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BOLSAS
O Ibovespa: -0,58% Pontos: 
74.686,67 Máxima de +0,38% 
: 75.407 pontos Mínima de 
-0,83% : 74.501 pontos Volu-
me: 8,61 bilhões Variação em 
2018: -2,25% Variação no mês: 
-2,6% Dow Jones: +0,57% Pon-
tos: 26.145,99 Nasdaq: +0,75% 
Pontos: 8.013,71 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1993 Venda: R$ 4,1998 
Variação: +1,17% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,28 Venda: R$ 4,38 
Variação: +1,15% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1631 Venda: R$ 
4,1637 Variação: +0,92% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,1430 
Venda: R$ 4,3470 Variação: 
+1,09% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,47% ao 
ano. - Capital de giro, 9,83% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.208,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,22% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 162,000 
Variação: +2,47%.

Cotação: R$ 4,2075 Variação: 
+0,92% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,169  Venda: US$ 1,1691  
Variação: +0,54% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,9070 Venda: R$ 
4,9090 Variação: +1,7% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,8270 Ven-
da: R$ 5,0930 Variação: +1,66%.

Futuro: -0,36% Pontos: 74.960 
Máxima (pontos): 76.005 Míni-
ma (pontos): 74.765. Global 40 
Cotação: 740,555 centavos de 
dólar Variação: -0,14%.

“Engolimos de 
uma vez a mentira 
que nos adula e 
bebemos gota a 
gota a verdade que 
nos amarga”.
Denis Diderot (1713/1784)
Filósofo francês

ja, 6,7 milhões de toneladas de 
banana, 1,9 milhão de tone-
ladas de uva e 1,5 milhão de 
toneladas de abacaxi (ABr).

Em 2017, o país teve 
safra recorde de ce-
reais, leguminosas e 

oleaginosas, chegando a 
238,4 milhões de toneladas. 
Os dados estão na pesquisa 
divulgada ontem (13) pelo 
IBGE. O aumento foi de 28,2% 
na comparação com 2016, com 
crescimento da área colhida 
em 5,9%. A produtividade foi 
impulsionada pelas condições 
climáticas favoráveis, depois 
de um ano infl uenciado pelo 
fenômeno El Niño. Um dos 
destaques, segundo o geren-
te de agricultura do IBGE, 
Alfredo Guedes, é o avanço 
da soja sobre a Região Norte 
- com produção de 5 milhões 
de toneladas e atrás apenas 
do açaí. 

 País tem safra recorde 
de frutas, leguminosas, 
cereais e oleaginosas

A área plantada do milho 
cresceu 10,4%, o que elevou a 
produção em 52,3%, alcançado 
safra recorde de 97,7 milhões 
de toneladas. A produção de 
arroz teve aumento de 17,4% 
e a de feijão 15,9%, o que 
resultou em queda no valor 
ao consumidor fi nal, após o 
aumento de preço em 2016. O 
país produziu, em 2017, 12,5 
milhões de toneladas de arroz 
e 3 milhões de toneladas de 
feijão. Somados, os 14 produtos 
do grupo cereais, leguminosas 
e oleaginosas respondem por 
77,4% da área colhida no país 
e 54,6% do valor de produção.

Os 23 produtos frutíferos 
pesquisados pelo IBGE so-
maram R$ 38,9 bilhões em 
2017, um aumento de 4,6% 

em relação a 2016 e um novo 
recorde. O destaque é a laranja, 
com R$ 8,6 bilhões, 2% a mais 
do que no ano anterior. A área 
colhida de laranja foi de 631,7 
mil hectares, sendo que 77,8% 
estão nos estados de São Paulo, 
Bahia e Minas Gerais.

O açaí, incluído na pesquisa 
a partir da safra de 2016, apre-
senta dados surpreendentes, 
alcançando o posto de terceiro 
lugar na produção de frutas. É 
levado em conta o açaí plantado, 
excluída a produção extrativista. 
A produção em 2017 foi de 1,3 
milhão de toneladas, com valor 
total da produção de R$ 5,5 bi-
lhões. Isso elevou o Pará ao posto 
de segundo estado produtor 
de frutas, com crescimento de 
25,1% no valor de produção no 

A produção de açaí somou 1,3 milhão e toneladas

e a Região Norte lidera no país.

ano, chegando a R$ 6,8 bilhões. 
São Paulo é o principal pro-

dutor de frutas, com destaque 
para a laranja; e o Rio Grande 

do Sul vem em terceiro, tendo 
como principal produto a uva. 
Em 2017, o país produziu 17,5 
milhões de toneladas de laran-

Abono Salarial 
Começou ontem (13) o paga-

mento do Abono Salarial ano-base 
2017 para trabalhadores da inciati-
va privada nascidos em setembro e 
para servidores públicos com fi nal 
de inscrição 2. Este é o terceiro 
lote de liberação do benefício, que 
vai destinar R$ 1,4 bilhão para 1,9 
milhões de trabalhadores. Quem 
nasceu entre julho e dezembro 
recebe o abono ainda este ano. 
Os nascidos de janeiro a junho 
poderão efetuar o saque em 2019. 

Segundo sondagem realizada 
em julho pelo Serasa Empre-
endedor – braço da Serasa 
Experian voltado ao microem-
preendedor, considerando as 
próximas datas comemorativas 
com forte poder de movimentar 
a economia – Dia das Crianças, 
Black Friday e Natal –, 63% 
dos empreendedores elege-
ram o período natalino como 
o melhor momento para con-
centrar esforços e aumentar 
o faturamento. Em segundo 
lugar, aparece a Black Friday, 
com 25%, e em terceiro, o Dia 
das Crianças, com 12%.

Na sondagem realizada com 
385 MEIs e MEs dos mais 
variados segmentos, quem 
elegeu o Natal como a melhor 
data, defi niu o prazo de 2 a 3 
meses como o mais apropriado 
para se programar e atender 
as demandas de fi m de ano. 
Segundo a gerente do Serasa 
Empreendedor, Barbara Pas-
suello, é fundamental que o 
empreendedor aproveite as 

Giorgio Venturieri/Embrapa

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) manteve 
a condenação do ex-diretor 
de Serviços e Engenharia da 
Petrobras, Renato Duque, pelo 
crime de corrupção passiva. 
No julgamento do recurso de 
apelação criminal, a 8ª Turma 
do tribunal ainda aumentou 
a pena de dez anos para 28 
anos, cinco meses e dez dias de 
reclusão. Duque foi condenado 
em agosto do ano passado pelo 
juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba. 

A sentença foi proferida em 
processo da Operação Lava 
Jato que investigou a formação 
de um cartel pela construtora 
Andrade Gutierrez e outras 
empreiteiras para garantir 
contratos com a Petrobras. 
A defesa de Duque tentava 
anular a decisão de Moro no 
processo. 

“Os depoimentos dos colabo-
radores são fi rmes e coerentes 
no sentido de que o acusado, na 
condição de diretor da Petro-
bras, recebia vantagem ilícita 
das empreiteiras participantes 
do ‘clube’, consistente em 

Renato Duque teve a pena 

aumentada.

Mansão de Cabral em 
Mangaratiba é leiloada

A mansão do ex-governador 
Sérgio Cabral, em Mangaratiba, foi 
arrematada ontem (13) por R$ 6,4 
milhões, valor mínimo estipulado 
no leilão, que ocorreu no auditório 
da Justiça Federal, no centro do 
Rio. Já a lancha, de R$ 3,2 milhões, 
será oferecida em um futuro leilão, 
após uma nova avaliação, segundo 
o leiloeiro Renato Guedes. 

Foram arrematados os três car-
ros blindados de Cabral: um Land 
Rover Discovery, por R$ 251 mil; 
um Land Rover Freelander, por R$ 
156 mil; e um Hyundai Azera, por 
R$ 78 mil. O comprador do Land 
Rover Discovery, um empresário 
do setor de saúde, que não quis 
se identifi car, disse que o maior 
atrativo foi o carro ter blindagem 
nível 4, que suporta tiros de fuzil, 
e que raramente é permitida para 
o cidadão comum. Também foram 
vendidos três apartamentos do 
operador de Cabral, Ary Filho, na 
Avenida Lúcio Costa, na Barra da 
Tijuca, de frente para o mar, por 
um total de R$ 9 milhões. Um lote 
de relógios importados, que eram 
do ex-secretário Hudson Braga, foi 
arrematado por R$ 39,7 mil (ABr).

Rio - Ciente de que dispu-
ta diretamente votos com a 
recém-ofi cializada candidatura 
de Fernando Haddad (PT), 
o candidato do PDT, Ciro 
Gomes, criticou duramente o 
petista ontem (13). O pedetista 
adotou a estratégia de acusar 
o ex-prefeito de São Paulo de 
fragilidade política e também 
questionar sua capacidade de 
derrotar Jair Bolsonaro (PSL) 
num eventual segundo turno 
- evocando a eleição de 1989.

“O atributo do Haddad pre-
sidente indicado por Lula, isso 
vai dar m(*), não tenho a menor 
dúvida”, disse Ciro, citando o ex-
-presidente Lula, durante evento 
na Academia Brasileira de Ciên-
cias (ABC). “Porque se der certo, 
não dá certo, compreende? Pode 
dar certo eleitoralmente, mas 
não vai dar certo”.

Segundo o pedetista, o PT já 
sabia que Lula não poderia ser 
candidato, mas, ainda assim, 
manteve a candidatura do ex-
-presidente até o último minuto 
possível antes de ofi cializar 
a de Haddad. O objetivo do 
PT é transferir a expressiva 
intenção de voto em Lula para 
Haddad - votos que Ciro luta 

Candidato do PDT, Ciro Gomes.

São Paulo - A facilitação 
do porte de arma no campo, 
medida proposta para tentar 
combater o crescimento do 
apoio a Jair Bolsonaro entre 
setores do agronegócio, fi cou 
de fora do capítulo sobre Segu-
rança Pública do programa de 
governo de Geraldo Alckmin. 
No documento, as armas de 
fogo são mencionadas apenas 
nós tópicos que advogam o 
combate ao tráfi co de drogas e 
armas, bem como em medidas 
para promover a identifi cação, 
controle e rastreamento das 
disponíveis e retirar de circu-
lação as ilegais.

A fl exibilização do porte de 
arma no campo foi defendida 
pela primeira vez em maio pelo 
ex-governador - um defensor 
histórico do desarmamento da 
população -, e aconteceu um dia 
após Bolsonaro propor, em even-
to com produtores do Cerrado em 
Brasília, distribuir um fuzil para 
cada fazendeiro. A segurança é 
uma das principais preocupações 
dos produtores rurais.

Candidato Geraldo Alckmin.
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São Paulo - Um relatório do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) revela que a maioria do 
judiciário brasileiro é formada 
por homens, brancos, casados, 
com fi lhos e católicos. Partici-
param da pesquisa 11.348 ma-
gistrados, representando 62,5% 
de um total de 18.168 juízes, de-
sembargadores e ministros dos 
tribunais superiores. A pesquisa 
Perfil Sociodemográfico dos 
Magistrados, divulgada ontem 
(13), mostra que a participação 
das mulheres (37%) ainda é me-
nor do que a de homens (63%).

Mulheres representam 39% 
dos juízes titulares, mas o por-
centual cai com a progressão 
na carreira: elas são 23% dos 
desembargadores e 16% dos mi-
nistros dos tribunais superiores. 
As mulheres também progridem 
menos na carreira jurídica em 
comparação com eles. A idade 
média do magistrado brasileiro 
é de 47 anos. Os juízes mais 
jovens estão na Justiça Federal, 
com 13% deles até 34 anos; 49% 
entre 35 e 45 anos; e 9% com 
56 anos ou mais. 

Oito em cada dez juízes brasi-
leiros são casados ou possuem 
união estável. Entre os homens, 

Oito em cada dez juízes 

brasileiros são casados.
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63% dos microempreendedores apostam 
no Natal para aumentar as vendas

e se planejando de forma anteci-
pada para não deixar escapar as 
oportunidades”, diz Passuello.

Também foi possível identifi -
car como deve ser a preparação 
dos microempreendedores 
frente ao aumento no volume 
de negócios esperado para a 
época natalina. A solicitação 
de empréstimos correspondeu 
a quase um terço das respostas, 
como a principal iniciativa a ser 
adotada (29%). Na sequência, 
o aumento de ações de divul-
gação aparece com 26%.

Na comparação com as 
outras datas comemorativas 
consideradas no levantamento, 
o potencial natalino de vendas 
sobressaiu na escolha de todos 
os segmentos de microempre-
endedores individuais e micro-
empresas. No topo do ranking 
dos que miraram nessa época 
para turbinar o faturamento 
estão os MEIS e as MEs do 
Comércio (67%), seguidos 
por Indústria (65%) e Serviços 
(62%) - (Serasa Experian).

Comércio é o segmento 

que mais visa o Natal para 

turbinar negócios
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principais datas sazonais, tanto 
para ampliar a visibilidade e 
se destacar da concorrência, 
quanto para fomentar o cres-
cimento de forma planejada.

“O Natal é considerado o perío-
do mais forte para incrementar 
o faturamento das empresas, 
aproveitando a tradição de fi m 
de ano e a injeção do décimo 
terceiro salário na economia. 
O resultado da pesquisa reforça 
que os empreendedores estão 
conectados com esta realidade 

TRF4 aumenta pena de 
Renato Duque para 28 anos

porcentagem de cada contrato 
fi rmado por estas com a estatal; 
em troca, permanecia silente a 
respeito da existência do cartel 
e recebia dos executivos a lista 
de empresas que deveriam ser 
convidadas para licitação de 
determinada obra”, destacou 
o relator do processo na corte, 
desembargador federal João 
Pedro Gebran Neto. Até o fe-
chamento desta edição, a defe-
sa de Renato Duque ainda não 
se havia manifestado (ABr).

Porte de arma no campo 
‘não está’ no programa

Segundo Luiz Felipe D’Avila, 
coordenador do programa 
de governo da campanha de 
Alckmin, a proposta não foi 
incluída porque já tramita na 
Câmara através do projeto de 
autoria do deputado Heuler 
Cruvinel (PSD/GO). O projeto 
altera o artigo 6º do Estatuto 
do Desarmamento, permitindo 
ao produtor rural que resida 
no campo que também porte 
armas (AE).

Ciro questiona opção pela 
candidatura de Haddad

para herdar, pelo menos em 
parte, e assim garantir sua ida 
ao segundo turno.

“Agitaram essa candidatura 
fraudulenta e, agora, querem 
incitar a população a votar 
numa pessoa que não tem co-
nhecimento do Brasil”, disse o 
ex-ministro. Ciro lembrou ainda 
que Haddad perdeu a reeleição 
à Prefeitura de São Paulo “para 
um farsante como o  Dória” e, 
agora, na campanha presiden-
cial, aceitou alianças com o 
“golpista” Eunício Oliveira, no 
Ceará, e com Renan Calheiros 
Filho, em Alagoas (AE).

Juiz brasileiro é branco, 
católico, casado e pai

o porcentual de casados é de 
86%. Já entre as mulheres, 
72%. Os solteiros são 10%. 
A maioria tem fi lhos (78%) e 
declarou-se branca (80,3%). 
Os negros representam 18% do 
judiciário (16,5% declararam-se 
pardos e 1,6%, pretos). Aqueles 
de origem asiática são 1,6%, 
e somente 11 magistrados se 
disseram indígenas. 

A maior parte dos magistrados 
respondeu que tem religião 
(82%), sendo 57,5% católicos, 
seguido de espíritas (12,7%) e 
evangélicos tradicionais (6%). 
Os que não têm religião repre-
sentam 18% (AE).
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A tentativa de matar 

o líder falhou. Mas ele 

fi cou gravemente ferido. 

Levado imediatamente 

ao hospital mais 

próximo foi socorrido 

pela equipe de plantão.

Ninguém podia imaginar 
que em um dia de gran-
de aglomeração  fosse 

perpetrado um atentado. Os 
seguranças estavam em toda 
parte e não era previsível que 
alguém pudesse passar desa-
percebidamente por eles e ferir 
o líder. A multidão se com-
portava como se um frenesi 
tivesse se apossado de todos. O 
melhor momento para matar o 
político seria quando ninguém 
estivesse atento no meio de 
um burburinho geral, gritos, 
saudações de toda ordem. 

Até mensagens de apoio 
estavam espalhadas pelo am-
biente e a impressão que dava 
é que só tinham apoiadores 
por ali. Talvez por isso a segu-
rança foi relaxada, afi nal, ele 
costumava se misturar com 
o povo e não era muito difícil 
dizer-lhe alguma coisa, ou fazer 
um pedido. O país estava tu-
multuado pela crise que vinha 
passando, e uma multidão de 
desempregados, mendigos 
famintos, marginalizados de 
todo tipo se acumulavam pelas 
ruas e prédios públicos. 

Ninguém sabia exatamente 
para onde ele conduziria o país. 
Seus discursos públicos não 
demonstravam moderação, 
pelo contrário, desafi ava os que  
considerava macomunados 
com o passado que insistiam 
em não permitir a construção 
de uma nova sociedade basea-
da na igualdade de todos. 

A responsabilidade pela au-
toria do atentado foi imediata-
mente descoberta pela polícia 
que levou várias pessoas para 
a delegacia. Ele é um traidor 
da pátria e por isso merecia 
morrer. Não tinha o  direito 
de radicalizar o discurso jo-
gando uns contra os outros e 
prometendo saídas milagrosas 
para a crise que o país passava. 
Foi uma declaração mistériosa 
que deixava dúvidas quanto ao 
papel de cada um envolvido no 
episódio. 

Havia forte suspeita se a ação 
tinha como mote uma posição 
política de oposição contra o 
líder, ou fora engendrada por 
fanáticos que misturavam 
religião, política, ódio   e até 
motivos raciais. Não havia uma 
só testemunha que pudesse 
descrever com detalhes os 
momentos que antecederam 
o atentado. Afi nal havia ou 
não sangue na roupa do líder 
? Haveria apoio por parte de 
potências estrangeiras no cri-
me para desestabilizar ainda 
mais o páis?

Os jornalistas se perderam 
totalmente. Uns correram para 
as redações para divulgar o 

ataque, outros fi caram no local 
da tentativa de assassinado 
para apurar outros fatos e 
entrevistar possíveis testemu-
nhas que estavam próximas ao 
local do crime. Outros, ainda, 
não arredaram pé do hospital, 
pressionando os médicos para 
que dissessem alguma coisa so-
bre o estado geral do paciente 
e se possível um comunicado 
ofi cial. 

O país todo estava em sus-
pense. O que poderia aconte-
cer caso ele morresse? O radi-
calismo de posições políticas 
poderia incendiar ainda mais 
a disputa política que colocava 
os partidos nas extremidades 
do espectro ideológico. 

“Eu disparei hoje contra 
ele. Disparei contra ele por 
convicção própria. Disparei 
várias vezes, mas não sei 
quantas. Não contarei nenhum 
pormenor em relação à arma. 
Disparei contra ele porque o 
considero um traidor  e a sua 
existência irá destruir a crença 
no socialismo”. Estas decla-
rações constam do inquérito 
policial obtido no mesmo dia, 
talvez sobre grande pressão 
psicológica. Chamava a aten-
ção a rapidez com que Fania 
Kaplan assumiu a autoria do 
atentado. 

O que dizia parecia ter sido 
decorado horas antes. Vinha de 
um campo de trabalhos  força-
dos, esteve cega durante um 
período e, apesar de recuperar 
a visão, usava grossas lentes 
nos óculos. Como poderia ter 
acertado Lênin quando entrava 
no carro ofi cial para deixar o 
local de um grande encontro 
político? Repetia que tinha 
dado vários tiros. Uns diziam 
quatro, mas testemunhas  
diziam que ouviram três es-
tampidos. 

Levado ás pressas ao hospi-
tal, Lênin tinha dois ferimentos 
graves. O terceiro tiro dispa-
rado por Fania Kaplan não 
acertou o líder do governo 
bolchevista. Era o momento 
mais crítico da revolução. A 
guerra civil tomava conta de 
todo o país, os monarquistas 
eram apoiados pelas potências 
militares que lutavam contra 
os alemães. Os analistas oci-
dentais não apostavam nem na 
sobrevivência do regime, nem 
do seu líder mais carismático. 
Erraram. 

Wladimir Ulianov, o Lênin, e 
sua ditadura na Rússia sobrevi-
veram apesar das turbulências 
políticas. Kaplan era militante 
de um partido de extremíssima 
esquerda para quem o comu-
nismo tinha que ser implantado 
imediatamente, custassse o 
que custasse, e essa não era 
a política dos bolchevistas. 
Foi executada sumariamente  
em uma garagem. O regime 
sobreviveu até 1989, com a 
queda do Muro de Berlim.

 
(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Stormy Daniels trabalha na obra há quase 10 anos.

A atriz pornô Stephanie 
Clifford, mais conhecida 
como Stormy Daniels, afi rmou 
ontem (13) que publicará um 
livro em outubro no qual con-
tará detalhes sobre seu supos-
to relacionamento amoroso 
com o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump. O 
affair com o republicano co-
meçou em 2006, pouco tempo 
depois de a primeira-dama 
norte-americana, Melania, 
ter tido o fi lho mais novo de 
Trump, Barron. 

Daniels ainda revelou, em 
entrevista à rede “CBS”, que fez 
sexo sem camisinha com o mag-
nata e manteve contato com ele 
por um longo tempo. Acrescen-
tou que o livro, intitulado “Full 
disclosure” (“Divulgação com-
pleta”, em inglês), será lançado 
no dia 2 de outubro e que ele é 
dedicado a sua fi lha. “Realmente 
acreditaram que eu guardaria 
algo? Vou escrever tudo, e as 
pessoas poderão pensar o que 
quiser de mim, mas ao menos 
é a verdade”, afi rmou Daniels 
ao programa “The Views”, da 
emissora “ABC”.

A atriz ainda revelou que 
o livro trará detalhes do su-
posto relacionamento com 

Um dos prejuízos causados pelo 
incêndio no Museu Nacional do Rio 
de Janeiro foi a destruição do acervo 
da Biblioteca Francisca Keller (BFK), 
do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social. Para reerguer 
a biblioteca, fundada há 50 anos, o 
programa iniciou uma campanha 
para receber doações de livros e 
publicações. “A Biblioteca Francisca 
Keller foi incinerada, mas não morta. 
Uma biblioteca só morre quando não 
tem mais leitores. Nós temos leitores. 
Agora precisamos de livros”, diz o 
texto da campanha.

Interessados em doar podem saber 
mais detalhes no site da campanha, 
onde há informações sobre os livros 
que foram queimados e títulos que já 
foram doados por outras pessoas ou 

institutos de pesquisa. A biblioteca ti-
nha 37 mil volumes e era considerada 
uma das mais importantes na área de 
ciências sociais no Brasil e na América 
Latina. Seu acervo era principalmente 
de obras contemporâneas e contava 
com títulos importantes para os pes-
quisadores do programa e de outras 
instituições de ensino.

O Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social tem nota máxima 
(sete) na Capes e foi um dos mais 
afetados pelo incêndio no Museu 
Nacional. Grande parte de seu acervo 
sobre etnias indígenas, por exemplo, 
foi consumido pelo fogo. Salas de 
aula e de pesquisa que fi cavam no 
palácio precisaram ser realocadas no 
Horto Botânico, assim como salas de 
professores e pesquisadores.

Servidores 
públicos 
poderão 
reduzir 

jornada de 
trabalho

Servidores públicos fede-
rais poderão pedir redução 
de jornada de oito horas 
diárias para seis ou quatro 
horas por dia, com redução 
proporcional da remunera-
ção. É o que estabelece a 
Instrução Normativa nº 2 do 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, 
publicada ontem (13) no 
DOU. 

