foguetes e 
baterias de celulares. A andradita, mineral desco-
berto em 1868, foi assim batizada para homenagear 
o brasileiro.
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Trabalho científi co de José Bonifácio

Insatisfeito com o projeto de Constituição, Pedro I 
fechou a Assembleia e expulsou Bonifácio do país. 

Pintura de José Henrique da Silva, 1824.
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News@TI
tups. A companhia busca projetos com soluções para cinco desafi os 
na área de saneamento: inadimplência, perdas de água, comunicação 
com clientes, treinamento de colaboradores e tecnologia. A iniciativa 
pioneira é promovida em parceria com o BrazilLAB e a Aceleradora 
Organica (www.igualab.com.br).

 

Ainda dá tempo de se inscrever no 
programa Iguá Lab 

@Empreendedores podem se inscrever até o dia 15 de junho no 
Iguá Lab, programa da Iguá Saneamento para seleção de star-

São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de junho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Fator humano: o principal 
componente da segurança 

da informação

A proteção de dados 

confi denciais nas 

empresas é baseada no 

componente técnico e no 

fator humano

De acordo com as últimas 
tendências de desenvol-
vimento da segurança 

da informação o foco passa a 
ser o indivíduo. Isto é eviden-
ciado por tecnologias tais como: 
UEBA (User and Entity Behavior 
Analytics), UBA (User behavior 
analytics), SUBA (Security User 
Behavior Analytics) e outras fer-
ramentas de análise de compor-
tamento de usuários, que visam 
detectar ameaças presentes.

As ameaças em TI podem ser 
divididas em dois grandes gru-
pos: tecnológicas e “humanas”. 
Proteção antivírus, fi ltragem de 
tráfego, cobertura de vulnera-
bilidades, proteção contra ata-
ques direcionados, DDOS – são 
tarefas com as quais soluções 
especializadas lidam de modo 
automático, já que a lógica do 
computador reconhece bem 
as ameaças e é capaz de tomar 
decisões sobre seu bloqueio 
autonomamente.

Ameaças “humanas” em TI – é 
uma área especifi ca. Contra elas 
não há uma solução totalmente 
automatizada. E geralmente 
essas ameaças são tratadas de 
forma integrada: confi gura-se 
o acesso aos componentes da 
infraestrutura de TI, utiliza-se 
sistema DLP (Data Loss Pre-
vention), aumenta-se o conheci-
mento técnico dos funcionários e 
introduzem-se regulamentações 
de trabalho com informações 
críticas para os negócios.

As ameaças são muito dis-
tintas. Por isso, diferentes 
funcionários e até mesmo 
departamentos trabalham com 
elas: funcionários do departa-
mento de TI cuidam das ameaças 
tecnológicas; profi ssionais de 
segurança da informação são 
responsáveis pelo monitoramen-
to do “fator humano”. A propó-
sito, o departamento de TI nem 
sempre sabe quais as soluções 
e métodos de proteção estão 
sendo usados na empresa. Isso 
cria um tipo de contrapeso aos 
riscos que podem ser ocasiona-
dos pelos próprios profi ssionais 
TI. Em geral, essa abordagem 
mais precisa da segurança é pra-
ticada por empresas de médio e 
grande porte.

A proteção contra “ameaças 
humanas” possui um caráter 
integrado, ao mesmo tempo são 
aplicadas soluções especializa-
das e medidas administrativas.

Por um lado, é necessário 
elevar o nível de capacitação 
técnica de seus funcionários, 
de modo que informações con-
fi denciais não venham a ser en-
contradas em e-mails pessoais, 
em anotações de smartphones 
ou, por descuido, não venham 
a cair nas mãos de terceiros. 
Representantes da empresa Cy-
bersecurity Ventures, especiali-
zada em pesquisas no campo da 
segurança cibernética e análise 
de mercado, afi rmam que os 
custos globais com treinamento 
de funcionários no âmbito da 
segurança da informação podem 
chegar a 10 bilhões de dólares 
até 2027.

Por outro lado, é importante 
acompanhar a movimentação de 
dados confi denciais que podem 
ser transmitidos para fora do 
“perímetro” da empresa. Apenas 
o uso integrado de soluções 
técnicas e medidas administra-
tivas serão capazes de impedir 
a maioria dos vazamentos de 
informações. As consequências 
destrutivas provocadas por vaza-
mentos são óbvias, mas os riscos 
causados pelo fator humano, 
muitas vezes, podem levar uma 
empresa à falência.

Na luta contra vazamentos 
de informações, todas as em-
presas estabelecem tarefas 
semelhantes: impedir o roubo 
de dados financeiros, evitar 
danos à reputação, manter em 
segredo assuntos internos, não 
perder a carteira de clientes, 
proteger os dados pessoais 
de funcionários e clientes. As 
ameaças tecnológicas podem 
interromper temporariamente 
o trabalho de uma empresa, 
as comunicações, o contato 
com os clientes - mas tudo isso 
é resolvido rapidamente. Em 
contrapartida, um alto executivo 
mal intencionado, possuindo 

acesso a todos os dados secretos, 
planos, documentos fi nanceiros 
e analíticos, podendo causar não 
apenas sérios danos ao negócio, 
mas destruí-lo completamente.

A imprudência de um funcio-
nário de um de nossos clientes 
resultou no vazamento de dados 
confi denciais. O gerente da em-
presa simplesmente esqueceu 
o notebook em cima da mesa 
da sala de conferências onde 
havia ocorrido uma reunião 
com um cliente. O notebook 
continha muitas informações 
interessantes: um arquivo com 
ofertas comerciais para o ramo 
de atuação do cliente, sistemas 
de formação de preços, arquivo 
de contratos, planos, etc. O sis-
tema DLP registrou a tentativa 
de download dos documentos 
para uma mídia externa e um 
grande vazamento foi evitado. 
No entanto, o cliente acabou 
visualizando dados aos quais 
ele não deveria ter tido acesso.

E vazamentos ocasionais 
como estes não são raros. De 
acordo com uma pesquisa re-
alizada pela SearchInform, em 
2016 eles foram responsáveis 
por 42% de todos os incidentes 
relacionados à segurança da 
informação nas empresas dos 
países da CEI (Comunidade dos 
Estados Independentes).

Para garantir a proteção 
das informações da empresa 
é necessário desenvolver sua 
estratégia de segurança da in-
formação ou seguir as recomen-
dações abaixo, que permitem a 
redução de riscos:

1. Estabeleça regras para 

o manuseio de informações. 

A estrita observância das regras 
de armazenamento e operações 
com dados e documentos confi -
denciais diz respeito a qualquer 
funcionário - desde o mais alto 
executivo até o profissional 
comum.

2. Realize o treinamento 

dos funcionários do depar-

tamento de segurança da 

informação. Isso pode ser 
feito dentro da estrutura de 
sua organização: atribua esta 
tarefa ao departamento de 
RH ou de TI, ou inclua esta 
função às reponsabilidades do 
departamento de SI. Também 
é possível recorrer aos serviços 
de empresas especializadas 
em treinamento de agentes de 
segurança da informação (CTI, 
Security Awareness Training). 

3. Crie o departamento de 

Segurança da Informação, 

que trabalhará na preven-

ção de incidentes. A tarefa 
dos funcionários de SI não é 
apenas investigar violações, 
mas analisar potenciais amea-
ças. Por exemplo, dar atenção 
especial aos funcionários que se 
enquadram em grupos de risco: 
apostadores, dependentes quí-
micos, funcionários em processo 
de demissão ou insatisfeitos, etc.

4. Implemente soluções 

de proteção da informação. 

Use ferramentas de controle 
de informação: sistema DLP, 
sistema SIEM, etc. É necessário 
monitorar o maior número possí-
vel de canais de transmissão de 
informação dentro da empresa.

