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BOLSAS
O Ibovespa: -0,82% Pontos: 
79.342,42 Máxima estável: 
80.000 pontos Mínima de 
-1,29% : 78.967 pontos Volume: 
R$ 10,81 bilhões Variação em 
2018: 3,85% Variação no mês: 
3,48% Dow Jones: +0,07% Pon-
tos: 26.458,31 Nasdaq: +0,05% 
Pontos: 8.046,35 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0500 Venda: R$ 4,0510 
Variação: +1,34% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,12 Venda: R$ 4,22 
Variação: +1,04% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0033 Venda: R$ 
4,0039 Variação: -0,13% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0070 
Venda: R$ 4,1830 Variação: 
+1,04% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.196,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,74% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,000 
Variação: +0,33%.

Cotação: R$ 4,0035 Variação: 
-0,27% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1607 Venda: US$ 1,1608 
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,7000 Venda: R$ 
4,7020 Variação: +1,01% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,6230 Ven-
da: R$ 4,8630 Variação: +0,62%.

Futuro: -0,85% Pontos: 79.225 
Máxima (pontos): 80.085 Míni-
ma (pontos): 78.930. Global 40 
Cotação: 745,792 centavos de 
dólar Variação: +0,84%.

“Políticos e 
fraldas devem  
ser trocados 
de tempos em 
tempos pelo 
mesmo motivo”.
Eça de Queiróz (1845/1900)
Escritor português

em 2018. O setor deve ter 
desempenho mais fraco que o 
do varejo por conta do papel 
que as importações tiveram ao 
longo do ano na composição 
do sortimento das lojas (AE).

A demanda dos consumi-
dores tende a reaquecer 
as vendas do varejo de 

moda no fi nal do ano, mas pode 
esbarrar na falta de abasteci-
mento das redes, na avaliação 
do diretor do Instituto de Es-
tudos e Marketing Industrial 
(Iemi), Marcelo Prado. “Vimos 
o setor freando compras dos 
fornecedores, mas a demanda 
pode fi car acima do que se 
espera”, comentou em coletiva 
de realizada pela Associação 
Brasileira de Indústria Têxtil 
(Abit).

 Varejo de moda pode perder 
vendas em razão de baixo 
estoque no fi m de ano

A projeção do Iemi é de 
crescimento de 1,8% nas 
vendas em volume no varejo 
de moda brasileiro em 2018. 
O resultado esperado é uma 
desaceleração ante os 8,1% de 
expansão em 2017 e depende 
de o setor ganhar fôlego no fi nal 
do ano, depois de as vendas no 
primeiro semestre terem sido 
prejudicadas pela greve dos 
caminhoneiros. A avaliação de 
Prado, no entanto, é de que 
muitos lojistas podem terminar 
sem ter peças para atender os 
consumidores em razão de uma 

abordagem conservadora na 
reposição de estoques.

“No auge da crise econômi-
ca, o varejo se viu obrigado a 
reduzir estoques para diminuir 
custos. Isso vinha se recuperan-
do aos poucos, mas o receio de 
um novo ambiente de crise faz 
aumentar o desabastecimen-
to”, comentou. Na avaliação 
do pesquisador, houve uma 
expectativa frustrada de que 
o crescimento no início deste 
ano fosse melhor. Esse relativo 
desabastecimento do varejo no 
fi nal do ano pode signifi car, no 

Lojistas podem terminar sem ter peças para atender consumidores em razão de uma

abordagem conservadora na reposição de estoques.

entanto, um cenário mais sau-
dável para as vendas em 2019.

A expectativa de Prado é que 
o ano comece com as varejistas 
mais dispostas a elevarem esto-
ques, o que estimula sobretudo 

a indústria nacional, dado o 
cenário de moeda brasileira 
depreciada. Para a produção 
de vestuário brasileira, a pro-
jeção do Iemi é de crescimento 
de 0,3% em volume de peças 

A primeira área ofertada foi o 

bloco de Saturno, arrematado 

por um consórcio formado 

pela Shell e Chevron.

A 5ª Rodada de Licitações de 
Partilha de Produção em áreas 
do pré-sal terminou na manhã 
de sexta-feira (28), com todos 
os blocos arrematados por em-
presas do setor. Com o leilão, 
a União arrecadará R$ 6,820 
bilhões em bônus de assinatura 
e contratou um investimento 
previsto de R$ 1 bilhão no setor. 
Foram oferecidos quatro blocos 
nas bacias de Santos e Campos, 
e 12 empresas estavam inscri-
tas para fazer lances.

A primeira área ofertada foi o 
bloco de Saturno, arrematado 
por um consórcio formado pe-
las empresas estrangeiras Shell 
e Chevron com ágio 300,23% 
sobre o percentual mínimo de 
partilha com a União. A ANP 
pedia para a União uma parti-
cipação na produção de óleo de 
17,54%, e o consórcio ofereceu 
70,2%. Além desse percentual, 
a União receberá um bônus de 
assinatura de 3,125 bilhões.

No segundo bloco, saiu vito-
rioso o consórcio Titã, formado 
pela ExxonMobil e a QPI. As 
empresas ofereceram à União 
participação de 23,49% sobre 
a produção, enquanto o lance 
mínimo era de 9,53%. Nesse 
caso, o ágio foi de 146,48%. O 

O presidente do STF, Dias 
Toffoli, liberou na sexta-feira 
(28) para julgamento na Corte 
diversos processos que estão 
pendentes de análise e tratam 
de temas polêmicos. Com a 
decisão, a pauta de julgamen-
tos para os meses de outubro, 
novembro e dezembro já foi 
defi nida. Não está previsto na 
pauta o julgamento do recurso 
sobre a soltura do ex-presiden-
te Lula. O recurso havia sido 
liberado para julgamento na 
última quinta-feira pelo minis-
tro Ricardo Lewandowski, que 
havia pedido vista.

Também não estão na pauta 
as ações diretas de constitucio-
nalidade (ADCs) que tratam da 
validade da prisão condenató-
ria após o fi m dos recursos na 
segunda instância da Justiça.  
Em outubro, estão previstos 
para serem julgados processos 
que tratam da legalidade de 
aviso prévio para que manifes-
tantes notifi quem autoridades 
sobre a realização de manifesta-
ções públicas, possibilidade de 
cobrança de mensalidade em 
colégios militares, legalidade 
da revista íntima de trabalha-

Ao discursar na abertura da 
5ª Rodada de Licitações de 
Partilha de Produção da ANP, 
na sexta-feira (28), no Rio de 
Janeiro, o ministro de Minas 
Energia, Moreira Franco, dis-
se ter a expectativa de que a 
agência vai continuar a política 
adotada nos últimos anos para o 
setor de petróleo. “Essa agenda 
é fundamental e indispensável 
para o fortalecimento do setor e 
de sua capacidade transforma-
dora na sociedade brasileira”, 
afi rmou.  

A seguir, defendeu que é pre-
ciso haver mais concorrência 
no setor de petróleo, o que vai 
benefi ciar o consumidor com 
melhores preços.

“[O combustível] precisa ser 
oferecido a um preço que seja 
justo, razoável, barato. E a 
experiência nos tem mostrado 
que isso só ocorre quando há 
concorrência, e não só no fi m 
da linha, tem que ser na cadeia 
inteira, para que se acumule 
preços justos ao longo de todo o 
processo produtivo”, explicou.

Para o ministro, é preciso 
haver redução da carga tribu-
tária nos setores de energia 
elétrica, telecomunicações e 
combustíveis. Moreira Franco 
afi rmou ainda que esses setores 
costumam ser alvo de aumento 
de impostos quando os estados 
passam por difi culdades fi nan-
ceiras. “Não dá mais para se 

Ministro de Minas e Energia, 

Moreira Franco, defendeu 

preço justo e barato para

os combustíveis.

Vendas nos supermercados 
As vendas nos supermercados 

acumularam alta de 1,99% de ja-
neiro a agosto, na comparação com 
o mesmo período do ano anterior, 
de acordo com a Abras. Em agosto, 
os supermercados apresentaram 
alta de 1,35% nas vendas, na 
comparação com julho; e alta de 
3,64% em relação ao mesmo mês 
de 2017. Nos sete primeiros meses 
do ano, o crescimento nas vendas 
foi de 1,91%.

São Paulo - O candidato 
à Presidência pelo PSL, Jair 
Bolsonaro, usou o Twitter para 
criticar a imprensa, depois 
que capas de jornais e revistas 
trouxeram matérias envolven-
do seu nome em polêmicas e 
denúncias na sexta-feira (28). 
“Estamos na reta fi nal para as 
eleições. Mais uma vez parte 
da mídia de sempre lança seus 
últimos ataques na vã tentativa 
de me desconstruir. O sistema 
agoniza, vamos vencê-lo”, 
escreveu o deputado na rede 
social.

O candidato está internado 
desde o último dia 7 de se-
tembro no Hospital Israelita 
Albert Einstein. O médico 
Antônio Luiz Macedo, que o 
atende, disse que o quadro é 
simples e não oferece perigo. 
A bactéria encontrada foi um 
germe simples de pele, de “fá-
cil tratamento”. Bolsonaro já 
recebe antibióticos específi cos 
para bactérias da pele, que não 
são os mesmos administrados 
para o intestino.

Enquanto segue internado, 
as capas dos principais jornais 
trazem em suas manchetes as 
declarações do vice na chapa de 
Bolsonaro, o general Hamilton 
Mourão (PRTB), que disse, 
durante palestra fechada em 
Uruguaiana, que o 13º salário 
e o adicional de férias são 
“jabuticabas brasileiras” que 
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Candidato à Presidência pelo 

PSL, Jair Bolsonaro.
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Ed Alves/D.A Press

Brasília - Após dois anos 
seguidos de diminuição do nú-
mero de empregos, a economia 
brasileira voltou a gerar postos 
de trabalho com a abertura de 
221,392 mil vagas de emprego 
formal em 2017, de acordo 
com a Rais, divulgada na sexta-
-feira (28), pelo Ministério do 
Trabalho. A reação do emprego 
ocorreu com os empregados 
estatutários do setor público, 
já que o regido pela CLT con-
tinuou em queda. Em 2016, o 
País havia destruído 2 milhões 
de postos de trabalho pelos 
parâmetros da Rais.

Com o resultado, houve 
aumento de 0,48% no estoque 
de trabalhadores em 2017, na 
comparação com o ano ante-
rior. O estoque de empregos 
no País aumentou de 46,060 
milhões para 46,281 milhões 

A reação ocorreu com os empregos no setor público,

já que os da CLT continuam em queda.

Após 2 anos de queda, país abriu 221.392 
vagas de emprego formal em 2017

pessoas. O levantamento mos-
tra ainda que a remuneração 
média mensal dos trabalhado-
res voltou a crescer. Em relação 
a dezembro de 2016, houve 
aumento de 2,1%. Nessa com-
paração, a remuneração média 
dos empregados no País subiu 
em R$ 61,64, para R$ 2.973,23.

Com relação aos setores da 
economia, a administração pú-
blica liderou a criação de vagas 
com 369,175 mil novos empre-
gos. Em seguida, apareceram 
a agropecuária com 24,833 
mil novos trabalhadores e os 
serviços, com 63,793 mil vagas. 
Por outro lado, a construção 
civil teve o pior desempenho 
com queda de 7,4% no número 
de empregos e foi seguida por 
extração mineral (-8,994 mil 
vagas) e serviços indústrias de 
utilidade pública (-4 mil) (AE).

no período. Apesar do ligeiro 
aumento, o estoque de empre-
gos ainda está longe do pico 
recente observado em 2014, 
quando o Brasil contabilizava 
49,571 milhões de postos de 
trabalho. 

Na comparação com 2016, o 
número de empregados estatu-

tários do setor público aumen-
tou em 4% com a geração de 
344,518 mil postos, para 8,935 
milhões de trabalhadores. O 
contingente de trabalhadores 
contratos sob a CLT, ao con-
trário, caiu 0,7% no ano com 
encerramento de 257,954 mil 
vagas, para 36,322 milhões de 

União arrecada R$ 6,82 bi 
com vendas do pré-sal

bônus de assinatura garantido 
para a União foi de mais 3,125 
bilhões. 

O bloco Pau-Brasil foi arre-
matado pelo percentual de par-
ticipação de 63,79%, gerando 
ágio de 157% sobre o percen-
tual mínimo que era exigido. O 
consórcio vencedor foi formado 
pela BP Energy (50%), CNOOC 
(30%) e Ecopetrol (20%). O 
bônus de assinatura somou 
mais $ 500 milhões ao total a ser 
recebido pelo governo (ABr).

Toffoli libera pauta no 
STF sem recurso de Lula

dores por motivos de segurança 
nas empresas e o pedido de 
entidades para criminalização 
de ofensas e agressões contra 
homossexuais.

Em novembro, o plenário 
julgará defi nitivamente a sus-
pensão decreto de indulto 
natalino, assinado pelo presi-
dente Temer, no ano passado. 
As ações que contestam o 
modelo educacional do Escola 
sem Partido também devem ser 
julgadas. Em dezembro, antes 
do período de recesso de fi m 
de ano, os ministros devem 
julgar uma ação do PSL contra 
lei municipal de Fortaleza que 
proibiu a circulação de carros 
de transporte particular de 
passageiros, como os veículos 
de motoristas que trabalham 
para a Uber (ABr).
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Bolsonaro ataca mídia e 
diz que vencerá o sistema

precisariam ser revistas. Ele 
foi desautorizado por Bolso-
naro, via Twitter, poucas horas 
depois que o assunto se tornou 
público. 

Matéria de capa da “Veja” traz 
à tona um processo de mais de 
500 páginas onde a ex-mulher 
do candidato, Ana Cristina Si-
queira Valle, o acusava de furtar 
um cofre de banco, ocultar 
patrimônio, receber pagamen-
tos não declarados e agir com 
agressividade. Ana, que hoje 
usa o sobrenome Bolsonaro e 
disputa uma cadeira de depu-
tada federal pelo Podemos, foi 
ouvida e defendeu o ex-marido, 
argumentando que, quando 
alguém se sente magoado, fala 
coisas que não deveria (AE).

Ministro defende combustível 
com ‘preço justo e barato’

viver com impostos tão altos, 
sobretudo, nesses três setores 
tão indispensáveis na vida das 
pessoas”.

O diretor-geral da ANP, Dé-
cio Oddone, ao comemorar 
o sucesso que a indústria do 
petróleo vem alcançando nos 
dois últimos anos, disse que o 
país precisa de menos ideologia 
e vigarice para que o setor de 
petróleo e gás natural prossiga 
em franca expansão. Para ele, a 
retomada da indústria continua-
rá produzindo frutos positivos 
para o país. Lembrou que hoje a 
retomada dos leilões do pré-sal 
completa dois anos e disse que 
os resultados trarão consequên-
cias durante décadas (ABr).
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Como planejar uma 
carreira de sucesso?

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 esco-
lhas 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 
profissionais especializados 
em busca de orientação voca-
cional. O autoconhecimento é 
fundamental nessa fase. É pre-
ciso descobrir suas habilidades 
e competências, bem como 
suas qualifi cações pessoais e 
profi ssionais. É preciso se co-
nhecer para dar um sentido à 
vida profi ssional, buscando um 
propósito capaz de satisfazer 
suas necessidades, expecta-
tivas 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 im-
portante buscar experimentar 
a futura profi ssão. Conversar 
com quem já atua na área, 
entender a rotina. É preciso 
se imaginar exercendo aquela 
atividade.