A medida vale para mais de 
200 órgãos da administração 
pública federal direta, autar-
quias e fundações públicas 
federais e estabelece ainda 
os critérios e procedimentos 
relativos à jornada de traba-
lho, ao controle de horários 
na acumulação de cargos, 
empregos e funções, ao ban-
co de horas e à utilização do 
sobreaviso para servidores 
públicos federais.

A redução de jornada 
deverá ser autorizada obser-
vado-se o interesse da admi-
nistração pública, e poderá 
ser revertida novamente em 
integral, a pedido do servi-
dor ou por decisão do órgão. 
Servidores de alguns cargos 
e carreiras não poderão 
requerer o benefício, como 
advogados e assistentes 
jurídicos da AGU ou órgãos 
vinculados; delegados, es-
crivães e policiais federais; e 
auditores-fi scais da Receita, 
Previdência e do Trabalho. 

Também não é permitida a 
concessão de jornada redu-
zida aos servidores efetivos 
submetidos à dedicação ex-
clusiva ou sujeitos à duração 
de trabalho prevista em leis 
especiais. Por meio de um 
sistema eletrônico de frequ-
ência, as horas excedentes, 
além da jornada regular do 
servidor, serão computadas 
como crédito e as horas não 
trabalhadas, como débito 
(ABr).

Estratégias focalizadas para o fi m da tuberculose devem considerar o contexto socioeconômico.

Em localidades com boa 
distribuição de renda, a 
incidência da doença é 

menor. A conclusão é de pes-
quisa de doutorado de Daniele 
Maria Pelissari e do professor 
Fredi Alexander Diaz Quijano, 
da Faculdade de Saúde Pública 
(FSP) da USP.

Segundo o estudo, nas cidades 
com maior desigualdade a popu-
lação não encarcerada também 
está submetida a condições de 
fragilidade econômica e vulnera-
bilidade social, o que determina 
a incidência da tuberculose. Já 
nas cidades com melhor condi-
ção socioeconômica, as prisões 
concentram ainda grande nú-
mero de doentes porque têm 
condições mais vulneráveis.

“Identifi camos que a impor-
tância relativa da exposição 
às prisões sobre a incidência 
da tuberculose varia segundo 
as condições socioeconômicas 
dos municípios. Isso signifi ca 
que estratégias focalizadas para 
o fi m da tuberculose devem 
considerar o contexto socioeco-
nômico”, explicou Daniele. Nas 
cidades com extrema desigual-
dade de distribuição de renda, 
a incidência da tuberculose na 
população prisional é de 1041,2 
pessoas por 100 mil pessoas 
privadas de liberdade ao ano. 
Entre a população não prisional, 

O Congresso dos Deputados 
da Espanha aprovou ontem 
(13) o decreto que permitirá 
exumar os restos mortais do 
ditador Francisco Franco 
(1892-1975) do Vale dos 
Caídos, monumento que ele 
mesmo mandou construir. A 
maioria revalidou o decreto 
aprovado pelo Governo do 
socialista Pedro Sánchez, 
embora tanto o conservador 
Partido Popular (PP) como 
o Ciudadanos (liberais) se 
abstiveram na votação.

Em defesa do decreto-lei, a 
vice-presidente do Governo, 
Carmen Calvo, alertou que 
não haverá “paz sem justiça” 
enquanto se mantiver a “atroz 
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Cidades com extrema desigualdade 
sofrem mais com tuberculose

A tuberculose tem maior incidência, tanto na população prisional como na população em geral, em 
municípios com extrema desigualdade na distribuição de renda

a incidência é de 67,5 pessoas 
por 100 mil pessoas ao ano.

Já nos municípios com boa 
distribuição de renda, a in-
cidência de tuberculose na 
população prisional é de 795,5 
pessoas por 100 mil pessoas 
privadas de liberdade ao ano. 
A incidência de tuberculose 
na população não prisional é 
de 35,6 pessoas por 100 mil 
pessoas ao ano.

“A população em geral está 
bem assistida economicamen-
te, então ela não adoece de uma 
doença relacionada à pobreza. 
Quem vai adoecer é quem está 
na prisão porque as condições 
são muito precárias”, disse Da-

niele sobre moradores de cida-
des com menor desigualdade.

No estudo, os pesquisadores 
avaliaram a associação entre a 
exposição às prisões, a taxa de 
incidência de tuberculose e sua 
interação com a desigualdade 
da distribuição de renda nos 
municípios de 2013 a 2015.

Foram analisadas 137.698 
pessoas com tuberculose, das 
quais 10,7% eram privadas de 
liberdade em 954 cidades que 
em 2014 tinham pelo menos 
uma unidade prisional. Os 
resultados, segundo a pesqui-
sadora, podem nortear as ações 
contra a doença de acordo com 
a situação socioeconômica.

“Por exemplo, intervenções 
focadas na população prisional 
teriam um impacto substancial 
na incidência de tuberculose em 
cidades com boa distribuição de 
renda, pois aí a ocorrência da 
doença está mais concentrada 
em populações mais vulnerá-
veis”, disse. No entanto, nos 
locais com extrema desigual-
dade na distribuição de renda, 
as estratégias focalizadas para 
reduzir os efeitos de fatores 
socioeconômicos também de-
vem ser priorizadas, segundo 
Daniele, “pois a população não 
encarcerada desses municípios 
também está em condições de 
vulnerabilidade” (ABr).

Atriz pornô lançará livro 
sobre romance com Trump

Trump que não foram ao ar na 
entrevista à “CBS”, realizada 
em março. De acordo com Da-
niels, ela foi proibida de falar 
alguns acontecimentos que 
eram “muito importantes”. Ela 
contou que já está trabalhando 
no livro há quase uma década e 
que, além do suposto affair com 
Trump, revelará mais detalhes 
sobre sua carreira na indústria 
do cinema pornográfi co e nos 
clubes de striptease.

Trump sempre negou publi-
camente ter tido uma relação 
extraconjugal com a atriz 

pornô, mesmo após seu ex-
-advogado Michael Cohen 
ter se declarado culpado de 
oito acusações, incluindo o 
suborno para comprar o silên-
cio de Daniels. O lançamento 
do livro pode agravar ainda 
mais a situação de Trump na 
Casa Branca. O caso entre o 
presidente dos Estados Uni-
dos e Daniels foi revelado em 
janeiro, pelo diário “The Wall 
Street Journal”, que citou um 
pagamento de US$ 130 mil 
feito à atriz para ela se manter 
em silêncio (ANSA).

Doação de livros para 
biblioteca do Museu Nacional

Na Espanha, aprovada exumação 
de restos mortais de Franco

Os deputados que apoiaram o 
decreto de exumação rompe-
ram em aplausos após a vota-
ção e dirigiram seus olhares 
para a tribuna de convidados, 
na qual acompanhavam o 
debate vítimas da ditadura 
e o hispanista e historiador 
irlandês Ian Gibson.

A exumação do ditador, que 
governou a Espanha de 1939 
a 1975 após uma guerra civil 
(1936-1939), é polêmica entre 
os que consideram que é uma 
mostra de reconhecimento 
da memória histórica e os 
que pensam que abre velhas 
feridas, atrapalhando a re-
conciliação nacional (Agência 
EFE).

anomalia” que representa o 
fato de o ditador estar enterra-
do junto com suas vítimas, ao 
mesmo tempo que criticou PP 
e Ciudadanos por “olhar para 
o lado” quando o assunto é a 
ditadura. Por outro lado, PP 
e Ciudadanos criticaram que 
a exumação de Franco seja 
feita por decreto, já que não é 
uma questão urgente, depois 
de 43 anos enterrado no Vale 
dos Caídos. 

Eles acusaram Sánchez de 
usar este assunto como uma 
“cortina de fumaça” para tapar 
sua incompetência e sua fra-
queza no Parlamento, já que 
os socialistas contam com 84 
cadeiras das 350 da Câmara. 
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A - Mobilidade Elétrica 
Para chamar a atenção e conscientizar a sociedade sobre a necessidade 
de adotar novos hábitos para cidades mais sustentáveis, foi criado o ‘Dia 
da Mobilidade Elétrica’, que acontece amanhã (15). O evento será uma 
carreata que sairá às 9h da Rua 13 de Maio, passando pela Av. Paulista até 
a Praça Charles Miller, onde os automóveis fi carão expostos. Reúne desde 
carros elétricos ou híbridos, bicicletas, patinetes, ônibus e até caminhão. 
Aqueles que estiverem a pé podem seguir o trajeto em ônibus elétricos 
colocados pela organização. Participe da carreata fazendo o cadastro pelo 
site (http://www.velatinoamericano.com.br/pt/dia-da-mobilidade-eletrica).

B - Programa de Trainee 
A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América 
Latina, abre inscrições para selecionar trainees que farão parte do time 
da companhia a partir de 2019. Com o objetivo de buscar jovens que se 
identifi quem com a dinâmica do varejo e tenham vocação para liderar 
equipes, o programa “O Grande Jogo” receberá inscrições até 5 de 
outubro, por meio do site (www.traineecentauro.com.br). Fazem parte 
dos pré-requisitos para participação do processo seletivo a formação 
superior entre dezembro de 2016 a dezembro de 2018, em cursos das 
áreas de exatas ou humanas. Além disso, inglês e disponibilidade para 
viajar ou residir em outras cidades são fundamentais. 

C - Pedalada Rosa
O Outubro Rosa é mundialmente conhecido por movimentar diversas 
ações dirigidas à sociedade e às mulheres sobre a importância da pre-
venção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nascido por essa 
causa, o Instituto Quimioterapia e Beleza (IQeB), promove todo ano, 
a Pedalada Rosa, evento que reúne na Avenida Paulista, centenas de 
ciclistas que vestem rosa pela conscientização sobre a doença. O evento 
está em sua 4ª edição e será no dia 6 de outubro (sábado). Os kits podem 
ser comprados por R$50,00, com toda a verba destinada ao Instituto. 
Inscrições (www.quimioterapiaebeleza.com.br). 

D - Negócios da Moda
O curso de pós-graduação em Negócios e Marketing de Moda, da Fa-
culdade Santa Marcelina, referência e pioneira no ensino e pesquisa de 

Moda no Brasil, está com inscrições abertas até o próximo dia 21. As 
disciplinas oferecidas abordam o universo de negócios da moda, criação 
e empreendedorismo, com foco em Marketing e Comunicação. É um 
aprendizado dinâmico, voltado às necessidades dos alunos, a fi m de 
que ele esteja habilitado para atuar de forma estratégica no mercado, 
seja como empreendedor ou dirigindo uma empresa. Abrange aulas de 
Cultura de Moda, Marketing de Luxo, Cool Hunting, Logística em Moda, 
Finanças Aplicadas, Empreendedorismo, E-Commerce, entre outras. 
Mais informações pelo site (www.santamarcelina.org.br)  

E - Lean Offi ce
O Grupo Imam está ministrando um curso para o profi ssional conhecer 
a aplicação da Filosofi a Lean fora da fábrica. Essa fi losofi a de aversão 
às perdas, que teve sua origem dentro da indústria, hoje é amplamente 
utilizada diversos processos chaves em diversos tipos de negócios. No 
curso ‘Lean Offi ce’, o participante pode conhecer como aplicar esta 
fi losofi a na logística, na armazenagem e nos escritórios, cada qual com 
sua metodologia própria e adequada. O evento acontece nos próximos 
dias 18 e 19, na sede do Imam (Rua Loefgreen, 1057, Metrô Santa Cruz). 
Mais informações (www.imam.com.br).  

F - Ataques Cibernéticos 
Nos próximos dias 18 e 19 (terça e quarta-feira), no Grand Hyatt, 
acontece o ‘Mind The Sec SP 2018’, o maior e mais qualifi cado evento 
de Segurança da Informação do Brasil. Chefes de segurança da infor-
mação das maiores empresas brasileiras, representantes de órgãos 
públicos e especialistas internacionais, se reunirão na capital paulista 
para discutir as vulnerabilidades e tendências de ataques cibernéticos 
que já preocupam os gestores locais e afetam a economia nacional. Em 
debater as vulnerabilidades do Brasil no cenário mundial do cibercrime 
e a presença de especialistas em discussão sobre o impacto dos ataques 
cibernéticos na economia e novas soluções. Outras informações em: 
(https://mindthesec.com.br/sao-paulo-2018).

G - Feiras de Intercâmbio
Quem pretende estudar, trabalhar ou aprender um novo idioma no 
exterior não precisa mais realizar cansativas pesquisas sobre cursos, 
culturas, vistos, documentação, instituições, passagens. Todas estas 

informações serão apresentadas na Eduexpo e na EduCanadá, as 
maiores feiras de intercâmbio do mundo, que acontecem no Centro 
de Convenções Frei Caneca, no sábado (22) e domingo (23), das 
14h às 19h. Com 100 expositores de diversos países, são oportu-
nidades para conversar com diretores das principais instituições 
de ensino do mundo e com representantes das melhores agências 
de intercâmbio do Brasil e de agências governamentais. Inscrição 
prévia em (http://www.eduexpos.com/eventos) e (http://www.fei-
raeducanada.com/eventos).

H - Salão do Panetone
No próximo dia 18 (terça-feira), no Hotel Maksoud Plaza, acontece o 
Salão do Panetone 2018, com a apresentação dos principais lançamentos 
que estarão nos pontos de venda nacionais. A iniciativa é da Associação 
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães & Bolos 
Industrializados, em parceria com as marcas Arcor, Florio, Nestlé, Ofner, 
Panco, Parati, Romanato, Santa Edwiges, Siena Alimentos e Village. O 
evento é exclusivo para imprensa e infl uenciadores digitais e contará 
com um cooking show com a confeiteira Beca Milano, integrante do 
time de especialistas do programa Fábrica de Casamentos e jurada do 
Bake Off Brasil. 

I - Grande Leilão
Nesta próxima segunda-feira (17), acontece um dos grandes leilões 
da Justiça Federal com mais de 340 lotes entre imóveis, veículos, má-
quinas, equipamentos, bens de consumo e até combustíveis. De forma 
apenas Presencial, o evento se realiza no Auditório da Justiça Federal, 
localizado na rua João Guimarães Rosa, 215, Consolação, com início a 
partir das 11h. Os produtos são oriundos de diversas ações judiciais, 
como criminais, execuções fi scais, cíveis, conselhos e SFH. Estarão em 
hastas aproximadamente 130 imóveis localizados nas cidades de São 
Paulo e cidades do interior e litoral paulista. Confi ra a lista completa dos 
itens a serem leiloados, através do Site: (www.fi dalgoleiloes.com.br).

J - Culinária Farroupilha
A típica culinária gaúcha será destaque do evento “Revolução da Culinária 
Farroupilha”, que o hotel Parador Casa da Montanha, de Cambará do Sul 
(RS), promove entre os próximos dias 20 e 23. No evento, será possível 
conhecer mais sobre os ingredientes regionais do Rio Grande do Sul em 
receitas sofi sticadas e elaboradas segundo tendências gastronômicas 
mundiais como slow food e farm to table, que priorizam o uso de ali-
mentos orgânicos e vindos de produtores locais. A programação inclui 
refeições harmonizadas com vinhos gaúchos, workshops, apresentações 
musicais, ritual de assado gaúcho e menus degustação elaborados por 
chefs gaúchos que vêm se destacando no cenário nacional. Saiba mais no 
tel. (54) 3504.5302 ou no site: (www.paradorcasadamontanha.com.br).

www.netjen.com.br
ç , g

A - Mobilidade Elétrica 
Para chamar a atenção e conscientizar a sociedade sobre a necessidade 

Moda no Brasil, está com inscrições abertas até o próximo dia 21. As 
disciplinas oferecidas abordam o universo de negócios da moda, criação 
e empreendedorismo com foco em Marketing e Comunicação É um

Um dos maiores erros 

de um profi ssional é 

não planejar a sua 

carreira. Ir se deixando 

levar pelas situações é 

o primeiro passo para 

a construção de uma 

carreira sem grandes 

perspectivas

É óbvio que somos obri-
gados a fazer escolhas 
muito importantes 

quando ainda somos muitos 
jovens, como é o caso da uni-
versidade. No entanto, para 
não se tornar um profi ssional 
frustrado no futuro, é preciso 
que todas as decisões sejam 
tomadas com muita convicção 
e clareza. É por esse motivo 
que muitos jovens recorrem 
à ajuda de profi ssionais es-
pecializados em busca de 
orientação vocacional. O auto-
conhecimento é fundamental 
nessa fase. 

É preciso descobrir suas 
habilidades e competências, 
bem como suas qualifi cações 
pessoais e profi ssionais. É 
preciso se conhecer para dar 
um sentido à vida profi ssional, 
buscando um propósito capaz 
de satisfazer suas necessida-
des, expectativas materiais e 
realizações. 

Muitos jovens acabam sendo 
infl uenciados pela família. São 
induzidos a seguir a mesma 
carreira dos pais ou avós. 
Nem sempre isso signifi ca sa-
tisfação. Na ânsia por atender 
às expectativas dos outros, 
muitos acabam se frustrando e 
perdendo um tempo precioso 
na construção de uma carreira 
que verdadeiramente faça 
sentido. 

Por isso, é sempre impor-
tante buscar experimentar a 
futura profi ssão. Conversar 
com quem já atua na área, 
entender a rotina. É preciso 
se imaginar exercendo aque-
la atividade. Passada essa 
desafi adora etapa inicial, o 
profi ssional precisa continu-
ar se planejando. Uma vez 
escolhido o curso, é preciso 
buscar oportunidades de 
estágio e trainee que estejam 
alinhadas às suas expectativas 
de carreira. O profissional 
precisa fazer exercícios que 
vislumbrem onde ele estará 
dentro de cinco anos, dez, 
quinze, vinte anos. Traçar uma 
rota é fundamental para não 
deixar as escolhas à deriva, à 

mercê do acaso. Cada pessoa 
precisa ser o protagonista da 
sua própria carreira.

Alguns dos elementos mais 
fundamentais nessa trajetória 
são o foco e a determinação. 
O profi ssional precisa enten-
der que é caminhando que se 
faz o caminho. Cada passo é 
muito importante nessa jor-
nada. Por isso, eles precisam 
ser pensados, calculados, 
para que as decisões sempre 
corroborem para o objetivo 
principal. Como dizem, para 
quem não sabe onde quer 
chegar, qualquer lugar serve. 
Um profi ssional de sucesso 
sempre sabe onde quer ir 
e, principalmente, o que vai 
precisar fazer para chegar lá.

Logicamente, é preciso 
manter a mente aberta para 
possíveis mudanças de rota. 
Ao longo do tempo, muitas 
coisas vão mudando, e é 
preciso estar atento a isso. 
Muitas vezes, a pessoa busca 
uma carreira por um determi-
nado motivo. Depois, conhece 
outras possibilidades dentro 
daquela mesma profissão 
que lhe agradam mais. E não 
há nada de mal em mudar. 
Pelo contrário. Somos seres 
em constante evolução e, 
mudar de ideia, muitas vezes, 
signifi ca amadurecimento. No 
entanto, é importante que as 
decisões sejam sempre muito 
bem pensadas. 

É necessário ainda que os 
profissionais consigam um 
bom equilíbrio entre satisfa-
ção e recursos fi nanceiros. De 
nada adianta um ótimo salário 
para um profi ssional infeliz. 
O mesmo acontece para uma 
carreira de muita realização e 
escassa em retorno fi nanceiro. 
O equilíbrio é fundamental. 

Por fi m, o único grande erro 
em uma trajetória profi ssional 
é o de não planejar. Deixar 
suas escolhas para o acaso é 
o pior comportamento que um 
profi ssional pode ter. Carreira 
pressupõe protagonismo e, 
quando o profi ssional não se 
achar preparado para assu-
mir isso sozinho, deve contar 
com a ajuda de um coach. 
Amigos e familiares podem 
opinar, porém o auxílio de um 
profi ssional sempre será bem 
vindo para auxiliar na tomada 
de decisões.

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

Intelligence. Sobre a Human 
Intelligence (www.nvhhuman.com.br).

Fernanda Andrade (*)

A produção agrícola alcançou R$ 319,6 bilhões em 2017.

Em relação à área colhida, 
houve um crescimento 
de 3,6%, chegando a 

78,2 milhões de hectares, de 
um total de 79 milhões de 
hectares plantados. Os dados 
foram divulgados ontem (13) 
pelo IBGE. 

Segundo o gerente de agricul-
tura do IBGE, Alfredo Guedes, 
as condições climáticas foram 
“excelentes” e impulsionaram 
a produção no ano passado, 
principalmente a de soja e de 
milho, que tiveram recuperação 
em 18,9% e 52,3%, respecti-
vamente. No entanto, Guedes 
explica que o recuo de 0,6% 
foi provocado pelo aumento 
na produção, pois a elevação 
de oferta dos produtos leva à 
diminuição dos preços.

“Apesar de a gente ter produ-
zido muito mais, em termos de 
valor foi um pouquinho menor”, 
explica Guedes. O IBGE destaca 
que a queda nos preços ajudar 
a manter o nível infl ação no ano 

Por outro lado, hipermercados e supermercados tiveram alta de 

(1,7%).

O volume de vendas do co-
mércio varejista recuou 0,5% 
na passagem de junho para 
julho. Segundo dados da Pes-
quisa Mensal de Comércio, do 
IBGE, essa é a terceira queda 
consecutiva do indicador, que 
acumula perda de 2,3% no 
período. Houve, no entanto, 
altas nos acumulados do ano 
(2,3%) e de 12 meses (3,2%). 
Na comparação com junho, cin-
co das oito atividades varejistas 
pesquisadas tiveram queda, 
com destaque para os móveis 
e eletrodomésticos (-4,8%), 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (-2,5%) e tecidos, 
vestuário e calçados (-1%). 

Também recuaram os seg-
mentos de equipamentos e 
material para escritório, infor-
mática e comunicação (-2,7%) 
e livros, jornais, revistas e pa-
pelaria (-0,9%). Por outro lado, 
três setores tiveram alta: hi-
permercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (1,7%), combustíveis 
e lubrifi cantes (0,4%) e arti-
gos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,1%). 

Cai a previsão de défi cit 
em contas públicas 

Instituições fi nanceiras consulta-
das pelo Ministério da Fazenda re-
duziram a previsão para o resultado 
negativo das contas públicas, neste 
ano. A estimativa do défi cit primá-
rio do Governo Central, formado 
por Tesouro Nacional, Previdência 
e Banco Central, passou de R$ 
148,171 bilhões para R$ 141,038 
bilhões. A estimativa segue abaixo 
da meta de défi cit perseguida pelo 
governo, de R$ 159 bilhões. 

O resultado primário é formado 
por receitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros. Os 
dados constam da pesquisa Prisma 
Fiscal, elaborada pela Secretaria de 
Política Econômica do Ministério da 
Fazenda, com base em informações 
do mercado fi nanceiro. Para 2019, a 
estimativa das instituições fi nancei-
ras é défi cit de R$ 123,808 bilhões, 
contra R$ 123,288 bilhões previstos 
em agosto.

A mudança na projeção para as 
contas públicas neste ano ocorreu 
porque as instituições preveem 
menos despesas (estimativa passou 
de R$ 1,367 trilhão para R$ 1,364 
trilhão) e aumento nas receitas 
líquidas (de R$ 1,220 trilhão para R$ 
1,224 trilhão). Para 2019, a previsão 
de receita líquida do Governo Cen-
tral é R$ 1,306 trilhão, ante R$ 1,304 
trilhão prevista no mês passado. No 
caso da despesa total, a projeção 
fi cou em R$ 1,423 trilhão, ante R$ 
1,424 trilhão, previsto em agosto.