5. Abandone a abordagem 

convencional de proteção. 

Por si só, a implementação de 
ferramentas de proteção de in-
formações não é uma garantia de 
segurança, ainda mais se forem 
usadas apenas diante de uma 
necessidade. Frequentemente, 
o incidente ocorre e só então, 
descobre-se que algo não foi 
confi gurado corretamente: um 
canal não estava sendo moni-
torado, um usuário teve acesso 
a informações que deveriam 
ser restritas, etc. Confi gure as 
ferramentas corretamente e mo-
nitore os canais de informação 
constantemente.

6. Faça uso do princípio de 

“freios e contrapesos”. Não 
delegue toda a responsabilidade 
e poder apenas a uma pessoa: 
justamente com esse propósito 
é estabelecido o departamento 
de SI, para ser o “contrapeso” 
ao departamento de TI, que 
muitas vezes tem acesso às mais 
importantes informações confi -
denciais e possui conhecimento 
técnico sufi ciente para usá-las 
indevidamente.

(*) É Diretor Geral da SearchInform 
no Brasil, líder russa em sistemas 

de segurança da informação há 
mais de 20 anos. Com mais de dois 

mil clientes e cerca de 1.200.000 
computadores protegidos, possui 

escritórios em 16 países.

Vladimir Prestes (*)

De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT) e Empresômetro, a para-
lisação dos caminhoneiros em todo o país provocou um prejuízo 
estimado de mais de R$ 26 bilhões em negócios não realizados, 
considerando apenas os oito primeiros dias. Das microempresas 
às grandes corporações, de consumidores a fornecedores, todos 
os setores da economia sentiram o impacto.

A Intuit, multinacional que oferece soluções para controle 
fi nanceiro de pequenas empresas e de pessoas que trabalham 
por conta própria, atende cerca de 4 milhões de pessoas no 
mundo com o QuickBooks, solução baseada na nuvem para 
planejamento e gestão de fi nanças que pode ser utilizada em 
PCs, tablets e smartphones. 

Muitos dos micro e pequenos empresários de vários segmentos 
que utilizam o QuickBooks afi rmaram que foram afetados pela 
greve de alguma forma, seja pelo cancelamento de reuniões, 
a queda nas vendas ou o atraso no recebimento de materiais.

“É necessário planejar inclusive os imprevistos, uma vez que 
para o microempresário é possível mudar a rota rapidamente”, 
afi rma Lars Leber, country manager da Intuit no Brasil.

Os micro e pequenos empresários podem aproveitar a sa-
zonalidade da Copa do Mundo e do Dia dos Namorados para 
compensar os possíveis impactos da greve por meio de planeja-
mento e proatividade. Confi ra as dicas para pequenos e médios 
empreendedores passarem por situações imprevisíveis e darem 
continuidade aos negócios:

 1) Mantenha o fl uxo de caixa para imprevistos e períodos de 
recessão;

 2) Seja persistente e tenha paciência para passar pelos de-
safi os diários dos negócios;

 3)  Aprenda a lidar com a própria ansiedade – faça um 
planejamento anual e procure manter sua atenção no 
cumprimento das metas a curto e médio prazo; 

 4) Seja proativo e faça a gestão de seus clientes para novos 
negócios;

 5) Busque diversifi car seus fornecedores – em caso de atraso 
ou parada repentina você não fi ca na dependência de um 
só fornecedor.

Cinco dicas para micro e pequenos 
empresários driblarem imprevistos

John Maddison (*)
 

Para competir de forma efi caz no mercado digital atual e 
capitalizar com os dados coletados e processados, as or-
ganizações precisam responder rapidamente às mudanças 

do mercado e demandas dos consumidores, ajustar a produção, 
realinhar seus recursos e gerenciar sua infraestrutura. É por isso 
que quase três quartos de todas as organizações começaram a 
convergir sua infraestrutura de tecnologia da informação (TI) 
com suas redes de tecnologia operacional (OT) tradicionalmente 
isoladas.

A convergência das redes de TI e OT traz riscos

Porém, a convergência que possibilita novos modelos de ne-
gócios ágeis também traz novos riscos consideráveis, muitos dos 
quais pegam as organizações de surpresa. A maioria das violações 
da arquitetura de Controle e Aquisição de Dados e Sistemas de 
Controle Industrial (SCADA/ICS) causou um impacto alto ou sig-
nifi cativo nos negócios, comprometendo a capacidade de atender 
aos requisitos de conformidade e diminuindo a funcionalidade e 
estabilidade fi nanceira, além de afetar a segurança dos funcioná-
rios. Para as organizações de OT responsáveis pela infraestrutura 
crítica, qualquer tipo de impacto precisa ser levado a sério.

Estas são apenas algumas das descobertas de um novo estudo 
realizado pela Forrester Consulting, que analisa o estado atual 
da proteção da infraestrutura crítica, incluindo seus desafi os, 
prioridades e estratégias relacionados. Este estudo, realizado em 
janeiro de 2018, entrevistou 429 tomadores de decisão globais 
responsáveis pela segurança da infraestrutura crítica, proteção 
IP, IoT e/ou sistemas SCADA.
• A maioria das organizações reconhece a importância da segu-

rança SCADA/ICS e já realizou várias medidas para proteger 
seus sistemas SCADA/ICS, mas também planejam aumentar 
os gastos com segurança SCADA/ICS em 77%, mais do que 
em qualquer outro segmento de sua rede de TI ou OT. Parte 
do motivo deste aumento de investimento é que quase todos 
os tomadores de decisão reconhecem que há desafi os de 
segurança muito graves relacionados à convergência de TI 
e OT. 

 • As principais preocupações de CSOs/CISOs incluem a inca-
pacidade de identifi car, medir e rastrear adequadamente os 
riscos, as interrupções nos sistemas que afetam os processos 
de cliente e nas operações de negócios causadas por uma 
catástrofe. Além disso, existe um número insufi ciente de 
profi ssionais especializados em segurança, não apenas na 
própria equipe interna (40%), como também nos fornecedo-
res de serviços de segurança terceirizados (41%). Isso não 
é apenas resultado da crescente lacuna de capacitação em 
cibersegurança em toda a indústria de computação, pois inclui 
o fato de que, mesmo entre os profi ssionais de segurança 
disponíveis, poucos têm experiência em ambientes de OT. 

 • Esse enfoque na segurança está sendo reforçado por uma 
série de problemas, sendo que o maior deles é a inclusão de 
soluções na nuvem a sistemas ICS, além da incapacidade de 
identifi car ou agir no risco resultante da visibilidade e do 
controle limitados que a infraestrutura e os serviços na nuvem 
podem oferecer. Depois das preocupações com os ambientes 
na nuvem, os próximos cinco vetores de ataque à segurança 
SCADA/ICS que tiram o sono dos líderes de segurança em 
termos de ambientes de OT são: vírus (77%), hackers inter-
nos (73%) ou externos (70%), vazamento de informações 
confi denciais ou sensíveis (72%) e falta de autenticação do 
dispositivo (67%). 

 • Cada organização pesquisada agora possui tecnologias de 
IoT, uma média de 4,7 tipos diferentes de tecnologias de 
IoT conectada à rede de cada uma delas, incluindo RFID 
passivo, rastreamento de localização em tempo real (RFID 
ativo, banda ultralarga, ultrassom, etc.), rastreamento por 
GPS, sensores de segurança, sensores de rede e sensores 
de condição. Esses dispositivos também usam uma ampla 
variedade de protocolos de comunicação, incluindo Wi-Fi, 

A convergência das redes de TI e OT 
está trazendo riscos à sua organização?