Passada essa desafiadora 
etapa inicial, o profi ssional pre-
cisa continuar se planejando. 
Uma vez escolhido o curso, é 
preciso buscar oportunidades 
de estágio e trainee que este-
jam alinhadas às suas expecta-
tivas de carreira. O profi ssional 
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 entender 
que é caminhando que se faz 
o caminho. Cada passo é muito 
importante nessa jornada. Por 
isso, eles precisam ser pensa-
dos, 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 determinado motivo. 
Depois, conhece outras possi-
bilidades dentro daquela mes-
ma profi ssão 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 ama-
durecimento. No entanto, é 
importante que as decisões 
sejam sempre muito bem pen-
sadas. É necessário ainda que 
os profi ssionais consigam um 
bom equilíbrio entre satisfação 
e recursos financeiros. 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 assumir 
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 (www.nvhhuman.com.br).

Fernanda Andrade (*)
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Estudantes da rede pública 
receberão livros de literatura 
em 2019, além do material 
didático, de acordo com o 
novo formato do Programa Na-
cional do Livro e do Material 
Didático Literário (PNLD). 

De acordo com o Ministério 
da Educação, a escolha será 
feita pelas escolas, a partir de 
uma lista, e levará em conta 
a opinião dos professores e 
diretores de escola. 

No catálogo para o ensino 
médio, estão livros como a 
biografi a da paquistanesa Ma-
lala - a mais jovem a receber 
um Prêmio Nobel da Paz; o 
clássico de fi cção Admirável 
Mundo Novo, de Aldous Jux-
ley; e poemas de Cecília Mei-
reles. Até este ano, o programa 
destinava as obras literárias 
apenas para as bibliotecas e 
para serem usadas em salas 
de aula. A previsão é que os 
estudantes recebam os dois 
livros literários.

Para a assessora de projetos 
da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, Andressa 
Pellanda, é importante o as-
pecto individual da leitura, mas 
o papel didático da biblioteca 
não se deve ser esquecido. Ela 

Alunos de escolas públicas vão receber dois livros

literários em 2019.

Para isso, uma comitiva 
com oito integrantes do 
Parlamento indonésio  

visitou o TSE, em Brasília. 
“No ano que vem, faremos 
eleições ainda no modelo de 
cédulas, mas esperamos que, 
nas eleições de 2024, possamos 
implementar sistema pareci-
do com o modelo brasileiro”, 
afi rmou o chefe da missão e 
vice-presidente da Câmara dos 
Deputados da Indonésia, Fahri 
Hamzah. 

Além de ter assistido a uma 
demonstração do funciona-
mento da urna eletrônica, a 
comitiva pôde fazer votações 
simuladas.O grupo também 
assistiu a uma palestra do secre-
tário de TI do TSE, Giuseppe Ja-
nino, sobre todo o processo elei-
toral brasileiro, com destaque 
para o sistema informatizado 
usado pela Justiça Eleitoral há 

A delegação da Indonésia assistiu a simulações como as que o 

TSE faz antes das eleições.

Estudante 
atira em 

colegas em 
escola no 

Paraná
Um estudante de 15 anos 

disparou contra colegas de 
classe na manhã de sexta-
-feira (28) em Medianeira, 
município localizado no 
oeste Paraná, próximo a Foz 
do Iguaçu. Os tiros foram 
dados no Colégio Estadual 
João Manoel Mondrone. De 
acordo com a Polícia Militar, 
dois estudantes foram atingi-
dos: um de raspão na perna, 
e outro nas costas. 

Um terceiro estudante 
relatou dores no tímpano em 
decorrência do barulho emi-
tido pela arma. O suspeito, 
que é fi lho de agricultores, 
e um outro estudante, sus-
peito de ter dado cobertura 
ao ataque, foram levados à 
delegacia local. Com o autor 
dos disparos, foi encontrada 
uma arma calibre 32 e muni-
ções. Já com o suspeito de 
dar cobertura foi encontra-
da uma faca. Um vídeo foi 
gravado por estudantes em 
que mostra o desespero após 
ouvirem os disparos (ABr).

Diante das baixas taxas de 
cobertura vacinal, entidades 
médicas elaboraram um mani-
festo pela vacinação compul-
sória no país. O documento, 
assinado pela Sociedade 
Brasileira de Imunizações, So-
ciedade Brasileira de Pediatria 
e Sociedade de Pediatria de 
São Paulo, cita a apreensão 
por parte dos profi ssionais 
da saúde e sugere ações que 
poderiam contribuir para uma 
mudança de cenário.

O texto destaca a existência 
de dispositivos legais no Brasil 
que estabelecem a obrigatorie-
dade da vacinação de crianças, 
como o Decreto n° 78.231, de 12 
de agosto de 1976, que regula-
menta o Programa Nacional de 
Imunizações. O artigo 29 prevê 
que “é dever de todo cidadão 
submeter-se e aos menores dos 
quais tenha a guarda ou respon-
sabilidade à vacina obrigatória”, 
enquanto o parágrafo único cita 
que “só será dispensada da vaci-
nação obrigatória a pessoa que 
apresentar atestado médico de 
contraindicação explícita da 
aplicação da vacina”.

O manifesto também faz 

Dispositivos legais estabelecem a obrigatoriedade da vacinação 

de crianças.

Quem fabricar, vender, trans-
portar ou soltar os chamados ba-
lões de São João poderá fi car mais 
tempo na prisão. Esses balões, 
normalmente feitos de material 
infl amável e aquecidos com uma 
bucha, são conhecidos causado-
res de incêndios em fl orestas e 
demais formas de vegetação, em 
áreas urbanas ou qualquer tipo 
de assentamento humano. Está 
em análise, no Senado o projeto 
que propõe aumentar a pena 
mínima para esse tipo de crime.

Atualmente, a Lei dos Crimes 
Ambientais determina pena de 
detenção de um a três anos, 
ou multa. O projeto aumenta 
a pena para quatro a oito anos 
de reclusão e multa. O autor, 
senador Raimundo Lira (PSD-
-PB), afi rma ainda que, em 

simetria com o Código Penal, a 
pena seria majorada de metade 
ou dobrada nas hipóteses de o 
incêndio provocar lesão grave 
ou morte, respectivamente. 

“A pena não nos parece in-
timidatória o sufi ciente dada a 
gravidade e consequências do 
crime, o qual é punido apenas 
dolosamente. O crime ambien-
tal exige punição mais gravosa, 
pois não se trata apenas de ex-
por a perigo a vida e o patrimô-
nio alheios, mas também a fl ora 
e a fauna”, justifi ca. O projeto 
está com a relatora, senadora 
Fátima Bezerra (PT-RN), e 
será analisado na Comissão 
de Cconstituição e Justiça em 
decisão terminativa, ou seja, só 
passará por votação no plenário 
se houver recurso (Ag.Senado).
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Canadá retira 
cidadania honorária 
a Nobel da Paz

O Parlamento canadense apro-
vou por unanimidade na quinta-
-feira (27) uma moção para revo-
gar a cidadania honorária à líder 
de Mianmar Aung San Suu Kyi, 
vencedora do Prêmio Nobel da 
Paz em 1991. A atual primeira 
conselheira de Estado e líder 
do governo recebeu a cidadania 
canadense em 2007 por sua 
atua ção no processo de transição 
democrática no país asiático. O 
silêncio e a recusa em condenar 
a brutal repressão das forças de 
segurança e de grupos budistas 
contra a minoria muçulmana 
rohingya motivou, segundo a im-
prensa canadense, um crescente 
movimento pela revogação.

O porta-voz do governo, 
Adam Austen, afi rmou que o 
Canadá continuará a apoiar os 
rohingyas, oferecendo ajuda 
humanitária, impondo sanções 
contra os generais de Mianmar 
e exigindo que os responsáveis 
sejam julgados pelos seus atos 
em organismo internacional 
competente. Em maio, Ottawa 
prometeu uma ajuda adicional 
de cerca de US$ 230 milhões, 
durante três anos, para melho-
rar as condições de vida dos 
rohingyas nos campos de refu-
giados de Bangladesh (ANSA).

Indonésia quer adotar sistema 
eletrônico de votação brasileiro
Com votação ainda feita com cédulas de papel, a Indonésia está interessada em adotar um sistema 
eletrônico semelhante ao usado nas eleições brasileiras a partir de 2024

eleições mo Brasil.A delegação 
quis saber como os votos são 
inseridos na urna e as possíveis 
formas de violação de dados. 
Janino explicou que o equipa-
mento não tem conexão com a 
internet, o que livra o sistema 
da invasão de hackers. “A Nasa 
pode ser invadida, o Pentágono 
pode ser invadido, um banco 
pode ser invadido, mas as urnas 
eletrônicas, não”, garantiu.

O especialista também des-
tacou a importância do cadas-
tramento biométrico realizado 
no Brasil, afi rmando que este 
processo também garante a 
segurança nas eleições, já que 
impede qualquer duplicidade 
de voto. O TSE já recebeu 
representantes de mais de 70 
países, oito já fi rmaram acordo 
de cooperação para receberem 
conhecimento da experiência 
brasileira (ABr).

mais de 20 anos. Ele destacou 
que o Brasil deu início a um dos 
melhores sistemas eleitorais 
do mundo, principalmente no 
que diz respeito à segurança, 

quando passou a desenvolver o 
processo de votação eletrônico. 

Ressaltou que testes de se-
gurança feitos antes de cada 
pleito garantem a lisura das 

Alunos da rede pública receberão 
livros literários a partir de 2019

defende que a escolha dos livros 
deve ser a mais democrática 
possível, envolvendo não só os 
professores, como prevê o pro-
grama, e que os alunos também 
sejam consultados.

Na avaliação de Cândido 
Grangeiro, sócio de uma pe-
quena editora que teve livros 
escolhidos para o catálogo 
literário do programa, houve 
conquistas com o novo modelo. 
“Isso é uma conquista enorme 
porque o aluno tem um acesso 
maior à literatura”, disse, res-
saltando ser mais um incentivo 

para publicações no mercado 
editorial.

Os professores terão acesso a 
um guia com resenhas das obras 
selecionadas pelo programa e a 
escolha será feita após uma reu-
nião de professores e diretoria 
da escola. Ainda de acordo com 
as regras, uma mesma editora 
não poderá ter dois livros esco-
lhidos. As obras serão devolvidas 
às escolas depois do período de 
um ano para reutilização. Cada 
editora pode inscrever quatro 
obras para serem selecionadas 
para o catálogo (ABr).

Entidades apresentam manifesto 
pela vacinação compulsória

referência à Lei n° 8.069, de 
13 de julho de 1990, que cria 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e cujo 
artigo 14 diz que “é obrigatória 
a vacinação das crianças nos 
casos recomendados pelas 
autoridades sanitárias”. O do-
cumento destaca ainda o artigo 
13, que diz que “casos suspeitos 
ou confi rmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente comu-
nicados ao conselho tutelar 

da respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providências 
legais”. 

E o artigo 249, que prevê 
multa de três a 20 salários de 
referência, aplicando-se o do-
bro em caso de reincidência, 
para quem “descumprir dolosa 
ou culposamente os deveres 
inerentes ao poder familiar ou 
decorrentes de tutela ou guar-
da, bem assim, determinação 
da autoridade judiciária ou 
conselho tutelar (ABr).

Projeto no Senado aumenta 
pena para quem soltar balões

Balões representam 

um grave risco para 

a aviação.
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A - 30 Anos da Constituição 
Na próxima quarta-feira (5), às 12h, na Rua Dona Maria Paula nº 35, sede 
institucional da OAB-SP, acontece o “Ato em Comemoração aos 30 Anos 
da Constituição Federal do Brasil e de Louvor à Democracia”. A defesa 
da Carta Magna culminará em um manifesto, que será fi rmado pelos par-
ticipantes. Diante de todo o contexto de crise que o país vivencia, com a 
excessiva judicialização da política, é premente a necessidade de proteger 
o texto constitucional. Por isso, a OAB SP capitaneia essa iniciativa, ao lado 
de outras entidades representativas da sociedade civil, para resguardar 
os princípios constitucionais e o futuro do Brasil e de nossa democracia.

B - Fatias de Pão
O Grupo Bimbo irá doar 1,4 milhão de fatias de pão de forma, o equi-
valente a 70 mil pacotes, para instituições que combatem a fome e o 
desperdício de alimentos. Isso é resultado da Global Energy Race, corrida 
promovida pela companhia no último dia 23/9, que levou para as ruas 
mais de 110 mil participantes de 35 cidades em 23 países. Juntos, eles 
percorreram cerca de 700 mil km. Para cada km percorrido por parti-
cipante no mundo, o Grupo Bimbo se comprometeu a doar 2 fatias de 
pão. No Brasil, o evento reuniu 12 mil corredores em São Paulo e Rio de 
Janeiro. As doações serão feitas pela Bimbo Brasil para a ONG Banco de 
Alimentos (SP) e a Organização Social Refettorio Gastromotiva (RJ).

C - Tecnologias e Tendências 
Ter uma rede de afi liados que promove e indica produtos pode ser muito 
benéfi co para o varejo, principalmente na otimização dos resultados. Du-
rante a Rakuten EXPO 2018, evento que reúne novas soluções, tecnologias 
e tendências para o e-commerce, os participantes terão a oportunidade de 
saber mais sobre o mercado de afi liados. O evento acontece no próximo 
dia 4 (quinta-feira), das 8h30 às 19h, no Espaço das Américas. O encontro 
contará com executivos de grandes empresas que apresentarão as novas 
tendências do setor e quais são as melhores estratégias para os lojistas. 
Mais informações: (http://expo.rakuten.com.br).

D - Computação Cognitiva  
Com o tema “A Web na era da computação cognitiva”, a 10ª edição da Con-

ferência Web.br reune, no Centro de Convenções Rebouças, nos próximos 
dias 4 e 5 (quinta e sexta-feira), especialistas nacionais e internacionais 
para discutir as principais tendências e boas práticas do desenvolvimento 
Web. Debates sobre questões éticas e sociais dos avanços tecnológicos, 
acessibilidade na Web, aplicações com inteligência artifi cial, aprendizado de 
máquina (machine learning) e computação cognitiva fazem parte da progra-
mação do evento, realizado pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias Web 
(Ceweb.br), com apoio do W3C Brasil (Escritório Brasileiro do World Wide 
Web Consortium). Mais informações em: (http://conferenciaweb.w3c.br/).

E - Smart City 
Com o conceito “Viver além de morar”, o Grupo Planet, formado por 
empresas inglesas, italianas e brasileiras, está desenvolvendo em São 
Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza, a primeira 
‘Cidade Inteligente Social do Mundo: a Smart City Laguna’. O empreendi-
mento une inovações, tecnologia, sustentabilidade, planejamento urbano 
moderno e soluções de mobilidade em um só lugar, ou seja, alto padrão 
ao alcance de todos, com infraestrutura, serviços, projetos e tecnologia 
de alta qualidade. Com área de 330 hectares, sendo aproximadamente 
620 m² de área verde, terá 7 mil lotes, entre residenciais, comerciais e 
empresariais. Em agosto último, o empreendimento atingiu a marca de 
2.700 lotes vendidos e concluiu a entrega de 100% da primeira etapa, ou 
seja, 1808 lotes entregues. Saiba mais em: (http://smartcitylaguna.com.br/).