A pesquisa apresenta também 
a projeção para a dívida bruta do 
Governo Central, que, na avaliação 
das instituições fi nanceiras, deve 
fi car em 76,1% do PIB, neste ano. 
A previsão anterior era 76%. Para 
2019, a estimativa fi cou em 78,12% 
do PIB, ante 78,09% previstos no 
mês passado (ABr).
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Produção agrícola aumenta área 
colhida em 2017, mas valor cai 0,6%

A produção agrícola do Brasil alcançou R$ 319,6 bilhões em 2017, uma queda de 0,6% em relação a 
2016, quando as safras dos 64 produtos pesquisados renderam R$ 321,5 bilhões

passado. O valor da produção 
do milho caiu 12,7%, o feijão 
teve queda de 28,8% e o trigo 
diminuiu 41,9%, único produto 
prejudicado pelo clima. A dimi-
nuição no valor da produção da 
batata inglesa chegou a 50,9%.

A principal cultura do país 
continua sendo a soja, que res-

ponde por 35,1% da produção 
agrícola. Em segundo lugar, 
fi cou a cana-de-açúcar (17%), 
em terceiro, o milho (10%). O 
café tem 5,8% do valor da pro-
dução. O valor total da produção 
foi de R$ 321,5 bilhões. Guedes 
ressalta que a produção agrícola 
contribuiu para o equilíbrio da 

balança comercial brasileira, 
com valor adicionado de 13% 
na agropecuária. “Enquanto 
outros setores da economia 
fi caram um pouco estagnados, 
a agropecuária foi a que teve 
esse grande destaque no PIB 
do ano passado, infl uenciando 
no PIB do país” (ABr).

Volume de vendas do varejo 
recua 0,5% de junho para julho

No varejo ampliado, que tam-
bém inclui a venda de materiais 
de construção e de veículos e 
peças, a queda de junho para 
julho chegou a 0,4%, resultado 
infl uenciado pelo desempenho 
negativo das vendas de veículos, 
motos e peças (-0,8%) e mate-
rial de construção (-2,7%). Nos 
outros tipos de comparação, no 
entanto, o varejo ampliado re-
gistrou alta: 3% na comparação 
com julho do ano passado, 5,4% 
no acumulado do ano e 6,5% no 
acumulado de 12 meses.  

A receita nominal do varejo 
avançou 0,2% na comparação 
com junho deste ano, 0,2% na 
média móvel trimestral, 2,9% 
na comparação com julho de 
2017, 3,9% no acumulado do 
ano e 3,5% no acumulado de 
12 meses. Já a receita nominal 
do varejo ampliado recuou 
0,6% e 0,3% na média móvel 
trimestral, mas cresceu 5,9% 
na comparação com julho de 
2017, 6,5% no acumulado do 
ano e 6,3% no acumulado de 
12 meses (ABr).
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Humanidade sadia 
de alma e corpo

Como consequência de 

descuido com a vida, 

o viver se tornou mais 

difícil no século XXI do 

que nos anteriores

A intensidade das crises 
econômicas e sociais, 
seja nos ambientes de 

trabalho ou nos familiares, se 
refl ete no aumento da pressão 
sobre a alma. No turbilhão, 
são poucos os momentos de 
serenidade e muitas pessoas 
nem conseguem alcançar esse 
estado, deixando-se levar nos 
desencontros da vida.

Quando lançamos o olhar 
para o nosso tumultuado 
mundo percebemos que a 
humanidade vem perdendo 
a visão mais ampla da vida. O 
foco é viver o hoje sem olhar 
para o que vai ser o amanhã. 
Com as incertezas reinantes, 
faltam projetos concretos de 
melhora geral.  O movimento 
é uma das leis da vida. A es-
tagnação é nefasta. O domínio 
permanente do corpo exige 
força de vontade. 

A saúde é a grande riqueza, 
muitas vezes irresponsa-
velmente descuidada nesse 
sistema que o homem forjou 
ao se afastar da naturalidade, 
deixando de pesquisar por 
que e para que se encontra 
neste planeta. O corpo é o 
maior presente que o espírito 
recebeu para sua peregrinação 
na Criação. A possibilidade de 
viver mais deveria ampliar o 
saber sobre a vida, seu signi-
fi cado, suas leis naturais.

O poder das leis da Criação 
é o grande poder que contém 
a Vontade Criadora de Deus, o 
mais importante para o ser hu-
mano que, descuidadamente, 
não se conscientizou de que no 
reconhecimento e respeito a 
essa Vontade está o segredo da 
vida. As Leis da Criação, tam-
bém chamadas leis naturais, 
leis universais ou cósmicas, 
conduzem a Energia Criadora 
que a tudo sustenta, e a sua 
atuação ocorre uniformemente 
em todas as dimensões, visíveis 
aos nossos olhos ou não. 

Através delas, o livre arbítrio 
tece os destinos individuais 
e da humanidade como um 
todo. Cada pessoa recebe de 
volta as consequências de seus 
atos, bons ou maus, incluindo 
os pensamentos, as falas e as 
ações. São elas: Lei da Reci-
procidade, da Gravidade, da 
Atração da Igual Espécie, do 
Movimento, do Equilíbrio. 
Estamos caminhando para a 

completa alienação do sentido 
da vida. Quanto mais persis-
tirmos nessa situação, mais 
ficamos sujeitos ao atraso, 
incapacitando as novas gera-
ções para a construção de um 
futuro melhor. 

Necessitamos de inclusões 
na educação que atualizem 
o preparo para a vida através 
de aprendizado útil e indis-
pensável em questões essen-
ciais como asseio e higiene, 
alimentação sadia, atividade 
física, contato com a nature-
za, importância do trabalho, 
responsabilidade, amor à 
terra onde nasceu, refletir 
intuitivamente, enfi m, tudo 
que desperte o ser humano 
para o autoaprimoramento, 
inclusive a responsabilidade 
de gerar fi lhos.

Possivelmente os dogmas te-
nham infl uenciado a ausência 
de preparo dos jovens em con-
formidade com as leis naturais. 
A desorientação acabou des-
cambando para o extremo da 
libertinagem, desvalorizando 
o sexo feminino, acarretando 
enfraquecimento e declínio 
da espécie humana. Não po-
demos permanecer alheiros à 
forma que a humanidade está 
vivendo. 

É indispensável refl etir e 
analisar os acontecimentos e 
seus impactos para ampliar os 
horizontes. É uma oportunida-
de para cada um se fortalecer 
ao adquirir clareza sobre o que 
está acontecendo ao seu redor 
e pressionando corpo e alma.

As engrenagens da vida 
se aceleram, o tempo vai es-
capando do nosso controle. 
Com a progressão das crises, 
aumentam as difi culdades, a 
alma fragilizada pouco par-
ticipa, aumenta a aspereza. 
Vidas vazias, sem sentido que 
podem levar à busca de entor-
pecimento como fuga da rea-
lidade opressora e como meio 
para contornar a pressentida 
doença da alma e do corpo. 

O tráfi co de drogas ilegais 
se aproveita e também os 
distribuidores legalizados. Um 
negócio de bilhões de dólares 
para entorpecer a humanidade 
afastada do signifi cado da vida, 
e que necessita seguir as leis 
da Criação para ser sadia de 
corpo e alma.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

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

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

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

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) negou ontem (13), 
por 6 votos a 1, um pedido de 
direito de resposta do candi-
dato do PDT à Presidência da 
República, Ciro Gomes, a uma 
reportagem publicada pela 
revista Veja.

A revista publicou, com o 
título “O Esquema Cearense”, 
reportagem segundo a qual o 
governo de Cid Gomes, irmão 
de Ciro, concederia benefícios 
fi scais a empresas no Ceará 
em troca de caixa dois para 
campanhas eleitorais.

Com base no depoimento de 
Niomar Calazans, ex-tesoureiro 
do Pros, partido do qual Ciro foi 
fi liado, o candidato à Presidência 
teria conhecimento e partici-
pação no esquema. Na mesma 
reportagem, porém, o entrevis-
tado afi rma não ter provas desse 
envolvimento. “Essa fonte já foi 
condenada por difamação, dá 
uma entrevista à revista dizendo 
que sabe, com certeza, que Ciro 
Gomes está envolvido no caso 
de corrupção, mas não tem ne-
nhuma prova disso”, sustentou 
o advogado André Xerez, que 

O desembargador Laertes 
Ferreira Gomes, da 2ª Câmara 
Criminal do TJ-PR, negou o 
pedido de habeas corpus ao 
ex-governador Beto Richa, 
candidato ao Senado, e de 
sua mulher Fernanda Richa. 
Eles estão presos em Curitiba 
após uma operação da Polícia 
Federal para investigar irre-
gularidades em programa de 
estradas rurais. O desembar-
gador, na decisão, menciona 
ainda a preocupação com o 
que chamou de “organização 
criminosa hierarquizada” 
com suspeitas de fraudes a 
licitação, lavagem de dinheiro 
e corrupção envolvendo mais 
de R$ 70 milhões.

O desembargador disse 
que a medida foi tomada para 
servir de “referência” para 
impedir o descaso às institui-
ções públicas. Laertes Gomes 
autorizou ainda a entrada 
de “alimentação específi ca” 
para o paciente que sofre de 
doença celíaca (intolerância 
a glúten). A Justiça Federal 
mandou bloquear R$ 50 mi-
lhões em bens de aliados do 
ex-governador.

Segundo a secretaria esta-

O relator, ministro Sergio Banhos, entendeu que a revista 

exerceu adequadamente seu direito à liberdade

de imprensa e negou o direito de resposta.
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Vários projetos tentam acabar não só com canudos e sacolas, 

mas com outros utensílios de plástico.

Em agosto, foi a vez das 
microesferas de plás-
tico, proibidas por lei 

estadual. As sacolas plásticas 
também já foram banidas em 
algumas cidades brasileiras e 
em outros países, como o Chile, 
que aprovou em maio uma lei 
com esse objetivo. No Senado, 
vários projetos tratam do tema 
e tentam acabar não só com 
canudos e sacolas, mas com 
outros utensílios de plástico.

Um dos projetos mais recen-
tes sobre a restrição ao uso 
de plásticos veio de uma ideia 
legislativa publicada por um in-
ternauta no portal e-Cidadania. 
O texto, que também proíbe o 
uso de microplástico em cos-
méticos, está na Comissão de 
Direitos Humanos. A ideia foi 
proposta por Rodrigo Padula 
de Oliveira e apoiada por mais 
de 24 mil pessoas no portal. 
Com 20 mil apoios, as ideias 
legislativas são transformadas 
em sugestões, analisadas pela 
CDH e podem virar projetos de 
lei. A sugestão foi relatada pela 
senadora Regina Sousa (PT-PI) 
e aprovada pela comissão.

Projeto do Senado propõe 
regulamentar o exercício do 
direito de greve dos servido-
res públicos da administração 
pública direta, autárquica ou 
fundacional de qualquer dos 
poderes da União, dos estados 
e dos municípios. O exercício 
da greve será autorregulamen-
tado pelas entidades sindicais 
representativas dos servidores 
públicos e acolhido pelos Ob-
servatórios das Relações de 
Trabalho, de caráter tripartite, 
a serem criados no âmbito da 
União, estados e municípios. 

O projeto de autorregulamen-
tação deverá ser aprovado em 
instância coletiva e represen-
tativa das entidades sindicais 
dos servidores. O direito de 
greve deverá levar em conta 
o juízo de proporcionalidade 
e razoabilidade, de forma a 
assegurar o atendimento das 
necessidades inadiáveis da 
sociedade. O projeto estabe-
lece que competirá à Justiça 
Federal julgar as ações sobre as 
greves ocorridas no âmbito da 
administração pública federal. 

A proposta veda a greve aos 
membros das Forças Armadas, 
Polícias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares. Às 
entidades sindicais fi cam as-
seguradas a livre divulgação do 
movimento grevista e o direito à 
arrecadação de fundo de greve. 
As entidades sindicais ou os 
servidores, durante a greve, 

Autor do projeto, senador 

Dalírio Beber (PSDB-SC).
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Idosos poderão ter 
20% das vagas ociosas 
das universidades 

As instituições federais de 
educação superior poderão ter de 
reservar para pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos 20% 
das vagas não preenchidas pelo 
processo seletivo em cada curso, 
caso o projeto seja aprovado pela 
Câmara e sancionado pelo presi-
dente da República.

Já aprovada pelo Senado, a pro-
posta acrescenta a medida na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Pelo texto, cada institui-
ção deverá estabelecer critério de 
seleção específi co para preenchi-
mento das vagas para idosos. As 
que não vierem a ser utilizadas com 
base nessas regras serão preenchi-
das pelos candidatos inscritos no 
sistema universal. Ao apresentar o 
projeto, o autor, senador Eduardo 
Amorim (PSDB-SE), citou dados 
do Censo da Educação Superior 
2014, segundo o qual existiam 
cerca de 150 mil vagas ociosas 
nas redes federal e estaduais de 
ensino superior.

“Por essa razão e, em especial, 
considerando o aumento da expec-
tativa de vida da população brasi-
leira, parece-nos justo e oportuno 
oferecer a pessoas de mais idade 
a oportunidade de qualifi car-se e 
de contribuir para a coletividade”, 
disse. A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, pelas co-
missões de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa; de Educação; de 
Finanças e Tributação; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

Projeto muda regras 
de prescrição da pena 

O Código Penal poderá ser modi-
fi cado para se restringirem as pos-
sibilidades de prescrição (extinção 
da punição) de atos criminosos. 
A lógica que move essa mudança, 
que tramita na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, é o combate à 
impunidade. O projeto modifi ca 
dispositivos do Código Penal que 
regulam a prescrição criminal, seja 
de penas privativas de liberdade, 
seja de multa. Do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), a proposta 
recebeu parecer favorável, com 
duas emendas do relator, senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

Uma das grandes mudanças 
propostas é a de aumentar em um 
terço (30%) o prazo de prescrição 
das penas restritivas de direito nos 
casos de crime hediondo, lavagem 
de dinheiro, improbidade admi-
nistrativa ou crime praticado por 
milícia, associação ou organização 
criminosa. O endurecimento dessa 
regra também seria aplicada para 
condenados reincidentes. “Não há 
como negar que um dos maiores 
fatores de impunidade no Brasil 
decorre desse modo de cálculo de 
prescrição. O Parlamento não mais 
concorda com o entendimento de 
que as punições corretamente 
aplicadas não sejam cumpridas 
em decorrência de um modo de 
cálculo de prescrição que gera 
impunidade”, defende Randolfe.

Ferraço também avalia a aprova-
ção do projeto como uma importan-
te ação no combate à impunidade. 
E isso seria possível, conforme pon-
tuou o relator, ao se restringirem 
as chances de um investigado ou 
acusado lançar mão dos inúmeros 
recursos disponíveis para retardar 
o trânsito em julgado da sentença 
condenatória (Ag.Senado).

Senado mira o mal causado pelos 
plásticos ao meio ambiente

Em julho, o Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade brasileira a banir o uso de canudos de plástico 
em quiosques, bares e restaurantes

além da proibição de registro. 
Essas micropartículas são usa-
das em vários produtos, como 
maquiagens, pastas de dentes, 
protetores solares e esfoliantes 
e podem se acumular nas águas 
de oceanos e rios. Além de de-
morar para se degradar, esses 
componentes podem entrar na 
cadeia alimentar de peixes, por 
exemplo, por isso já há ações 
para a restrição a eles ao redor 
do mundo.

Além de proibir o uso de 
plásticos, também há projetos 
que incentivam o uso de mate-
riais reciclados. Um deles, da 
senadora Ana Amélia (PP-RS), 
isenta de PIS e Cofi ns a receita 
decorrente da venda de produ-
tos reciclados cujo processo de 
produção incorpore no mínimo 
80% de reaproveitamento de 
resíduos sólidos. Outro texto, 
do senador Paulo Bauer (PSDB-
-SC), concede crédito presumi-
do de IPI nas operações com 
produtos que utilizem materiais 
plásticos reciclados e reduz a 
zero as alíquotas do PIS/Cofi ns 
sobre a receita de venda desses 
materiais (Ag.Senado).

De acordo com o texto, fi cam 
proibidos a fabricação, a impor-
tação, a distribuição e a venda 
de sacolas plásticas para guardar 
e transportar de mercadorias, 
além de utensílios plásticos 
descartáveis para consumo de 
alimentos e bebidas, como é o 
caso dos canudos. A exceção 
é para as sacolas e utensílios 
descartáveis feitos com material 
integralmente biodegradável. 

“Ressalte-se que o plástico deri-
vado de petróleo pode levar mais 
de 300 anos para se decompor, 
ao passo que a decomposição 
do plástico biodegradável dura 
entre 30 e 180 dias”, argumen-
tou Regina Sousa ao relatar a 
sugestão. 

No caso dos cosméticos com 
micropartículas de plástico, o 
texto prevê as mesmas proibi-
ções das sacolas e utensílios, 

TJ do Paraná nega habeas corpus 
para Beto e Fernanda Richa

TJ do Paraná negou o pedido de habeas corpus

ao ex-governador Beto Richa.
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dual da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária, 
Richa e a esposa ocupam duas 
salas, separados um do outro. 
O ex-governador ocupa um 
espaço de cerca de 30 metros 
quadrados (m²); Fernanda, um 
de cerca de 25 m². A assessoria 
informou ainda que as duas 
salas contam com banheiros 
privativos, camas e armários e 
oferecem condições de receber 
os presos em segurança.

Richa e a mulher foram de-
tidos no âmbito da Operação 

Radiopatrulha, que apura 
irregularidades na seleção de 
empresas contratadas para 
cuidar da manutenção de 
estradas rurais. Defl agrada 
pelo MP do Paraná, a ope-
ração envolveu a execução 
de outros 13 mandados de 
prisão temporária e de 26 de 
busca e apreensão. Entre os 
detentos na operação esta-
dual também está o irmão do 
ex-governador, Pepe Richa, 
ex-secretários de governo e 
empresários (ABr).

TSE nega direito de resposta de 
Ciro Gomes à Veja

representa Ciro.
“A entrevista não foi dada 

por uma pessoa insana. Não 
é o caso”, rebateu o advogado 
Alexandre Fidalgo, em nome 
da revista Veja. “A imprensa 
trabalha com elementos de 
razoabilidade, de verossimi-
lhança. Eu não preciso neces-
sariamente saber de verdade 
se a declaração será provada 
ou não provada”, acrescentou. 
O relator, ministro Sergio Ba-
nhos, entendeu que a revista 
exerceu adequadamente seu 
direito à liberdade de imprensa 
e negou o direito de resposta. “O 
fato da mateira ter como fonte 
apenas uma pessoa não altera 

sua natureza jornalística”.
“Por mais temerária que se 

possa entender a narrativa tra-
zida pela revista, entendo que 
não cabe ao Poder Judiciário 
interferir no método adotado 
pelo veículo de comunicação 
social”, disse Banhos. Seguiram 
o relator, os ministros Luís Ro-
berto Barroso, Edson Fachin, 
Jorge Mussi, Tarcísio Vieira e 
Luis Felipe Salomão. A ministra 
Rosa Weber, presidente do TSE, 
votou pela concessão do direito 
de resposta. Ela aceitou argu-
mentação segundo o qual “não 
se compreende a liberdade de 
expressão sem a possibilidade 
de direito de resposta” (ABr).

O direito de greve dos 
servidores públicos

fi cam obrigados a manter em 
atividade o percentual o mínimo 
de 60% dos funcionários, como 
forma de assegurar a continui-
dade na prestação dos serviços.

Autor da matéria, o sena-
dor Dalírio Beber (PSDB-SC) 
observa que o texto busca 
regulamentar o inciso VII do 
artigo 37 da Constituição, que 
prevê o exercício do direito de 
greve dos servidores públicos. 
Em 2007, quando julgava man-
dados de injunção impetrados 
por sindicatos de servidores 
públicos, o STF decidiu que, até 
a publicação de norma regula-
mentadora específi ca, o direito 
de greve dos servidores públi-
cos seria exercido com base na 
Lei 7.783/1989, que defi ne as 
atividades essenciais e regula o 
atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade (Ag.
Senado).



Discussões envolvendo 

diferença salarial entre 

homens e mulheres são 

bastante antigas

Porém têm obtido mais 
espaço neste período 
pré-eleitoral, especial-

mente através de questiona-
mentos feitos aos presiden-
ciáveis a respeito do tema. 
Dados do IBGE apontam que, 
em média, as mulheres ganham 
77,5% do salário dos homens 
no Brasil. Em geral, o mercado 
de trabalho mostra que elas 
ainda têm um longo caminho a 
percorrer para obter o mesmo 
reconhecimento. 

Além da questão salarial, 
mulheres também são minoria 
ocupando posições nos princi-
pais cargos de gestão, como a 
diretoria de grandes empresas. 
Ainda assim, embora o cenário 
esteja longe do ideal, não po-
demos esquecer de que houve 
melhora. Cada vez mais o mer-
cado está ciente de que a con-
tratação de um profi ssional não 
pode ser defi nida pelo sexo, e 
várias outras características 
e possíveis qualidades devem 
ser levadas em consideração 
pelo empregador no ato da 
admissão ou promoção.

Discordo daqueles que de-
fendem uma interferência 
do Governo por conta desta 
questão. Há mercados em que o 
homem tem uma remuneração 
maior, em outros é a mulher 
quem recebe um valor mais 
elevado, isso pode variar muito 
de acordo com cada profi ssão. 
Em primeiro lugar, devem ser 
analisadas as condições de 
trabalho e a capacitação pro-

fi ssional dos envolvidos, para 
depois se discutir uma possível 
diferença salarial. 

Quando ambos estão inseri-
dos num cenário idêntico, em 
termos de função, atributos, 
carga horária, entre outros 
detalhes, não há nada que 
justifi que uma diferença em 
termos de valores. Na própria 
Constituição Federal está 
estabelecido o princípio da 
isonomia salarial como direi-
to fundamental de qualquer 
trabalhador como forma de se 
coibir tal desigualdade. Sem-
pre que haja trabalho de igual 
valor, com igual produtividade 
e mesma perfeição técnica, 
inexiste fundamento lógico 
para a distinção salarial.

Sob minha ótica, o debate 
deve ser muito mais amplo, 
afi nal não é apenas o sexo que 
distingue o salário dos traba-
lhadores. Os números mostram 
que o Brasil é um país bastante 
desigual quando se leva em 
conta outras questões como 
as diferentes raças, o nível 
de escolaridade e as distintas 
regiões do país.

A igualdade entre homens 
e mulheres, assegurada pelo 
ordenamento jurídico, deve 
ser respeitada sempre que 
haja similaridade de trabalho 
na mesma função e com a 
mesma perfeição técnica, in-
dependentemente de qualquer 
outro requisito. 

O que falta é implementar, na 
prática, aquilo que já está pre-
visto na norma fundamental.

(*) - É diretor da Gábor RH, 
administrador de empresas 

com 18 anos de experiência em 
Administração de Condomínios e 

Recursos Humanos.