Na nova economia digital, os dados e o que você faz com eles são fundamentais para o sucesso. Os 
consumidores e também os funcionários exigem acesso imediato a informações importantes que 
permitem resolver problemas, tomar decisões acertadas ou realizar transações. Mas essa é a parte da 
equação de dados que a maioria de nós consegue ver

sistemas celulares como CDMA/GPRS/4G, redes de malha, 
telemática e comunicações de campo próximo (NFC). Cada 
uma dessas tecnologias não apenas apresenta seus próprios 
desafi os de segurança, mas como envolvem muitas ques-
tões de segurança inerentes aos dispositivos IoT que foram 
desenvolvidos com códigos ruins, que permitem invasão via 
backdoors e senhas embutidas diretamente em seu fi rmware 
ou que funcionam como dispositivos headless, impedindo até 
mesmo atualizações e correções básicas.

O que você pode fazer?

Para muitas organizações nessa mesma situação, uma dúvida 
muito comum é por onde começar. A maioria das organizações 
pesquisadas acha que a melhor maneira de evitar os desafi os rela-
cionados à OT e TI convergentes é fazer uma avaliação completa 
dos riscos operacionais e dos negócios, independentemente de 
estarem ou não na sua estratégia de convergência.

Outras medidas importantes que as organizações podem 
considerar, com base nas melhores práticas e no feedback dos 
participantes do estudo, incluem:
 • Implementar controles essenciais de segurança de rede, 

como NGFW, IPS e sandboxing na borda do ambiente de OT; 
aumentar a centralização do gerenciamento de dispositivos 
e da tomada de decisões; criptografi a de dados e tráfego; e 
considerando a natureza altamente sensível dos sensores e 
sistemas instalados nos ambientes de infraestrutura crítica, 
implementar monitoramento e controles passivos no ambiente 
de OT.

 • Isolar a infraestrutura crítica das redes de produção, dis-
positivos de TI e dos funcionários usando estratégias de 
segmentação e microssegmentação.

 • Fazer registros e análises contínuos de todo o tráfego de rede 
(análise de segurança).

 • Usar autenticação de dois fatores, incluindo biometria (por 
exemplo, impressão digital, voz, reconhecimento facial, etc.) 
e estabelecimento de controle de acesso baseado na função 
para todos os funcionários via gerenciamento de identidade e 
acesso (IAM) e gerenciamento de identidades com privilégios 
(PIM) para administradores.

 • Desenvolver internamente conhecimento sobre segurança 
específi ca dos sistemas SCADA/ICS, OT e IoT.

Problemas mais complexos exigem abordagens mais simples
O sucesso na nova economia digital exige o desenvolvimento de 

redes integradas capazes de utilizar todos os recursos disponíveis, 
seja dentro da rede de TI tradicional, por meio de dispositivos e 
aplicativos de usuários, em ambientes multinuvem, e até mesmo 
em sistemas SCADA/ICS na sua rede OT. Porém, isso traz novos 
riscos, muitos dos quais com consequências devastadoras. Com 
os ataques cada vez mais frequentes, a possibilidade de uma 
catástrofe colocar trabalhadores ou mesmo comunidades em 
risco continua aumentando; por isso, as organizações precisam 
tomar precauções que permitam ver e responder às ameaças, 
ou até mesmo antecipá-las, independente de onde elas possam 
ocorrer em toda a rede em expansão.

(*) É vice-presidente sênior de produtos e soluções da Fortinet.
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Esta segunda é o vigésimo oitavo dia da lunação. Desde a 01h05 desta segunda a Lua transita em Touro dando a 

tendência em se buscar gratifi cação através da comida. Então, convém controlar abusos alimentares, se for o caso. 

Durante o dia aumenta a determinação e a teimosia, mas também a sensualidade e a noite a vontade de se relacionar, 

e é preciso cuidado, já que podemos nos atrasar muito em algum encontro, passar por toda a sorte de imprevistos, 

fazer negócios que não corresponderão às expectativas ou compras que não atenderão ao que esperávamos.
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Sair do seu ambiente e divertir-se 
poderá fazer bem a sua saúde. Faça 
algo que dê segurança e conforto, 
mas evite muita agitação social. 
Nesta segunda há uma tendência 
em se buscar gratifi cação através 
da comida. Então, convém controlar 
abusos alimentares, se for o caso. 
33/533 – Cinza.

Deve cuidar melhor de seus bens, 
dinheiro e de suas posses materiais. 
Não dependa do acaso para melho-
rar os ganhos fi nanceiros, planeje e 
comece a executar o que foi antes 
planejado. Procure o parceiro certo 
para os seus negócios utilizando a 
intuição. 61/661 – Verde.

Abra espaço para fantasia, converse 
menos e sinta mais as pessoas. Algu-
mas difi culdades que se alongarão 
pelo dia e um quadro que recomenda 
contenção nas ações. A lua em Touro 
aconselha a não mudar a rotina no 
fi nal do dia e permanecer perto de 
quem ama. 88/288 – Claras.

A fase durante este dia com a Lua 
ainda minguando em Touro pede que 
converse menos e ouça mais. As boas 
soluções logo virão tanto no trabalho 
como na intimidade. A motivação 
está ampliada e capacidade muito 
alta para aprender e reter ensina-
mentos. 14/214 – Branco.

Com a Lua em Touro e minguando 
a noite pode acontecer atraso em 
algum encontro, passar por toda a 
sorte de imprevistos, fazer negócios 
que acabem dando a nada e sofrer 
prejuízos. Busque a sintonia de alma 
com seu par, abre seu coração e 
diga dos seus sentimentos. 26/726 
– Vermelho.

Aproveite para o dia viajar e rever 
amigos e ter uma conversa decisi-
va com alguém com quem deseja 
colocar tudo a limpo. Se algo não 
está saindo como desejava, pode 
encontrar respostas para suas dú-
vidas em breve, mas a noite evite 
especular ou mudar algo na rotina. 
76/476 – Verde.

O dia é bom para ser prático e direto 
em suas ações, já que a Lua em Touro 
pede fi rmeza no fi nal desta segunda. 
Confl ito com alguém poderá ser 
superado através do diálogo sincero, 
aberto e franco. Saiba dosar seu 
lado racional com o emocional e se 
controlar. 8/748 – Verde.

Semana de satisfação pessoal, indi-
cando realizações de maior signifi -
cado em seu trabalho e proposta de 
trabalho. O dia aponta difi culdades 
precisando de contenção e modera-
ção nas ações à noite. As atividades 
que necessitem de imaginação se 
desenvolvem bem durante o dia. 
82/382 – Lilás.  

O dia é indicador de alegria e feli-
cidade, bom para a saúde, negócios 
e tudo mais. Procure realizar ativi-
dades que revigorem o corpo e a 
mente. Pode sentir-se inseguro no 
lar e acabar perdendo a paciência 
por bobagens, por isso calma diante 
das difi culdades que surgirem a noite. 
51/351 – Marrom.

Precisa manter o bom senso para 
não sofrer desilusões em negócios 
que realizou. O reconhecimento e 
o aplauso farão a tônica benéfi ca 
nesta segunda. Para seguir adiante 
será necessário tomar importantes 
decisões e agir imediatamente ainda 
nesta semana, não esperando mais. 
84/184 – Cinza.

Com a Lua nesta segunda em Touro 
pode tomar atitudes mais fi rmes, 
mas bem pensadas. E não fi que 
questionando horas a fi o a melhor 
decisão a ser tomada. A noite maior 
c hance de errar diante das tendên-
cias pela falta de sensibilidade e 
intuição. 78/678 – Azul. 