F - Ciclo Guitarrísimo
A Unibes Cultural recebe, nos próximos dias 5, 21 e 27, o ‘Guitarrísimo’, 
um ciclo de concertos de violão clássico organizado em parceria com a 
Embaixada, o Consulado Geral da Espanha, o Instituto Cervantes e apoio 
da Air Europa. O objetivo é aproximar o público de alguns dos maiores 
instrumentistas da Espanha das últimas duas décadas, contando, por meio 
da música, um pouco da história do violão clássico para a cultura espanhola. 
A programação contempla todo um percurso histórico, que transita pela 
vihuela, o violão barroco e o violão romântico até chegar ao contemporâneo, 
reunindo algumas das melhores composições para o violão da Espanha e da 
América Latina. Inscrições gratuitas, pelo link: (https://www.sympla.com.
br/guitarrisimo__364187). 

G - Qualidade de Vida
Em 2050 seremos 10 bilhões de habitantes no planeta, e a tecnologia 
terá papel fundamental frente aos desafi os que virão. Mas qual será 
o nosso papel neste cenário para melhorar a qualidade de vida? Para 
responder essa e outras perguntas relacionadas aos principais desafi os 
do futuro, o Centro Universitário FEI promove entre os próximos dias 
16 e 18, a 3ª edição do Congresso de Inovação FEI – Megatendências 
2050, que abordará o tema “Tecnologia para uma vida de qualidade além 
dos 100 anos – trabalho, saúde e bem-estar”. Realizado no campus de 
São Bernardo do Campo, contará com painéis, debates e a participação 
de CEOs, presidentes de empresas, membros do governo, entre outros. 
Informações: (http://www.fei.edu.br/congressodeinovacao/).

H - Vitrine do Artesanato 
Entre os dias 7 e 11 de novembro, no Expo Center Norte, acontece o 11º 
Salão do Artesanato, maior vitrine do artesanato brasileiro. No encontro 
estão previstos cerca de 60 mil visitantes e mais de 1000 artesãos que 
estarão expondo e comercializando o que há de melhor na produção arte-
sanal brasileira. Serão milhares de produtos da mais alta qualidade e com 
grande valor cultural agregado, trabalhos executados em madeira, barro, 
cerâmica, fi os, tecidos, sementes, fi bras, capim, bambu, prata, metais, 
couro e muitos outros elementos transformados em objetos de decoração, 
utilitários, móveis, roupas, joias, bijouterias e acessórios, à disposição dos 
visitantes. Outras informações em: (www.salaodoartesanato.com.br).

I - Programa de Estágio
A SumUp, fi ntech global de pagamentos móveis, líder na Europa e com 
operações no Brasil desde 2012, está com o primeiro programa de estágio 
aberto no país. A empresa busca aproximadamente 15 pessoas para o 
período de 12 meses e possibilidade de efetivação. As oportunidades são 
voltadas para estudantes de qualquer curso universitário que tenham 
interesse em trabalhar nas áreas de Finanças, Jurídico, Marketing, Co-
municação, Operações, Pagamentos e Riscos, Vendas, RH, Engenharia 
de Software e Produto. Inglês avançado é essencial. As inscrições podem 
ser feitas até o próximo dia 14 no site (www.estagiosumup.com.br).

J - Gramados Esportivos
O Programa SolloAgro de Educação Sustentável, do Departamento de 
Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade  de São Paulo (ESALQ/USP), com apoio da World Sports 
Gramados Esportivos promove, nos próximos dias 8 e 9, o Workshop sobre 
‘Manejo de Gramados Esportivos’. O objetivo do workshop é apresentar aos 
participantes conceitos sobre o manejo correto desses gramados e cuidados 
como renovação, irrigação,variedades de gramas, entre outros temas, para 
garantir a qualidade do piso e da atividade. Maiores informações através do 
link (http://fealq.org.br/informacoes-do-evento/?id=742).

A - 30 Anos da Constituição
Na próxima quarta-feira (5), às 12h, na Rua Dona Maria Paula nº 35, sede 

ferência Web.br reune, no Centro de Convenções Rebouças, nos próximos 
dias 4 e 5 (quinta e sexta-feira), especialistas nacionais e internacionais 
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Poucas pessoas se 

recordam, mas na 

última sexta-feira 

(28) foi comemorado 

o ‘Dia Internacional 

do Direito ao Saber’ – 

ou, simplesmente, da 

Transparência

Em tempos de fake news 
essa celebração nunca 
foi tão oportuna e ne-

cessária. A transparência é 
algo essencial no nosso dia a 
dia, praticada no âmbito pes-
soal, profi ssional e, claro, nas 
relações de consumo - não por 
acaso é também neste mês que 
celebramos a criação do Código 
de Defesa do Consumidor, há 
quase três décadas.

Encomendamos para a con-
sultoria Trendsity um estudo 
sobre transparência de marca, 
para entender as expecta-
tivas dos clientes a respeito 
desse tema e a sinergia da 
nossa companhia com os re-
sultados. Descobrimos – ou 
comprovamos – que 98% dos 
entrevistados consideram que 
a transparência é um dever 
para as marcas e que para ser 
considerada transparente, 
essa marca precisa ser aberta 
(94%), comprometida (57%) 
e responsável (56%).

Os resultados demonstram 
que estamos no caminho certo. 
Pode parecer uma frase clichê, 
mas é 100% verdadeira. Trazer 
uma marca do tamanho do 
McDonald’s para o Brasil, 40 
anos atrás, quando ninguém 
ainda conhecia o conceito de 
serviço rápido (ou fast food) 
foi inovador. 

Ao longo dessas décadas 
crescemos com o País e ama-
durecemos com os nossos 
clientes. Então, saber que 
estamos fazendo o que eles 
esperam é gratifi cante e nos 
dá uma responsabilidade ainda 
maior como líderes que somos.

A pesquisa também mostrou 
que 91% dos entrevistados se 
preocupam com o processo 
de elaboração das refeições 
nos estabelecimentos que 
visitam habitualmente. As 
cozinhas têm que ser limpas 
e higienizadas (74%) e que 
os ingredientes devem ser de 
boa qualidade (51%). A grande 
maioria (85%) afi rmou que só 
confi a no que pode ver.

Os dados comprovam que 
nosso projeto Portas Abertas, 
implementado em 2015 e que 
já recebeu quase 8 milhões 
de visitantes no Brasil, acerta 
em cheio quando permite aos 
clientes que conheçam a nossa 
cozinha e comprovem a lisura 
de nossas operações, o frescor 
dos ingredientes, a qualidade 
dos nossos insumos e, claro, a 
força da nossa gente – em sua 
grande maioria em sua primei-
ra oportunidade de emprego 
formal.

Convido a todos a fazerem 
sua própria refl exão sobre o 
signifi cado da transparência 
e como isso pode reverberar 
positivamente para si e tam-
bém para a sociedade. 

Esse é o meu compromisso 
diário.

(*) - É Presidente da Divisão Brasil 
da Arcos Dorados, franquia que 

administra a marca McDonald’
 na América Latina e Caribe

(www.arcosdorados.com/ir).

Paulo Camargo (*)

O Índice de Expansão do 
Comércio (IEC), calculado 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP, ficou praticamente 
estável em setembro, com leve 
crescimento de 0,2% em rela-
ção a agosto, passando de 94 
para 94,2 pontos. O resultado 
interrompe uma série de três 
quedas consecutivas. Na com-
paração com o mesmo mês do 
ano passado indicador voltou 
a recuar, -1,6%, algo que não 
ocorria desde junho de 2016, 
mostrando provável reversão 
do quadro: no mês passado 
se manteve estável e agora a 
primeira queda efetiva.

O cenário negativo também é 
notado em relação ao item que 
mede a propensão a investir, 
que registrou queda de 3,4% 
em relação ao mês passado, a 
quarta consecutiva, passando 
de 78,2 pontos para os atuais 
75,6 pontos. Já na comparação 
com setembro de 2017, quando 
apresentava 74,5 pontos, teve 
crescimento de 1,4%.

A tendência da intenção de empregar, pelo menos na margem,

é de alta, por conta da proximidade com o Natal.

Um sinal disso, apontou, 
foi a presença marcan-
te, depois de anos de 

ausência, de investidores de 
mais de 30 países no Rio Oil 
& Gas 2018, com três dias de 
debates e de exposição. “A 
presença de cada um dos se-
nhores e senhoras mostra que 
acreditam no Brasil que esta-
mos construindo”, afi rmou, ao 
participar do encerramento do 
encontro.

Temer destacou que, nas 
viagens que faz por vários 
países, nota uma avaliação 
que não costuma ver dentro 
do Brasil. “Nas várias reuniões 
que frequento, e não foram 
poucas, neste período, verifi co 
um otimismo extraordinário 
daqueles que veem esse novo 
Brasil, ou seja, o Brasil do 
século 21. Não podemos per-
mitir que ninguém que venha 
à frente faça o nosso país 
retornar ao século 20. Temos 
que continuar no século 21, e 
nesse sentido o setor de óleo e 

O presidente Michel Temer discursou no encerramento da Rio Oil & Gas 2018.

Défi cit em contas 
públicas subiu 77,1% 
em agosto

O setor público consolidado, 
formado pela União, estados e mu-
nicípios, registrou saldo negativo 
nas contas públicas em agosto, 
de acordo com dados divulgados 
sexta-feira (28) pelo Banco Central 
(BC). O défi cit primário, receitas 
menos despesas, sem considerar os 
gastos com juros, fi cou em R$ 16,876 
bilhões, resultado 77,1% maior do 
que de igual período de 2017, quando 
chegou a R$ 9,529 bilhões.

Em agosto, o resultado negativo 
veio do Governo Central (Previ-
dência, Banco Central e Tesouro 
Nacional), que apresentou défi cit 
primário de R$ R$ 20,851 bilhões, 
contra R$ 9,916 bilhões em igual 
mês de 2017. Os governos estaduais 
registraram superávit de R$ 3,348 
bilhões, e os municipais, de R$ 36 mi-
lhões. As empresas estatais federais, 
estaduais e municipais, excluídas as 
dos grupos Petrobras e Eletrobras, 
tiveram superávit primário de R$ 592 
milhões no mês passado.

Nos oito primeiros meses do ano, 
houve défi cit primário de R$ 34,7 
bilhões, contra resultado também 
negativo de R$ 60,850 bilhões em 
igual período de 2017. No acumulado 
em 12 meses encerrados em agosto, 
as contas públicas fi caram com saldo 
negativo de R$ 84,433 bilhões, o que 
corresponde a 1,25% do PIB. A meta 
para o setor público consolidado é de 
défi cit de R$ 161,3 bilhões neste ano.

A dívida líquida do setor público 
(balanço entre o total de créditos 
e débitos dos governos federal, 
estaduais e municipais) chegou a 
R$ 3,459 trilhões em agosto, o que 
corresponde 51,2% do PIB, com 
redução de 1 ponto percentual em 
relação a julho (52,2%) (ABr).

O Indicador de Nível de Ati-
vidade (INA) da indústria de 
transformação paulista aumen-
tou 5,9% em agosto na compa-
ração com o mês anterior e 4,3% 
no acumulado em 12 meses, 
segundo o levantamento feito 
pela Fiesp e Ciesp. De acordo 
com o estudo, se forem levados 
em conta os efeitos sazonais, o 
avanço cai para 1,5%.

Dos 20 segmentos pesquisados, 
14 apresentaram expansão das 
atividades. Entre os que tiveram 
melhor desempenho, destaca-se 
o de veículos automotores, com 
avanço de 7,1%. Na média de 
todos os setores pesquisados, 
houve crescimento de 6,9% nas 
vendas reais em 6,9% e de 2,3 no 
número de horas trabalhadas na 
produção . Apesar disso, o Nível 
de Utilização da Capacidade Ins-
talada permaneceu estável.

Em nota, o presidente em 
exercício da Fiesp e do Ciesp, 
José Ricardo Roriz, classifi -
cou o nível de recuperação 
de muito lento. “Ao contrário 
das crises anteriores em que a 
recuperação se dava logo em 
seguida, desta vez, o mercado 
terá difi culdades para voltar a 
crescer”, disse Roriz.

Em sua justifi cativa, o execu-
tivo atribuiu essa maior demora 
aos juros cobrados dos investido-
res pelas instituições fi nanceiras 
que, segundo ele, não têm caído 
na mesma proporção da Selic. 
Roriz disse também que a vo-
latilidade cambial tem afetado 
as empresas que consomem 
matéria-prima sujeita às cota-
ções com preços internacionais. 
“As empresas que não têm poder 
de mercado não conseguem re-
passar a alta dos preços” (ABr).
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Temer: indústria do petróleo 
está voltando a acreditar no país
O presidente Michel Temer disse que as reformas feitas na economia do país estão trazendo segurança 
para que o investidor volte a investir e ter lucros

gás é fundamental nesta trilha 
do progresso e do desenvolvi-
mento”, afi rmou.

O presidente fez questão 
de destacar que foi o atual 
ministro de Minas e Energia, 
Moreira Franco, que o conven-
ceu, na época em que ainda 

era vice-presidente, a fazer 
contato com representantes 
da indústria de óleo e gás 
para conhecer as difi culdades 
do setor.

Naquele momento, segundo 
Temer, foram identifi cadas al-
gumas medidas necessárias que 

foram adotadas pelo governo 
após ele assumir a presidência. 
“Nossa indústria de petróleo e 
gás recobrou o fôlego, percorreu 
uma jornada de recuperação. Ao 
assumirmos, encontramos uma 
crise bastante substanciosa”, 
disse (ABr).

Índice de expansão do Comércio 
caiu 1,6% em setembro

O item que mede a expec-
tativa de novas contratações 
apontou crescimento de 2,8%, 
atingindo 112,8 pontos ante os 
109,7 pontos vistos em agosto. 
Porém, se comparado com o 
mesmo mês do ano passado o 
indicador caiu 3,6%, o terceiro 
recuo seguido. Vale lembrar que 
a partir de agora, a tendência 
da intenção de empregar, pelo 
menos na margem, é de alta, 
por conta da proximidade com 
o Natal.

Para a Entidade, o resul-
tado consolida o quadro de 
desalento que deve prevalecer 
até o resultado das eleições 
e, talvez até um pouco adian-
te quando as escolhas de 
ministros e as propostas do 
novo presidente eleito sejam 
mais conhecidas. Antes disso 
alguns indicadores devem 
mostrar divergências, mas 
não haverá a confi guração de 
uma tendência evidente (AI/
FecomercioSP).

Indústria paulista registra 
crescimento de produção e vendas
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Como pôr a casa
em ordem?

Desde épocas 

imemoriais o homem 

tenta seguir o caminho 

da vida com vistas ao 

espiritual e sobreviver 

de forma condigna 

no mundo material 

afastado da miséria

O reconhecimento dos 
entes da natureza foi 
um passo para chegar à 

adoração ao Deus único, mas 
os objetivos materiais sobre-
pujaram tudo o mais. Surgiram 
as religiões, o capitalismo e o 
Estado capitalista. Dominam, 
agora, objetivos ligados ao 
dinheiro e poder. 