A polêmica diferença 
salarial entre

homens e mulheres
Ricardo Karpat (*)
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Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
se realizar no dia 20 de setembro de 2018, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Na-
ções Unidas, 10.989, 7°. Andar, Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 
04578-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de dividendos aos 
acionistas. São Paulo, 12 de setembro de 2018.  A Diretoria.                      (12,13 e 14/09/2018)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015146-54.2018. 8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sergio Camargo, Brasileiro, RG 02.158.301-1, CPF 116.746.828-75.
Com endereço à Rua Salvador Tolezano, 27, Apto 93, Parque Mandaqui, CEP 02422-160, São Paulo -
SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 7.735,35,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 12 de julho de 2018.                                                                                                     (13  e 14)Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA 

CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 01.08.2018

Data, hora, local: 01.08.2018, 10hs, sede social, Avenida Marechal Mario Guedes, 221, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretária: Lu-
ciana Marinho Nobemassa Carvalho. Deliberações aprovadas: Alteração do endereço da fi lial CNPJ/MF 
07.032.886/0004-47, NIRE 35.905.161.628 da Sociedade denominada CTRSS - Central de Tratamento de Resí-
duos de Saúde Marcus Silva Araujo, da Rua Mogeiro, 1580 - Vila Perus, São Paulo, para Rodovia dos Bandei-
rantes, km 26 - Chácara Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05245-000. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. 
São Paulo, 01.08.2018. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A., Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Al-
berto Nunes Bezerra; Estre Coleta Holding S.A. e Estre Ambiental S.A., ambas por Julio César de Sá Volotão, 
Thiago Fernandes. JUCESP nº 426.520/18-0 em 06.09.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/MF Nº 08.030.215/0001-67 - NIRE Nº 3530014563-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.2018
01. Data, Hora e Local: Aos 30.04.2018, às 15 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Parte, Bair-
ro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. 02. Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em de-
corrência do comparecimento do Acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social, nos termos 
do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante do 
respectivo Livro de Registro de Atas de Presença de Acionistas. 03. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presi-
didos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secretariados pelo Sr. Eduardo Mazon. 04. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) 
exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi n-
do em 31.12.2017; (b) destinação do resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2017; (c) fi xação da remunera-
ção anual e global dos administradores; (d) reeleição e eleição dos membros da Diretoria. 05. Deliberações: O acio-
nista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que 
segue: a) aprovação em sua íntegra do Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores 
por mais especiais que tenham sido, bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independen-
tes referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2017, publicados no jornal “DOESP, em sua edição de 23.02.2018 e no jornal 
“Empresas & Negócios” do Estado de São Paulo, em sua edição de 23.02.2018, razão pela qual foi dispensada a publi-
cação de aviso aos acionistas, nos termos do Artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76; (b) Referendada a destinação do lucro 
líquido do exercício social fi ndo em 31.12.2017, no montante total de R$ 573.408,51: (i) Reserva Legal: R$ 28.670,43; 
(ii) Reserva Estatutária: R$ 408.553,56; (iii) Dividendos: R$ 136.184,52; (iii) Foram provisionados e serão pagos 
R$3.088.645,08, valor bruto, na forma de dividendos, relativo aos anos anteriores. (c) os Diretores eleitos não serão re-
munerados neste exercício. (d) Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Sociedade: Diretores sem Designa-
ção Específi ca - Marco Antônio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
carteira de identidade nº 7.669.530, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-96; Eduardo Mazon, brasileiro, 
casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, carteira de identidade nº 
20775312, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 275.484.158-00, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Fa-
ria Lima, nº 3.477, 8º Andar, Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 com mandato até a posse dos que forem eleitos na 
AGO de 2021; (d1) Eleger o seguinte membro da Diretoria da Sociedade, para o cargo de Diretor sem Designação 
Específi ca: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domici-
liado na Cidade de São Paulo/SP, Carteira de Identidade nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 
076.934.666-90, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 8º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, 
CEP.: 04.538-133 e com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2021; (d2) Os demais cargos da Direto-
ria permanecem vagos. (d3) Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia, passará a ser composta da se-
guinte forma: Diretores sem Designação Específi ca - Marco Antônio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, carteira de identidade nº 7.669.530-X, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 
002.975.098-96; Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, carteira de identidade nº 20775312, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 275.484.158-00, e Flávio Pentag-
na Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/
SP, Carteira de Identidade nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 076.934.666-90, todos com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 8º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 com mandato 
até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2021. Os demais cargos da Diretoria permanecem vagos. Os reeleitos e 
eleito acima qualifi cados declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Socie-
dade por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de de-
fesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declararam, ainda, que preenchem as 
condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2.08.2012, do Conselho Monetá-
rio Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. Os diretores 
reeleitos e eleito tomarão posse em seus cargos apenas após a homologação de sua reeleição e eleição pelo Banco Cen-
tral do Brasil. 06. Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, (§ 1º do artigo 130 da 
Lei Federal nº 6.404/76). 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral, da 
qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e 
assinada. São Paulo, 30.04.2018. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - 
Presidente da Mesa, Eduardo Mazon - Secretário da Mesa. Acionistas: Banco BMG S.A. - Marco Antonio Antu-
nes, Eduardo Mazon. JUCESP nº 412.854/18-1 em 28.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EPE Empresa de Participações
e Empreendimentos S/A

CNPJ 06.225.026/0001-14 - NIRE: 35.300.314.824
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 23/07/2018

Data: 23/07/2018; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e
Empreendimentos S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 06.225.026/0001-14, NIRE 35.300.314.824, na Aveni-
da Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publi-
cações:) a) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos ter-
mos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; b) Balanço Patrimonial de 31/12/2017 e 31/12/2016, De-
monstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demons-
tração do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
Empresas & Negócios do dia 05 de julho de 2018; c) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz
Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; d) Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações: d-1) Aprovados por unanimidade com abs-
tenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações contábeis retro mencionados; d-2) A socieda-
de apresentou liquido de R$ 4.581,79 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e nove centa-
vos); d-3) Deliberado por unanimidade que não será constituída reserva legal em razão da existência de
prejuízos acumulados e, por este motivo o lucro apurado será compensado com os prejuízos acumula-
dos; d-4) Eleição da diretoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguin-
tes diretores: d-3-1) Diretor Presidente: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial,
nascido em 27/05/1939, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 028.096.568-00; d-3-2) Direto Vice Presidente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenhei-
ro, nascido em 26/09/1948, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 066.751.668-91, ambos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com escritório na
Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, que
exercerão seus cargos sem qualquer remuneração; e) Declaração de desimpedimento: A declaração de
desimpedimento em apartado, assinada pelos diretores eleitos passa a fazer parte integrante e
inseparável da presente ata. f) Outros assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a se-
rem objeto de deliberação foram encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da
presente ata que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
Taboão da Serra, 23 de julho de 2018. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio
Afonso Simões - Secretario da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto
Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p.
Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana,
Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana (sócio administrador).
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 23 de julho de
2018. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa.
JUCESP nº 386.071/18-4 em 15/08/2018, Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL. 3ª Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista - São Paulo /SP.  Edital 
de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS POSSESSÓRIOS de bem imóvel e para intimação da requerida 
MARIA DILMA DA SILVA, e demais interessados, que expedido na Ação de Procedimento Ordinário 
(Extinção de Condomínio), nº 0026601-14.2012.8.26.0005, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro de 
São Miguel Paulista - São Paulo /SP, requerida por ALCIDES FELIS DA SILVA (CPF: 618.706.178-00). 
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através 
do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que 
segue: 1. IMÓVEL: DIREITOS POSSESSÓRIOS sobre Imóvel (com área a regularizar) localizado 
na Rua Isabel Morales de Oliveira Miragaia, nº 108, no Jardim dos Ipês, São Paulo/SP. Com a área 
construída a regularizar de aproximadamente 85,00m2, com um total de área de aproximadamente 
120,00m2 e contribuinte na prefeitura do município de São Paulo nº 132.271.0128-8 (conf. laudo 
de avaliação). 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 353.773,56 (Setembro/2017 Conf. Fls. 251 do cálculo 
de Atualização Monetária). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 09/11/2018, às 11h00min, e termina em 13/11/2018, às 11h00min e; 2ª Praça começa 
em 13/11/2018, às 11h01min, e termina em 03/12/2018, às 11h00min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 
E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e 
e-mail: contato@zukerman.com.br. Fica a requerida MARIA DILMA DA SILVA e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11 de setembro de 2018.

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0035641-88.2010.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que 
virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA: Angela Maria 
Bezerra de Araújo, CPF Nº 012.436.144-71, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Ação Monitória nº 0035641-88.2010.8.26.0005, que lhes move 
AMC - Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo 
Sistema BACEN-JUD, no valor de R$ 1.599,92, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro 
teor para, se o caso, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem 
após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para 
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2018. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0041886-24.2010.8.26.0100 (USUC 914). 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) Antônio dos Santos 
ou Antônio dos Santos Moreno, Maria de Jesus dos Santos ou Maria dos Anjos, Antônio 
Botte, Francisco Sampaio Rodrigues, réus ausentes, incertos,  desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Antônio Ferreira Santos, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de  domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Alexandre Galera, nº 138 Vila União 26º Subdistrito Vila 
Prudente - São Paulo SP, com área de 120,00 m², contribuinte nº 155.154.0055-1, 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. São Paulo, 16 de março de 2018. 

4ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0007098-91.2018.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) HERNANDEZ RODRIGUES TRANSPORTES DE CARGA LTDA, CNPJ 07.962.032/0001-
17, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por G & G Auto 
Posto Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$31.077,93, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2018. 

 Demonstração dos Resultados 2º Semestre/17 31/12/17 31/12/16
Receitas de Intermediação Financeira   4.129   9.012   7.199 
 Resultado de operações com títulos 
e valores mobiliários  4.129   9.012   7.199 
Despesas da Intermediação Financeira   (33)  (33)  - 
 Operações de empréstimos, cessões e repasses  (33)  (33)  - 
Resultado Bruto da Intermediação Financeira  4.096   8.979   7.199 
Outras Receitas/ Despesas Operacionais  (4.565)  (8.621)  (10.872)
 Receitas de prestação de serviços  7.474   15.332   14.562 
 Despesas de pessoal  (1.004)  (1.911)  (1.744)
 Outras despesas administrativas  (12.146)  (24.037)  (16.877)
 Despesas tributárias  (399)  (926)  (7.689)
 Outras receitas operacionais  1.641   4.290   1.636 
 Outras despesas operacionais  (131)  (1.369)  (760)
Resultado Operacional  (469)  358   (3.673)
Resultado Não Operacional  19   38   (2.905)
Resultado antes da tributação sobre 
o lucro e participações  (450)  396   (6.578)
Imposto de Renda e Contribuição Social  -   6.679   (6.142)
Ativo fiscal diferido  -   6.679   (6.142)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre  (450)  7.075   (12.720)
Nº de ações    85.828.553   85.828.553   81.736.699 
Lucro/(Prejuízo) por ação R$ -0,01 0,08 -0,16

1. Contexto operacional: A Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valo-
res Mobiliários (“Corretora”) tem como objetivo social atuar no mercado de títulos 
e valores mobiliários em seu nome ou por conta de terceiros. 2. Base para apresen-
tação e elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apresentadas 
com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Con-
tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração das 
demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam 
em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Admi-
nistração para determinação do valor adequado a ser registrado em certos ativos, 
passivos e outras transações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, esti-
mativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões neces-
sárias para passivos contingentes, determinações de provisões para IR e outras 
similares. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. 
A moeda funcional da Corretora é o Real, mesma moeda de preparação e apre-
sentação das demonstrações contábeis. Estas informações contábeis foram apro-
vadas pela Diretoria da Corretora em 31/01/2018. 3. Resumo das principais 
práticas contábeis: a. Apuração de resultado - O resultado é apurado de acordo 
com o regime de competência que estabelece que as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimen-
to ou pagamento. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de 
resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresen-
tadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas 
de natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro rata dia. As operações 
com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço. b. Aplicações inter-
financeiras de liquidez - São registradas pelo valor de aquisição, acrescidas dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. c. Títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos - De acordo com a Circular nº 3.068 de 
08/11/2001 e regulamentação complementar, em 30/06/2002, os títulos e valores 
mobiliários são classificados nas categorias de acordo com a intenção da Adminis-
tração: em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. Os tí-
tulos classificados na categoria “Para negociação” são apresentados no ativo circu-
lante e avaliados pelo valor de mercado, os classificados na categoria “Disponíveis 
para venda” são avaliados pelo valor de mercado e os classificados na categoria 
“Mantidos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido 
dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classifica-
dos na categoria “Para negociação” são contabilizados em contrapartida à conta de 
receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classifi-
cados na categoria “Disponíveis para venda” são contabilizados em contrapartida à 
conta destacada do patrimônio líquido deduzido dos efeitos tributários, e na venda 
definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respectivas contas de 
resultado do período. De acordo com a Circular nº 3.082 de 30/01/2002 e regula-
mentações posteriores, os instrumentos financeiros derivativos passaram a ser 
classificados na data de sua aquisição de acordo com a intenção da administração 
para fins ou não de proteção (hedge). As operações que utilizam instrumentos fi-
nanceiros efetuados por solicitação de clientes, por conta própria, ou que não aten-
dam aos critérios de proteção (principalmente derivativos utilizados para administrar 
a exposição global de risco), são contabilizados pelo valor de mercado, com os 
ganhos e perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na de-
monstração do resultado. d. Negociação e intermediação de valores - Demons-
trada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e valores a receber 
realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por conta de clientes, pendentes de 
liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos contratos. e. 
Demais ativos circulantes e não circulantes - São apresentados pelo valor de 
realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os 
rendimentos auferidos até a data do balanço. f. Permanente Imobilizado de uso: 
são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método 
linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos 
bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo 
de 20% ao ano para “Sistema de processamento de dados” e de 10% ao ano para 

Intangível: são registrados os direitos adquiridos que tenham 
por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos 
com essa finalidade, conforme Resolução nº 3.642 de 26/11/2008 do Banco Cen-
tral do Brasil. São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição 
e amortizados pelo método linear, com base na vida útil definida são geralmente 
amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício 
econômico. g. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) - Um ativo 
está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. De 
acordo com a Resolução CMN nº 3.566/2008, que dispõe sobre procedimentos 
aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao 
valor recuperável de ativos (impairment), a Corretora testa, no mínimo anualmente, 
o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício 
as eventuais perdas apuradas. Nos exercicios encerrados em 31/12/2017 e 2016, 
não foram constatadas perdas no valor recuperável dos ativos. h. Passivos circu-
lantes e não circulantes - Demais passivos circulantes e não circulantes: são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicá-
vel, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas 

Provisões: uma provisão é reconhecida no balanço 
quando a Corretora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, onde é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi-
ciente segurança. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti-
mativas do risco envolvido. i. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição 
Social - A provisão para o IR é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, 
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$240 no ano. A 
provisão para CS estava sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os 
ajustes determinados pela legislação fiscal. Em 21/05/2015, foi publicada a Medida 
Provisória 675/2015, que alterou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro 
Liquido (CSLL) das Instituições Financeiras de 15% para 20%, com eficácia a partir 
de 01/09/2015, convertida pela Lei 13.169 de 06/10/2015. O IR e a CS diferidos 
ativos, após análise de realização, são calculados sobre as adições temporárias. 
Os tributos diferidos passivos são calculados sobre as exclusões temporárias. As 
respectivas alíquotas utilizadas foram de 25% e 20%, e estão apresentados na 
rubrica “Outros créditos - Diversos”, refletidos no resultado do exercício. j. Ativos e 
passivos contingentes - As contingências ativas e passivas e obrigações legais, 
fiscais e previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e demonstradas de acordo 

Ativos contingen-
tes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a administração possui 
total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favo-
ráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como 
praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por re-
cebimento ou compensação co Passivos contingentes: são 
constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamen-
to de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria 
uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos conta-
bilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando individual-
mente relevante, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem 

Obrigações legais - fiscais e previdenciárias: referem-se a deman-
das judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de 
alguns tributos (impostos e contribuições). Estão reconhecidos e provisionados, in-
dependentemente da avaliação das chances de êxito no curso do processo judicial. 
k. Caixa e equivalente de caixa - Caixa e equivalente de caixa são representados 
por disponibilidades em moeda nacional, aplicações em mercado aberto, aplica-
ções em renda fixa e operações compromissadas, cujo vencimento das operações 
na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco in-
significante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para ge-
renciamento de seus compromissos de curto prazo.  2017   2016
Disponibilidades 324   59
  Caixa  35   43
  Depósitos bancários  289   16
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  2.440  597
  Letras Financeiras do Tesouro   -  597
Letras do Tesouro Nacional   2.440   -
Total caixa e equivalente de caixa  2.764   656
4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: a) Os 
valores de custo atualizado da carteira de títulos e valores mobiliários, classificados 
como títulos disponíveis para venda, comparados com os respectivos valores de 
mercado, estão assim demonstrados:             2017                            2016              
Ativo circulante Valor do Valor de  Valor do Valor de
     custo  mercado      custo  mercado
Carteira própria 1.410  1.408  1.334  1.331
Debêntures 960  958  884  881
Títulos de capitalização 450  450  450  450
Vinculados a prestação de garantias  8.201  8.201  7.677  7.677
Letras Financeiras do Tesouro -  -  118  118
Certificados de depósitos bancários 1.177  1.177  7.559  7.559
FILC BM&FBOVESPA 7.024  7.024  -  -
Total Ativo Circulante 9.611  9.609  9.011  9.008
                                                                        2017                            2016              
Ativo circulante Valor do Valor de Valor do Valor de
     custo  mercado      custo  mercado
Carteira própria 3.369  3.370  -  -
Cédula de Crédito Bancário 3.369  3.370  -  -
Vinculados ao Banco Central 3.220  3.221  3.335  3.335

Ativo 31/12/17 31/12/16
Circulante   54.552   53.141 
Disponibilidades   324   59 
Aplicações Interfinanceira de Liquidez   2.440   597 
 Aplicações no mercado aberto   2.440   597 
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos   12.830   15.871 
 Carteira própria   1.408   1.331 
 Vinculados ao Banco Central   3.221   3.335 
 Vinculados a prestação de garantia   8.201   11.205 
Outros Créditos   35.332   33.911 
 Rendas a receber   63   65 
 Negociação e intermediação de valores   22.344   16.094 
 Diversos   12.925   17.752 
Outros Valores e Bens   3.626   2.703 
 Outros valores e bens   2.214   2.214 
 Despesas antecipadas   1.412   489 
Não Circulante   12.772   1.480 
Realizável a Longo Prazo   10.850   1.064 
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos   7.236   - 
 Carteira própria   3.370   - 
 Vinculados a prestação de garantia   3.866   - 
Outros Créditos   3.614   1.064 
 Diversos   3.614   1.064 
Investimentos   41   41 
 Outros investimentos   41   41 
Imobilizado de Uso   277   369 
 Outras imobilizações de uso   2.308   2.262 
 (Depreciações acumuladas)   (2.031)  (1.893)
Intangível   1.604   6 
 Ativos Intangíveis   2.383   7 
 (Amortização acumulada)   (779)  (1)
Total do Ativo   67.324   54.621 

Passivo 31/12/17 31/12/16
Circulante   59.331   52.101 
Instrumentos Financeiros Derivativos   781   - 
 Instrumentos financeiros derivativos   781   - 
Outras Obrigações   58.550   52.101 
 Fiscais e previdenciárias   1.067   11.359 
 Negociação e intermediação de valores   56.742   40.562 
 Diversas   741   180 
Não Circulante   529   1.557 
Exigível a Longo Prazo   529   1.557 
Outras Obrigações   529   1.557 
 Diversas   529   1.557 
Patrimônio Líquido   7.464   963 
 Capital:   32.726   33.300 
 De Domiciliados no país   29.526   30.000 
 Aumento de Capital   3.200   3.300 
 (Prejuízos acumulados)   (25.262)  (32.337)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   67.324   54.621 

   2º Semestre/17  31/12/17  31/12/16
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício   (450)  7.075   (12.720)
Depreciações e amortizações   841   917   399 
Ajustes de TVM   29   31   (326)
Provisão de impostos no resultado   -   (6.679)  6.142 
  420   1.344   (6.505)
Variação de Ativos e Obrigações   110   3.761   (3.982)
(Aumento) redução em TVM e instrumentos 
financeiros derivativos  (4.514)  (4.226)  (1.295)
(Aumento) redução de outros créditos   (10.785)  (3.971)  (14.681)
(Aumento) redução de outros valores e bens   (311)  (923)  306 
Aumento (redução) em TVM e instrumentos 
financeiros derivativos   781   781   - 
Aumento (redução) em outras obrigações   14.939   12.100   11.688 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais   530   5.105   (10.487)
Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Alienações de: 
Imobilizado de uso   (33)  (47)  (210)
Inversões em: 
Imobilizado de uso   -   -   31 
Inversões líquidas no intangível   (2.277)  (2.376)  2.276 
Caixa líquido usado nas atividades de investimento   (2.310)  (2.423)  2.097 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
Recebimento pela integralização de capital   -   -   5.300 
Pagamentos pela redução de capital   (100)  (100)  - 
Pagamentos pela cisão   -   (474)  - 
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento   (100)  (574)  5.300 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (1.880)  2.108   (3.090)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do semestre/exercício   4.644   656   3.746 
Caixa e equivalentes de caixa no 
fim do semestre/exercício   2.764   2.764   656

  Au- Lucros
   mento ou Prejuí-
 Capital  de Ca- zos Acu
  Social  pital  mulados  Total
Saldos No Início do Semestre em 01/07/17  29.526   3.300   (24.812)  8.014 
 Redução de capital  -   (100)  -   (100)
 Prejuízo do semestre  -   -   (450)  (450)
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17  29.526   3.200   (25.262)  7.464 
Mutações do Semestre:  -   (100)  (450)  (550)
Exercício de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no Início do Exercício em 01/01/17  30.000   3.300   (32.337)  963 
 Redução de capital  -   (100)  -   (100)
 Cisão  (474)  -   -   (474)
 Lucro líquido do exercício  -   -   7.075   7.075 
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17  29.526   3.200   (25.262)  7.464 
Mutações do Exercício:  (474)  (100)  7.075   6.501 
Exercício de 01/01/16 a 31/12/16
Saldos no Início do Exercício em 01/01/16  28.000   -   (19.617)  8.383 
 Aumento de capital  2.000   3.300   -   5.300 
 Prejuízo do exercício  -   -   (12.720)  (12.720)
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/16  30.000   3.300   (32.337)  963 
Mutações do Exercício:  2.000   3.300   (12.720)  (7.420)

WALPIRES S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
CNPJ nº 61.769.790/0001-69