Evite que suas ambições o ceguem 
totalmente não deixando que veja a 
realidade como ela é sem enganos. 
Fique bem atento aos acontecimen-
tos e tenha muita calma nas decisões 
que possam ser tomadas neste meio 
de ano já que os negócios que não 
corresponderão às expectativas. 
15/415 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 11 de Junho de 2018. Dia de Santa Adelaide, Santa Paula 
Frassinetti, São Parísio, São Barnabé Apóstolo, e Dia do Anjo Laoviah, 
cuja virtude é o amor. Dia da Marinha Brasileira, Dia da Televisão, e 

Dia do Educador Sanitário. Hoje aniversaria o ator, diretor e produtor 
Reginaldo Faria que faz 81 anos, o treinador de futebol Mano Menezes 
que nasceu em 1962, a atriz Isabela Garcia que chega aos 51 anos e a 
jornalista Carla Vilhena nascida em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau cresce e evolui espiritualmente através 
do afeto e da atenção que dispensa aos que o rodeiam. Isto lhe possibilita 
serenidade para enfrentar os desafi os e, portanto, boas possibilidades de 
sucesso em seus empreendimentos pessoais. Deve lembrar-se de que é 
crescendo individualmente que enriquece sempre os seus relacionamentos 
sociais e amorosos. Tem um forte desejo de ser honesto, consegue ser sutil 
e direto ao mesmo tempo. No lado negativo precisa superar a tendência 
de se irritar, pois isso pode arruinar o seu charme e afastá-lo dos outros.

Dicionário dos sonhos
CARÍCIA – Dada ou trocada: afeto corres-
pondido, benefícios que lhe agradecerão. Feita 
por mulher jovem: prazer seguido de mágoa. 
Acariciar alguém: ventura. Se acariciado (a) 
por crianças: alegrias. Números de sorte: 18, 
31, 33, 55, 56 e 57.

Simpatias que funcionam
Para ser correspondido no amor: Faça numa 
sexta-feira, após as 21  horas, despetale uma 
rosa e escreva em cada pétala, com o espinho, 
o nome da pessoa que deseja. Atire as pétalas 
em água corrente após feito isso. 
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A personagem Bruxa Morgana, 
famosa na TV com a atriz Rosi 
Campos, há anos, conquista 
os corações de crianças, 
jovens e adultos

Desta vez, a feiticeira comemora 
seu aniversário bruxesco em 
uma grande festa no espetáculo 

“A Bruxa Morgana Contra O Infalível 
Senhor Do Tempo”. A Bruxa Morgana 
(Rosi Campos) sempre soube que tinha 
seis mil anos de idade, mas porque ela 
nunca envelhece, devido à imagem que 
vê no espelho, ela decide investigar 
quantos anos tem e juntamente com 
seus sobrinhos Lucrécia (Ana Guas-
que) e Lourival (Pedro Brandi), pede 
auxilio ao Deus do Tempo Khronus 
(Tadeu Di Pyetro) para descobrir sua 
verdadeira idade e então poder cele-
brar com todos os amigos bruxos sua 
festa de aniversário. Porém, por conta 
de um confl ito antigo com Khronus, 

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
A Luz sempre em expansão.

Você está sempre aprendendo e evoluindo de alguma maneira.
Ainda que você sinta que as coisas estivessem estagnadas ultima-

mente, você está sempre crescendo de alguma maneira. Abra o seu 
coração e a sua mente e permita que o Universo o guie e você conhecerá 
a clareza e a inspiração. Confi e na espera e se concentre nos encontros 
sincronísticos, surpreendentes e divinos e nos belos aspectos da vida 
para mantê-los chegando e navegue na onda da formação do momento.

Confi e em seu Eu Superior e ouça a sua voz interior. Libere todos os 
bloqueios que você percebe que tem em seu caminho e se entregue ao 
Divino dentro de você. Confi e que tudo está bem em seu mundo, e está.

Pensamento para hoje: Esteja totalmente aberto para receber orien-
tação, inspiração e clareza enquanto os seus pensamentos, sentimentos 
e ações criam os encontros divinos.

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

Estreia

A peça À Espera estréia amanhã (8) e conta a his-
tória de duas mulheres acordadas do que deveria ser 
um sono profundo se deparam com o sol que insiste 
em nascer, todos os dias, na mesma hora numa inde-
cifrável realidade. Elas recebem a visita inesperada de 
um homem para uma festa de aniversário. Embora não 
saibam exatamente o que estão fazendo naquele lugar, 
os personagens têm consciência de que estão ali por 
algum propósito. Com, Ella Bellissoni, Jean Dandrah e 
Regina Maria Remencius. 

 
Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 

3221-¬5558. Quintas e sextas às 20h e sábados, às 18h. Entrada franca. Até 21/7.
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Rosi Campos comemora o aniversário da Bruxa Morgana.

Namorados
Ao som de clássicos da dé-

cada de 60 acontece o show 
Love is in the air apresentando 
na playlist da noite, Stevie 
Wonder, The Police, Beatles, 
Led Zeppelin, Steely Dan, Jimi 
Hendrix, Norah Jones, Michael 
Jackson, entre tantos outros 
nomes consagrados estarão 
a cargo da banda paulistana 
Os CoffeeBreakers, formada 
pelos músicos do Funk Como 
le Gusta e da banda do Zeca 
Baleiro: Hugo Hori, Adriano 

Magoo, Kuki Stolarski, Fernan-
do Nunes  e Tuco Marcondes, 
responsáveis pelas versões 
instrumentais, descontraídas 
e bem humoradas do pop e 
do rock. Ao lado deles, Ana 
Deriggi, uma cantora espeta-
cular, de voz única e expert 
em rock antigo. Ela que vem 
se dedicando em pesquisas de 
sonoridades com diferentes 
parceiros e junta-se ao grupo, 
nesse show especial.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, 
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Terça (12) às 
21h. Ingresso: R$ 60.Banda Os CoffeeBreakers e Ana Deriggi.
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À Espera.

Victor Soldano

ela terá que vencer um grande desafi o e 
contará com a ajuda de  sua tia Tia Malu 
(Suzan Damasceno) e de personagens 
históricos como Einstein, Galileu Galilei e 
Leonardo da Vinci. O público é convidado 
a participar de uma grande celebração, 
onde as crianças da plateia que estiverem 
aniversariando, também serão agraciadas 
com o “Parabéns a Você”. O espetáculo 

une cultura, história, aventura, misté-
rio, desenvolvendo a sensibilidade, o 
conhecimento e valores humanos de 
fundamental importância como: compa-
nheirismo, solidariedade, amor e união.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740,  Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sábados e domingos, 
às 15h. Ingressos: R$ 50 e R$ 40. Até 29/7.

Ondas
separatistas

Celebrar o lado humano e congregante da 
criação musical por meio de uma viagem do 
brasileiro por algumas cidades americanas, 
reencontrando essas parcerias e conexões. 
Essa é a proposta do disco/fi lme “Música 
Resiliente Para Pessoas e Lugares”, base 
do show do compositor M. Takara. Na apre-

sentação, o músico vai mostrar o trabalho, 
que é resultado de colaborações de artistas 
estadounidenses, como Joe Lally, Nathan 
Bell e Tim Kerr. Viagem - Em “Música Re-
siliente Para Pessoas e Lugares”, M. Takara 
vai no sentido contrário dos momentos 
de confusões geopolíticas e de ondas de 
separatismo. 

 
Serviço:   Sesc Avenida Paulista, 119, Bela Vista.Quinta 

(14) às 21h. Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia).

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

Empresas & Negócios

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Paulo Gurgel Valente – Alta Books 

– De maneira bastante simplifi cada, sem 
perder profundidade, particularmente 
pela pouca utilização de tecnicismos , o 
consultor economista, vai do particular ao 

macro para explicar como gerenciar e levar a bom termo 
uma empresa, qualquer que seja seu tamanho, mercado ou 
perfi l. Para estudantes e profi ssionais da administração.