As guerras comerciais-eco-
nômicas e a miséria são as 
consequências naturais. Cada 
povo colhe o que semeia. Espe-
remos não seguir a Venezuela. 
As teorias das vantagens com-
parativas e do livre comércio 
são de outra era e, neste 
mundo, com quase oito bilhões 
de habitantes, precisam ser 
atualizadas para que não se 
ofereça vantagens a uns com 
perdas a outros. 

Os países precisam de em-
pregos, o que exige bom 
preparo das novas gerações, 
equilíbrio nas contas internas 
e externas sem cair no endivi-
damento. A globalização quer 
tudo no mesmo balaio sem 
olhar para questões especí-
fi cas, deixando que surjam a 
miséria e a precarização.  

Petróleo é fundamental, mas 
sua cotação sempre apresenta 
instabilidade. Guerra comer-
cial, sansões econômicas, o que 
se passa de fato? Com certeza 
está havendo um embate entre 
forças com objetivos antagô-
nicos. O que se percebe são 
efeitos negativos que aceleram 
a desordem nos países melhor 
administrados e o caos nos mal 
administrados, caso do Brasil 
e outros, cuja população des-
preparada e desorientada não 
sabe o que fazer. 

No geral, há cidades e pa-
íses ao abandono, enquanto 
seus recursos naturais vão 
mudando de mãos sem ensejar 
melhoras internas. Com isso, 
há perdas com deterioração 
das regiões urbanas e aumento 
da insegurança. Os países têm 
vivido em desequilíbrio. Há 
décadas os mais fracos per-
manecem no prejuízo, fi nan-
ciando défi cits com alto custo, 
entregando recursos naturais a 
preço de banana. Estranho que 
se passaram décadas até que os 
EUA buscassem restabelecer 
as contas defi citárias. 

A Organização Mundial do 
Comércio (OMC), tão previ-
dente, poderia ter minimizado 
o desequilíbrio. É para isso 
que essa organização deveria 
existir. O Brasil, mal gerido há 

décadas, precisa de um gover-
no que seja pró Brasil, pois a 
guerra comercial tende a se 
agravar e quem tiver governo 
displicente vai fi car por baixo 
e sacrifi car sua população.

Como encontrar a causa 
principal do que se conven-
cionou chamar de nova es-
tagnação secular? Os políticos 
só pensam em si e nos seus 
interesses, mas os países entra-
ram em rota de desequilíbrio 
geral, e as novas gerações 
estão cada vez mais envolvidas 
pela parafernália tecnológica 
de informação voltada para o 
superfi cialismo, afastando-as 
do signifi cado da vida.

Eleito presidente em 2002, 
Lula, fez o que seus ante-
cessores descuidaram: deu 
renda à massa de pobres sem 
ensinar a pescar, sem educar, 
incentivando a renda fácil, 
comparando-a com os juros 
elevados pagos pelo Brasil. 
Pão e circo. Seu carisma e suas 
doações sem contrapartida 
encantaram o povo. Ao mesmo 
tempo, com o dólar barato as 
indústrias iam fechando e a 
dívida amentando. 

Bastava olhar para perceber 
que seria um longo reinado. 
As táticas empregadas não 
destruíram o ídolo. 

E agora o que vai ser? O Bra-
sil está afundando. Sem em-
prego, sem bom preparo dos 
jovens, com renda declinando 
e precarização aumentando há 
cada vez menos motivação para 
fazer as coisas bem feitas. É 
preciso pôr a casa em ordem, 
mas temos que olhar que tipo 
de futuro está sendo gerado

O dramático apelo feito pelo 
ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso sobre a necessi-
dade de sensatez dos eleitores 
bem poderia ter ecoado no 
início do século. A população 
brasileira chegou a um ponto 
de viragem democrática, eno-
jada diante de tantas mazelas 
públicas e privadas, internas 
e externas, todos querendo 
abocanhar o seu quinhão. 

Os anseios de um “basta” e 
de busca de melhor futuro se 
adensaram com força insus-
peitada de norte a sul. O país 
necessita de governantes pró-
-Brasil, chega de vendilhões. 
Nesse sentido, a esperança 
recai naqueles que se mos-
tram sinceros patriotas e fora 
dos esquemas oligárquicos de 
governo. 

Errar é possível, mas é 
preciso inovar na União e nos 
Estados. 

 
(*) - Graduado pela FEA/USP,  é 
do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel. 
Articulista, realiza palestras sobre  

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 último dia 26 marcou a 
passagem do Dia Nacional do 
Surdo. Durante todo o mês, 
campanhas de inclusão foram 
realizadas no chamado Setembro 
Azul. Nesta data, parlamentares 
destacamram a importância do 
respeito e da inclusão e presta-
ram homenagens aos surdos e 
àqueles que trabalham em defesa 
dessas pessoas.

“As necessidades específi cas 
do ser humano não importam 
quando existe o respeito, admi-
ração e principalmente o amor”, 
destacou a deputada Mariana 
Carvalho (PSDB-RO). Com uma 
foto postada em seu Instagram, 
a deputada fez o símbolo em 
libras que signifi ca “eu te amo” 
e explicou: “simboliza também o 
respeito à cultura surda.  Eu te 
amo. Frase que as vezes por al-
guma condição algumas pessoas 
não conseguem ouvir ou dizer. 
Mas o sentimento é o mesmo”.

Com uma mensagem em li-
bras descrita em libras em seu 
Facebook, o deputado Lobbe 
Neto (PSDB-SP) afi rmou que 
a linguagem é essencial para a 
vida em sociedade. “É através 
dela que expressamos nossas, 
ideias, emoções e experiências”, 

As penas eram executa-
das no Brasil de acordo 
com a interpretação e 

decisão dos juízes. Em 2016, o 
STF fi rmou jurisprudência que 
permitiu a prisão após a conde-
nação em segunda instância. 
Apesar disso, o entendimento 
vem sendo questionado, e há 
uma pressão sobre o STF para 
rediscutir o assunto. 

De acordo com a Constitui-
ção, “ninguém será conside-
rado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal 
condenatória”. Para tentar 
pacifi car a questão, o senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB-
-PB) apresentou o projeto 
determinando que, para fi ns 
de cumprimento de sentença 
penal condenatória, o trânsito 
em julgado será considerado 

Senador Ricardo Ferraço, relator do projeto que regulamenta

a prisão em segunda instância, e o autor da proposta,

senador Cássio Cunha Lima.
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Os fabricantes de calçados 
do Sul do país estão anima-
dos com a possibilidade de 
aumento das vendas para os 
Estados Unidos. O que anima 
os empresários da região é a 
entrada em vigor de uma nova 
legislação norte-americana 
que prevê redução tarifária 
para 1,7 mil produtos importa-
dos, entre os quais, calçados. 
Assinadas pelo presidente Do-
nald Trump, as novas regras 
entram em vigor no próximo 
dia 13.

A maior abertura do mer-
cado americano ocorre em 
um momento em que o 
Brasil precisa ajustar a sua 
demanda externa. Segundo a 
coordenadora da Abicalçados, 
Priscila Linck, o consumo mais 
retraído no mercado interno 
obriga os empresários a buscar 
compradores de fora. Lembra  
que os Estados Unidos sempre 
foram o principal destino das 
exportações do setor, mas, 
desde o ano passado, as enco-
mendas de lá vinham caindo 
e só registraram um pequeno 
crescimento em agosto. 

O consumo mais retraído no mercado interno obriga os 

empresários a buscar compradores de fora.

Os participantes de loterias 
administradas pela Caixa po-
dem ser obrigados a registrar 
o número do CPF no momento 
de cada aposta. O objetivo é fa-
cilitar a investigação de crimes 
como lavagem de dinheiro e 
ocultação de bens, direitos e va-
lores. Projeto do senador Paulo 
Bauer (PSDB-SC) com esse 
objetivo já pode ser incluído na 
pauta de votações da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O relator, senador Pedro 
Chaves (PRB-MS), insere 
alterações que obriga as ad-
ministradoras de loterias a 
divulgarem pela internet, em 
até 90 dias o nome, o CPF e o 
endereço dos ganhadores dos 
prêmios. “O objetivo é aperfei-
çoar o pagamento dos prêmios, 
conferindo maior transparên-
cia e honestidade e evitando 
suspeitas sobre uma série de 
‘coincidências’ que ocorrem nos 
sorteios”, argumenta Bauer na 
justifi cativa do projeto.

“O problema de fraudes nas 
loterias é antigo”, reconhece 
Pedro Chaves, lembrando o 
caso do ex-deputado João 
Alves (BA), que renunciou ao 
mandato em 1994 por envolvi-
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O CPF valeria para as apostas da Mega-Sena, Lotofácil, 

Lotomania, Dupla-Sena, Timemania, Quina, Loteca e Lotogol.

Avisos em rótulos de 
alimentos processados 
e ultraprocessados

Rótulos de alimentos proces-
sados e ultraprocessados pode-
rão ter selo para informar aos 
consumidores sobre nutrientes 
em excesso (açúcar, sódio, 
gorduras) e sobre a presença de 
corantes e de gorduras trans em 
qualquer quantidade.  Além do 
selo de advertência, produtos 
processados e ultraprocessa-
dos não poderão trazer informa-
ções nutricionais que induzam 
à ideia de alimento saudável 
e nem qualquer comunicação 
direcionada ao público infantil. 

É o que determina o projeto 
do deputado Padre João (PT-
-MG), em análise na Câmara. 
“O objetivo de tais alterações é 
apresentar a informação nutri-
cional de forma sucinta, visível 
e compreensível, para ajudar 
o consumidor a fazer escolhas 
alimentares mais saudáveis”, 
diz Padre João. As novas regras 
passam a constar do Decreto-Lei 
986/69, que estabelece normas 
básicas para a comercialização 
de alimentos no País.

O projeto, segundo o autor, 
atende às recomendações de 
um grupo de trabalho criado 
pela Anvisa para aperfeiçoar a 
rotulagem de produtos alimen-
tícios no Brasil. O texto prevê 
ainda que as informações nutri-
cionais deverão a ser exibidas 
por porção correspondente ao 
conteúdo completo da embala-
gem ou à medida de cem gramas 
ou de cem mililitros. 

O padrão a ser adotado para a 
apresentação da tabela nutricio-
nal, da lista de ingredientes e do 
selo de advertência será defi nido 
por regulamento do Poder Execu-
tivo. O projeto será analisado em 
caráter conclusivo pelas comis-
sões de Defesa do Consumidor; 
de Desenvolvimento Econômico; 
de Seguridade Social; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

Hotéis devem oferecer 
adaptador de tomada 
universal

A Câmara analisa o projeto 
do deputado Lincoln Portela 
(PR-MG), que torna obrigató-
ria a disponibilização gratuita 
de adaptadores de tomada 
universal, nos estabelecimen-
tos comerciais que ofereçam 
serviço de hospedagem. 

A proposta prevê que o 
adaptador fornecido – no mí-
nimo um por hóspede – deve 
ter certifi cação do Inmetro e 
devem ser afi xadas etiquetas 
em português, inglês e espanhol 
que informem sobre a dispo-
nibilidade dos adaptadores. 
Segundo Portela, a adoção dos 
novos padrões de plugues e 
tomadas tem sido gradual no 
Brasil, de modo que o consu-
midor ainda vem ajustando a 
sua rotina para se adequar aos 
modelos atuais. 

“Em hotéis, o consumidor 
ainda enfrenta difi culdades, 
e para o turista estrangeiro o 
contratempo é maior”, disse, 
ressaltando que o projeto busca 
minimizar esse desconforto. A 
proposta, que tramita em cará-
ter conclusivo, será analisada 
pelas comissões de Turismo; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).
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Comissão pode regulamentar 
prisão em segunda instância

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado projeto que pode pôr fi m à polêmica sobre a 
execução da prisão de um condenado em segunda instância

prindo a sentença”, disse o 
senador.

O relator, senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), acrescen-
tou emenda ao texto original 
para deixar explícito que, no 
processo penal, o trânsito em 
julgado ocorrerá com o esgota-
mento das instâncias ordinárias 
(juiz singular — primeiro grau 
— e colegiado de desembar-
gadores — segundo grau). 
Será assegurada às partes a 
interposição de recursos para 
as instâncias extraordinárias 
(STJ e STF). “A interpretação 
constitucional não pode ter 
como consequência a inefi cácia 
de todo um sistema penal legal”, 
disse o relator. A proposta tem 
decisão terminativa na comis-
são e, caso seja aprovada, segue 
para a Câmara (Ag.Senado).

a partir da condenação em 
segundo grau, em única ins-
tância ou após julgamento de 

recurso. “A lógica se inverte: 
a pessoa terá direito a recurso 
em terceiro grau, mas cum-

Maior abertura dos Estados Unidos 
anima calçadistas brasileiros

A Argentina, que era a se-
gunda maior importadora dos 
calçados brasileiros, passou à 
primeira posição em janeiro, 
mas começou a reduzir as 
compras em julho, por causa da 
crise econômica no país.

Dos 909 milhões de pares 
de calçados produzidos pelo 
Brasil, no ano passado, 20,6% 
foram confeccionados pelos 
gaúchos que detêm quase a 
metade das vendas externas. 
No ano passado, os produtores 
do Rio Grande do Sul tiveram 
participação de 41,4% no total 
de 127 milhões de pares em-

barcados. 
Em 2017, as exportações 

brasileiras alcançaram volu-
me fi nanceiro de US$ 1,09 
bilhão, superando o resultado 
de 2016 (125,6 milhões de 
pares e US$ 999 milhões). O 
posto de maior produtor na-
cional, no entanto, é do Ceará 
(28,1%), mas a maior parte da 
fabricação desse estado abas-
tece o mercado doméstico e 
apenas 26,5% seguem para 
o exterior. Quarto lugar na 
lista de produção, São Paulo 
é o terceiro maior vendedor 
externo (10,4%) (ABr).

Apostadores podem ser obrigados 
a informar CPF

mento no escândalo que fi cou 
conhecido como “Anões do 
Orçamento”. Na ocasião, Alves 
justifi cou o crescimento do pa-
trimônio dizendo ter ganho 221 
vezes em loterias. “Em 2015, 
uma quadrilha especializada 
em fraudar os pagamentos de 
loterias desviou mais de R$ 60 
milhões em bilhetes premiados, 
não sacados pelos ganhadores”, 
afi rma o relator.

Para Chaves, é possível ele-
var o número de informações 
disponíveis para os órgãos de 

controle apenas com o registro 
do CPF dos jogadores no mo-
mento da aposta. “Os agentes 
pagadores dos prêmios poderão 
conferir se o número informado 
em cada aposta coincide com 
o número apresentado na re-
tirada do respectivo prêmio”, 
argumenta. O CPF valeria para 
as apostas da Mega-Sena, Lo-
tofácil, Lotomania, Dupla-Sena, 
Timemania, Quina, Loteca e 
Lotogol. Ficariam de fora a 
Loteria Federal e a Lotex (Ag.
Senado).

Defesa por mais 
inclusão marcou o

Dia Nacional do Surdo

disse. Já o deputado Antonio 
Imbassahy (PSDB-BA) apro-
veitou a passagem da data para 
homenagear todas as entida-
des, organizações, mães e pais 
voluntários “que se dedicam 
incansavelmente a construir 
uma sociedade mais humana, 
inclusiva e acessível para todos”.