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Letras Financeiras do Tesouro 3.220  3.221  3.335  3.335
Vinculados a prestação de garantias  3.866  3.866  3.646  3.528
Letras Financeiras do Tesouro 93  93  3.646  3.528
Certificados de depósitos bancários 3.773  3.773  -  -
Total Ativo não Circulante 10.455  10.457  6.981  6.863
b) Em 31 de dezembro de 2017 houvia operações com instrumentos financeiros 
derivativos no montante de R$ 781, referente a obrigações por compra a termo 
de ações. c) O resultado das operações de títulos e valores mobiliários e instru-
mentos financeiros derivativos estão assim demonstrados:    2017  2016
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 9.012  7.199
Títulos de renda variável -  (70)
Títulos de renda fixa 9.043  6.943
Ajuste TVM - Termo 39  -
Ajuste TVM - Títulos de renda variável (69)  335
Ajuste TVM - Títulos de renda Fixa (1)  (9)
Despesas Obrigações Empréstimos e Repasses (33)  -
Juros sobre contrato a termo (33)  -
5. Composição de saldos relevantes: 2017  2016
Ativo circulante   
Outros créditos   
Negociação e intermediação de valores 22.344  16.094
Caixa de registro em liquidação 21.162  13.443
Devedores contas liquidações pendentes 417  2.031
Operações com ativos financeiros 765  620
Diversos 12.925  17.752
Adiantamentos e antecipações 8.098  7.109
Devedores por compra de valores e bens (a) -  7.240
Impostos e contribuições a compensar 2.772  2.127
Devedores diversos (b) 2.055  1.276
Outros valores e bens 3.626  2.703
Bens não de uso próprio (c) 2.214  2.214
Despesas antecipadas 1.412  489
Ativo não circulante   
Diversos 3.614  1.064
Devedores para depósitos em garantia (b) 3.614  1.064
Passivo circulante 2017 2016
Outras obrigações   
Fiscais e previdenciárias 1.067  11.359
Impostos e contribuições a recolher (d) 1.067  11.299
Provisões para riscos fiscais         -  60
Negociação e intermediação de valores 56.742  40.562
Credores conta liquidações pendentes 55.962  39.714
Caixa de registro e liquidação 780  848
Diversos 741  180
Provisão para pagamentos a efetuar 729  174
Obrigações para/aquisição de bens e direitos 6  -
Credores diversos 6  6
Passivo não circulante   
Outras obrigações   
Diversos 529  1.557
Provisões para passivos contingentes 529  1.557
(a) Devedores por compra de valores e bens
Descrição  2017  2016
Venda de imóveis (i)  -  4.963
Venda de intangível (ii)  -  2.277
Total  -  7.240
(i) Refere-se a venda, ocorrida em dezembro de 2014, de dois conjuntos de escritó-
rios, localizados em São Paulo pelo valor total de R$ 3.842, corrigido pela taxa Selic. 
Em 30/06/2016 o valor a receber era de R$ 4.645 e em 31/12/2016 era de R$ 4.963. 
Em fevereiro de 2017 foi recebido o total de R$ 1.500 e, registrada a atualização de 
R$ 402, resultando assim em um valor a receber de R$ 3.547. O valor a residual 
a receber compôs o valor da cisão parcial de acervo líquido realizada com a data 
base 28/02/2017, com aditamento realizado em 08/12/2017. (Nota nº 12); (ii) Refer-
se a venda da plataforma eletrônica e software, ocorrida em março de 2016, pelo 
valor contábil de R$ 2.277. O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo a 
primeira em março de 2017 e a segunda em julho de 2017. Devido ao não recebi-
mento da 1ª parcela, em março de 2017 foi realizada a provisão para perda do valor 
a receber. Em setembro de 2017, devido ao não pagamento pela contraparte do 
valor negociado, o valor foi reintegrado ao intangível da Corretora. (b) Devedores 
diversos e depósitos judicias - Descrição - Devedores diversos  2017  2016
Depósito judicial  27  27
Multas BMF (i)  1.597  792
Acordos  81  114
Diversos  350  343
Total  2.055  1.276
Descrição - Devedores depósitos em garantia  2017  2016
Processos fiscais  153  152
Processos cíveis  1.226  378
Processos trabalhistas  -  534
Outros (ii)  2.235  -
Total  3.614  1.064
 (i) Saldo decorrente de multas de processos administrativos junto a BMF em dis-
cussão. (ii) Saldo referente a valores a receber decorrente de ação indenizatória 
junto a Telebrás. Este valor foi baixado em agosto de 2016 para reconhecimento 
de perdas, lançadas em resultado não operacional. No decorrer do 1° semestre de 
2017, devido ao andamento do processo, foi realizada a reversão do valor. (c) Bens 
não de uso próprio Refere-se ao registro de aeronave recebido em dação de pa-
gamento mediante contrato firmado em 25/08/2015 decorrente do saldo devedor 
existente em conta corrente de cliente pessoa jurídica. (d) Impostos e contribui-
ções a recolher - O saldo em 2016 refere-se principalmente aos parcelamentos 
decorrentes da Lei 11.941, Prefeitura Municipal de São Paulo e parcelamentos 
junto a CVM, os quais foram objetos do Programa Especial de Regularização Tri-
butária (PERT) e Programa de Regularização Tributária (PRT), tratados na nota 
explicativa n° 16. 6. Capital social: O capital social em 31/12/2017 é de R$ 32.726, 
está representado por 85.828.553 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal. Em 30/11/2016 foi deliberado o aumento de capital social no montante de R$ 
3.300, mediante a emissão de 19.416.297 novas ações. Tal aumento foi indeferido 
pelo Banco Central do Brasil, com decisão definitiva emitida em 27/11/2017. Em 
19/12/2017 foi deliberado novo aumento de capital social da Corretora no montante 
de R$ 3.200, mediante a emissão de 29.493.044 novas ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,13064934 por ação, 
em homologação pelo Banco Central do Brasil. 7. Juros sobre capital próprio: 
Nos exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016, não foram pagos juros sobre 
capital próprio, conforme faculta artigo 9º, da Lei nº 9.249/95. 8. Contingências: 8.1. 
Ativos contingentes - Em 31/12/2015 a Corretora possuía um saldo contabilizado 
no ativo contingente no montante de R$3.078, referente à ação indenizatória da 
Telebras. Este valor foi baixado em agosto de 2016 por reconhecimento de per-
das, lançadas em resultado não operacional. No decorrer do 1° semestre de 2017, 
devido ao andamento do processo, foi realizada a reversão do valor (nota 5.b.ii). A 
ação referia-se à venda indevida de ações realizada em 2002. Em 22 de agosto de 
2013 foi proferida a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo intimando a Tele-
bras a efetuar o pagamento no valor atualizado de R$7.309, via depósito judicial. O 
pagamento foi parcialmente efetuado em 04 de dezembro de 2013 no montante de 
R$ 5.192, e o restante permanece aguardando a decisão judicial. 8.2. Demandas 
judiciais provisionadas A Corretora possui processos judiciais classificados como 
perdas prováveis pelos seus consultores jurídicos em andamento que envolve res-
ponsabilidades contingentes. Com base na análise individual de tais processos, e 
tendo como suporte a opinião dos advogados, os Administradores da Corretora 
decidiram efetuar o reconhecimento contábil ao evento de acordo com seus riscos. 
O valor provisionado das ações cíveis foi de R$ 398 (R$ 1.487 em 2016), ações 
fiscais no montante de R$ 61 (R$ 60 em 2016); e, sobre ações trabalhistas foi de R$ 
70 (R$ 70 em 2016). De acordo com a Administração da Corretora o valor total do 
passivo contingente provisionado de R$ 529 (R$ 1.617 em 2016) é suficiente para 
cobrir possíveis perdas futuras. 8.3. Passivos contingentes não provisionados: 
A Corretora possui demandas administrativas e judiciais de natureza cíveis no mon-
tante de R$ 13.287 (R$ 6.645 em 2016), trabalhista no montante de R$ 870 (R$ 
530 em 2016) e fiscal no montante aproximado de R$ 29.658 (R$ 30.804 em 2016), 
classificadas por seus consultores jurídicos como perdas possíveis. As principais 
demandas de natureza cível são: 8.3.1. Ressarcimento de indenização - proces-
so n°1084444-18.2015.8.26.0100 - trata-se de ação objetivando o ressarcimento 
de indenização, promovida por BM&FBovespa Supervisão de Mercados - BSM. 
O processo encontra-se em apreciação de embargos de declaração da autora. O 
valor envolvido é de R$ 3.400. 8.3.2. Ressarcimento de indenização - processo 
n°1091474-07.2015.8.26.0100 - trata-se de ação objetivando o ressarcimento de 
indenização, promovida por BM&FBovespa Supervisão de Mercados - BSM. Foi 
interposto recursos entre as partes, em fase de apreciação de processamento. O 
valor envolvido é de R$ 4.000. A Corretora possui outros processos de natureza 
cível que perfazem o montante de R$ 5.887. As principais demandas de natureza 
fiscal são: 8.3.3. IRPJ e CSSL - glosa de dedução de despesas oriunda do paga-
mento de empréstimo (mútuo) efetuado com partes relacionadas em 1989 - Proces-
so nº 16327.001420/2009-15.O processo foi remetido ao Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais - CARF. Aguarda-se julgamento dos embargos de declaração. 

O valor original envolvido é de R$ 8.863, sendo o valor atualizado de R$ 15.564. 
8.3.4. Execução fiscal - Cofins - processo n° 44849-62.2013.4.03.6182 - Em 17 de 
setembro de 2013 a Corretora recebeu uma execução fiscal no valor original de R$ 
2.583, sendo o valor atualizado de R$ 3.287 A Corretora possui outros processos 
de natureza fiscal que perfazem o montante de R$ 10.409, os quais foram objeto 
do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT no decorrer de 2017 e 
demais causas que perfazem o montante de R$ 398, em andamento. 9. Imposto 
de Renda e Contribuição Social: a) A conciliação da despesa de Imposto de 
Renda e Contribuição Social é a seguinte:                   2017                  2016        
Apuração de IR/CS     IR      CS        IR       CS
Resultado antes da tributação sobre o lucro  396  396  (6.578)  (6.578)
Adições/(exclusões):       
Despesas não dedutíveis  636  636  747  747
Despesas de marcação a mercado 73  73  19  19
Provisões de contingências 328  328  1  1
Provisão para perda com investimentos  -  -  3.078  3.078
Receitas de marcação a mercado (42)  (42)  (345)  (345)
Reversão de contingências (128)  (128)  -  -
Lucro real 1.263  1.263  (3.078)  (3.078)
(-) Compensação de prejuízo fiscal 30% (379)  (379)  -  -
Base de cálculo 884  884  -  -
Encargos as alíquotas de 15% 
para IR /20% para CS (197)  (177)  -  -
(-) Incentivo P.A.T.     -  -
Ativo Fiscal Diferido 3.710  2.969  (3.412)  (2.730)
(a) Créditos tributários - A Corretora possui prejuízo fiscal de Imposto de Renda 
e base negativa de CSLL no montante de R$17.043 (R$ 17.421 em 2016). (b) Im-
posto de Renda e outros impostos - As declarações de renda dos últimos cinco 
exercícios estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades fiscais. Outros 
impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos 
competentes por períodos variáveis de tempo. 10. Responsabilidades: A Correto-
ra é responsável pela administração de carteiras de clubes de investimentos, cujo 
valor de patrimônio líquido na data do balanço era de R$ 3.422 (R$ 4.486 em 2016). 
11. Partes relacionadas: As transações entre as partes relacionadas foram realiza-
das de acordo com os prazos e condições usuais de mercado. 11.2. Remuneração 
do pessoal-chave da administração: A remuneração total do pessoal-chave da 
administração para o exercício findo em 31/12/2017 foi de R$ 137 (R$ 138 em 
2016), a qual é considerada benefício de curto prazo. 12. Outros assuntos: A 
Administração da Corretora efetuou a cisão parcial de acervo líquido no montate 
de R$ 474, na data base 28/02/2017, sendo realizado em 08/12/2017, o primeiro 
aditamento à Cisão, conforme demonstrado no quadro. A cisão encontra-se em 
processo de homologação pelo Banco Central do Brasil.  Valor - R$
OUTROS CRÉDITOS  
DIVERSOS 4.366
Devedores por compra de valores e bens (nota 5.a.i)  3.547
Outros impostos a compensar 819
OUTRAS OBRIGAÇÕES 
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 3.892
Outros impostos e contribuições 1.990
Parcelamento PRT  1.902
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 474
13. Risco operacional e risco de mercado: Risco operacional: definido como 
o risco de perda resultante de falha ou inadequação de processos internos, com-
portamento humano e sistemas, ou ainda, proveniente de eventos externos. Nesta 
definição, inclui-se o risco legal, mas não o risco reputacional ou de negócios. Em 
atendimento à Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a 
Corretora estruturou e instituiu o seu sistema de Gerenciamento de Riscos Ope-
racionais, estando capacitada a identificar, avaliar, monitorar e mitigar este tipo de 
risco. Risco de mercado: o estabelecimento de estrutura de gerenciamento do ris-
co de mercado está definido por meio da Resolução nº 3.464/07. O gerenciamento 
de risco de mercado da Corretora é efetuado de forma centralizada, pela Área de 
Compliance e Risco que mantém independência com relação à mesa de operações 
e demais áreas operacionais da corretora. A organização está apta a atender as exi-
gências da Resolução CMN nº 3.464/07 que trata da estrutura de gerenciamento do 
risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 14. Seguros A Corretora adota a polí-
tica de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. As premissas de risco, dada a sua natureza, não fazem parte do 
escopo de uma revisão das demonstrações contábeis, consequentemente não fo-
ram examinadas pelos nossos auditores independentes. 15. Limites operacionais: 
Em 31/12/2017 a Corretora apresentou o Patrimônio de Referência (PR) de R$ 
2.982 valor abaixo do exigido pela Resolução nº 4.193/2013. 16. Parcelamentos 
fiscais (não auditado): Em 31/05/2017 foi emitida a Medida Provisória n° 783, 
que, em substituição a Medida Provisória n° 766 de 04/01/2017, institui o Programa 
Especial de Regularização Tributária (PERT), o qual traz melhorias nas modali-
dades de liquidação dos débitos. Desta forma, em 29/09/2017, a Administração 
da Corretora, solicitou adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária 
(PERT), migrando assim os débitos anteriormente aderidos ao Programa de Regu-
larização Tributária (PRT) - demais débitos, optando pelo pagamento em espécie 
de, no mínimo, 7,5% do valor da dívida consolidada igual ou inferior a R$ 15.000, 
sendo a liquidação do valor restante com utilização de créditos tributários. Os efeitos 
líquidos dessa adesão serão reconhecidos quando da consolidação dos débitos 
pela Receita Federal. Os créditos tributários não estão consignados em contas de 
ativo. Modalidade 1: RFB –demais débitos - Adesão em 29/09/2017 (à vista); Em 
29/09/2017, a Corretora migrou do parcelamento PRT para o parcelamento PERT 
- MP 798 e IN 1711, incluindo os débitos anteriormente parcelados e outros débitos 
no âmbito da RFB até 15 milhões - entrada de 5% e saldo à vista com pagamentos 
com créditos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL:  Valor (R$)
Descrição - não auditado 
PERT Total dos débitos 14.913
Valor da entrada 5% (754)
DESCONTO (7.083)
Saldo da divida a ser paga com Créditos Fiscais 7.076
Pagamento com PREJUÍZO FISCAL - IRPJ (3.931)
Pagamento com BASE NEGATIVA - CSLL (3.145)
Modalidade 2: PGFN - Adesão em novembro de 2017 (à vista). Em 
13/11/2017 a Corretora fez adesão ao Parcelamento PGFN - MP 783/2017 e 
Lei nº 1349/2017 - demais débitos até R$ 15 milhões - Entrada de 5% e saldo 
à vista com pagamentos com Créditos de prejuizo fiscal e base negativa da 
CSLL: Valor (R$)
Descrição - não auditado 
PERT Total dos débitos 14.935
Valor da entrada 5% (750)
DESCONTO (8.127)
Saldo da divida a ser paga com Créditos Fiscais 6.058
Pagamento com PREJUÍZO FISCAL - IRPJ (3.366)
Pagamento com BASE NEGATIVA - CSLL (2.692)
17. Eventos Subsequentes: a) Em 15/03/2018 o Banco Central do Brasil indeferiu 
o aumento de capital realizado em 19/12/2017 no montante de R$ 3.200. Conse-
quentemente, o valor anteriormente destinado a aumento de capital, foi destinado 
para absorção dos prejuízos acumulados, nos moldes da Circular n° 2.403/94 e 
alterações posteriores. b) Em junho de 2018, por decisão da Administração da Cor-
retora, foram realizados ajustes diversos no balanço no valor total de R$ 1.044, 
sendo reconhecida a despesa no resultado no período. Adicionalmente foram con-
tabilizados como despesa os valores decorrentes de devedores diversos - multas 
no montante de R$ 1.597 e também realizado o ajuste dos créditos a receber da 
Telebrás, com base no extrato do depósito judicial, sendo reconhecida despesa no 
montante de R$ 705. Desta forma, o resultado em junho de 2018 foi afetado pelo 
ajuste total de R$ 3.346. c) Por decisão da Administração da Corretora, em reunião 
de acionistas realizada em 20/07/2018, foi proposta a alienação da aeronave regis-
trada como “bens não de uso próprio”, descrito na nota 5(c), em condições usuais 
de mercado internacional. d) Em 10/07/2018, com base na deliberação CVM n° 158 
de 21/07/1993, o Superintendente de Relações de Investidores da CVM autorizou a 
Walpires Asset Management Ltda. a prestar os serviços de administração de cartei-
ras e valores mobiliários previstos na Instrução CVM 558 de 26 de março de 2015. 

André Luiz Silva - Diretor
Sihigeru Kimura - Contador CRC-1SP 079.857/O-7
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Especial

Os dados são apurados pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito a partir das bases às quais as duas instituições 

têm acesso. 

Trata-se do 11º crescimento consecutivo na comparação anual 
da série histórica, apesar de a alta ser mais modesta do que nos 
meses de junho (4,07%) e julho (4,31%). Em número absoluto, 
estima-se que aproximadamente 62,9 milhões de brasileiros 
estejam com restrições ao CPF, enfrentando difi culdades para 
controlar empréstimos, obter fi nanciamentos ou realizar compras 
parcelas, o que representa 41% da população brasileira adulta.

Se na comparação anual houve um aumento de brasileiros com 
contas atrasadas, na comparação mensal a inadimplência apresen-
tou ligeira queda. Na passagem de julho para agosto, sem ajuste 
sazonal, diminuiu em -0,71% a quantidade de pessoas inadim-
plentes. É a segunda queda mensal seguida observada pelo SPC 
Brasil. Na avaliação do presidente da CNDL, José Cesar da Costa, 
apesar de o pequeno recuo nos últimos 30 dias, a inadimplência 
segue elevada, refl etindo as difi culdades econômicas do país.

“A recuperação econômica mais lenta do que o esperado cria 
difi culdades para a gestão do orçamento das famílias, frustrando 
planos e a volta do consumo. A reversão desse quadro passa por 
uma aceleração da atividade econômica, em especial, do emprego 
e renda, que são os fatores que mais pesam para a confi ança do 
consumidor”, explica o presidente.

Avança o Indicador de 
inadimplência do consumidor; 
país tem 62,9 milhões
de negativados
O volume de consumidores com contas em atraso voltou a subir 
em todo o país. No último mês de agosto aumentou em 3,63%
a quantidade de novos inadimplentes na comparação
com o mesmo período do ano passado

Inadimplência 
cresceu 
10,52% no 
Sudeste

A análise do indicador por região mostra que a inadimplência 
avançou de forma generalizada. Apenas no Sudeste o aumento 
foi de 10,52% na quantidade de devedores. Em segundo lugar 
fi cou a região Norte, com alta de 3,76%, seguida do Nordeste 
(3,22%), Sul (2,67%) e Centro-Oeste (1,87%). De acordo com a 
estimativa, proporcionalmente, a região que concentra o maior 
número de inadimplentes é o Norte: 49% da sua população 
adulta está com o CPF restrito, o que representa 5,9 milhões de 
consumidores negativados. 

A segunda região mais inadimplente é o Nordeste, que tem 43% 
dos adultos com contas em atraso ou 17,4 milhões de consumi-
dores com restrições ao crédito. No Centro-Oeste são 5 milhões 
de inadimplentes (42% da população adulta local), no Sudeste 
há um total de 26,1 milhões de negativados (39% dos residentes 
acima de 18 anos) e no Sul, aproximadamente 8,5 milhões de 
pessoas com pendências fi nanceiras (37% da população adulta).

 

Inadimplência cresce mais 
entre idosos 

O indicador ainda revela que 
é entre a população mais velha 
que se observa o aumento mais 
acentuado da inadimplência. Na 
comparação entre agosto de 2018 
com agosto de 2017, aumentou 
em 9,56% a quantidade de 
inadimplentes com idade de 65 
a 84 anos. Considerando apenas 
os brasileiros de 50 a 64 anos, 
a alta foi de 6,26%, enquanto 
na população de 40 a 49 anos, 
houve um aumento de 4,77% no 
número de negativados. Entre os 
consumidores de 30 a 39 anos, 
a alta da inadimplência foi de 
1,69% em agosto.

A inadimplência apresentou 
queda somente entre os mais jo-

vens. Considerando a população de 18 a 24 anos, houve um recuo 
considerável de -23,20%, ao passo que entre os brasileiros de 25 
a 29 anos, a queda foi de -5,63%. Na avaliação do presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o comportamento distinto 
entre as faixas etárias é refl exo da entrada tardia dos jovens no 
mercado de trabalho e também da permanência prolongada dos 
idosos como força produtiva do país.

“Fora do mercado de trabalho pelas mais diversas razões, seja 
estudo, desemprego ou por opção, muitos desses brasileiros 
acabam fi cando também fora do mercado de crédito, reduzindo o 
contingente de potenciais inadimplentes. Já entre os idosos, que 
estão permanecendo por mais tempo no mercado de trabalho, a 
renda mais curta nessa faixa etária e o aumento expressivo de 
gastos com saúde, por exemplo, podem desajustar o orçamento”, 
analisa Pellizzaro Junior.

Em números absolutos, a maior parte dos inadimplentes está 
compreendida na faixa dos 30 aos 39 anos: são 17,9 milhões de 
pessoas nesse momento da vida que não conseguem honrar seus 
compromissos fi nanceiros. Considerando a população de 40 a 49 
anos, são 14,1 milhões de inadimplentes e outros 13 milhões que 
possuem de 50 a 64 anos. Na população idosa, que vai dos 65 aos 84 
anos, são 5,4 milhões que estão com o CPF restrito. Na população 
mais jovem, os números também são expressivos: 7,8 milhões de 
inadimplentes com idade de 25 a 29 anos e 4,5 milhões com contas 
atrasadas que têm de 18 a 24 anos (CNDL/SPC Brasil).

A proporção de famílias paulistanas endividadas subiu pelo 
segundo mês consecutivo, ao passar de 51,2% em julho 

para 53,6% em agosto. Isso signifi ca que 2,1 milhões de famílias 
da capital tinham algum tipo de dívida. Na comparação com o 
mesmo período do ano passado, o endividamento fi cou tecni-
camente estável (53,4%). Os dados são da pesquisa realizada 
mensalmente pela FecomercioSP. 

A taxa de inadimplência, ou seja, a proporção de famílias 
que não conseguiram quitar suas dívidas até a data de venci-
mento, também registrou alta, passando de 19,6% em julho 
para os atuais 20,4%, o maior patamar desde maio de 2012 
(21,5%). Atualmente, são 797 mil famílias nessa situação. A 
diferença para 2012 é que, naquele período, a alta foi algo 
pontual e a inadimplência fi cou pouco acima de 20% por 
dois meses, mas voltou logo a um patamar mais adequado. 
No caso atual, a inadimplência permanece acima dos 19% 
desde março.

Além disso, a parcela de famílias que já dizem que não conse-
guirão pagar as contas em atraso no próximo mês e, portanto, 
permanecerão inadimplentes, atingiu 9,6%, maior nível desde 
agosto de 2004. De acordo com o levantamento, 376 mil famílias 
estão nesta situação. Em relação ao tempo médio de comprome-
timento da renda com as dívidas, a maior parcela está no longo 
prazo, acima de um ano, com 35,1%. Ao todo, 22,5% estão com 
dívida de até três meses; 20,1% de três a seis meses; e 20,2% 
de seis meses até um ano. 

Na segmentação por faixa de renda, a proporção de famí-
lias endividadas com renda inferior a dez salários mínimos 
(SM) avançou de 54,8% em julho para 56,9% em agosto. 
Em relação à inadimplência, a situação é mais complicada, 
já que 25,7% das famílias não conseguiram pagar a dívida 
até a data do vencimento e 12,4% declararam não ter con-
dições de pagar as contas em atraso no próximo mês. Em 
ambos os casos, trata-se do maior nível desde o início da 
série histórica, em 2010.

Porcentual de famílias inadimplentes atinge 
a maior taxa desde maio de 2012

No grupo de famílias com 
renda superior a dez SM, 
a tendência também foi de 
aumento, mas em níveis mais 
adequados, segundo aponta 
a FecomercioSP. O endivida-
mento passou de 40,6% para 
43,9%; a inadimplência, de 
7,4% para 7,7%; e a não con-
dição de quitar a dívida passou 
de 2,8% para 3,4%.

De acordo com a Entidade, 
além do ritmo mais fraco da 
atividade econômica e do de-
semprego elevado, as famílias 
também podem ter gastado 
um pouco a mais nas férias de 
julho e difi cultado o controle 
do orçamento doméstico para 
o mês de agosto. A pesquisa 
mostra claramente a difi culda-
de das famílias, em destaque 
as de renda mais baixa, neste 
momento de instabilidade 
econômica e política.

Não há no curto prazo, 
indicação de que o quadro 
mude. Isso porque para a 
inadimplência cair de forma 
mais signifi cativa, é essencial 
a retomada da geração de emprego, o que não está acontecendo 
pelas faltas de confi ança e previsibilidade para os investimen-
tos. Adicionalmente, os bancos monitorando todos esses riscos 
– desemprego e inadimplência – limitam a oferta de crédito e 
buscam a negociação dos débitos antigos, de forma que as taxas 
não saiam de um controle, acrescenta a Federação.