Governança Corporativa: 
Guia do conselheiro para 
empresas familiares ou 
fechadas

José Fonseca – Ágora – Sempre fi el às 
lições de Jacob Levy Moreno,  extremamente 
revolucionárias , o autor psiquiatra psicodra-
matista, lançou extensa e vasta obra, junto a 

um arcabouço de diversos autores, elencando pontos 
basilares, gerando assim, um caminho para uma linguagem 
relacional psicodinâmica e patológica. Obra de magnitude 
extra, que norteará tanto estudantes , quanto profi ssionais 
de saúde. Para poucos!

Essência e Personalidade:  
Elementos de psicologia 
relacional 

Frederico Ferreira – Autografi a - Ar-
quivólogo, mestre em história, retrata par-
ticipação importante, nos acontecimentos 

de 1857 a 1861, no reino do Congo . Um bastidor inédito, 
lastreado em substancial conteúdo documental indica ao 
publico, as injunções politicas, diplomáticas e comerciais 
entre nações que disputaram gananciosamente, aquele 
rico território, que servirá para descortinar segredos e 
lastrear, quem sabe, o futuro. Válido para professores, 
estudantes e interessados em valores históricos.

O Imperador e o Príncipe : 
A participação do império 
brasileiro na crise dinástica no 
Reino do Congo (1857-1861)

Andrey Gaio Lima e Daniel Jahchan 

– Rafael Pen (Ilustr) – Novo Século - 

Uma impressionante e futurista estória. É 
o mínimo que se pode afi rmar ao término 

da leitura desta obra. Dois amigos inseparáveis  na faixa 
dos 13 anos de idade, que tinham poder de materializar 
pensamentos,  no dia do aniversário de um deles, realizou 
seus grande sonho: fi car frente a frente com seu ídolo, 
de longa data. Nesse sonhado momento, inicia-se uma 
louca aventura, onde fatos estonteantes acontecem, num 
ritmo alucinante, culminando com fi nal surpreendente. 
Este idoso editorialista, não conseguiu parar de ler. Bom 
molho para ótimo fi lme. Fará o delírio da galera!!

Imaginetrium: 
Materializando sonhos

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

Com apresentação
de Ralph Peter.
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INICÍO A COLUNA comentando a decisão da justiça em 
fazer o bloqueio de bens e de contas bancárias da cantora Anitta, 
atendendo  o pedido da defesa de Kamilla Fialho, que deixou de 
agenciar a cantora em 2014 , quando ela tinha deixado a pouco 
tempo de ser MC Larissa.

KAMILLA acusa a cantora de não pagar a multa estipulada 
por rescisão de contrato quando o vínculo profi ssional entre as 
duas terminou. Porém nada foi bloqueado da cantora; ela teria 
zerado as contas prevendo a derrota. Mas, já no mês de março, a 
justiça negou uma vez mais um recurso da cantora no processo.

DESDE ENTÃO, ANITTA pediu a suspeição da juíza Flavia 
Viveiros de Castro, responsável pelo caso, e que foi rejeitado 
no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Anitta não vem con-
seguindo provar na justiça que ela agiu com razão, o que vem 
sendo mostrado em todas as audiências. 

DE ACORDO COM O ADVOGADO DE KAMILLA, Leonar-
do Gomes, o valor  da causa  pode passar de 30 milhões. Além da 
indenização a empresária  pede que seja ressarcida pela quantia 
que deixou de ganhar com o contrato interrompido. Procurado 
pela coluna a cantora Anitta não retornou as ligações.

SÍLVIO ABREU, diretor de dramaturgia da Globo, fez um 
desabafo: “Se não lançar mais autores, a novela acaba”. Sílvio 
disse que se sente útil  para a Globo, no posto de chefe, justa-

mente por estar ‘preparando o futuro’ da dramaturgia brasileira 
(revelar novelista). Sobre um possível retorno ás novelas como 
autor, ‘não há possibilidade’.

O MOTORISTA DA DUPLA HENRIQUE E JULIANO, 
que está foragido, foi acusado de matar a esposa grávida de 
quatro meses na frente do fi lho de seis anos. Aguinaldo está 
sendo procurado pela polícia  de Goiânia. A coluna, através de 
seu correspondente, está investigando o caso e depois dará 
maiores detalhes.

APÓS O FIM DE ‘ESTRELAS’, ha um mês, a apresentadora  
Angélica segue sem projeto na Globo. Ela tem ainda três meses 
de contrato e corre fortes boatos nos bastidores que Angélica 
deverá ser dispensada. Por outro lado, nem a emissora e nem a 
apresentadora quiseram se pronunciar.

O EX JOGADOR E COMENTARISTA DA GLOBO, Ca-
sagrande, afi rmou no ‘Fantástico’,  ao Dr. Drauzio Varela, que, 
quando era viciado em cocaína, quis contratar um matador de 
aluguel para mata-lo, pois ele não tinha mais saída no caminho 
do vício. Hoje, luta muito para continuar no caminho do bem 
inclusive fazendo palestras.

FRASE FINAL: Um homem não é outra coisa senão o que 
faz de si mesmo - (Jean Paul Sartre).

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

O ministro do Interior aus-
tríaco, Herbert Kickl, e 
o chanceler conservador 

Sebastian Kurz alegaram que os 
líderes religiosos são acusados 
de receberem fi nanciamento 
ilícito do exterior.

Os ímãs são membros da 
Associação Turco-Islâmica 
(ATIB), que promove a co-
laboração cultural e social 
na Áustria e gere dezenas de 
mesquitas. 

A entidade conta com pelo 
menos cem mil membros, é 
muito próxima do Partido da 
Justiça e do Desenvolvimento 
(AKP) do presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan. Serão 
fechadas quatro mesquitas em 
Viena, duas em Alta Áustria 
e uma em Carintia. A ordem 
vem de um decreto do De-
partamento de Religiões do 
governo e não pode ser apela-
da. “Na Áustria, não há espaço 
para sociedades paralelas e 
radicalizações”, disse Kurz. 
Ele também anunciou que o 
governo dissolveu um grupo 

Áustria fecha 7 mesquitas e 
expulsa ímãs ligados a Turquia

O governo da Áustria anunciou o fechamento de sete mesquitas e a expulsão de ímãs muçulmanos

Chanceler austríaco, Sebastian Kurz. 
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“Acredito na liberdade de cul-
to, não no extremismo religioso. 
Quem sua a própria fé para 
colocar em risco a segurança 
de um país deve ser expulso”, 
escreveu no Twitter o ministro 
do Interior italiano, Matteo Sal-
vini. “Espero me encontrar na 
próxima semana com o ministro 
austríaco para discutirmos as 
linhas de ação”, completou. A 
Turquia, por sua vez, criticou a 
Áustria e a chamou de “anti-is-
lâmica e racista”. “[A expulsão 
dos ímãs] é fruto de uma onda 
anti-islâmica, racista, discrimi-
natória e populista”, afi rmou o 
porta-voz de Erdogan, Ibrahim 
Kalin. 

De acordo com ele, o governo 
de Viena quer ‘obter vantagens 
políticas atingindo as comuni-
dades muçulmanas’. “As es-
colhas ideológicas do governo 
austríaco violam os princípios 
da legalidade internacional, as 
políticas de integração social, os 
direitos das minorias e a ética 
da coexistência”, acrescentou 
(ANSA).

chamado Comunidade Reli-
giosa Árabe, que administra 
seis mesquitas.