Setembro foi escolhido pelos 
surdos para comemorar e relem-
brar a luta por direitos. No Brasil, 
o ‘Dia do Surdo’ foi escolhido por 
ser a data de fundação do Insti-
tuto Nacional de Educação de 
Surdos, em 1857. A comunidade 
surda se encontra em eventos 
e congressos sendo a principal 
pauta a educação e a criação de 
escolas bilíngues para o ensino 
de Libras (psdbnacâmara).

Genebra - O Brasil foi o único país latino-americano 
a não votar a favor da aprovação da Declaração sobre 
os Direitos dos Camponeses, uma resolução que visa 
lutar contra a violência rural e garantir o direito à 
terra. Além do País, também se abstiveram Espanha, 
Alemanha e Japão e outros dez países. Na sexta-feira 
(28), o Conselho de Direitos Humanos da ONU apro-
vou o texto com 33 votos a favor e três contra, o que 
permite que a declaração seja encaminhada para a 
aprovação fi nal da Assembleia Geral da ONU. 

O Brasil se absteve da votação, alegando que o 
texto não estava pronto e que novas negociações 
deveriam ser realizadas. Votaram a favor do texto 

a Suíça, praticamente todos os africanos, além de 
Peru, Chile, México, Panamá, Equador, Cuba e 
Venezuela. Sabendo que o texto acabaria sendo 
aprovado, Brasil deixou claro que se reservará o 
direito de aplicar a Declaração considerando antes 
as leis nacionais e que o documento tinha apenas 
um "caráter voluntário".

"Apesar do esforço de todas as partes, o texto da 
declaração é ainda um documento imperfeito", disse a 
embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazareth Farani 
Azevedo, que lamentou que novas consultas entre os 
governos não tenham sido realizadas. Segundo ela, o 
texto toca em temas "complexos e sensíveis" (AE).

Brasil não apoia declaração da ONU por direito 
de camponeses



Incorporadoras que se 

utilizavam da solução 

de consulta nº 7045 

de 2014, que trata do 

período de abrangência 

do regime especial 

de tributação (RET), 

sofreram um golpe da 

Receita, em agosto, 

com a publicação de 

uma nova solução de 

consulta, a de nº 2009

Instituído pela Lei nº 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, 
junto com o patrimônio de 

afetação para as incorporações 
imobiliárias, o RET veio com 
a missão de fomentar o mer-
cado imobiliário e dar mais 
segurança aos adquirentes 
das unidades autônomas em 
construção, ao segregar cada 
empreendimento, do patrimô-
nio total das incorporadoras, 
através das sociedades de 
propósito específi co (SPE), na 
tentativa de evitar a contami-
nação de um empreendimento 
financeiramente sadio, por 
outro, com problemas.  

Em 2014, talvez no auge da 
crise imobiliária, a Receita pu-
blicou duas soluções de consul-
ta antagônicas sobre o RET, a 
SC 7045 e a SC nº 244 (SC 244). 
A primeira, autorizava o uso do 
RET em todas as vendas das 
unidades, independentemente 
se ocorridas antes ou depois da 
conclusão da obra; a segunda 
entendia que o limite para o 
uso do RET, na apuração dos 
tributos decorrentes das recei-
tas de vendas das unidades, era 
valido para às ocorridas até a 
conclusão do empreendimen-
to, sendo permitido o uso do 
RET nestes casos enquanto 
houvessem valores a serem 
recebidos, mesmo que após a 
conclusão da obra. 

Evidentemente que estas 
duas interpretações divergen-
tes causaram enorme confusão 
aos contribuintes e ao mercado 
imobiliário. Agora, com a SC 
2009, ao que parece, a diver-
gência estaria superada. Será? 
Antes de optar pelo RET, a 
incorporadora deve submeter 
a incorporação imobiliária 

ao regime da afetação que, 
uma vez instituído, se torna 
irretratável, perdurando até 
o fi m dos direitos de credito 
ou obrigações das incorpora-
doras junto aos adquirentes 
dos imóveis. Se a afetação é 
um dos requisitos fundamen-
tais para o RET - o outro é a 
entrega da própria opção pelo 
RET na Receita - sua extinção 
acarretaria também a extinção 
do RET? Para a Receita, sim. 

Não há o menor sentido 
em diferenciar o momento 
da venda de uma unidade, se 
antes ou depois da conclu-
são da obra, em um setor já 
possui um sistema específi co 
e diferenciado para reconhe-
cimento de suas receitas, o 
chamado POC (Porcentage 
of Completion), que também 
virou motivo de incertezas em 
2018, com a entrada em vigor 
do pronunciamento contábil 
nº 47 (CPC 47), do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, 
órgão do CFC, responsável pela 
uniformização dos pronuncia-
mentos contábeis brasileiros 
aos padrões internacionais do 
International Financial Repor-
ting Standars (IFRS), adotados 
pelo Brasil em 2008.

É inegável o impacto nega-
tivo que a SC 2009 trará as in-
corporadoras, já tão castigadas 
pelos “distratos” e ao mercado 
imobiliário como um todo, uma 
vez que em toda formação do 
preço das unidades leva-se em 
conta a tributação. Concei-
tualmente, entendemos que 
o RET deve ser aplicado até 
o fi m da comercialização das 
unidades do empreendimento 
e não apenas para as que fo-
ram comercializadas durante 
as obras. 

Isto serviria como incentivo 
a um dos setores que mais 
emprega neste país. Ao que 
parece, 14 milhões de de-
sempregados ainda não são 
sufi cientes para sensibilizar os 
técnicos da receita federal...

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

de Direito Público e contábil IFRS 
(edison.fernandes@ffl  aw.com.br);

(**) - É advogado do FF advogados, 
atua nas áreas de Direito societário, 

contratos e imobiliário (marcus.lima@
ffl  aw.com.br). 

Seria o fi m do uso 
do regime especial 
de tributação pelas 

incorporadoras?
Edison Carlos Fernandes (*) e Marcus Swenson de Lima (**)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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SEGUNDA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2018

PREENCHER O FORMULÁRIO PPP
Funcionário que era sócio da empresa está pedindo laudo profissiográ-
fico, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA AO SAIR DO TRABALHO FOI PASSEAR NO SHOPPING 
E FOI ATROPELADA, EMPRESA DEVE EMITIR O CAT, TRATA-SE DE 
DESVIO DE PERCURSO?

Esclarecemos que não se caracteriza como acidente de trabalho o 
acidente de trajeto sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, 
tiver interrompido ou alterado o percurso habitual. Desta forma, 
entendemos que neste caso não será considerado acidente do trabalho. 
Base Legal – IN INSS/PRES nº77/15, art.320, §5º.

AUXÍLIO DOENÇA PARA O MEI
Como ocorre o auxílio doença para o MEI, no que se refere ao tempo de 
carência? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORAS EXTRAS NO TELEATENDIMENTO
Funcionário em jornada de trabalho de 36 horas semanais, no setor 
de teleatendimento (NR 17), podem fazer horas extras? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI SUSPENSO POR 20 DIAS DENTRO DO MÊS, NESTE 
CASO ELE PERDE 1/12 DO 13º SALÁRIO E IRÁ TER REDUÇÃO NOS 
DIAS DE FÉRIAS?

A suspensão de 20 dias do empregado dentro do mês, faz com que o 
mesmo perca o 1/12 relativo ao 13º do Mês, conforme previsto no artigo 
1º da Lei 4090/62. Quanto às férias não haverá perda, vez que não se 
trata de faltas injustificadas, conforme artigo 130 da CLT.

INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL
Quando ocorre a Incorporação empresarial, como proceder com os 
funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

BFL S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 04.376.726/0001-84 - NIRE Nº 35300184530

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 20/04/2018. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.906, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Diretor Presiden-
te da empresa, que convidou a mim Milton da Silva, para Secretário. Iniciando-se os
trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a Assembléia
deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os
assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas
presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte:
Deliberações:- 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2017, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas
& Negócios nas edições do dia 13 de abril de 2018, sendo dispensado o aviso aos
acionistas face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; 2) - Foi decidido que a destinação do resul-
tado apurado no exercício social de 2017, ficará a critério da diretoria. Nada mais haven-
do a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente,
como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos traba-
lhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, de-
pois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr.
Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 20 de abril de 2018. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Milton da Silva - Secretário. Acionistas: André
Kissajikian; Milton da Silva e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Milton da Silva -
Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 285.860/18-5, em 20/06/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Santa Marta S.A. -
Empreendimentos Imobiliários

CNPJ Nº 16.197.824/0001-33 - NIRE Nº 35300323238
Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada em: Data: 19/04/2018. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, São Paulo, Estado
de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, con-
forme se comprova por suas assinaturas, lançadas no livro de presença. Com as decla-
rações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos, o Sr.
André Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, Antranik
Kissajikian, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o
Edital de Convocação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com
o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram
colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo,
no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e obser-
vadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: Foi aprovado o Relatório da
Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, documentos esses devidamente
publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições
do dia 13 de abril de 2018, tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que
trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei
10.303, de 31/10/2001. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determi-
nou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo,
19 de abril de 2018. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Antranik Kissajikian - Secre-
tário. Acionistas: André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa. Antranik Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 286.462/18-7, em 20/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

11ª Vara Cível do Foro Central Cível – Comarca da Capital – SP. Edital de Intimação com o prazo de
20 dias, expedido no processo nº 1020697-94.2015.8.26.0100. O Dr. Luís Fernando Pinto Arcuri. M.M.,
Juiz de Direito da 11ª VC do Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a San Siro Parafusos e
Metalúrgica que lhe foi movida Cumprimento de Sentença por Condomínio Ed Gar Aut Florêncio de
Abreu, 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$ 30.137,54 para junho de 2018, devi-
damente 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 voluntá-
rio, 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, afixa-
do e publicado na forma da Lei. Nada Mais. O presente edital tem o prazo de 20 dias.          (29/09 e 02/10)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.136
DISPONIBILIDADES         472
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.042

Poupança    1.042
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização   100
OUTROS CRÉDITOS      1.492

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     95
Diversos    1.397
PDD 0

OUTROS VALORES E BENS           30
Despesas Antecipadas    30

PERMANENTE           19
IMOBILIZADO DE USO   19

TOTAL DO ATIVO   3.155

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         831
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS           37

Ordens de Pagamento em M.E.   37
OUTRAS OBRIGAÇÕES         794

Carteira de Câmbio   0
Fiscais e Previdenciárias   573
Diversas    221

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.287
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.212
Lucros ou Prejuízos Acumulados  - 343

CONTAS DE RESULTADO           37
Receitas Operacionais     656
(Despesas Operacionais)   - 619

TOTAL DO PASSIVO    3.155

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Agosto de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

Alphaville Pelotas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 15.315.412/0001-98 - NIRE 35.226.422.258

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24.09.2018
Data, Hora e Local: 24.09.2018, às 10 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – 
Presidente; Ricardo Leonel Scavazza – Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social, de  
R$28.230.860,81, para R$9.979.762,00, uma redução, de R$18.251.098,81, com o cancelamento de 18.251.098 
quotas, sem considerar os centavos, no valor nominal de R$1,00 cada uma, da seguinte forma: (i) R$9.313.380,89, 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores; e (ii) R$8.937.717,92, em razão de o 
capital social ser julgado excessivo, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil. 2. Consignar que o 
balanço patrimonial de 31.12.2017, aprovado na 11ª alteração do Contrato Social em 31.08.2018, serve de base 
para a redução do capital social. 3. A redução do capital social somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo de 90 dias 
contados da data da publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à 
referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social, após o que as sócias deverão promover a 
alteração do Contrato Social. 4. A quantia total da redução do capital social, no montante de R$8.937.717,92, será 
restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social, em moeda corrente nacional. 
5. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª: O capital social é de R$9.979.762,00, dividido em 9.979.762 
quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 
9.979.761 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e 
integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 6. Fica autorizada a Diretoria a tomar 
as providências necessárias para a formalização e concretização das deliberações. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 24.09.2018. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza, 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza

Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
NIRE: 35227396374 (matriz) - CNPJ/MF: 17.796.859/0001-51(matriz)

NIRE: 29901120507 (fi lial) - CNPJ/MF: 17.796.859/0002-32 (fi lial)
Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 24.09.2018

Data, Hora e Local: 24.09.2018, às 11 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - 
Presidente; e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social, de 
R$ 46.765.798,89, para R$ 40.625.882,00, uma redução, de R$ 6.139.916,89, com o cancelamento de 6.139.916 
quotas, sem considerar os centavos, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, da seguinte forma: (i) R$5.221.764,38, 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores; e (ii) R$918.152,51, em razão de o 
capital social ser julgado excessivo. 2. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2017, aprovada na 9ª 
alteração do Contrato Social em 31.08.2018, serve de base para a redução do capital social. 3. A redução do 
capital social somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo de 90 dias contados da data da publicação da presente, 
eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor 
à redução do capital social, após o que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social. 4. A quantia 
total da redução do capital social, no montante de R$918.152,51, será restituída às sócias, proporcionalmente à 
participação de cada sócia no capital social, em moeda corrente nacional. 5. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato 
Social: “Cláusula 5ª: O capital social é de R$40.625.882,00 dividido em 40.625.882 quotas, no valor de R$1,00 
cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 40.625.881 quotas subscritas 
e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A.” 6. Fica autorizada a Diretoria a tomar as providências necessárias para a 
formalização das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2018. Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. 
por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., 
por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza

Alphaville SPE Conceito a Rio Costa do Sol 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 07.015.406/0001-97 (Matriz) - NIRE 35.219.460.824 (Matriz)
CNPJ/MF: 07.015.406/0002-78 (Filial) - NIRE: 33.999.163.954 (Filial) 

Extrato da Ata de Reunião de Sócios realizada em 24.09.2018
Data, Hora e Local: 24.09.2018, às 08hs., na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; 
e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social, de R$ 3.620.602,91, 
para R$ 882.430,00, uma redução, de R$ 2.738.172,91, com o cancelamento de 2.738.172 quotas, sem considerar os 
centavos, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, da seguinte forma: (i) R$ 1.456.580,83, mediante absorção de 
prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores; e (ii) R$ 1.281.592,08, em razão de o capital social ser julgado 
excessivo. 2. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2017, aprovada na 17ª alteração do Contrato Social em 
31.08.2018, serve de base para a redução do capital social. 3. A redução do capital social somente se tornará efetiva, 
fi ndo o prazo de 90 dias contados da data da publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos 
que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor a redução do capital social, após o que as sócias 
deverão promover a alteração do Contrato Social. 4. A quantia total da redução do capital social, no montante de 
R$1.281.592,08, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social, em 
moeda corrente nacional. 5. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: “Cláusula 5ª: O capital social é R$ 882.430,00, 
dividido em 882.430 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda 
corrente do país, sendo 882.429 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quotas 
subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 6. Fica autorizada a 
Diretoria a tomar as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 24.09.2018. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza 
- Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas Por 
Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza.