O cartão de crédito segue como o principal tipo de dívida, com 
71,7%, pouco abaixo dos 73,2% do mês anterior. Na segunda 
posição, está o carnê com 14,2%, seguido de fi nanciamento 
de casa com 12% e fi nanciamento de carro com 11,7% (AI/
FecomercioSP).

A proporção de famílias que não conseguiram quitar suas dívidas até a data de 
vencimento, também registrou alta, passando de 19,6% em julho para

os atuais 20,4%, o maior patamar desde maio de 2012 (21,5%). 



News@TI
Hyper Festival

@A partir de 27 de outubro acontece o HYPER FESTIVAL BRA-
ZIL, com o objetivo de conectar interessados e profi ssionais da 

publicidade, audiovisual, criatividade, computação e engenharia de 
software e hardware ao universo das realidades imersivas. O evento traz 
à São Paulo experiências de realidade virtual, aumentada e games em 
uma jornada dedicada à produção de conteúdos imersivos, tecnologia 
de novas mídias, negócios e tendências de mercado. O Facebook é o 
patrocinador principal do evento e falará sobre realidades imersivas 
apresentando suas soluções de publicidade com Realidade Aumentada, 
Instagram, Messenger e conteúdos 360 de foto e vídeo (www.sympla.
com.br/hyper-festival-brazil-2018).

 

Cheftime 

@Para os amantes da culinária, cozinhar é uma terapia. Mas rodar a 
cidade para reunir os ingredientes perfeitos e esfolar o bolso com-

prando produtos frescos e de qualidade no varejo não é prático - muito 
pelo contrário. Para trazer esse momento agradável de volta à rotina e 
devolver a experiência de preparar suas refeições, hábito que traz diversos 
benefícios para a saúde, o Cheftime assume a parte difícil, para que os 
amantes da cozinha possam curtir somente o lado bom de cozinhar e 
garantir o prazer de comer bem. O serviço, que é contratado em planos 
de assinatura fl exíveis, entrega na casa do cliente a cada semana uma 
caixa com os ingredientes preparados e compartimentados, junto com 
as receitas detalhadas, para que o usuá rio possa simplesmente cozinhar 
e servir de forma rápida e prática (www.cheftime.com.br).

São Paulo, sexta-feira, 14 de setembro de 2018
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O papel dos gestores 
públicos na construção
de Cidades Inteligentes

Há poucos anos, o 

conceito de Cidades 

Inteligentes (Smart 

Cities) parecia uma 

realidade distante

Hoje, apresenta-se como 
o melhor caminho a ser 
seguido no desenvolvi-

mento de centros urbanos em 
todo o mundo por fazer uso da 
tecnologia para integrar gover-
nos, empresas e sociedade na 
busca por soluções criativas 
e inovadoras para diversos 
problemas, como os ligados 
ao meio ambiente, mobilida-
de urbana, habitação, saúde, 
segurança, e muitos outros.

Planejamento urbano e 
Smart Cities andam de mãos 
dadas. Somente com um real 
olhar voltado para o futuro 
é que os gestores públicos 
são capazes de projetar um 
desenvolvimento urbano efi -
ciente, e este não pode estar 
atrelado a ciclos políticos, mas 
sim econômicos. Desta forma, 
investimentos constantes em 
tecnologia por parte dos gover-
nos, em todas as esferas, são 
essenciais, pois formam a base 
de uma Cidade Inteligente.

Com o avanço dos dispo-
sitivos que usam a Internet 
da Coisas, por exemplo, hoje 
é possível aplicar soluções 
voltadas aos centros urbanos 
para quase tudo, permitindo 
aos governantes tomadas de 
decisões mais rápidas e asser-
tivas. Além disso, ao conectar 
infraestrutura local, serviços 
e a população, é possível tam-
bém uma melhor compreensão 
das necessidades, vocações e 
características da cada muni-
cípio. Como?

Em um mundo cada vez mais 
conectado, basta imaginar a 
imensidão de dados que são ge-
rados a todo instante pelos ci-
dadãos via plataformas digitais. 
Já está mais do que na hora de 
o setor público entender e sa-
ber utilizar essas informações 
em benefício da população. 
Olhemos para o estado de São 
Paulo. Com a intensifi cação 
do processo de urbanização, 
os desafi os para assegurar o 
desenvolvimento de cidades 
mais resilientes e sustentáveis 
economicamente estão cada 
vez mais complexos. 

Segundo dados do IBGE e do 
Seade, estima-se que até 2050, 
dos mais de 47 milhões de 
cidadãos que habitarão nosso 
Estado, 85% viverá em regiões 
urbanizadas. Além disso, o 
crescimento populacional anu-
al se tornará negativo, e 22,7% 
dos paulistas terão mais de 65 
anos de idade, o que denota 
um rápido envelhecimento de 
nossa população. Para efeito de 

comparação, em 2010 éramos 
41 milhões, e apenas 7,8% 
tinham acima de 64 anos.

Neste cenário, o uso da 
tecnologia para tornar tudo 
mais efi ciente se torna crucial. 
Muitas prefeituras paulistas já 
deram o primeiro passo para se 
tornarem uma Smart City, seja 
por meio de projetos via Parce-
rias Público-Privadas (PPPs), 
seja por meio dos chamados 
living labs, espaços onde 
soluções desenvolvidas pela 
iniciativa privada podem ser 
experimentadas em situações 
reais e, se validadas, podem 
ser adotadas pelos municípios.

Entre a infi nidade de solu-
ções, muitas têm sido criadas 
para realizar melhorias na 
oferta de transporte público, 
de acordo com a demanda 
da população; para diminuir 
o trânsito, com o uso de 
semáforos inteligentes; na 
conscientização e ampliação da 
coleta seletiva; na gestão mais 
efi caz da iluminação pública e 
de áreas arborizadas; na eva-
cuação de áreas de risco com 
alertas sobre possibilidades de 
enchentes e deslizamentos; na 
otimização do agendamento 
remoto de consultas e exames 
médicos e de tantos outros 
serviços públicos existentes.

Atenta a este movimento, 
a Desenvolve SP, agência es-
tadual de fomento, há nove 
anos auxilia gestores muni-
cipais a darem este salto de 
qualidade na administração e 
na vida prática dos cidadãos. 
Projetos que elevam o status 
de uma cidade para uma Smart 
City são justamente os que a 
instituição está pronta para fi -
nanciar, como a implantação de 
sistemas de iluminação pública 
mais econômicos, centros de 
distribuição e abastecimento 
para o escoamento mais efi caz 
da produção local, projetos 
sustentáveis que proporcio-
nem maior efi ciência energé-
tica e qualidade de vida para 
a população, e muitos outros. 

Assim, este novo modelo 
de gestão, preocupada com o 
futuro das próximas gerações, 
já dá passos decisivos para 
transformar nossas cidades 
em lugares cada vez mais inte-
ligentes e conectados. Mas, não 
podemos descansar. A necessi-
dade de adaptação é constante. 
Novos problemas relacionados 
aos centros urbanos surgem a 
todo o momento e antecipar 
soluções para resolvê-los atra-
vés da inovação deve ser um 
compromisso diário na agenda 
dos gestores públicos. 

(*) É advogado com larga vivência 
como executivo do setor fi nanceiro, 
é diretor presidente da Desenvolve 
SP – Agência de Desenvolvimento 

Paulista.

Alvaro Sedlacek (*)

Nos últimos anos, o esforço 
de vendas realizado pelas lojas 
online em períodos sazonais 
como Dia das Mães, Dia das 
Crianças e Natal tem impul-
sionado de forma signifi cativa 
o varejo como um todo.

Uma data comemorativa 
que ainda não é muito conhe-
cida no país, mas, se for bem 
aproveitada pelos lojistas, 
pode ajudar a alavancar os 
negócios, é o Dia do Cliente, 
que acontece no dia 15 de 
setembro.

Segundo levantamento re-
alizado pelo Google, a data já 
possui tantas buscas na plataforma quanto o Dia do Consumidor, 
que acontece no dia 15 de março e é mais popular. Somente em 
2017, houve mais de 300 mil buscas pelo termo "Dia do Cliente".

Para ajudar o empreendedor a tirar um melhor proveito da 
data, principal oportunidade para os varejistas em setembro, 
a Performa Web, agência de marketing digital full service, lista 
os principais passos para impulsionar as vendas na ocasião.

1. Antecipe os descontos e avise os seus clientes: como a 
data ainda não é tão conhecida quanto outras já mais tradicionais, 
é necessário convidar o público para participar das ofertas de 
sua plataforma online. Para isso, invista no bom e velho e-mail 
marketing, ainda um dos canais mais efi cientes de aquisição 
de clientes, e nas ações nas redes sociais, de preferência com 
anúncios pagos. Além de serem formatos acessíveis, podem 
ajudar a ampliar a repercussão e os públicos impactados.

2. Invista nas imagens dos produtos e crie campanhas 

com links patrocinados: quem nunca tentou ver com detalhes 
a foto de algum produto na internet, mas tudo o que conseguiu 
enxergar foi uma imagem em baixa resolução? Se você deseja 
fi sgar o público pelos detalhes, deve observar essa questão. 
Faça fotos de todos os ângulos do produto e, se for o caso, de 

todas as cores. Pode parecer 
desnecessário, mas vai fazer 
toda a diferença. Outros 
formatos de mídia também 
são recomendáveis, como o 
Google Shopping e anúncios 
em Links Patrocinados, que 
precisam ser criadas com 
objetivos claros. Além disso, 
lembre-se de identificar o 
melhor formato para a cam-
panha. Esse é um dos pontos 
cruciais, pois, quando mal 
gerido, pode colocar em jogo 
toda estratégia.

3. Atente-se aos prazos 

de entrega: não adianta 
nada deixar a sua loja virtual impecável, com uma enorme 
gama de produtos em promoção, mas atrasar a entrega. Isso 
não apenas afasta o consumidor da marca, como gera a temida 
propaganda negativa. Por isso, determine prazos realistas e 
monitore essa logística com algum tipo de software especí-
fi co. Caso ocorra algum imprevisto, é necessário enviar um 
aviso com urgência.

4. Fique ligado na concorrência: o que as empresas similares 
a sua estão fazendo para atrair a clientela em datas sazonais? 
É sempre interessante fazer uma pesquisa de mercado e saber 
o que a concorrência está pensando. Neste caso, não é copiar 
o que está sendo feito e sim ter insights interessantes para a 
construção de novas ideias. E não esqueça, claro, de manter a 
sua identidade em tudo o que for fazer.

5. Dê feedback para os seus clientes: outro ponto muito 
comum que desgasta a imagem de qualquer empresa é não dar 
um retorno ao consumidor. Por isso, tente respondê-lo com 
o máximo de urgência e efi ciência, principalmente em datas 
deste tipo. Monitore e-mails e redes sociais com frequência, 
interagindo e gerenciando críticas. Atenda o seu público como 
gostaria de ser atendido.

Cinco dicas para seu e-commerce 
vender mais no Dia do Cliente

Eduardo Almeida (*)

O crescimento do uso de tecnologia nos sistemas industriais, 
principalmente focado na combinação entre IoT (Internet of 
Things) e Inteligência Artifi cial, tem otimizado os processos fabris, 
aumentando a produtividade e diminuindo falhas de fabricação. 
Porém, o avanço da conectividade também traz preocupações 
sobre o sigilo dos dados compartilhados na rede.

Recentemente, estive na conferência Hannover Messe, na 
Alemanha, e, nas discussões sobre a Indústria 4.0, me chamou a 
atenção que a cibersegurança ainda é uma das principais barreiras 
para a implantação de inovações na indústria. Podemos dizer que 
os sistemas industriais são o coração da indústria manufatureira 
e, por esse motivo, são também o ativo de maior impacto no caso 
de um ataque cibernético.

O que se nota é que a segurança de dados ainda não está entre 
as prioridades durante os processos de automação industrial. 
No Brasil, uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) mostra que 31% das indústrias brasileiras 
já sofreram ataques cibernéticos e, apesar de a maioria (92%) 
dos entrevistados estarem cientes da importância de investir em 
cibersegurança, apenas 18% disseram que a sua infraestrutura de 
TI "está adequada" para suportar as tecnologias da Indústria 4.0.

As falhas de segurança, comumente, são heranças de sistemas 
legados e decorrem da ascensão da conectividade. A implemen-
tação e execução de dispositivos conectados da IoT industrial 
em sistemas operacionais defasados, com protocolos de redes 
distintos, torna complexa a garantia de segurança por meio de 
soluções comuns, utilizadas em ambientes de TI de outros seg-
mentos da economia. 

Um dos incidentes cibernéticos mais famosos ocorreu no Irã, 
em 2010, quando diversas instalações industriais, dentre elas 
uma usina de enriquecimento de urânio, foram infectadas pelo 
Struxnet. O vírus usou uma brecha grave do Windows para 
infectar sistemas de controle de automação e monitoramento 
industrial, conhecidos pela sigla SCADA, e teria infectado 30 

O papel da segurança 
na Indústria 4.0

O conceito de Indústria 4.0 está diretamente relacionado à conexão e geração de dados entre máquinas, 
equipamentos e softwares de gerenciamento

mil computadores. Mais recentemente, em 2016, subestações 
de distribuição de energia elétrica na Ucrânia foram atacadas. 
O malware Industroyer deixou uma parte da capital Kiev sem o 
fornecimento de energia elétrica durante uma hora.

Assim, vemos que os riscos não podem ser desconsiderados, 
um ataque cibernético pode resultar em parada intencional das 
operações, espionagem industrial, roubo e venda de dados, se-
questro e bloqueio de informações. Incidentes em empresas de 
utilidade pública podem ter impactos ainda mais preocupantes, 
provocando apagões, explosões e inundações, por exemplo, 
com impacto socioeconômico e político, colocando em risco até 
mesmo a segurança nacional.

Sim, as consequências de uma guerra cibernética são alarmantes. 
Porém, ao mesmo tempo em que se deve ter cautela ao inovar, 
é impossível conter os avanços da tecnologia.

A boa notícia é que já existem ferramentas de segurança capazes 
de predizer e frear possíveis ameaças digitais, integrando a cadeia 
de suprimentos de ponta a ponta. Além disso, há abordagens 
disponíveis no mercado que permitem revisão de arquiteturas 
tradicionais de segurança e de tecnologia de uma forma geral 
por mecanismos mais ágeis, escaláveis e fl exíveis.

Uma dessas abordagens é a da microssegmentação, que em 
algumas versões mais avançadas pode ser adotada em solução por 
software, de forma incremental e transparente. A escalabilidade 
propiciada por esse formato permite a integração de soluções de 
segurança nos sistemas legados e a implementação de projetos 
de Internet das Coisas com a proteção requerida e adequada.

Não podemos ignorar que a atual dinâmica dos negócios requer 
a informação em todos lugares. Portanto, faz-se necessário asse-
gurar a proteção das operações como um todo, implementando 
sistemas de segurança em um nível mais estratégico. As inovações 
tecnológicas são capazes de transformar, otimizar e simplifi car 
os processos industriais, mas, lembre-se: a segurança sempre 
vem em primeiro lugar!

(*) É Presidente da Unisys para América Latina.

Lentes de zoom portáteis para 
câmeras de broadcast 4K

A Canon, líder mundial em 
soluções de imagem digital, 
anunciou hoje a chegada 
de um novo equipamento 
da série de lentes de zoom 
portátil UHDxs, projetado 
para câmeras broadcast de 
sensor 4K de 2/3 de polega-
da, a CJ25ex7.6B. A nova lente 
possui uma taxa de zoom de 25x 
e uma distância focal variando 
de 7,6mm a 190mm. A nova 
lente de zoom portátil oferece 
aos usuários um controle opera-
cional de alto nível e a liberdade 
de ser operada com facilidade, 
tornando-a uma lente ideal para 
uma ampla gama de aplicações, 
tanto internas quanto externas.

"A CJ25ex7.6B é o 8º modelo 
de lente da família de lentes 
portáteis UHD 4K da Canon 
e o quarto que foi anunciado 
este ano. Isso mostra nosso 
esforço contínuo em satisfazer 
as demandas ininterruptas da 
indústria, bem como nosso 
compromisso que continuará 
expandindo nossos limites de 
tecnologia ótica para apoiar 
o mercado de produção pro-
fi ssional", disse Ryan Kamata, 
gerente de Soluções de Imagem 
Profi ssional da Canon do Brasil.

Adotando fl uorita e vidro de 
dispersão ultrabaixa (UD) e 

design óptico prioritário que co-
loca esses materiais em posições 
ideais, a CJ25ex7.6B suprime as 
aberrações cromáticas do centro 
para a periferia da imagem em 
toda a faixa de zoom e atinge alta 
resolução e alto contraste para 
possibilitar a captura de vídeo de 
alta resolução. Por meio da tec-
nologia de revestimento de lente 
e um design que evita refl exos 
dentro do barril da lente, a lente 
reduz fantasmas e fl ares e realiza 
a reprodução de cores ideal para 
High Dynamic Range (HDR) 
e Wide Color Gamut (WCG). 
Além disso, a CJ25ex7.6B adota 
um novo sistema de zoom que 
pode realizar imagens de alta 
resolução e alto contraste do 
centro para a periferia em toda 
a faixa de zoom. A nova lente 
pesa aproximadamente 1.9 kg e 
medidas de 169,6mm (largura) 
x 114,1mm (altura) x 223,3mm 
(comprimento), tornando-se 
uma excelente opção para repor-
tagem de notícias e produção do-
cumental (www.canon.com.br).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 14 de Setembro de 2018. Dia de São Crescenciano, 
Santa Rósula, São Materno, São Cornélio, Santa Noteburga, e Dia 
do Anjo Iehuiah, cuja virtude é a simpatia. Dia da Exaltação da 

Santa Cruz. Hoje aniversaria a atriz Joana Fomm que faz 78 anos, 
o ator Sam Neill que nasceu em 1947, o jogador de futebol Alex 
que faz 41 anos, o ator Ricardo Pereira que nasceu em 1979 e a 
atriz Fernanda Vasconcellos que completa 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é uma pessoa bastante inteligente 
e determinada. Dotada de fortes convicções, busca conhecimento 
e sabedoria. Os nascidos neste dia são pessoas comunicativas, ar-
ticuladas e cativantes. Reagem rapidamente às difi culdades e não 
medem esforços para resolvê-los. Bastante perfeccionista não hesita 
em fazer uma crítica por que têm certeza que ela pode melhorar o 
trabalho dos outros. A competência é um valor importantíssimo para 
o virginiano deste dia. No lado negativo infelizmente nem sempre 
está disposto a ouvir e acatar a crítica dos outros.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, pro-
blemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca, 
novos amores. Colorida, casamento ou noivado. 
Amarela, enfermidades. Números de sorte:  36, 47, 
57, 59 e 75.

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

Esta sexta é o sexto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Plutão e em conjunção com Júpiter renova as energias 
e aumenta o conforto emocional. O astral tende a fi car mais amoroso. O Sol e a Lua também fazem um contato positivo 
que dá mais vitalidade e clareza, o que permite acabar com a confusão e especulações dos últimos dias. A Lua fi ca 
fora de curso durante toda a sexta até ingressar em Sagitário às 21h46. A Lua em harmonia com Marte pode deixar 
o sono agitado na noite desta sexta. Melhor sair, se divertir, saindo do ambiente e da rotina n a noite desta sexta e na 
madrugada de sábado.
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Esta sexta-feira promete ser cheia de 
novidades. Bom para programar algo 
a acertar situações e compromissos 
que estejam preparados. Siga adian-
te tomando decisões importantes 
que não devem ser adiadas mais. 
Evite discussões com tons ofensivos. 
73/973 - Vermelho.

Aumenta a energia para realizar as 
atividades que requeiram ritmo mais 
acelerado. Bons resultados podem 
começar a chegar através de uma 
alteração na rotina. A fase é de inten-
sas emoções, podendo demonstrar  
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. 77/177 – Azul.

Deverá ter certeza dos rumos que 
sua vida deverá tomar até o fi nal 
deste ano. Mesmo assim, pode estar 
ainda carente de romantismo e afe-
to. Muito entusiasmo nas relações, 
levando-o a encantar as pessoas 
próximas. Use seu poder de atração 
sobre as pessoas, que está muito 
ativado. 34/634 – Amarelo.  

Do modo de agir em seus relaciona-
mentos virá a felicidade. Mantenha 
um forte romantismo melhora as 
relações amorosas, que serão mais 
felizes. Compromissos materiais 
serão produtivos e trarão lucros. 
Mantenha-se aberto ao diálogo para 
encontrar soluções e fazer acertos. 
76/176 – Verde.

Ótimo para começar obras. O dia 
começa muito bom para programar 
coisas originais e animadas. Há perigo 
de acidentes e problemas no trabalho 
que podem ser evitados. Tente rea-
lizar que não deu certo antes, pois 
vive um momento ótimo para obter 
sucesso. 78/378 – Amarelo dourado.

Sol em seu signo e a Lua em Sagi-
tariana favorece todos os assuntos 
novos nesta sexta. Encare as 
situações inesperadas numa boa. 
Atitude generosa ajuda para obter a 
compreensão e o bom entendimento 
pessoal. Aborrecimentos e humor 
pesado atrapalham. 92/592 – Verde.

Uma fase de recolhimento e medi-
tação se aproxima. Precisa muito 
do apoio dos amigos ou de seu amor. 
Com o Sol em Virgem deve ser bem 
prático no modo de pensar. O dia 
começa muito bom para programar 
coisas originais e para acertar situa-
ções. 23/923 – Verde.

É importante começar o dia levando 
adiante coisas que não podem espe-
rar mais. Mantenha o ritmo, porém 
sem agitação demasiada. Terá 
maior habilidade nos negócios em 
andamento. Pode ter acontecimento 
inesperado que ajudará a resolver 
uma situação. 88/188 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Plutão 
e em conjunção com Júpiter renova 
as energias e aumenta o conforto 
emocional. Um bom poder de analise 
ajuda a levar a fundo as questões e 
chegar a soluções. Ótimo momento 
para levar adiante coisas que requei-
ram desenvolvimento acelerado. 
62/362 – Marrom.

Começa uma fase para encontrar 
soluções e acelerar acontecimentos. 
O dia é para acertar situações ou 
ofi cializar compromissos que estejam 
sendo tratados.  Superando alguns 
problemas, terá melhoria da situação 
material e fi nanceira ainda neste mês 
de setembro. 66/266 – Azul.

As pessoas fi cam mais maleáveis e 
fl exíveis pelo aumento da intuição 
e sensibilidade. A Lua em harmonia 
com Marte pode deixar o sono agita-
do na noite desta sexta. Melhor sair, 
se divertir, saindo do ambiente e da 
rotina. Procure realizar atividades 
que tragam bem-estar  a noite. 
71/771 – Amarelo.

Um bom poder de analise ajuda a 
levar a fundo as questões e chegar a 
soluções. Precisa resolver situações 
que ainda o perturbam com o Sol se 
aproximando de seu signo. A refl exão 
e a meditação são fundamentais 
para saber o que deseja da vida. 
89/589 - Rosa.

Simpatias que funcionam
Para felicidade garantida: Numa quinta-feira, arranje 
3 dentes de alho (para cada dente, faça  um pedido). Em 
seguida, guarde-os numa gaveta onde ninguém os veja. 
No dia seguinte, antes do meio-dia, pegue os 3 dentes de 
alho e enterre num vaso de fl ores em sua casa, fazendo 
novamente os 3 pedidos. Quando os alhos estiverem a 
brotar, os seus desejos começarão a se realizar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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DCG
ESTATICA
CARREGAR

ARRANCADA
EITORG
SASSARE

ICARAIEM
FILACAM

MAMORES
MEMSARAU

NEMNOIR
TDAOPD

COASTRIO
SAIAMS

Limpeza
de roça

com
enxadas

"Amigo"
do fulano

e do
beltrano

O sono com
atividade
onírica
(sigla)

Famosa
praia de
Niterói
(RJ)

"Ar", 
em 

"aeronave"
Sigla do
Atlético
Mineiro

(fut.)