As ações do governo foram 
baseadas numa lei de 2015 
que, entre outras coisas, proíbe 
que comunidades religiosas 
obtenham fi nanciamento do 
exterior. Kickl, por sua vez, 
informou que os vistos de re-

sidência de dezenas de imãs 
empregados pela ATIB serão 
revisados. Segundo ele, até 60 
imãs ligados à Turquia poderão 
ser expulsos com suas famílias, 
totalizando 150 pessoas. O novo 
governo italiano, formando pelo 
nacionalista Liga Norte e pelo 
antissistema Movimento 5 Es-
trelas(M5S), elogiou a decisão.

Impulsionado pelo segmen-
to de transporte de passagei-
ros, o setor de turismo fechou 
os primeiros quatro meses 
do ano com saldo positivo de 
2.762 postos de trabalho. Os 
dados fazem parte do estudo 
Empregabilidade no Turismo, 
divulgado pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). O estudo indica que 
o segmento de transporte de 
passageiros foi o que mais 
infl uenciou o resultado, ao 
gerar 3.938 postos formais de 
trabalho no período.

Em contrapartida, a área de 
cultura e lazer segue no nega-
tivo, com perda de janeiro a 
abril de 1.069 vagas. Em abril, 
o setor de turismo fechou com 
geração de 2.477 empregos, 
interrompendo uma sequên-
cia negativa verifi cada nos 
meses de fevereiro e março, 
quando foram registrados me-
nos 3.032 postos de trabalho 
no setor. 

Os dados indicam que o se-
tor de turismo empregava em 
abril 2.926.568 pessoas, com 
predominância no segmento 

Turismo volta a gerar 
postos de trabalho depois 
de dois meses em queda
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O estudo indica que o segmento de transporte de passageiros 

foi o que mais infl uenciou o resultado, ao gerar 3.938 postos 

formais de trabalho no período.

de hospedagem e alimentação, 
que respondia por 1,9 milhão 
de pessoas ocupadas; seguido 
pelos diversos meios de trans-
porte de passageiros, com 805 
mil postos.

Os dados indicam que, juntos, 
os dois grupos de atividades 
respondiam por 92,7% da 
ocupação da mão de obra nos 
diversos segmentos turísticos. 
Para o economista da CNC An-
tonio Everton, “a concentração 
do emprego refl ete, principal-
mente, o interesse das pessoas 
pelo consumo de viagens, hos-

pedagem e alimentação fora 
do domicílio”.

Para a entidade, no entanto, 
a greve dos caminhoneiros e a 
escassez de combustíveis, em 
11 dias no mês de maio, podem 
modifi car a tendência do setor 
no curto prazo. “As medidas 
de resolução da crise, tomadas 
pelo governo, afetarão o equi-
líbrio inicial da economia. Isso 
vai interferir nas decisões de 
gastos das famílias, deixando
-as cautelosas com relação às 
despesas com turismo”, avalia 
Everton (ABr).

Entre os dias 5 e 10 de junho, 
o Inhotim promove a Semana 
do Meio AmbientePara 2018, 
a equipe técnica do Jardim Bo-
tânico Inhotim fez uma seleção 
inédita de plantas nativas de 
seu acervo, que serão utilizadas 
nas diversas atividades ofer-
tadas ao público. Ao longo da 
programação, os participantes 
poderão levar para casa mudas 
de ipê-branco, palmeira-juçara 
e tamboril. Serão disponibili-
zadas 250 mudas produzidas 
no Viveiro Inhotim a partir de 
sementes das árvores matrizes 
que compõem o acervo botâni-
co do Instituto.

Para o diretor do Jardim 
Botânico, Lucas Sigefredo, o 
evento reafi rma o compromisso 
do Inhotim com a conservação 
da biodiversidade: “Entender 
o papel das plantas nativas é 
fundamental no processo de 
sensibilização e de engaja-

mento individual e coletivo. 
Na medida em que as pessoas 
conhecem e se aproximam do 
meio que as circundam, elas 
atribuem valor e cuidam. Nes-
se contexto, o Inhotim é um 
importante espaço de troca, 
refl exão e inspiração”.

Localizado na cidade de 
Brumadinho (MG), o Inhotim 
está inserido no bioma Mata 
Atlântica com encraves de 
Cerrado – dois biomas com 
alta riqueza biológica. Além das 
plantas exóticas (provenientes 
de fora da fl ora original local), 
o Instituto abriga um relevante 
acervo botânico com milhares 
de espécies nativas, incluindo 
plantas raras, endêmicas e ame-
açadas de extinção. As espécies 
são usadas pela equipe do Jar-
dim Botânico e pelo Educativo 
Inhotim para atividades de edu-
cação, pesquisa, conservação e 
lazer (inhotim.org.br).

Inhotim com foco na 
conservação de plantas nativas Já está disponível em todas 

as plataformas digitais “O 
Tom da Takai”, novo álbum da 
cantora Fernanda Takai em 
homenagem a Tom Jobim e 
aos 60 anos da Bossa Nova. O 
repertório traz novas versões 
para 13 canções do Maestro que 
foram menos regravadas do que 
os clássicos mais conhecidos 

do grande público. O disco foi 
gravado e mixado no Estúdio 
Tambor (Rio de Janeiro) com 
produção e arranjos de Marcos 
Valle e Roberto Menescal. “O 
Tom da Takai” será lançado 
também em CD e vinil pela gra-
vadora Deck. Para ouvir, aces-
se: (https://fernandatakai.lnk.
to/OTomdaTakaiAlbumPR).

Nota

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: EDSON GABRIEL JUSTINO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1998, residente e domiciliado 
na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Edson Fernando Justino e de Vilma Maria de 
Matos. A pretendente: JÉSSICA PEREIRA ZACARIAS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 22/05/1997, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Pereira Zacarias e de Adenir 
Pereira da Silva.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Marina critica 
estratégia de 
polarizar com 
Bolsonaro

Rio - Em entrevista a jorna-
listas estrangeiros, concedida 
no Rio de Janeiro na sexta-feira 
(8), a pré-candidata da Rede 
à Presidência da República, 
Marina Silva, criticou a estra-
tégia de centrar críticas ao 
pré-candidato Jair Bolsonaro 
(PSL): “É um erro os partidos 
orientarem sua estratégia para 
combater o Bolsonaro. Temos 
um projeto para o Brasil e va-
mos debater com todos, sem 
polarizar. Queremos saber os 
projetos de todos sobre saúde, 
educação, segurança”, afi rmou.

Marina criticou, no entanto, a 
liberação do comércio de armas 
como solução para o problema 
da segurança pública, como 
defende Bolsonaro. “Não é assim 
que se resolve, não adianta dar 
uma arma para cada cidadão. 
Isso só vai aumentar o problema. 
Não queremos uma arma como 
símbolo do Brasil”, afi rmou.

Sobre o aborto e a libera-
ção de drogas, outros temas 
recorrentes na eleição, a pré-
candidata defendeu que essas 
questões sejam decididas via 
plebiscito. “Precisamos fazer 
um debate sem usar rótulos”, 
pontuou. Ninguém defende o 
aborto como método regular 
contraceptivo, mas numa situ-
ação excepcional. Isso tem que 
ser debatido com fundamentos 
médicos e sem preconceito”, 
ponderou (AE).
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O mercado jurídico 

oferece inúmeras 

possibilidade de 

recuperação de créditos 

tributários em nível 

federal. 

Muitos desses créditos 
podem ser pleiteados 
administrativamente 

com um eletrônico de restitui-
ção ou compensação, por meio 
do conhecido PER/DCOMP 
(pedido de restituição ou 
compensação). Por outro lado, 
alguns créditos só poderão ser 
usufruídos após o contribuinte 
acionar o Poder Judiciário, 
para que este declare seu di-
reito ao tão almejado crédito. 