Alphaville Sant’Anna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 06.269.502/0001-07 - NIRE 35.218.971.230

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24/09/2018
Data, Hora e Local: 24/09/2018, às 09 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - 
Presidente; e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social, de 
R$16.020.103,27, para R$10.914.621,00, uma redução, de R$5.105.482,27, com o cancelamento de 5.105.482 
quotas, sem considerar os centavos, no valor nominal de R$1,00 cada uma, da seguinte forma: (i) R$1.213.310,89, 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores; e (ii) R$3.892.171,38, em razão de o 
capital social ser julgado excessivo. 2. Consignar que o balanço patrimonial de 31/12/2017, aprovado na 14ª 
alteração do Contrato Social em 31/08/2018, serve de base para a redução do capital social. 3. A redução do capital 
social somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo de 90 dias contados da data da publicação da presente, eventuais 
credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do 
capital social, após o que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social. 4. A quantia total da redução 
do capital social, no montante de R$3.892.171,38, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de 
cada sócia no capital social, em moeda corrente nacional. 5. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª: O 
capital social é R$10.914.621,00, dividido em 10.914.621 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 10.914.619 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 02 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. 6. Fica autorizada a Diretoria a tomar as providências necessárias para a 
formalização das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24/09/2018. Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por 
Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por 
Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza.

Alphaville Jundiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 07.015.389/0001-98 - NIRE 35.219.460.808 

Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 24.09.2018
Data, Hora e Local: 24.09.2018, 15hs, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Con-
vocação: Dispensadas. Presença: Totalidade do capital social Mesa: Presidente: Guilherme de Puppi e Silva; Secre-
tário: Ricardo Leonel Scavazza. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social, de R$58.003.163,20, para 
R$ 510.757,00, uma redução, de R$57.492.406,20, com o consequente cancelamento de 57.492.406 quotas, sem con-
siderar os centavos, no valor nominal de R$1,00 cada, da seguinte forma: (i) R$14.840.087,20, serão reduzidos me-
diante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores; e (ii) R$42.652.319,00, serão reduzidos em 
razão de o capital social ser julgado excessivo, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil. 2. Consignar que 
o balanço patrimonial de 31.12.2017, aprovado na 17ª alteração do Contrato Social em 31.08.2018, serve de base para 
a redução do capital social. 3. A redução do capital social somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo de 90 dias conta-
dos da data da publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referi-
da data de publicação poderão se opor à redução do capital social, após o que as sócias deverão promover a alte-
ração do Contrato Social. 4. A quantia total da redução do capital social, no montante de R$42.652.319,00, será res-
tituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social, em moeda corrente nacional. 
5. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: “Cláusula 5ª: O capital social é de R$ 510.757,00 dividido em 510.757 quo-
tas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 510.755 
quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 6. Fica autorizada a Diretoria a tomar as providências 
necessárias para a formalização e concretização das deliberações. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
24.09.2018. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A., Por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza; Alpha-
ville Empreendimentos Imobiliários S.A., Por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza.

Alphaville Araçatuba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 14.869.870/0001-06 (matriz) - NIRE nº 35.226.205.613 (matriz)

CNPJ nº 14.869.870/0002-97 (fi lial) - NIRE: 35.904.373.940 (fi lial)
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 24.09.2018

Data, hora, local: 24.09.2018, 18hs, na sede, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Guilherme de Puppi e Silva, Secretário: Ri-
cardo Leonel Scavazza. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital social de R$11.598.709,00, para 
R$5.104.270,00, uma redução de R$6.494.439,00, com o consequente cancelamento de 6.494.439 quotas, no valor de 
R$1,00 cada, da seguinte forma: (i) R$1.955.749,20, serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos 
exercícios sociais anteriores; e (ii) R$4.538.689,80, serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, 
nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil. 2. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2017, aprova-
do na 11ª alteração do Contrato Social em 31.08.2018, serve de base para a redução do capital social. 3. A redução do 
capital social somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo de 90 dias contados da data da publicação da presente, even-
tuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redu-
ção do capital social, após o que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social. 4. A quantia total da 
redução do capital social, no montante de R$4.538.689,80, será restituída às sócias, proporcionalmente à participa-
ção de cada sócia no capital social, em moeda corrente nacional. 5. Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: “Cláu-
sula 5ª: O capital social é R$5.104.270,00, dividido em 5.104.270 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, total-
mente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 5.104.269 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimen-
tos Imobiliários S.A.”. 6. Fica autorizada a Diretoria a tomar as providências necessárias para a formalização e 
concretização das deliberações. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24.09.2018. Sócias: Alphaville Urbanismo 
S.A., Por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., 
Por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza.

Terras Alphaville SPE Rio Doce Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF: 19.331.113/0001-06 (matriz) - NIRE: 3522803415-8 (matriz)

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24/09/2018
Data, Hora e Local: 24/09/2018, às 13 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social.  Mesa: Guilherme de Puppi e Silva 
- Presidente; e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social, 
de R$35.191.099,97, para R$4.092.913,00, uma redução de R$31.098.186,97, com o cancelamento de  
31.098.186 quotas, sem considerar os centavos, no valor nominal de R$1,00 cada uma, da seguinte forma: (i) 
R$28.634.433,97, mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores; e (ii) 
R$2.463.753,00 em razão de o capital social ser julgado excessivo. 2. Consignar que o balanço patrimonial de 
31/12/2017, aprovado na 7ª alteração do Contrato Social em 31/08/2018, serve de base para a redução do capital 
social. 3. A redução do capital social somente se tornará efetiva, findo o prazo de 90 dias contados da data da 
publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de 
publicação poderão se opor à redução do capital social, após o que as sócias deverão promover a alteração do 
Contrato Social. 4. A quantia total da redução do capital social, no montante de R$2.463.753,00, será restituída 
às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social, em moeda corrente nacional. 5. 
Alterar a Cláusula 5ª do Contrato Social: Cláusula 5ª: O capital social é de R$4.092.913,00, dividido em 4.092.913 
quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 
4.092.912 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e 
integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 6. Fica autorizada a Diretoria a 
tomar as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais. 
24/09/2018. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Sócias: 
Alphaville Urbanismo S.A. por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza, Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. por Guilherme de Puppi e Silva e Ricardo Leonel Scavazza.

Procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Desde que soltou o ex-go-
vernador do Paraná Beto 
Richa, no dia 14 passado, 

o ministro recebeu nove petições 
de presos por crimes contra a ad-
ministração pública, passando por 
falsifi cação de duplicata e tráfi co 
de drogas, pleiteando o mesmo 
benefício dado a Richa. 

Beto Richa foi preso na Ope-
ração Radiopatrulha em 11 de 
setembro, sob investigação de 
desvios no Programa Patrulha do 
Campo - manutenção de estradas 
rurais do Paraná. O tucano adotou 
uma estratégia inusual para se 
livrar da prisão da Radiopatrulha. 
Ele não entrou com habeas corpus 
no Supremo, classe processual 
adequada para pedidos de liber-
dade. Preferiu outro caminho ao 
protocolar pedido de liberdade nos 
autos da Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental 
444, o polêmico processo que 

Dodge alerta para ‘atalho’ em 
HC que Gilmar deu a Richa

A procuradora-geral Raquel Dodge enviou manifestação na sexta-feira (28), ao ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo, na qual alerta para a criação de um “atalho” para que processos distintos sobre 
vários acusados sejam analisados por um mesmo magistrado

dora afi rmou que “em alguns dias 
quase uma dezena de pedidos de 
revogação de prisões (temporárias 
e de outras naturezas) decretadas 
ao redor do país foi submetida 
diretamente ao ministro, todos 
alegando que suas prisões são, na 
verdade, conduções coercitivas 
disfarçadas, de modo que a eles 
também deve ser aplicada a solu-
ção dada em benefício de Carlos 
Alberto Richa”.

“Esta pretensão dos requeren-
tes desrespeita o princípio consti-
tucional do juiz natural, mediante 
supressão de instâncias e com 
violação às regras constitucionais 
que disciplinam a competência da 
Suprema Corte. Os requerentes 
buscam, sem apoio na Constitui-
ção e na lei, atalho processual para 
ter seu caso diretamente apre-
ciado por um mesmo Ministro do 
STF. Já são 9 petições, e poderão 
vir mais”, afi rmou (AE).

vetou a condução coercitiva, de 
relatoria do próprio Gilmar.

Em 14 de setembro, o ministro 
acolheu os argumentos do tuca-

no, de que sua prisão temporária 
seria, na verdade, uma condução 
coercitiva, e mandou soltá-lo. Na 
manifestação a Gilmar, a procura-
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

No dia 05 de outubro de 1988, o Brasil saiu do regime militar para a 
democracia após 20 meses de intensos debates. Veja as sugestões dos 
cidadãos para a nova Constituição, os discursao e os registros da época 
que fi zeram deste um dia histórico

A Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 
1988, tornou-se o principal símbolo do processo de rede-
mocratização nacional. Após 21 anos de regime militar, a 

sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a 
liberdade de pensamento. Foram criados mecanismos para evitar 
abusos de poder do Estado. 

A Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985 pelo 
presidente José Sarney, trabalhou durante 20 meses. Participaram 
559 parlamentares (72 senadores e 487 deputados federais), com 
intensa participação da sociedade.

Durante cinco meses, cidadãos e entidades representativas 
encaminharem suas sugestões para a nova Constituição. Cinco 
milhões de formulários foram distribuídos nas agências dos 
Correios. Foram coletadas 72.719 sugestões de cidadãos de todo 
o País, além de outras 12 mil sugestões dos constituintes e de 
entidades representativas. 

O debate formal sobre a nova Constituição começou em julho 
de 1985, com a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, 
também conhecida como Comissão Afonso Arinos. Composta 
por 50 membros, ela foi presidida pelo senador Afonso Arinos 
de Melo Franco. O anteprojeto constitucional foi entregue em 
setembro do ano seguinte e, embora não tenha sido encaminhado 
ofi cialmente ao Congresso, foi publicado e serviu de base para 
muitos dos constituintes que, em fevereiro de 1987, passaram 
a debater ofi cialmente a construção da nova Constituição num 
trabalho que se desenvolveu em sete etapas, desdobradas em 25 
fases distintas. E o próprio senador Afonso Arinos tornou-se um 
dos constituintes, tendo sido designado presidente da Comissão 
de Sistematização, uma da etapas desse processo.

Direitos fundamentais foram garantidos em várias áreas. Na 
Saúde, por exemplo, a grande revolução foi a criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Hoje, União, estados e municípios são 
responsáveis por um sistema integrado de atendimento à saúde 
ao qual todo cidadão brasileiro e até mesmo estrangeiros têm 
acesso. Antes, apenas quem era fi liado ao antigo Instituto Na-
cional de Previdência Social (INPS) podia utilizar os hospitais 
públicos. O restante era atendido pelas Santas Casas e outras 
entidades benefi centes. 

A Constituição de 1988 colocou a Educação 
como dever do Estado, inclusive para quem não 
teve acesso ao ensino na idade certa. Foi ampliada 
a educação rural e enfatizados os esforços para 
incluir as crianças com defi ciência e a população 
indígena.

A defesa do consumidor também foi introduzida 
como um direito fundamental. O Código de Defesa 
do Consumidor foi elaborado por determinação 
expressa da Constituição. 

A nova Carta também garantiu ao brasileiro o 
pleno acesso à Cultura e conferiu ao Estado a obri-
gação de proteger todos os tipos de manifestações 
tipicamente nacionais, como a indígena, a popular 
e a afro-brasileira. 

A Constituição de 88 reconheceu a importância 
da biodiversidade ao dedicar um capítulo ao Meio 
Ambiente. Passou a exigir avaliação de impacto 
ambiental para obras e abriu caminho para legisla-
ções posteriores, como a Lei das Águas e a Lei dos 
Crimes Ambientais. 

Outra revolução importantíssima após tantos anos 
de regime militar foi a possibilidade de os cidadãos 
apresentarem projetos de lei, com a assinatura de 
1% dos eleitores do País.

Um dia histórico
A histórica sessão solene do Congresso Nacional em que foi 

promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil, 
no dia 5 de outubro de 1988, foi marcada por fortes discursos e 
por momentos de emoção. Quando a cerimônia foi encerrada, 
pouco depois das 17h, o país havia concluído a transição entre 
a ditadura e a democracia e começava a viver um novo período 
histórico. 

Vale lembrar que no dia 5 de outubro o país viveu uma 
situação inusitada: até as 15h50 daquele dia, o Estado e a 
sociedade foram regidos por uma constituição e, daquele 
momento em diante, por outra. Assim, os pais brasileiros, 
por exemplo, passaram a ter direito à licença-paternidade, 
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militar para a 
s sugestões dos 
gistros da época

Principal
símbolo do 
processo de 
redemocratização 
nacional
algo que não havia antes, e a polícia não pôde mais realizar 
operações de busca e apreensão sem autorização judicial. 

O dia 5 de outubro amanheceu chuvoso depois de quatro 
meses de estiagem na capital do país. A chuva atrapalhou as 
celebrações preparadas para comemorar a promulgação e aca-
bou desestimulando a participação popular nos eventos. O culto 
ecumênico concelebrado pelo cardeal arcebispo de Brasília na 
época, dom José Freire Falcão e pelo pastor Geziel Gomes, da 
Assembleia de Deus, marcado para as 9h da manhã, ocorreu no 
Salão Negro do Congresso e não no gramado da Esplanada dos 
Ministérios, como estava previsto.

À tarde, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 
Ulysses Guimarães, o da República, José Sarney, e o do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Rafael Mayer, encontraram-se na rampa 
do Congresso e passaram em revista as tropas, sendo saudados 
por uma salva de tiros de canhão. 

A sessão de promulgação começou pouco depois das 15h30, 
no Plenário da Câmara dos Deputados - a essa altura, lotado. 
Estavam presentes os constituintes, parlamentares estrangeiros, 
embaixadores, integrantes do governo, militares, representantes 
de instituições religiosas e outros convidados. Logo depois da exe-
cução do Hino Nacional, Ulysses assinou os exemplares originais 
da Constituição, usando caneta que lhe havia sido presenteada 
por funcionários da Câmara em 1987. 

Em seguida, Ulysses levantou-se de sua cadeira e ergueu um 
exemplar. 

- Declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, 
da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude 
para que isso se cumpra! 

Todo o Plenário aplaudiu. Eram 15h50 - a partir desse momento, 
passava a valer a nova Constituição do Brasil. 

Depois disso todos os constituintes - que agora passavam a 
exercer apenas as funções de congressistas -, além do presidente 
da República e do STF, juraram "manter, defender, cumprir a 
Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo 
brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do 
Brasil". Muito emocionado, o então presidente José Sarney tinha 
a mão trêmula ao pronunciar seu juramento. 

Nessa sessão histórica, houve apenas três discursos. O primei-
ro, do senador Afonso Arinos, 
presidente da Comissão de Sis-
tematização. Antes da instalação 
da Constituinte, Afonso Arinos 
havia liderado uma comissão 
de notáveis que foi designado 
por Sarney para apresentar um 
anteprojeto para a nova Consti-
tuição - que acabou não sendo 
formalmente encaminhado ao 
Congresso. 

- Senhores constituintes, con-
cluída esta vossa tarefa prefe-
rencial, mas outro dever se abre 
ao vosso cuidado e esforço. Este 
dever indeclinável é sustentar a 
Constituição de 1988, apesar de 
quaisquer divergências com sua 
feitura; é colaborar nas leis que a 
tornem mais rapidamente o mais 
efi cazmente operativa, apesar 
das difi culdades referidas - disse. 

Em seguida, foi a vez do 
presidente da Assembleia da 

Deputado Ulysses Guimarães

República de Portugal, o deputado Victor Crespo, que falou 
representando as autoridades estrangeiras presentes. Depois 
de elogiar os constituintes e o presidente José Sarney, saudou 
as conquistas do texto constitucional. 