Usuários
da

linguagem
dos sinais

Aperitivo
servido

com carne
de sol

Reunião
noturna

de caráter
literário 

(?) de Sá, 
adminis-

trador
português

Gênero 
de filme
policial

(fr.)
"(?) tudo
que reluz
é ouro"
(dito)

Placido Do-
mingo, um
dos Três
Tenores

Grande (?), 
escola de
samba de 
Caxias (RJ)

Costa, em
inglês

Peça de
roupa que
compõe o
"tailleur"

Sua capital
é Campo
Grande
(sigla)

Gaivota,
em tupi

Renque
Confluen-
te do rio
Madeira

Município
cearense
Avenidas 

arborizadas

Veste de
indianas

Cuidaram
do doente 

A fruta de polpa
espessa

Diminui-
ção pro-
gressiva

Partida
violenta
(carro)

Parte da
Mecânica

(Fís.)
Repor a

bateria do
celular

Software
usado por
arquitetos 

Abrigo para automóveis
Canoa

usada por
índios 

Técnica
(abrev.)

3/ati — cad. 4/noir. 5/coast. 6/assaré.
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Jazz
Com nome criativo, o grupo 

Oito do Bem, um octeto de fe-
ras, foi formado pelos músicos 
Ed Côrtes e Derico Sciotti, em 
2007, com a ideia de desen-
volver um trabalho musical de 
arranjos jazzísticos para canções 
de compositores e bandas pop 
internacionais, como Bee Gees, 
Michael Jackson, Al Jarreau, 
James Brown e Britney Spears. 
Com repertório eclético, o grupo 
mescla interpretações instru-
mentais com músicas cantadas, 
construindo um show descon-
traído, irreverente e de muita 
qualidade. Formação: Ed Côrtes 
(sax alto, sax barítono, clarinete, 
composições e arranjos), Derico 
Sciotti (sax tenor e fl auta), Naor 
Gomes (trompete e fl ugelhorn), 
Jorginho Neto (trombone),Mar-
cos Romera (teclado e arranjos), 
Sylvio Mazzucca Jr. (contrabaixo 
elétrico), AC dal Farra (bateria), 
Tchello (vocal). 

Serviço: Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 
360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Hoje 
(14) às 21h30. Ingresso: R$ 80.

MPB
A cantora e compositora, 

referência da black music bra-
sileira,  Sandra de Sá apresenta 
sucessos da carreira no show E 
Elas. Em apresentação intimista 
calcada na voz e acompanhada 

por violão, guitarra, baixo e 
percuteria desfi la hits como Vale 
Tudo, Joga Fora no Lixo, Bye 
Bye Tristeza, Olhos Coloridos 
e Retratos e Canções.  O show 
terá participação especial de 
Simone Floresta e Nanda Fellyx, 
talentos descobertos por Sandra 
de Sá. Com 17 álbuns gravados, 

é considerada a rainha do soul 
brasileiro e chamada por alguns 
de “Tim Maia de saias”, por se 
identifi car com o cantor no ba-
lanço e no timbre grave da voz.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos Elí, 
tel.3226-7300. Terça (18) às 21h. Ingres-
so: R$ 80.

Nota 
O fotógrafo Ricardo de Vicq 

participa da edição 2018 do 
EMOP Berlin – European 
Month of Photography, com 
a individual “Foto Synthese”, 
composta por cerca de 50 
fotografi as, sob curadoria de 
Adriana Rede. A mostra entra 
em cartaz na Embaixada do 
Brasil em Berlim, como parte 
da programação ofi cial deste 
que é o maior evento de foto-
grafi a da Alemanha, e apre-
senta uma percepção poética 
do artista sobre elementos da 
Mata Atlântica, exibindo frag-
mentos de paisagens que nos 
remetem à memória das gran-
des descobertas ocorridas 
nos séculos XVIII e XIX, por 
botânicos e naturalistas euro-
peus em suas expedições pelo 
nosso território.  Seguindo 
um percurso entre os estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais, Ricardo De 
Vicq explora uma inesgotável 
vontade de pesquisar e expe-
rimentar diversas maneiras 
de registrar a natureza. Mais 
informações (www.berlim.
itamaraty.gov.br).

A banda IRA!  Apresenta  show 
do disco Psicoacústica (1988), 
que completou 30 anos em 
2018

Com a mesma formação desde a 
volta do grupo, em 2014, IRA! é 
Nasi (vocal), Edgard Scandurra 

(guitarra e vocais), Evaristo Pádua 
(bateria), Johnny Boy (teclados e 

violão) e Daniel Rocha (baixo). As 
faixas de Psicoacústica são: Rubro 
Zorro (E. Scandurra, André Jung, R. 
Gaspa e Nasi), Manhãs de Domingo (E. 
Scandurra), Poder, Sorriso, Fama (E. 
Scandurra), Receita Para se Fazer um 
Herói (E. Scandurra, Nasi, André Jung, 
R. Gaspa, e Reinaldo E. Ferreira), Pegue 
Essa Arma (E. Scandurra), Farto do 
Rock ‘n’ Roll (E. Scandurra, R. Gaspa), 
Advogado do Diabo (Nasi e André Jung), 

Mesmo Distante (Edgard Scandurra) e 
a faixa-bônus (versão K7) Não Pague 
Pra Ver (Edgard Scandurra). Além das 
músicas do álbum, a banda também toca 
clássicos como Flores em Você, Dias 
de Luta, Núcleo Base, Envelheço na 
Cidade, Eu Quero Sempre Mais, Tarde 
Vazia e Girassol.

Serviço:  Sesc Belenzinho, Rua Padre Adelino, 1000, 
tel.2076-9700. Hoje (14) e sábado (15) às 21h30. Ingresso: 
R$ 30.

“Para 
Dias 

Ruins”
Mahmundi

A cantora, compositora, guitarrista e produtora, 
Mahmundi se expressa através de sua música e desen-
volveu um estilo próprio desde que colocou duas canções 
na internet que foram ganhando o mundo aos poucos. 
Recentemente, Mahmundi, codinome de Marcela Vale, 
lançou seu segundo álbum, “Para Dias Ruins”, e é esse 
novo show que apresenta pela primeira vez em São Paulo.

“Para Dias Ruins” (Universal Music), assim como o disco 
anterior ,“Mahmundi” (Stereomono/Skol Music/2016), é 
pop e conceitual. Mahmundi (voz e guitarra) estreia essa 
turnê com duas novidades; a introdução de uma guitarra 
extra e de um percussionista. Ela será acompanhada por 
Lux Ferreira (teclados), Pedro Amparo (percussão), To-
más Tróia (guitarra) e Theo Zagrae (bateria). No setlist, 
as novas canções “Outono”, “Qual É A Sua”, “Felicidade”, 
“Eu Quero Ser o Mar”, “As Voltas”, além dos  sucessos 
“Eterno Verão”, “Hit” e “Azul”, ente outras.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (21) às 21h30. Ingresso: R$ 20.

Refl exões
Agradeça

com antecedência
Neste dia de sua vida, que-
rido(a) amigo(a), acredito 
que Deus quer que você 
saiba...QUE AGRADECER 
COM ANTECEDÊNCIA...é 
a força criativa mais pode-
rosa do universo. A maioria 
das pessoas não sabe disso, 
mas é verdade. Expressar 
gratidão com antecedência 
é o caminho de todos os 
Mestres. Portanto, não es-
pere que uma coisa aconteça 
para então dar graças. Dê 
graças antes que aconte-
ça, e veja redemoinho de 
energia! Agradecer a Deus 
antes que algo ocorra é um 
ato de fé extraordinária. E 
que, naturalmente, é onde 
o poder está.
Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch

O Grupo Triii diverte crianças e adultos com músicas, 
brincadeiras e performances. Um show mirabolante 
repleto de músicas e brincadeiras para toda a família. 
O público é convidado a saborear deliciosos temperos 
musicais, em um encontro recheado de muita cria-
tividade. No cardápio musical, canções tradicionais 
se misturam com as composições do grupo como O 
Tomate e o Caqui, A E I O U, Viro Vira Virou, Pão, Pão, 
Pão, entre outras. Formado por Marina Pittier (voz), 
Fê Stok (guitarra e voz) e Ed Encarnação (Bateria 
e voz), o Grupo Triii surgiu em 2008 do encontro de 
três pessoas com três coisas em comum: a amizade, 
a identifi cação musical e a fascinação por crianças. 
Com shows que reúnem músicas e brincadeiras, 
a proposta do Triii é criar um contato direto com 
crianças e pais através da música, de forma sensível, 
divertida e sempre muito criativa.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 70, Campos 
Elíseos. Sábado (15) e domingo (16) às 15h. Ingressos: R$ 60, plateia 
e balcão e frisas, R$ 40.

Musical infantil



Manter bons 

funcionários é um 

desafi o cada dia maior 

para os RHs, isso porque 

não é de hoje que o 

mercado brasileiro sofre 

com a falta de mão de 

obra qualifi cada

De acordo com a C-Suite 
Challenge, a atração 
e retenção é uma das 

principais preocupações dos 
gestores. Os temas podem 
parecer distintos, mas reten-
ção e escassez de mão de obra 
caminham lado a lado, uma vez 
que a falta de profi ssionais qua-
lifi cados aumenta a demanda 
por aqueles que preenchem 
todos os requisitos. 

Uma pesquisa feita pela 
empresa norte americana 
MyEmployees, demonstrou 
que 30% dos profi ssionais que 
foram ouvidos pela pesquisa 
acreditam que estarão tra-
balhando em outro lugar nos 
próximos anos. Cerca de 60% 
dos entrevistados não sentem 
que seus objetivos de carreira 
estejam alinhados com os 
planos que as empresas têm 
para eles. Olhando para isso, 
separei três dicas de como 
potencializar salários e reter 
talentos na sua empresa.
 1) Busque parcerias, ter-

ceirize serviços e ofe-
reça descontos: Apenas 
aumentar o salário não 
resolve o problema e a 
palavra de ordem em 
tempos de crise é reduzir 
custos. A preocupação 
em manter a saúde fi -
nanceira do colaborador 
começa a fazer parte da 
rotina do RH.  Uma ma-
neira barata de agregar 
mais economia é fi liar a 
empresa e os funcioná-
rios a um grêmio virtual. 

Essa terceirização vai bus-
car parcerias com descontos 
em academias, restaurantes, 
faculdades e até escolas de 
idiomas. Assim, o RH tem 
uma excelente opção para 
potencializar o salário dos 
colaboradores através dos 
descontos adquiridos. Com 
o grêmio virtual, o gestor 
otimiza seu tempo e pode se 
dedicar apenas à organização 
e sistematização dos benefícios 
dentro da rotina da empresa.
 2) Traga benefícios para 

dentro da empresa: Re-
alizar bazares para o dia 
das mães, dia dos pais, 
dia das crianças, natal, 
entre outras datas come-

morativas, é uma manei-
ra de melhorar o clima 
organizacional e ajudar 
no poder de compra dos 
colaboradores. Trazer 
parceiros para oferecer 
produtos e serviços com 
descontos pode ser uma 
forma de agregar não 
só comodidade, mas 
também praticidade e 
economia. 

Ao dedicar um espaço da 
companhia para que seus 
funcionários possam consu-
mir produtos e serviços, você 
promove a interação entre as 
equipes, oferece um momento 
de descontração e ainda garan-
te a comodidade e facilidade 
de consumo. Nesses bazares, 
é comum os parceiros darem 
descontos, maximizando as 
vantagens ao colaborador.
 3) Invista na educação e 

capacitação de seus 
colaboradores: Conheci-
mento nunca é demais. 
Em momentos de crise, 
investir no futuro é 
a melhor maneira de 
garantir que as coisas 
irão melhorar. Quando 
promover aumentos é 
algo fora de questão, 
ajudar os funcionários 
a estudar pode ser uma 
saída. 

Oferecer incentivo para que 
os colaboradores comecem um 
curso de inglês, graduação, 
pós-graduação, deve ser en-
tendido como um investimento 
e não como um gasto. Na maio-
ria dos casos, a empresa não 
precisa nem oferecer ajuda fi -
nanceira na mensalidade, basta 
ter convênios com escolas e 
universidades que ofereçam 
vantagens exclusivas.

Todas essas atitudes irão 
contribuir de forma bastante 
positiva para a motivação dos 
seus funcionários e a manu-
tenção de um excelente clima 
organizacional. Além disso, as 
alternativas acima ajudarão os 
colaboradores a pouparem, 
dando aquela esticada no 
salário. 

Pode parecer complica-
do implementar todas essas 
ações, mas na verdade, ao 
fechar uma parceria com um 
grêmio virtual, a empresa já 
garante todos esses benefícios 
e muitos outros, apresentando 
vantagem competitiva em 
períodos difíceis como o que 
estamos vivendo atualmente.

(*) - É administrador de empresas 
e sócio diretor da Company Group, 
hold de soluções para o RH (www.

companygroup.com.br).

Como potencializar 
o salário e reter os 

talentos da sua empresa?
Antônio Bigaton (*)

São Paulo, sexta-feira, 14 de setembro de 2018 Página 9
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SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2018

EMPRESA INDIVIDUAL
Titular de empresa individual, que já recolhe o INSS sobre o teto 
(ou não), é obrigado a ter uma retirada de pró-labore? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL ORDEM DEVEMOS SEGUIR AO ENVIAR AS TABELAS PARA O E-SOCIAL?
Considerando se tratar de empresa do Grupo 2 com faturamento até 
R$ 78 milhões no ano calendário de 2016, o envio das tabelas deve 
atender as disposições das Resoluções 3/2017 e 4/2018 do CDES, 
eventos de tabela S-1000 a S-1080.

PRORROGAÇÃO DO E-SOCIAL
Prorrogação do eSocial para todas as microempresas, mesmo as que 
não são optantes pelo simples Nacional, inativas, tiveram o envio 
das informações prorrogados para o mês de novembro? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONSULTAR PARA COMPROVAR A EMPREGA
Empresa pode consultar a RFB para verificar se todas as transmissões 
foram reconhecidas corretamente da EFD-REINF? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CREDITAR OS INSS RECOLHIDOS SOBRE SERVIÇOS 
TOMADOS E UTILIZAR COMO ABATIMENTO NA PRÓPRIA FOLHA, 
COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não existe legislação que autorize a empresa toma-
dora a creditar-se da retenção previdenciária sobre serviços tomados, 
sendo esta possibilidade meramente da empresa prestadora do serviço.

RETORNO AO TRABALHO
Funcionário estava aposentado por invalidez há mais de 10 anos, o 
INSS liberou para o trabalho, temos que efetuar exame de retorno, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

• • •

Mário Rodrigues (*)

E para que esse relaciona-
mento seja duradouro e 
sempre uma experiência 

positiva, é possível avaliar o 
perfil comportamental, de 
acordo com a teoria DISC, que 
defi ne se um indivíduo é do-
minante, infl uente, estável ou 
analítico. Cada pessoa possui 
uma maneira de organizar as 
ideias e processar informações, 
e quando o assunto é venda, é 
necessário levar em conta essas 
diferenças para que o vendedor 
identifi que o perfi l do cliente, 
fazendo com que ele sinta se-
gurança e satisfação em suas 
escolhas.

É essencial reconhecer as 
características de cada um para 
que se possa oferecer um aten-
dimento mais personalizado, 
garantindo assim, o sucesso no 
processo. Confi ra o perfi l desses 
clientes e a melhor maneira de 
abordar no momento da venda:
 • Dominante: é fi rme, de-

terminado e pragmático; 
prefere assumir a lideran-
ça da situação e tomar as 
próprias decisões, sem 
intervenções de terceiros; 
a maneira como entra em 
uma loja demostra o perfi l 
dominante, já que vai direto 
no produto que busca; sabe 
a cor, o número, o estilo 
e faz o pedido de forma 
objetiva e prática; a melhor 
maneira de se lidar com 
esse cliente, é responder 

Identifi cando o perfi l do cliente 
para obter êxito nas vendas

Celebrado no dia 15 de setembro, o Dia do Cliente foi criado para homenagear e estreitar as relações 
entre o comércio e os consumidores

R
ep

ro
du

çã
o considerar que bem-estar 

e conforto são fundamen-
tais; é preocupado com a 
aprovação das pessoas, e 
chega até a se desculpar 
com o vendedor caso não 
consiga se decidir sobre a 
compra ou por optar em 
comprar em outra loja;

 • Analítico: observa de-
talhes, analisa possibi-
lidades, faz perguntas 
técnicas e pontuais sobre 
cada produto ou opção; a 
melhor forma de agradar 
esse perfi l é dar de pre-
sente um catálogo com 
todos os itens disponíveis 
na loja e focar em caracte-
rísticas de forma precisa, 
com dados e estatísticas; 
gosta de saber sobre tudo 
com máximo de detalhes 
possíveis.

O vendedor precisa apostar 
em uma comunicação certeira, 
ou seja, é importante entender 
o perfi l comportamental do 
cliente e usar as argumentações 
de uma forma que ele possa 
compreender a importância e 
se sentir confortável em fechar 
o negócio. 

Passar confi ança, ter empatia 
e entender as necessidades do 
cliente irá facilitar a fi nalização 
e o sucesso de uma venda, além 
de estreitar a relação para que 
ele retorne à loja para uma 
próxima compra.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br). 

exatamente o que ele 
pergunta, indo direto ao 
ponto; não gosta de ser 
elogiado de forma gratuita e 
de muitas sugestões, o que 
não invalida a possibilidade 
do vendedor de mostrar 
mais opções, porém deve 
ser feito de forma direta e 
sem rodeios;

 • Infl uente: gosta de criar 
relações, fazer conexões e 
de possibilidades; ao entrar 
em uma loja, faz questão 
de cumprimentar a todos 
e de saber o nome; se o 
vendedor não se aproxima 
e não dá sugestões, acha 
que não foi bem tratado; na 
maioria das vezes é também 
sinestésico, ou seja, gosta 
de lidar com os vários sen-
tidos: visão, audição e tato; 
é muito expressivo, fala 
alto e aprecia ser o centro 
das atenções; o melhor 
caminho para conquistar 
sua confiança é elogiar, 
desde que não soe como 

falsidade; para deixar um 
cliente infl uente encanta-
do, apresente-o a um outro 
vendedor ou ao gerente da 
loja;

 • Estável: tem como prin-
cipal objetivo manter 
uma boa relação durante 
o processo de compra 
ou qualquer negociação; 
se importa muito com 
a relação interpessoal; 
gosta de rotina e pro-
cessos mais calmos, ou 
seja, menos agressivos; 
está preocupado com o 
meio ambiente, com as 
boas relações nas várias 
camadas da sociedade; 
entra na loja de forma 
mais tranquila e contida; 
é observador, porém não 
gosta de ser o centro das 
atenções; é um cliente que 
prefere comprar presente 
para terceiros do que algo 
para o próprio consumo; a 
melhor forma de ganhar a 
atenção desse indivíduo é 

Qual é a forma mais conveniente de 
fi nanciar o crescimento do negócio? Boa 
parte das empresas começa com o capital 
próprio do empreendedor, que sozinho 
detém autonomia na tomada de decisões e 
acesso aos lucros da empreitada. Contudo, 
frente à possibilidade de expandir, pequenas 
e médias empresas comumente esbarram 
na necessidade de atrair mais capital.

“A decisão depende de diversos fatores, 
mas principalmente do modelo do negócio 
e do ideal do empreendedor, já que muitos 
não gostam da ideia de ‘dividir’ a empresa, 
e o lucro futuro, com investidores”, destaca 
Fábio Neufeld, CEO e cofundador da fi nte-
ch Kavod Lending. A fi ntech, que recebeu 
aporte de um investidor-anjo em 2017 e 
lançou sua primeira operação em agosto do 
mesmo ano, já transacionou mais de R$ 3,2 
milhões operando empréstimos coletivos 
para pequenas e médias empresas.

“Cada caso é um caso, sendo o segmento 
e o estágio da empresa determinantes para 
a tomada de decisão. Sem lucratividade, 
é muito difícil conseguir um empréstimo. 
Por outro lado, para conseguir investido-
res, o empreendedor precisa ter muito 
network, uma boa ideia e um plano de 
negócio convincente. É preciso levar em 
consideração também o tempo que cada 
escolha demanda”, pontua Renato Douek, 
cofundador e CMO da Kavod. Veja as prin-
cipais diferenças entre levantar capital com 
investidores e contratar um fi nanciamento.
 • Fintechs como opção - Ao buscar 

empréstimos, seja com bancos ou fi n-
techs, o empreendedor assume uma 
dívida sobre a qual serão cobrados 
juros. Para fugir de taxas altas, demora 
e burocracia, pequenas e médias em-
presas estão voltando suas atenções 

Investidor ou empréstimo: o que é 
melhor para fi nanciar o negócio?

venda da empresa. Afi nal, estes acei-
taram correr o risco de investir sem 
ter certeza da rentabilidade futura da 
empresa.

“Cabe ao empreendedor colocar na 
balança: é melhor pagar juros por deter-
minado período ou dividir parte do lucro 
do seu negócio? Não há resposta certa, 
especialmente se considerarmos que a 
entrada de investidores na empresa tam-
bém pode agregar em outros fatores, como 
conhecimentos específi cos, exposição da 
marca, atração de talentos, etc. Por outro 
lado, essa escolha também gera maior ne-
cessidade de controles, reportes e divisão 
das decisões”, ressalta Douek.
 • Sociedade ou autonomia - Para 

facilitar o encontro entre investidores 
e negócios inovadores que buscam 
capital para escalar, surgem no mer-
cado empresas como a CapTable, 
com plataformas para organizar e 
consolidar as relações entre empresas 
e investidores. “Fazemos uma seleção 
criteriosa das empresas, que passam 
por um processo de validação antes de 
serem disponibilizadas na plataforma 
para potenciais investidores”, explica 
Paulo Deitos, CEO da CapTable.

Considerando o cenário de abertura para 
novos sócios, o empreendedor precisa 
considerar que pode perder parte da auto-
nomia na gestão e condução do negócio e 
terá que prestar contas sobre suas decisões. 
Buscar empréstimo ou abrir capital para 
investidores são possibilidades com prós 
e contras, mas cabe a cada empreendedor 
defi nir a que melhor benefi cie o estágio 
atual do seu negócio.

Fonte e mais informações: (www.kavo-
dlending.com).

para as fi ntechs, que são mais ágeis e 
cobram menos juros do que instituições 
fi nanceiras tradicionais.

“Recentemente,  levantamos R$ 
140.000,00 para uma franquia da China In 
Box em duas horas e meia. Nosso negócio 
procura democratizar o acesso ao crédito 
e tornar mais justas as taxas de juros 
para os tomadores, além de remunerar 
melhor os investidores, já que atuamos 
com empréstimos coletivos na modalidade 
peer-to-peer lending”, esclarece Neufeld. O 
negócio tende a ser mais vantajoso do que 
com bancos, com custo de fi nanciamento 
a partir de 1,1% ao mês.
 • Juros ou lucros - Enquanto a con-

tração da dívida exige o pagamento 
do valor com juros - independente do 
sucesso ou fracasso do negócio - o valor 
aportado por investidores é acompa-
nhado pela expectativa de retorno, 
por meio da distribuição do lucro ou 
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Irene Azevedoh (*)

Liderança sempre foi um 
assunto importantíssimo para o 
ambiente corporativo e no atual 
momento se tornou crucial. 