Caso o contribuinte seja 
vencedor no Judiciário, ou seja, 
se a decisão judicial favorável 
transitar em julgado (momento 
a partir do qual não cabe mais 
recursos), poderá habilitar seu 
crédito perante a autoridade 
administrativa (Receita Fede-
ral), para posterior utilização. 
O problema de buscar o reco-
nhecimento judicial do crédito 
tributário é a demora, mesmo 
em casos em que o direito é 
certo, os contribuintes preci-
sam segurar a ansiedade para 
reaver os valores (tributos) 
indevidamente recolhidos nos 
últimos cinco anos. 

Atualmente, especialmente 
com o advento do novo Código 
de Processo Civil, essa ânsia 
parece ter solução. O novo Có-
digo permitiu ao contribuinte 
formular ao Puder Judiciário  
pedido para que parte da sua 
pretensão – que será defi niti-
vamente analisada somente ao 
fi nal do processo – seja defe-
rida pelo juiz logo no início do 
processo, desde que seu direito 
esteja evidente. É a chamada 
“tutela de evidência”.

Isso signifi ca que, caso o 
direito almejado seja evidente, 
o contribuinte pode anteci-
par parte do seu pedido. Por 
exemplo: nos casos em que a 
tese discutida já esteja pacifi -
cada pelos tribunais superiores 
(STF e STJ), por meio do que 
chamamos de recursos repre-
sentativos de controvérsia ou 
paradigmáticos, legalmente 
denominados de recursos 
repetitivos (STJ) e de reper-
cussão geral (STF).

Um caso emblemático de re-
percussão geral é o da exclusão 
do ICMS da base de cálculo do 
PIS e da COFINS, por meio 
da qual o Supremo Tribunal 
Federal entendeu favoravel-
mente ao contribuinte. Nesse 
caso, por exemplo, a tese está 
pacifi cada, mas ainda não se 

sabe a partir de qual momento 
(modulação dos efeitos pelo 
STF) o contribuinte poderá 
se valer do seu direito.

Pois bem, vejamos essa 
situação sob a ótica dos contri-
buintes que já ingressaram ou 
pretendem ingressar com ação 
judicial para obter o direito à 
exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS. 
Em regra, os contribuintes só 
poderão compensar os valores 
recolhidos indevidamente 
nos últimos cinco anos após 
o trânsito em julgado da sua 
ação judicial. 

Todavia, o Poder Judiciário 
e o Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (CARF) já 
se posicionaram no sentido de 
que é possível o contribuinte 
realizar compensação antes 
do trânsito em julgado, desde 
que amparado por decisão 
judicial que tenha concedido 
a “tutela de evidência” para 
tanto. O problema no caso 
utilizado como exemplo é que 
o Supremo Tribunal Federal 
ainda não decidiu a partir de 
que momento os contribuintes 
que ingressaram com ação 
para excluir o ICMS da base 
de cálculo do PIS e da COFINS 
poderão fazê-lo. 

Ou seja, se poderão utilizar o 
crédito dos últimos cinco anos; 
se somente a partir de 2018; se 
após o trânsito em julgado do 
recurso extraordinário no STF, 
dentre outras possibilidades. 
Mesmo diante dessa incerteza, 
muitos contribuintes estão 
pleiteando no Judiciário o 
direito de compensar, desde 
logo (desde o deferimento da 
tutela de evidência), os valores 
indevidamente recolhidos a 
título da contribuição ao PIS e 
da COFINS nos últimos cinco 
anos. 

O pleito dos contribuintes 
tem embasamento legal, toda-
via, a utilização das decisões 
que permitem a compensação 
antes do trânsito em julgado 
deve ser analisada caso a 
caso, sob a ótica fi nanceira e 
do plano de negócio de cada 
contribuinte, uma vez que há 
o risco de, após a modulação 
dos efeitos da decisão favorável 
ao contribuinte, o Fisco peça a 
devolução dos valores “indevi-
damente compensados”.

(*) - É sócia do FFAdvogados, 
áreas de contencioso tributário, 

procedimento administrativo 
tributário, compliance e

direito do entretenimento
(thais.francoso@ffl  aw.com.br).

(**) - Advogado do FF Advogados, 
áreas contencioso

tributário e procedimento
administrativo tributário

(magnus.souza@ffl  aw.com.br).

Compensação ou 
não, eis a questão

Thaís Folgosi Françoso (*) e
Magnus Barbagallo de Souza (**)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de junho de 2018

Conceito  - A outorga conjugal 

consiste, conforme disposição 

legal, na concordância de um 

cônjuge para que o outro possa 

praticar determinados atos 

jurídicos.

Contratos que exigem outorga conjugal
Art. 1.647 do Código Civil dispõe: Ne-

nhum dos cônjuges pode sem autorização 
do outro exceto no regime da separação 
absoluta.

I  -  Alienar ou gravar de ônus real os 
bens imóveis.

Ônus real – hipoteca, alienação fi duci-
ária em garantia de bens imóveis.

II – Pleitear como autor ou réu , sobre 
esses bens ou direitos.

III – Prestar fi ança ou aval, salvo na 
condição de representante legal de uma 
empresa em nome dela.

IV – Fazer doação de bens comuns ou 
dos que possam integrar futura meação 

Separação obrigatória
Ocorre quando um dos cônjuges ou 

ambos forem maiores de setenta anos.

Suprimento de outorga
Pode ser requerido ao juiz o suprimento 

da outorga quando um dos cônjuges a 
denegue sem motivo justo ou lhe seja 
impossível concedê-la.

Motivo justo seria doença ou ausência.

Regime de Casamento

1. Comunhão universal: todos os bens 
comunicam-se entre os cônjuges 

2. Comunhão Parcial – Comunicam-se 
os bens que sobrevierem ao casal na 
constância do casamento ( É o regime 
da Lei) 

3. Separação total de bens – Permane-
cem sob a administração exclusiva de 
cada cônjuge e só por eles alienáveis.
(exige Pacto Anti – Nupcial ) 

(*) - Direito Empresarial e Mercado
de Capitais.

Contratos que exigem
a Outorga Conjugal

Leslie Amendolara (*)

Página 10

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: REINALDO DA SILVA SANTOS, nascido em São Paulo - SP, no dia 
11/03/1980, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de escritório, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nunes dos Santos e de Maria Benedita da 
Silva Santos. A pretendente: LUCIANA NOGUEIRA DA COSTA, nascida em Osasco - 
SP (Registrada em Carapicuíba - SP), no dia 11/01/1985, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maury Alves 
da Costa e de Célia Nogueira da Costa.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DE LIMA, nascido em São Paulo - SP, no dia 
11/07/1971, estado civil divorciado, profi ssão professor, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabio Camargo de Lima e de Cacilda Martins Ferreira 
de Lima. A pretendente: PATRICIA TEODORO DA SILVA PEREIRA, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 24/05/1976, estado civil divorciada, profi ssão consultora de negócios, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Gomes Pereira 
e de Maria Ituaquena da Silva Pereira.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

Envolvido em mais uma po-
lêmica, o Facebook admitiu 
na última quinta-feira (7) que 
uma falha interna modifi cou a 
privacidade de publicações na 
rede social e atingiu 14 milhões 
de usuários. Postagens que de-
veriam ser visíveis somente para 
“amigos” apareceram também 
para pessoas não inclusas na lista 
de contatos. 

O problema ocorreu em maio, 
por conta de um vírus que se es-
palhou pelo Facebook. A empre-
sa informou que está notifi cando 
os usuários afetados. Recente-
mente, a rede social de Mark 
Zuckerberg esteve envolvida em 

um escândalo com a consultoria 
britânica Cambridge Analytica. 
Um professor repassou dados 
coletados com permissão do 
Facebook para a empresa, que os 
usou indevidamente nas eleições 
dos Estados Unidos em 2016, em 
prol de Donald Trump. 