- A nova Constituição brasileira é moderna e avançada, fonte 
de paz e progresso, em sintonia com a mentalidade e vontade 
dominante de uma população pacífi ca desejosa de progresso e 
bem-estar... A colocação no texto dos aspectos relativos aos direi-

tos e garantias individuais antes das disposições sobre organização 
e poderes do Estado demonstra simbolicamente a precedência e 
supremacia do indivíduo e da sociedade civil - afi rmou. 

A sessão foi encerrada com o discurso do deputado Ulysses 
Guimarães, que se tornou um dos principais símbolos da Cons-
tituinte, sempre defendendo seus trabalhos contra os críticos e 
procurando contornar os impasses surgidos. Em seu discurso, 
dr. Ulysses, como era chamado, sintetizou aquele que, a seu ver, 
era a principal contribuição do novo texto constitucional: 

- Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a 
Nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou 
na defi nição dos poderes, mudou restaurando a Federação, mudou 
quando quer mudar o homem em cidadão, e só é cidadão quem 
ganha justo e sufi ciente salário, lê e escreve, mora, tem hospital 
e remédio, lazer quando descansa - disse (Agência Senado)
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A era dos smartphones: 
quando o virtual se

torna o principal ambiente

Uma pesquisa 

apresentada no início 

desse ano pela We are 

Social, em parceria com 

a Hootsuite, revelou 

que há cerca de quatro 

bilhões de pessoas 

usando internet no 

mundo

E que essa amplitude se 
deve, principalmente, 
ao uso dos smartpho-

nes. Este cenário é resultado 
da quantia expressiva de 
pessoas que compraram seu 
primeiro smartphone em 2017: 
mais de 200 milhões.

Referente ao Brasil, cerca 
de 143 milhões acessam a in-
ternet via dispositivos móveis. 
Considerando que, durante a 
pesquisa, na época, a popula-
ção atual era de 210 milhões, 
esse dado defi ne que mais da 
metade da população está 
conectada. Além de destacar 
que, em média, o brasileiro 
gasta mais de nove horas online 
diariamente.

Na evolução das tecnologias 
digitais, uma inovação inspira 
outra. Tudo está conectado e 
é compartilhado, desde fotos, 
experiências, artigos e pesqui-
sas; tudo, em sua maioria, por 
meio do smartphone. Agora, 
por que estou frisando tanto 
esses dados?

O objetivo principal desta era 
dos smartphones é conectar as 
pessoas e, consequentemente, 
marcas. Para as empresas, 
nada melhor do que usar algo 
que todos carregam no bolso 
para permitir que a marca se 
comunique de diferentes for-
mas, nos mais diversos canais 
de comunicação. Este cenário 
trouxe tecnologia capaz de 
auxiliar a rotina das pessoas, 
como os aplicativos de serviços 
bancários, delivery, transpor-
te, redes sociais, entre várias 
opções que estão sempre na 
palma da mão.

Acompanhar esta velocida-
de não é nada fácil. Além dos 
recursos fi nanceiros, há uma 
mudança na postura corpora-
tiva. Hoje, pensar em canais 
digitais para a estratégia de 
B2B e B2C é fundamental para 
ampliar o alcance no segmento 
específi co. Investimentos de 
marketing digital estão aumen-
tando no Brasil, 18 em cada 100 
empresas nacionais apostam 
em mídia digital, segundo 
dados da Bain & Company. 
Países como Estados Unidos e 
Reino Unido possuem de 33% 
e 51%, respectivamente, de 
empresas com investimento 
no meio online.

A decisão de colocar uma 
marca na internet é do cliente 
e não mais da empresa, pois 
os clientes tornaram-se porta-
-vozes e receptores. O ponto 
é como se relacionar e como 
incluir em sua estratégia uma 
atuação efi caz de marketing 
digital, com métricas e moni-
torada diariamente.

No Grupo Acerte atuamos 

fortemente nas campanhas 
periódicas de marketing, tanto 
nas lojas quanto no ambiente 
digital. Foi preciso renovar o 
mindset, entendendo cada vez 
mais os clientes e o mercado. 
A comunicação do Grupo hoje 
é de forma “no-line”, ou seja, 
entregando boa experiência 
de marca tanto no online 
quanto no offl ine, conectando 
os pilares marca, serviços e 
clientes. Diariamente surge 
algo novo, como ferramentas, 
automações e inteligência 
artifi cial. Portanto, é preciso 
rever estratégias sempre, pois 
o futuro é hoje. A PWC (Pri-
cewaterhousecopers) realizou 
uma pesquisa em que afi rmou 
que mais de 75% dos brasilei-
ros são infl uenciados a partir 
de anúncios digitais, mas que 
a experiência em lojas físicas 
ainda é muito relevante.

O desafio das marcas é 
entender o novo tom da co-
municação e da forma de re-
lacionamento com os clientes, 
solucionando problemas reais 
e sendo cada vez mais relevan-
tes. Caso contrário, pode-se 
contar os minutos para estar 
fora do universo do seu cliente, 
pois tudo é seletivo – follow, 
unfollow, like, dislike e com-
partilhamentos. Decisões em 
curto prazo e em tempo real: 
esta é a era dos smartphones.

Exemplo deste cenário e 
de novas soluções digitais é a 
nova franquia do Grupo Acerte 
lançada na ABF EXPO 2018, 
a Laundry 4 You - Lavanderia 
em Condomínios, que oferece 
gerenciamento 100% online 
para as lavanderias em condo-
mínios, tanto para o morador 
quanto para o investidor. Nesse 
novo modelo de negócio não 
há necessidade de funcioná-
rios, pois tudo é gerenciado 
por meio de solução online. O 
morador, por exemplo, pode 
programar o uso da máquina 
de lavar, realizar o pagamento 
pelo e-commerce e, depois, 
via tecnologia RFID, ele li-
bera a máquina para uso na 
lavanderia do seu condomínio, 
proporcionando segurança, 
praticidade e conforto quando 
o assunto é lavar as roupas. 
É a inovação de um serviço 
rotineiro por meio da ferra-
menta exclusiva da marca, via 
smartphone.

Trazer inovações quando 
a concorrência está cada vez 
mais acirrada é um desafi o 
diário, pois os setores de 
expansão e marketing das em-
presas precisam acompanhar 
essa avalanche tecnológica 
e, assim, alinhar qual neces-
sidade do cliente é possível 
suprir, buscando não somen-
te o retorno fi nanceiro, mas 
também a certeza de que está 
inserido na vida dos clientes 
de forma efi caz e solucionando 
um problema.

(*) É gerente de marketing do Grupo 
Acerte Franchising, grupo há mais de 

20 anos no mercado e detentor das 
marcas Laundry 4 You – Lavanderia 

em Condomínios, Quality Lavanderia, 
Prima Clean Lavanderia Express, 
Linha e Bainha Costuras e Inova 

Lavanderia Industrial.

Danielle Denys (*)

News@TI
Cigam e Mercado Pago fi rmam parceria

@A Rede Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial 
(ERP, CRM, RH, PDV, BPM, Mobile e BI), anuncia parceria com 

o Mercado Pago, a fi ntech do Mercado Livre que é líder em meio de 
pagamentos no Brasil, para disponibilizar seu Código QR em lojas físicas. 
Com isso, os usuários da plataforma do Mercado Pago, que somam mais 
de 12 milhões de usuários no app, poderão realizar compras diretamente 
nos pontos de venda que utilizam o ERP Cigam. Além disso, utilizar 
o Mercado Pago no ponto de venda garante muitas vantagens para o 
lojista, como condição comercial 0%* (até março 2019), recebimento 
na hora e acesso a uma base de informações dos usuários.

Solução para avaliar experiências de compra

@Como atrair a atenção dos clientes e convencê-los a preencher 
uma pesquisa de satisfação? Empenhada em resolver esse dilema, 

a startup SoluCX, de São José dos Campos, desenvolveu um software 
multicanal que obtém um feedback precioso para os varejistas em pes-
quisas que podem ser feitas em 15 segundos.Integrando a tradicional 
ferramenta NPS (Net Promoter Score) à inteligência artifi cial, com 
um design atraente e intuitivo, a solução analisa mais de 30 milhões 
de experiências de compras por mês, realizadas em cerca de 5.000 
lojas, e vem trazendo dados importantes para empresas aprimorarem 
a relação com seus clientes, chegando a marcas expressivas como 20% 
de engajamento. O layout e recursos das pesquisas seguem um formato 
padrão, defi nido após diversos testes comparativos, mas têm algumas 
características personalizadas, de acordo com os objetivos de cada 
empresa na abordagem com os compradores (http://www.solucx.com/).

Philippe Minerbo (*)

A importação atende a dois 
objetivos fundamentais 
do varejo: oferecimento 

de um mix diferenciado a um 
consumidor que está cada vez 
mais ávido por novidades e 
preços; e a possibilidade do 
aumento da margem bruta da 
categoria em relação a uma 
operação 100% nacional. Não 
por acaso, novas marcas conti-
nuam a chegar ao País baseadas 
neste modelo, seja na área de 
casa & decoração, presente & 
papelaria e moda. 

 
No entanto, um processo de importação pode trazer grandes 

riscos aos resultados orçados em um varejista, especialmente 
aquele que trabalha com necessidade de coordenação como o 
varejo de moda.

Então, como fazer a gestão da importação de modo que essa 
gere e não subtraia valor dentro do Supply Chain de um varejista?

O primeiro ponto que é necessário entender: a importação para 
esse varejo é um processo ou um projeto? O que isso quer dizer?

Para um varejo de fl uxo contínuo como um supermercado ou 
hipermercado que precisa compor sua variedade continuamente 
com itens de alimentos secos e bazar, por exemplo, a importa-
ção é um processo. Ou seja, a importação acontece o ano todo 
com base em um processo de strategic sourcing que se renova 
anualmente. Uma característica adicional é que são produtos 
industrializados e comoditizados – “make to stock”. Não existe 
desenvolvimento específi co.

Já para um varejo de moda, a importação é um projeto, pois 
cada coleção concebida tende a produzir um resultado único 
em um determinado prazo. É a essência da defi nição do que é 
um projeto do PMBOK. Ou seja, tem que ser tratado como um 
projeto desde a análise de tendência até a venda dos produtos 
de moda nas lojas.

Por isso, são necessárias as ferramentas típicas de um projeto 
como cronograma com atividades, responsáveis e prazos; e uma 
fi gura análoga a de um PMO, para fazer a gestão das frentes que 
compõe um projeto, como escopo, prazo, recursos fi nanceiros, 
humanos, suprimentos, etc.

Logística de importação: 
processo ou projeto?

A importação de produtos – mesmo com a recente alta do dólar – provenientes de países como China, 
Índia, Bangladesh e Indonésia continua a ter um papel fundamental para composição da diversidade do 
varejo nacional

Recentemente, tive a experiência de auxiliar um grande vare-
jista de moda a estruturar sua importação com base no conceito 
de projeto. No fi m, de maneira quase paradoxal, foi um projeto 
para organizar um processo:
 • Estruturar as datas
 • Garantir o alinhamento entre áreas
 • Defi nir prazos e responsabilidades
 • Considerar as diversas particularidades de origem / tipo de 

produto
 • Dar a visibilidade dos processos em andamento
 • E estruturar a rotina de geração de indicadores, análise e 

tomada de ações (cancela/ adianta/ adia/ etc.)

Desta forma, foi criado um cronograma gerencial para as reu-
niões de acompanhamento e um detalhado para gestão da rotina. 
Também foi estruturado um gráfi co “waterfall” para controle dos 
diferentes status desde a produção até a chegada do produto no 
Brasil. Tudo isso com um “war room” em paralelo para garantir 
o desempenho do “projeto” vigente. Exemplos desses produtos 
estão a seguir:

 
Como resultado, a empresa conseguiu ter um controle muito 

melhor das etapas de importação, permitindo uma melhoria 
sensível no atendimento do seu planejamento comercial. Isso 
tem claramente refl exo nas lojas onde, por exemplo, uma calça 
jeans estilizada nacional precisa combinar, em um determinado 
momento, com uma blusa de malha importada desenhada para 
a estação de inverno e que é muito mais valorizada quando ex-
posta junto à calça.

Finalmente, essa abordagem permitiu um aumento de vendas 
“same store sales”, ou seja, aumento de vendas por loja, com 
incremento de margem em bases comparáveis ano a ano.

Concluindo: estamos certos de que a importação é uma ativi-
dade que, cada vez mais, ganha importância no varejo nacional, 
seja ela de produtos industrializados, seja de vestuário e moda.

O grau de valor que essa atividade pode trazer passa em reco-
nhecer inicialmente qual a natureza dela dentro do seu Supply 
Chain e gerenciá-la apropriadamente.

Em tempos de crise, uma parte importante das vendas e mar-
gem pode estar escondida dentro da sua importação. E substituir 
a importação não é o caminho que os varejistas têm adotado.

 
(*) É diretor da Cosin México e da Cosin Consulting Brasil,

consultoria de negócios e TI.

A Inteligência Artifi cial vem 
ampliando seu espaço entre 
as empresas globais, aponta a 
Fortune 1000, pesquisa reali-
zada pela revista Forbes, em 
2018. Participaram do estudo 
empresas como American 
Express, Ford Motors, Gold-
man Sachs, MetLife, Morgan 
Stanley e Verizon.

Os resultados mostram que 
os executivos agora veem uma 
correlação direta entre os 
recursos de big data e da inteligência artifi cial. Pela primeira 
vez, grandes corporações relatam que têm acesso direto a vo-
lumes signifi cativos de dados que podem alimentar algoritmos 
de inteligência artifi cial para detectar padrões e entender 
comportamentos. O estudo aponta que empresas como Ame-
rican Express e Morgan Stanley já compartilham publicamente 
histórias de seus sucessos. 

Segundo o IDC (Internacional Data Corporation), empresa 
global de inteligência de mercado, as receitas mundiais com big 
data e business analytics ultrapassarão os US $ 200 bilhões em 
2020, e devem registrar taxa de crescimento anual de 11,7%.  
O setor bancário liderará os investimentos no setor.

Também no Brasil, a inteli-
gência artifi cial associada aos 
recursos disponibilizados pela 
big data vem ganhando espaço 
no mercado. As novas ferra-
mentas tecnológicas estão 
reinventando, por exemplo, 
a prospecção de clientes. Já 
é possível coletar e analisar 
dados, potencializando assim 
as estratégias de acesso a 
novas empresas.

Bilhões de dados são ana-
lisados em busca de padrões que estejam dentro do escopo 
da empresa. Através do cruzamento de data points, é possível 
facilitar a rotina dos profi ssionais de vendas, usando para isso 
a automatização e análise preditiva. 

De acordo com um relatório da Grand View Research, 
Inc., estima-se que o mercado global de inteligência artifi cial 
fornecerá enormes oportunidades para empresas, fi rmas de 
investimento e consultores em busca de fusões e aquisições, 
até 2025.

(Fonte: Guilherme Loureiro é diretor comercial da Speedio, especializada
no uso de tecnologia para prospecção de novos clientes).