Em pesquisa recente, o 
#nowornever, informou que 
72% dos CEOs entrevistados 
acreditavam que os próximos 
três anos serão mais críticos 
para seus segmentos do que as 
últimas décadas. Sem falar que 
uma entre três empresas correm 
o risco de quebrar, enquanto há 
50 anos este número era de 1 em 
20, segundo o Boston Consulting 
Group (BCG).

Este cenário, então, faz com 
que as organizações estejam em 
constante transformação, neces-
sitando assim que as lideranças 
assumam novos papéis facilita-
dores da transformação. E quais 
serão essas novas habilidades tão 
almejadas pelo mercado? Antes 
conhecer o negócio era essencial 
para um líder. Já hoje o importe é 

saber navegar por ambiguidades. 
Isto porque a liderança muitas 

vezes, neste contexto de trans-
formação, não terá um norte tão 
bem defi nido, o negócio poderá 
mudar muito rapidamente e 
também ele terá que utilizar 
comportamentos e habilidades 
que nem sempre eram requisi-
tados, e que representavam sua 
zona de conforto.  Por exemplo, 
a delegação de tarefas, porém 
sem perder o controle.

Sem falar que os líderes pre-
cisarão envolver-se mais com as 
operações, mas sem serem con-
troladores. Além disso, precisa-
rão promover a experimentação, 
mas conter o risco, ou seja, ousar 
para manter-se competitivo sem 
deixar de proteger o negócio.  E, 
antes de tudo, terão que buscar 
pontos de vista distintos, mas 
impulsionar uma ação unifi cada. 
Tal iniciativa requer agilidade 
para alternância entre diálogo 
e ação.

Com certeza você já ouviu 

também que o papel do líder é 
incentivar o trabalho em equi-
pe bem como a colaboração, 
mas dentro deste contexto de 
transformação, ele ganha uma 
nova tarefa: o de conectar a 
organização. O objetivo é que 
todos os membros trabalham em 
rede. Com estes desafi os, o líder 
precisará, então, de orientação 
comportamental para gerenciar 
em meio ao paradoxo que cha-
marei de navegação no “núcleo” 
e na “borda”.

Explicando melhor estes con-
ceitos: comportamentos que se 
referem a “núcleo” impulsionam 
a geração de resultados con-
sistentes e exatos por meio de 
conhecimentos, perícia opera-
cional e práticas comprovadas. 
Exemplo de comportamentos 
“núcleo”: desenvolvimento de 
planos com base em dados 
existentes, desenvolvimento de 
sistemas e políticas, ênfase em 
consistência e acuracidade.  

Enquanto comportamentos 

que se referem a “borda” empur-
ram criativa e estrategicamente 
para áreas de risco e possibi-
lidade. Alguns exemplos de 
comportamentos “borda”: prazer 
na inovação, tomada de deci-
sões em conjunto, coaching do 
desempenho de outras pessoas, 
permitindo-lhes criar soluções e 
Brainstorming de novas ideias.

Com isso, o líder que então 
liderava a mudança, terá tam-
bém que fazer a cultura evoluir. 
Um papel mais complexo, pois 
exigirá dele um aprofundamento 
no DNA da organização. Enfi m, a 
zona de conforto, será um local 
que este líder nunca mais poderá 
visitar. Afinal, transformação 
exige a navegação em ambientes 
desconhecidos com uma única 
certeza: o aprendizado será 
constante, ou seja, estará sempre 
desaprendendo para aprender!

(*) - É Diretora de Transição de 
Carreira e Gestão da Mudança – 

América Latina da Consultoria Lee 
Hecht Harrison (LHH).

O ressignifi cado da liderança
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Uma boa gestão fi nanceira 

já é tarefa árdua por si 

só. Exige controle, visão e 

disciplina

A dificuldade então au-
menta quando a parte 
de conciliação bancária 

e de cartão é negligenciada. 
Essa falta de certifi cação das 
vendas pode gerar prejuízos 
enormes ao lojista. Estima-se 
que 3% das vendas feitas em 
cartões podem ser perdidas 
por equívocos e falhas nos sis-
temas das operadoras, segundo 
levantamentos de mercado. Só 
por esse aspecto já dá para ter 
uma noção de quão importante 
é realizar essa gestão.

E nos dias atuais, mais do que 
nunca, é importante conciliar 
as vendas efetuadas no cartão, 
seja na modalidade crédito ou 
débito. Antigamente, o varejista, 
sobretudo de pequeno porte, 
tinha uma margem que possibili-
tava erros. Hoje, isso não é mais 
permitido e o varejo precisa re-
alizar o controle de forma muito 
mais atenta. Prova disso são os 
dados que comprovam o peso 
das compras feitas com cartão. 

Só em 2017, essas operações 
somaram R$ 1,36 trilhão, de 
acordo com dados da Abecs, 
associação das empresas de 
cartões. Isso signifi ca que 32,6% 
das compras foram feitas por 
esse meio de pagamento. Com 
esses números, é visível que a 
gestão de hoje não pode ser mais 
como era há 10 anos.

Entre alguns dos motivos para 
uma boa gestão na conciliação 
de vendas feitas por cartão es-
tão a possibilidade de localizar 
possíveis fraudes em operações 
efetuadas ou cobranças duplica-
das. Os processos de captura, 
autorização, provisionamento e 
liquidação fi nanceira dos rece-
bíveis de cartões são complexos 
e contam com a integração de 
diferentes tecnologias, que en-
volvem adquirentes, bandeiras, 
emissores e bancos. Ou seja, 
um ecossistema extremamente 
profundo.

Mas muitos varejistas ainda 
negligenciam a conciliação ban-
cária e das vendas por cartão na 
gestão fi nanceira da loja. Muitos 
não entendem a importância e 
não têm a noção que perdem 
dinheiro por não identifi car as 
falhas. Isso acontece, sobretudo, 
por desconhecimento com as 
novas ferramentas que existem 
hoje. Além disso, ter a visibili-

dade com a gestão do recebível 
impacta diretamente sobre o 
controle fi nanceiro como um 
todo. Visualizar sobre o fl uxo de 
recebimentos futuros permite 
adequar e atender necessidades 
pontuais de caixa e ainda ter 
em mãos informações confi á-
veis parar auxiliar na tomada 
de decisão. E isso são algumas 
das principais ferramentas das 
quais todo administrador deve 
ter à sua disposição.

Outro aspecto importante 
dessa questão diz respeito às 
fraudes. Atualmente ninguém 
está imune a essas ocorrências, 
sejam elas internas ou externas. 
Se no comércio eletrônico é 
importante se proteger contra 
o uso indevido de cartão, que 
resulta em prejuízo dobrado - 
perda do produto e ainda débito 
por chargeback-, no varejo, as 
fraudes podem acontecer por 
causa de operadores e vende-
dores mal-intencionados, que 
simulam vendas para depois 
cancelá-las ou mesmo registram 
compras que nunca aconte-
ceram.

Sobre esse último aspecto, 
a atenção deve ser redobrada. 
Segundo já informou o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e a Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), 29% dos comercian-
tes e prestadores de serviços 
já enfrentaram algum tipo de 
problema ao realizarem vendas 
nos cartões de crédito e débito, 
vale alimentação ou por meio de 
pagamentos online. Por isso, o 
cuidado deve ser, especialmen-
te, maior nesse quesito.

Por esses motivos, é impor-
tante que o varejista, principal-
mente o de menor porte, tenha 
a consciência que a realização 
da conciliação das vendas por 
cartão não signifi ca apenas uma 
melhor gestão da operação, mas 
um ganho de produtividade que 
irá resultar em ganhos fi nancei-
ros. E isso deve ser feito com as 
ferramentas adequadas. Ao im-
plantar controles e processos, o 
lojista pode reduzir em até 70% 
o tempo gasto para conciliar 
as vendas com cartões. Isso 
sem contar os benefícios de 
ter informações confi áveis e 
em tempo real dos recebíveis 
de cartões.

(*) - É sócio-fundador da Finanças 
360º, empresa especializada em 

sistema de gestão fi nanceira com 
conciliação automática de vendas por 
cartão para o pequeno e médio varejo 

(www.fi nancas360.com.br).

A importância da 
realização da conciliação 
para o pequeno varejo

Henrique Carbonell (*)
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O pretendente: RAFAEL GUIMARÃES COIMBRA, solteiro, profi ssão produtor 
rural, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/03/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Coimbra e de Monica Guimarães Coimbra. 
A pretendente: ADRIANA NOGUEIRA SENISE, solteira, profi ssão estilista, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 25/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jorge Figueiredo Senise e de Déa Nayá Joesting Nogueira Senise

O pretendente: RENATO PONTE DE ABREU, solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em Rio de Janeiro - RJ, no dia 26/08/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Benedito Pereira de Abreu Filho e de Angelita Ponte de 
Abreu. A pretendente: ROBERTA DE OLIVEIRA JORGE, solteira, profi ssão auxiliar 
administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/06/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Rodrigues Jorge e de Maria Aparecida 
de Oliveira Jorge

O pretendente: SAMER SERHAN, divorciado, profi ssão bancário, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 26/10/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Chafi c Serhan e de Ratiba Serhan. A pretendente: GABRIELA MACHADO 
MAGALHÃES, divorciada, profi ssão bióloga, nascida em Rio de Janeiro - RJ, no dia 
27/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Rodolfo Magalhães e de Adriana Machado Magalhães

O pretendente: RICARDO MUNARETTI MADEIRA, solteiro, profi ssão arquiteto, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 23/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Luiz Madeira e de Elizabeth Munaretti Madeira. A pretendente: 
CATHARINA PALMER FONSECA ALVES PEREIRA, solteira, profi ssão economista, 
nascida em Brasília - DF, no dia 18/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Octavio Alves Pereira e de Márcia Palmer Fonseca Alves 
Pereira

O pretendente: RONALDO PIERRI CORDEIRO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/08/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Eudes Cordeiro e de Miriam da 
Cunha Bueno Pierri Cordeiro. A pretendente: GABRIELA SABBAGH GHOLMIA, 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/10/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Gholmia e de Lisa 
Yazbek Sabbagh Gholmia

O pretendente: FELIPE KALAIGIAN, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Artur Kalaigian e de Rosely Kahvegian Kalaigian. A pretendente: 
LUANA SARAFIAN, divorciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 01/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Hovhannes Sarafi an e de Beatriz Sarafi an

O pretendente: MIGUEL KALIL YARYD, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 15/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Carlos Eduardo de Moraes e Yaryd e de Mônica Kalil Yaryd. A pretendente: 
BIANCA MOURA CARVALHO CRUZ, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 14/03/1994, residente e domiciliada em Indianópolis, São Paulo 
- SP, fi lha de Gilberto Carvalho Cruz Junior e de Liliane da Conceição Moura Campos

O pretendente: ALEXANDRE MOREIRA ANDRAUS, solteiro, profi ssão dentista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/04/1985, residente e domiciliado em Ibirapuera, 
São Paulo - SP, fi lho de Renato Andraus e de Neusa Moreira Andraus. A pretendente: 
JERUSA FERREIRA DE SOUSA GADIA, solteira, profi ssão dentista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 20/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Cleib Jorge Gadia e de Euzelia Ferreira de Sousa Gadia

O pretendente: DONATO VELOSO SANTOS DA SILVA, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/07/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Veloso da Silva e de Yara Maria 
Santos da Silva. A pretendente: NATÁLIA HELENA BELLO DA SILVA, solteira, 
profi ssão farmacêutica, nascida em Mairinque - SP, no dia 31/03/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelino Pinto da Silva e de 
Luciene Maria Bello Silva

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO BASILE, solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/12/1979, residente e domiciliado Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de José Basile Filho e de Margaret Wiener de Carvalho 
Basile. A pretendente: CLARA KASSAB CORTESE, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 05/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Giulio Cesare Cortese e de Nadima Kassab Cortese

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: RODOLFO MANZINI MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão mas-
soterapeuta, nascido em Suzano - SP, no dia 19/10/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Martins Neto e de Ersa Caldeira Manzini 
Martins. A pretendente: ESTER DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
psicóloga, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 03/04/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Agostinho dos Santos e 
de Katia Maria de Souza Santos.

O pretendente: FERNANDO MANOEL NEVES PATRICIO, estado civil divorciado, 
profi ssão autônomo, nascido em nesta Capital, Limão - SP, no dia 26/05/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Albino da Ressurreição Patricio e 
de Izilda Neves Patricio. A pretendente: THAIS FERNANDES LEITE, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 10/03/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Fernandes Leite 
e de Wagnete dos Santos Silva Fernandes Leite.

O pretendente: FELIPE DIEGO FONSECA AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital , Santana - SP, no dia 15/10/1988, residente e domiciliado 
na Vila Gustavo, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Pinto do Amaral Filho e de Claudia 
Aparecida Fonseca do Amaral. A pretendente: AMANDA AGUSTINI, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no 
dia 28/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliezer 
Agustini e de Claudia Lourdes Bizzi Agustini.

O pretendente: FELIPE RYUZO IKE YOKOTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar, 
nascido em Suzano (Registrado no Subdistrito de Santana, nesta Capital) - SP, no dia 
27/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Massahiro 
Yokota e de Maria Luiza Ike Yokota. A pretendente: CARINA DO NASCIMENTO MAS-
TROCINQUE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Heitor Mastrocinque Pereira e de Irma Ferreira do Nascimento Pereira.

O pretendente: FELIPE GENTIL ZAGO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/06/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Zago e de Evânia Gentil Zago. A 
pretendente: BRUNA SOUZA DE FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão turis-
móloga, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 05/02/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Victor Manuel Rodelo de Figueiredo e de Maria 
Alice Souza de Figueiredo.

O pretendente: MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Itabaianinha - SE, no dia 30/01/1959, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Raimundo dos Santos e de Lucia Maria 
de Jesus. A pretendente: IRACI JUSTINO FERREIRA, estado civil divorciada, profi s-
são do lar, nascida em Acopiara - CE, no dia 08/10/1954, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ozélia Justino Ferreira.

O pretendente: BRUNO ALVES DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de motorista, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 06/01/1985, residente e 
domiciliado em Vista Alegre, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Feitoza de Morais e de Maria 
de Lourdes Alves de Morais. A pretendente: MICHELLE LUIZ CARLOS, estado civil 
solteira, profi ssão gerente adjunto, nascida em Nova Cruz - RN (Registrada no 2º Serviço 
Registral), no dia 25/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Luiz Carlos e e Maria Alves Carlos. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas 
para ser afi xado no Cartório de residência do Contraente.

O pretendente: MOACIR FERREIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
motociclista, nascido em Guarujá - SP, no dia 04/02/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira de Lima e de Maria José 
Ferreira de Lima. A pretendente: SILVIA APARECIDA BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 08/09/1972, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldomiro Barbosa e de Haydee 
da Penha Candida. 

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

Empresas & Negócios

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

O pretendente: RICARDO MARINOV PORTO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de telecomunicações, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/09/1983), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivanil da Silva Porto e de Arlete Marinov Porto. 
A pretendente: MARIANA BANFI CRÊDICO, estado civil solteira, profi ssão gerente de 
unidade, nascida em Santo André, SP, no dia (05/10/1984), residente e domiciliada em 
Santo André, SP, fi lha de Antonio Tadeu Gamba Crêdico e de Cassia Maria Banfi .

O pretendente: JONATHAN XAVIER SARAIVA, estado civil solteiro, profi ssão op. 
de cãmera, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/10/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Xavier Saraiva e de Célia Regina Xavier Saraiva. A 
pretendente: THAMIRES ALEXANDRE PERRY DA CAMARA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (20/03/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Ferreira Perry da Camara e de Katia 
Lucia Alexandre Perry da Camara.

Edital de Citação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0013778- 43.2009.8. 26.0286. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro de Itu, Estado de São Paulo, Dr(a) Fernando França Viana, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) DECIO FROES DE CAMARGO, CPF. 710.894.548-72, que lhe foi proposta uma
ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Toyota Leasing do Brasil Sa Arrendamento
Mercantil. Descrição do bem marca Toyota, modelo Corolla SEG 1.8 FLEX, ano 2008/2009, chassi
9BRBB48E495021372, cor BEGE, placa EDS6559, RENAVAM 97541680, valor do débito 114.545,16
(cento e quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos). Data do Cálculo
07/12/2009. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por
EditaL, para os atos e termos da ação proposta e para que, proceda ao depósito do valor do débito
atualizado e seus acréscimos legais, conforme cálculo elaborado na forma do art 3º § 2° do Decreto -
lei 911/1969, no prazo de 05 cinco dias ou conteste o feito se assim o quiser em 15 dias (art.3º §§ 3º e
4º) contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231 IV do CPC) .
Advertências: a- não ocorrendo o pagamento ou não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel e presumirse- ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). b- cinco
dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário, cabendo as repartições competentes quando for o caso, expedir novo
certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre do ônus
de propriedade fiduciária (art 3º § 1º do Decreto lei 911/1969. E para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Itu, aos 01 de agosto de 2018.                                         (13 e 14)

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0054538-39.2011.8.26.0100 (USUC 1242) 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) Jacira Queiroz 
Raga, Eliza Raga Teixeira, Luiz Carlos Raga, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gislaine 
Raga Teixeira, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Rosa Marchetti, nº 67 - Limão 44º Subdistrito Limão - São Paulo SP, com área de 
75,00 m², contribuinte nº 074.283.0094-0, 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. 

4ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL. PRAZO DE 
20 DIAS. PROCESSO Nº 1082088-45.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner Ribeiro, 
na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que CLARISSA DELLA NINNA SADOCK ACCORSI, CPF 070.425.117-51 e NELSON 
BAÊTA ACCORSI, CPF 043.011.157-65, ajuizaram ação de Alteração de Regime de Bens 
instituído em casamento, alegando que se casaram em 23 de novembro de 2004, pelo regime da 
comunhão parcial de bens e objetivam a alteração do atual regime do casamento para 
SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. Estando em termos, foi determinada a expedição do presente 
edital para conhecimento de terceiros nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, com prazo de 20 dias, 
para que no futuro, ninguém alegue ignorância. Será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2018. 

São Paulo receberá o maior festival de educação já realizado no 

Brasil e a maior aula de matemática do mundo.

A iniciativa pode bater a 
marca do Guinness Book, 
o livro dos recordes, con-

quistada pela Suécia em 2015, 
quando realizou uma aula de 
matemática para 3.611 alunos.

O “Preparadão Universia” é 
organizado pelo Santander Uni-
versidades, braço educacional 
do banco, em parceria com a 
plataforma online Universia e 
acontecerá às vésperas do Enem, 
em 30 de outubro, no Ginásio 
do Ibirapuera. O evento tem o 
objetivo de despertar o interesse 
dos alunos que devem prestar 
vestibular e outras provas como 
a do Enem. Para isso, os orga-
nizadores apostam em recursos 
tecnológicos para tratar de te-
mas como astronomia, robótica, 
empreendedorismo, inteligência 
emocional e inteligência artifi cial.

Disciplinas como redação, 
biologia, física e química também 
farão parte do roteiro do aulão 
conduzido por professores que 
fazem sucesso nas redes sociais, 
youtubers e infl uenciadores digi-
tais. A curadoria será da coorde-
nadora do TEDx no Brasil, Elena 

São Paulo receberá maior festival 
de educação do Brasil em outubro
Em busca de um recorde mundial, São Paulo receberá o maior festival de educação já realizado no 
Brasil e a maior aula de matemática do mundo, que pretende reunir cinco mil estudantes dispostos a 
se preparar para a maratona de vestibulares

inclui condições diferenciadas 
para serviços como folha de 
pagamento, cobranças e crédito 
consignado para funcionários”, 
explicou o executivo.

O Brasil tem cerca de 40 mil 
colégios particulares - que ao 
todo contam com mais de 500 
mil funcionários e têm um fatu-
ramento anual conjunto de R$ 67 
bilhões. Somente em São Paulo, 
são cerca de 7 mil escolas.

Para incentivar a participação 
dos colégios clientes, o Santan-
der oferecerá até 100 ingressos 
gratuitos aos alunos que se ins-
creverem até 30 de setembro. O 
evento reforça ainda a posição 
da entidade como a empresa que 
mais investe em educação no 
mundo, como apontou o ranking 
Global Fortune 500.

“Há mais de 20 anos, elegemos 
o ensino superior como o foco 
para nossa atuação no setor, e 
entendemos que também é im-
portante apoiar o jovem na hora 
de se preparar para exames que 
serão decisivos em suas vidas e 
fazer bem suas escolhas”, afi rmou 
Machado (Agência EFE).
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Crescia. Nas áreas externas do 
Ibirapuera, diferentes universida-
des estarão com estantes informa-
tivos para promover “diferentes 
experiências e atrações” entre os 
participantes, como destacou em 
nota o Santander Universidades.

Segundo o diretor executivo 
de Pessoa Física do Santander 

Brasil, José Roberto Machado, a 
iniciativa marca a ampliação da 
atuação do banco na área educa-
cional, que agora inclui o foco no 
relacionamento com as escolas 
brasileiras. “Desenvolvemos uma 
oferta de valor exclusiva para os 
colégios que queiram se relacio-
nar com o banco. Esse pacote 

Domingos Monteiro (*) 

A disrupção, tão cobiçada e 
admirada, tem sido cada vez mais 
habilitada pela inovação, sem a qual, 
importantes empresas (ou mesmo 
profi ssões) tem perdido espaço ou 
desaparecido. 

Elas ocorrem em todos os setores 
e, como as novas tecnologias são 
cada vez mais acessíveis, e tornam-
se uma imposição para todas as 
empresas. Todos os consumidores 
estão conectados e aguardam por 
uma experiência excelente. Para 
abordá-los de forma adequada é 
preciso entendê-los. A tecnologia é 
o que permite fazê-lo.

A Bloockbuster, por exemplo, 
fazia constantemente pesquisas de 
mercado para entender seu con-
sumidor. Já a Netfl ix valeu-se de 
Big Data e Machine Learning para 

Disrupção: caminho sem volta
oferecer o que seu público queria, 
sem fazê-lo sair de casa. O destino 
das duas – sendo que a primeira que 
não quis gastar uma quantia irrisória 
para comprar a segunda – deve-se 
aos caminhos que cada uma singrou. 
E esses rumos determinarão desti-
nos comuns a várias empresas em 
atividade hoje.

A escolha por uma dessas opções, 
porém, não resulta de boa vontade 
ou determinação. Dados crescem 
exponencialmente em todo o mundo 
e propiciam que se entenda quem é 
o consumidor, o que ele deseja, onde 
ele está, do que gosta, por onde anda 
e quanto pode gastar. A tecnologia 
que possibilitará transformar esses 
dados – dispersos em incontáveis 
fontes e nos mais diversos formatos 
– chama-se Big Data, coisa que, no 
Brasil, inúmeras empresas dizem 
dominar ou, pelo menos, incorporar 

às suas atividades, mas que, de fato, 
quase ninguém sabe o que é.

Na onda disruptiva, o Brasil ainda 
é seguidor. 

O problema é que algumas tec-
nologias, com a era do comparti-
lhamento, surgem e, simplesmente, 
eliminam quem não adere a elas. E o 
país que, tradicionalmente, é um dos 
que menos investem em inovação, 
corre risco. Algumas tecnologias são 
de difícil acesso e existem segmentos 
em que não há espaço para muitos 
players. É um processo de adaptação 
em que muita gente vai morrer no 
caminho. Todos os setores com mais 
ou menos intensidade estão sendo 
ameaçados de alguma forma.

Fintechs e demais startups são 
um ponto fora da curva. São catali-
sadores que, por meio da tecnologia, 
mudarão mercados e ameaçarão 
gigantes que não entendam e se 

adaptem a este movimento. Os 
consumidores são os que habilita-
rão essa mudança. As pessoas têm 
supercomputadores em seus bolsos. 
Isso será a base para mudanças que 
surgirão num ritmo frenético. 

Quanto mais gente se habituar às 
novas facilidades, mais esse caminho 
será sem volta.

(*) - É CEO da Neurotech.
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