Por conta disso, Zuckerberg 
prestou depoimentos diante do 
Congresso dos EUA e do Parla-
mento Europeu. Ele admitiu as 
falhas na plataforma e descul-
pou-se pela violação de dados. 
A Cambridge Analytica, por sua 
vez, encerrou suas atividades em 
maio, após os problemas com a 
rede social (ANSA).

Facebook tornou públicos posts 
de 14 milhões de usuários

O Tinder, por exemplo, possui mais de 50 milhões de 
usuários cadastrados. O aplicativo Happn apontou, em 
sua última pesquisa, que 60% dos brasileiros estão co-

nectados a algum aplicativo de relacionamento. 

A utilização dessas ferramentas deve estar sempre aliada a 
uma série de cuidados, uma vez que os apps são constantemente 
usados por fraudadores profi ssionais como meio de atrair vítimas, 
ainda mais com a aproximação do Dia dos Namorados. A data 
pode facilitar a atuação dos golpistas. Segundo Ian Cook, diretor 
sênior da Kroll, especializada em gestão de riscos corporativos e 
investigações, é comum a prática de versões da famosa ́ fraude 
do pagamento antecipado´, ou ´fraude nigeriana´. 

Neste tipo de fraude, o golpista, após conquistar a confi ança 
da vítima, solicita a transferência de quantias em dinheiro para 
diferentes fi nalidades, como a compra de passagem aérea ou, até 
mesmo, para mudar de país e estabelecer um relacionamento 
sério com a vítima. Os criminosos encontram formas de cativá
-las com artimanhas cada vez mais sofi sticadas. 

 
“Já me deparei com golpes extremamente refi nados, a ponto 

de o fraudador criar um site falso de um determinado banco e 
dar à vítima total acesso aos dados, levando-a a acreditar que 
ele possui muito dinheiro em conta corrente. Outro formato 
muito utilizado é o envio de cópias de extratos fraudados, que 
comprovariam a quantia de dinheiro alegadamente depositada 
na instituição fi nanceira”, informa Ian. 

“Nestes casos, o próprio golpista pode também se passar pelo 
gerente do banco, solicitando valores a título de tarifas bancá-
rias para liberação do dinheiro depositado. Ele pode também 
fi ngir ser ofi cial da autoridade fi scal estrangeira e informar que 
o dinheiro só poderá ser enviado ao Brasil após o pagamento 
de impostos locais”, explica. “Os valores são enviados através 
de empresas de remessa de valores ou remetidos a contas de 
´laranjas´ e vão direto para o fraudador”, complementa. 

 
De acordo com dados da Receita, a alfândega frequentemen-

te recebe ligações de pessoas que querem retirar presentes 
supostamente retidos e que só seriam liberados mediante o 
pagamento de impostos. No entanto, esses presentes nunca 
chegaram ao país. Na realidade, tais ligações vêm de vítimas 

Golpes em aplicativos de relacionamento 
continuam a fazer vítimas

O número de usuários de sites e aplicativos de encontros amorosos segue crescendo

do mesmo tipo de golpe. A fraude vem acontecendo pelo 
menos desde 2016, na qual estelionatários criam perfi s falsos 
na internet, normalmente aparentando ser estrangeiros com 
ótimas condições fi nanceiras. 

 
Após o envio ilusório dos presentes, a vítima é instruída a 

depositar um valor específi co – em geral, é fornecida uma conta 
corrente de pessoa física para o depósito – para que a alfândega 
libere as mercadorias. Ainda, em alguns casos, o estelionatário 
chega a afi rmar que está encaminhando um anel de noivado para 
casar-se com a vítima. Depósitos no valor de até 20 mil reais 
chegaram a ser efetuados por vítimas do golpe.

 
Recentemente, uma quadrilha composta por nove nigerianos 

e duas brasileiras foi presa em São Paulo. O grupo criava per-
fi s de militares, médicos ou empresários estrangeiros que se 
apresentavam às vítimas com interesse de imigrar para o Brasil 
e buscar um relacionamento amoroso. Depois, os golpistas 
diziam que precisavam de ajuda das interessadas para viajar 
ao Brasil. Elas, então, enviavam quantias consideráveis para os 
integrantes da quadrilha.

 
“Os canais de comunicação se multiplicaram e a quantidade de 

pessoas que usam a internet para encontrar parceiros também, 
já que estes aplicativos são facilitadores. Consequentemente, 
o crescimento de sites de relacionamentos potencializou esse 
tipo de crime, já que aqueles que são mal-intencionados tam-
bém passam a atacar mais no meio digital”, explica o executivo. 
Cook recomenda maior desconfi ança do público como primeira 
medida de cautela e sugere pesquisas em ferramentas de busca 
confrontando o nome do interlocutor com sua as informações 
dadas por ele, por exemplo, locais que frequenta, profi ssão, 
amigos. 

É possível também, através de ferramentas de busca, identifi -
car se as fotos enviadas pelo interlocutor são reais ou se foram 
obtidas pela internet. Além disso, o especialista ainda alerta 
para não dividir dados pessoais sob qualquer hipótese e, muito 
menos, transferir valores de qualquer montante. “Nunca envie 
nenhuma quantidade em dinheiro para alguém que você conhece 
apenas online, independentemente, da história contada pelo 
pretendente”, adverte. Às vítimas, a orientação é suspender 
imediatamente qualquer comunicação com o criminoso.

 
Fonte e mais informações: (www.kroll.com/brasil).

A crescente procura pelos 
vistos eletronicos para o 
Brasil tem evidenciado que 
as medidas de facilitação 
de visto são fundamentais 
para o aumento da atração 
de viajantes internacionais. 
Desde a entrada em vigor do 
e-Visa para Austrália, Canadá, 
Japão e Estados Unidos, em 
janeiro, o número de pedido 
de entrada no país cresceu 
41% passando de 57.548, em 
2017, para 81.123 neste ano. 

“A exigência de visto de 
entrada é a principal barreira 
para atração de turistas. A facilitação de viagens pode gerar 
um aumento de até 25% no fl uxo entre os destinos e o fato 
de termos registrado um crescimento ainda mais signifi cativo 
mostra que a curto, médio e longo prazo colheremos signifi ca-
tivos resultados para o turismo nacional”, avaliou o ministro do 
Turismo, Vinicius Lummertz. 

Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores contabili-
zou 66.962 e-Visas processados para viajantes das nacionalidades 
benefi ciadas com a medida, desde outubro de 2017, quando a 
medida passou a valer para o primeiro país benefi ciado, a Aus-

tralia. Os cidadãos americanos 
foram responsáveis por 69% 
de todos as solicitações de e-
Visas: 46.192. Os australianos 
aparecem na segunda colo-
cação com 10.693, seguidos 
dos canadenses (6.084) e 
japoneses (3.993).

Apenas em maio foram re-
gistrados 20.006 pedidos de 
visto, sendo 15.890 e-Visas. 
Ainda em relação ao último 
mês, os cidadãos canadenses 
foram responsáveis pelo maior 
aumento da demanda, com 
um salto de 50,7% em relação 

ao mesmo período do ano anterior. Eles foram seguidos dos 
Estados Unidos (35,7%), Japão (37,1%) e Austrália (19,1%).

O Ministério do Turismo também tem trabalhado para facilitar 
a entrada de turistas chineses no Brasil. O país asiático envia 135 
milhões de viajantes para o mundo que gastaram, no ano passado, 
US$ 250 bilhões. Entre as medidas está o aumento, até o fi nal 
deste ano, de três para 12 visas centers em funcionamento na 
China. Além disso, entrou em vigor no ano passado a ampliação 
de três meses para cinco anos o tempo de duração dos vistos de 
turistas com múltiplas entradas e estada de até 90 dias (MTur).

Aumenta a procura pelos vistos 
eletronicos para o Brasil
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