Inteligência Artifi cial ganha espaço
no mercado global

Grupo Bitcoin Banco inaugura agência física para negócios
com criptomoedas em São Paulo

O Grupo Bitcoin Banco abriu nesta semana 
a primeira agência física para atendimento 
ao público na cidade de São Paulo. A equipe 
tem cinco consultores, dois administradores 
e um gerente dedicados a oferecer negócios 
em criptomoedas. No dia 3 de outubro, um 
evento fechado para convidados marcará a 
inauguração ofi cial do espaço.

A loja física do Bitcoin Banco - localizada na 
Rua Joaquim Floriano, 960, 2º andar, no bairro 
Itaim Bibi – é destinada a quem procura por 

um investimento mais especializado. Os con-
sultores oferecem orientação e verifi car qual 
produto é mais adequado às necessidades e 
perfi l de cada cliente. A primeira loja física do 
grupo foi aberta em Curitiba no fi nal do ano 
passado. Ampliada recentemente, mantém 
oito consultores especializados.

Segundo o diretor comercial do Grupo Bi-
tcoin Banco, Jaime Schier, o lançamento de 
uma sede física em São Paulo é estratégico 
para a empresa. “Não podemos pensar em 

expansão sem estar na maior cidade e centro 
fi nanceiro do país. Há inúmeras possibilidades 
de negócios com criptomoedas e um público 
potencial para esse tipo de investimento”, 
explica ele, acenando com a abertura de 
uma rede de agências em várias cidades no 
futuro. Segundo Schier, a loja física “alia a 
modernidade do mercado das criptomoedas 
à confi ança de uma equipe de consultores 
experientes, em um ambiente estruturado e 
construído para receber bem nosso cliente”. 
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 01 de Outubro de 2018. Dia de Santa Teresinha do Menino 
Jesus, Santa Teresa de Lisieux, São Veríssimo, São Milor, Santa Júlia, e 
Dia do Anjo Daniel, cuja virtude é o trabalho. Dia Nacional do Vereador, 
Dia do Representante Comercial, Dia da Esquadra, Dia Pan-americano do 
Vendedor e Dia do Viajante Comercial. Hoje aniversaria a atriz e cantora 
Julie Andrews que faz 83 anos, o pintor Marcos Duprat que nasceu em 
1944 e a atriz Aleksandra Bechtel que completa 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau costuma ser individualista, inovador, 
corajoso dotado de muita energia com espírito pioneiro, quer sempre fazer 
tudo sozinho, o que o faz desenvolver habilidade executiva e de liderança. 
Sabe falar bem e gosta muito de ler e se informar. Acredita na justiça e na 
igualdade de condições entre as pessoas. Tem o dom de fazer nascerem 
nas pessoas novas esperanças e a alegria de viver. Precisa, porém apren-
der que o mundo não gira ao seu redor evitando assim a inclinação a ser 
ditatorial. No lado negativo não gosta de trabalhar e tende a ser levado a 
viver por meios ilícitos.   

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar 
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos 
inesperados. Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

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

Esta segunda é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua em Gêmeos fi ca fora de curso todo o dia até ingressar 

em Câncer as 15h02 da tarde desta segunda. O fi nal do dia será bom para o comércio e os assuntos domésticos, 

que também é favorecido. Atividades domésticas terão a preferência com a Lua canceriana. Tudo o que for ligado 

ao lazer, estará especialmente favorecido. Ótimo para desempenharmos trabalhos criativos, que expressem nosso 

estilo e nossas ideias. Tarefas onde possamos ter liderança ou autonomia, também serão melhores cumpridas.
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Com o Sol em Libra, na casa sete esta 
semana trará novas ligações, uniões 
ou novas sociedades e parcerias que 
estão sendo defi nidas. Com a Lua 
canceriana as atividades domésticas 
serão bem-sucedidas. Até a metade 
da tarde será melhor seguir a rotina. 
94/494 – Verde.

A carreira profi ssional pode ganhar 
um novo rumo e algo pode ser re-
velado de forma surpreendente. No 
amor novas paixões surgem, dando 
oportunidade de se dedicar a algo 
que goste de fazer. Tudo o que for 
ligado ao lazer, estará especialmente 
favorecido. 72/772 – Azul.

Nem tudo irá ocorrer como esperava 
no trabalho, os desejos podem se 
chocar. O momento pede responsa-
bilidade pelo destaque na carreira. 
Há um aspecto mais positivo, po-
dendo retomar atividades paradas, 
com boas chances de sucesso. 
36/236 – Cinza.

Boa segunda-feira para dedicar-se à 
relação social ou familiar e agir com 
paciência e persistência. À tardinha 
arregace as mangas e arrume-se. 
Cuide de seu ambiente, do lar e da 
família. Bom para fazer atividades 
ligadas ao ambiente familiar. 78/378 
– Branco.

Conviver com novos ambientes e 
conhecer outras pessoas lhe fará bem 
neste começo de semana. Os impe-
dimentos começam a se dissipar e a 
confi ança no que deseja aumentará 
ainda mais. Aproveite esta segunda 
para traçar metas e objetivos de vida. 
63/263 – Amarelo.

Ótimo para desempenhar trabalhos 
criativos, que expressem o estilo 
e as ideias. O fi nal do dia é o mo-
mento de cuidar da vida material e 
dos seus bens pessoais. Melhora o 
tino comercial e a meticulosidade 
na condução de ações rotineiras. 
98/398 – Cinza.

O dia é bom para manter a rotina e 
cuidar um pouco mais da saúde. Seja 
tolerante com as pessoas nesta fase 
mais delicada do ano que vai até o 
aniversário. Aguarde para conseguir 
a satisfação de um dos seus desejos 
pessoais a noite. 90/190 – Verde.

A Lua em Câncer a tarde cuide de 
seu ambiente e curta momentos 
de lazer. Faça tudo que puder para 
chamar a atenção das pessoas. A ati-
vidade social e participação comu-
nitária irão trazer grande equilíbrio 
e renovar suas relações pessoais e 
profi ssionais. 12/112 – Azul.

Com a Lua em Câncer aumenta o seu 
prestígio para ter melhores ganhos 
materiais. Tarefas onde possamos ter 
liderança ou autonomia, também se-
rão melhores cumpridas. Pode iniciar 
algum empreendimento que melhore 
a carreira profi ssional e equilibre as 
fi nanças. 78/778 – Cinza.

De manhã prepare algo novo ou 
inédito que pode se revelar muito 
positivo com a Lua em Gêmeos. 
Comércio ligado a bens mais sofi s-
ticados e a presentes, também é fa-
vorecido. Atividades ao ar livre terão 
a preferência e serão seu principal 
alvo nesta segunda. 28/328 – Branco.

Talvez precise tomar uma atitude 
diferente no que diz respeito à 
maneira de se comunicar com as 
pessoas. Com a Lua plena em Gê-
meos de manhã haverá maior alegria 
e descontração em suas atividades 
em que tenha que chamar atenção. 
Dedique-se ao trabalho inteiramen-
te a tarde . 93/393 – Branco.

Com o Sol em seu signo sua energia 
é total e melhora a disposição. Não 
deixe para depois, comece tudo 
aquilo que foi programado depois 
do aniversário. Dediquem-se as suas 
atividades com empenho e dedica-
ção, terá os resultados esperados em 
breve. 37/837 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para a pessoa amada aparecer sempre que dese-
jar: O grande drama da amante é a vida que ela perde 
esperando seu amado aparecer. Nesses casos, o melhor 
a fazer é usar uma simpatia capaz de fazê-lo ouvir ou 
sentir o chamado a longa distância todas as vezes em 
que ela assim o desejar. Para isso, pegue uma foto dele, 
ponha-a sob um pires com mel, pingue algumas gotas 
do seu perfume preferido, depois deixe no peitoril de 
uma janela, enquanto houver luz do sol no céu. Quando 
escurecer, retirar e lavar o pires em água corrente. Se 
não for atendida na primeira vez, tente apenas mais 
uma vez. Se não der certo de novo, é melhor rever esse 
relacionamento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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ACC
BABADOR

WOMANGEO
BATSUMO
AZEDUME

ODORESO
ANISMAR
CASCAVEL

RESTARDA
LEARAO
EPTNTL

ISABELITA
TRASCAD

TEARRALO

Estados
separados

pelo rio
Tapajós

Ritmista
de escola
de samba

Órgão da 
Aeronáu-

tica
(sigla)

Deus nagô
da guerra

(bras.)

Cosmético
para

hidratar a
pele
Ozzy

Osbourne,
cantor de

rock

São elimi-
nados pelo
exaustor, 

na cozinha

Região
turística

da cidade
litorânea

O reino de
Iemanjá
(Folcl.)

Poeta am-
bulante da

Grécia
Antiga

Sistema
Único de
Saúde
(sigla)

Península
grega on-
de se situa

Atenas

Rei criado
por Sha-
kespeare

Antônio
Olinto,

político e 
engenheiro

Cada face
do

perímetro
(Geom.)

(?) Péron,
ex-primei-
ra dama
argentina

Local do
"happy
hour"

Programa
usado por
arquitetos
(Inform.)

Orifício
para

escoar
água

Por (?):
às ocultas
Aparelho

para tecer

Explosivo
da granada

(?) qual:
igual

Faltar
para fazer 

Erva-doce
(Bot.)

Cobra
com guizo
na cauda

Morcego,
em inglês

Acidez; irri-
tação (fig.)

O firma-
mento

Mulher,
em inglês

Pano
usado por
bebês nas
refeições

"Terra", em
"geoide"

Luta
japonesa

René (?),
filósofo
francês

3/bat — cad. 4/lear. 5/ática — woman.

Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn. 
Expansão.

Prepare-se para abrir as suas asas.

Você está pronto para voar e mostrar ao mundo 
sua luz. Você tem um potencial ilimitado e está 
apenas começando a explorar essa bolsa de 
magia que carrega por eons de tempo. Confi e 
nas possibilidades, confi e em seu potencial, 

pois agora é a hora de agir de acordo com suas 
inspirações de alguma forma, pois elas têm a 
capacidade de se transformar em algo mais. 
Estenda-se para fora da sua zona de conforto 
e para o potencial. Mantenha-se fi el ao seu 
caminho e continue a voar cada vez mais alto 
e a brilhar mais. Tenha visões maiores para 
você e sua vida. Você está pronto para voar 
além de qualquer coisa que tenha imaginado 
anteriormente. Esteja disposto a se concentrar 

no resultado mais elevado e escolha bem. Ex-
presse-se com amor enquanto compartilha sua 
luz ao longo do caminho. Pensamento para hoje: 
Sua alma o está chamando para compartilhar 
sua luz e fazer a diferença no mundo. Você 
está pronto para isso! E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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Cena do musical infantil “Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo”. 

Um passeio pelas 
tradições musicais de 
povos e regiões ao 
redor do mundo, como 
China, Israel, África, 
Itália, México e Nova 
Zelândia

Em síntese, esta é a 
proposta do musi-
cal infantil “Tchiribim 

Tchiribom, Cantando pelo 
Mundo”, que estreia no pró-
ximo dia 06, a mais recente 
parceria entre a cantora 
Fortuna e o compositor e pro-
dutor musical Hélio Ziskind, 
dois importantes nomes da 
atual música infantil brasi-
leira. Viagem Musical, Como 
uma “cantadora de histórias”, 
Fortuna dá sequência ao seu 
tradicional trabalho de apre-
sentar músicas do mundo, le-
vando este universo de povos 
e culturas de forma divertida 
para o público infantil, apre-
sentando-se acompanhada 
pelos cantores/bailarinos 
Denise Yamaoka, Duda Mo-

Obra Cicloviaérea de Jarbas Lopes.

A exposição coletiva Via Aérea reúne trabalhos de 12 
artistas visuais da cena contemporânea nacional e inter-
nacional.O conjunto de obras é formado por esculturas, 
instalações, fi lme, fotografi as e vídeos em disposição 
aérea, que se relacionam com a arquitetura da unidade 
ao explorar o aspecto de leveza e as transparências. As 
criações se apresentam suspensas, fl utuantes, içadas.
Algumas obras são inéditas, comissionadas especialmente 
para a exposição. Os artistas participantes são: Adrià Ju-
lià(espanhol, radicado na Noruega), Daniel Lie & Centro 
da Morte para xs VIVXS (São Paulo, SP), Distruktur (duo 
de brasileiros, radicados na Alemanha), Ernesto Neto (do 
Rio de Janeiro, RJ), Geraldo Zamproni (de Curitiba, PR), 
Isabel Caccia (de Córdoba, Argentina), Jarbas Lopes (de 
Nova Iguaçu, RJ), Letícia Ramos (gaúcha, radicada em 
São Paulo), Lucía Madriz (da Costa Rica, radicada na 
Alemanha), Merce Cunningham (EUA), Fancy Violence 
(personagem/alter ego do paulistano Rodolpho Parigi) e 
Sérgio Bonilha & Luciana Ohira (São Paulo, SP). Entre 
os destaques da exposição, está RainForest (fi lme trans-
ferido para vídeo, de 1968), obra histórica do coreógrafo 
Merce Cunningham. Destaque também para a instalação 
de Daniel Lie, artista que reverencia a zona leste de São 
Paulo nesta exposição; jovem que vem despontando 
com projeção internacional no campo das artes visuais.

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000. Terça a sábado das 10h 

às 21h e aos domingos e feriados das 10h às 19h30. Entrada franca. Até 02/12.

Sentimentos 
Inspirados no termo francês Naïf, criado para denominar a 

arte ingênua e espontânea, a marionetista Daiane Baumgart-
ner e o compositor João Sobral unem suas experiências na 
performance Naïfs . Em cena os artistas contam o cotidiano 
de uma senhora e um músico inventor que toca com sua vas-
soura, construindo um ambiente poético e lúdico. Por meio 
da mistura de música, bonecos e dança, entram em cena as 
alegrias e dores, os anseios e vazios contidos na memória e 
nas histórias experimentadas pelos dois personagens nos 
propondo um convite a valorização do nosso dia a dia. Naïfs 
é uma mistura poética de teatro de animação, artes plásti-
cas, música e dança. Canções como Felicidade (Lupicínio 
Rodrigues), Meu Boi, Meu Boi (João Sobral), Juazeiro (Luiz 
Gonzaga), Leãozinho (Caetano Veloso), entre  outras, pro-
move um emaranhado de sensações contemporâneas que 
resultam em dança, movimentos, ações e cenas transportando 
o público para uma viagem entre sonho e a realidade através 
das imagens construídas.

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, Pça São Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400 . Sábado (6) 
às 15h. Entrada franca.

“Tchiribim Tchiribom, 
Cantando pelo Mundo”,

reno, Rafael Pucca e Tamirys 
O’hanna. Completam a forma-
ção no palco um grupo formado 
por cinco músicos, que dão 
vida às canções: Gabriel Levy 

(teclado e acordeom), Mario 
Aphonso III (sopros), Marcus 
Simon (bateria), Marquinho 
Mendonça (guitarra e violão) e 
Ricardo Zohyo (baixo). Todos 

sob direção geral de Roberto 
Lage.

Serviço: Teatro Vivo, Av. Dr. Chucri Zai-
dan, 2460, Morumbi tel. 3279-1520. Sábados e 
domingos às 15h. Ingresso: R$ 60. Até 25/11.

Obras suspensas 
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Samba raiz
Considerada uma das revelações do samba de raiz, Thais Duran 

reafi rmou com o seu novo disco “Me Chamo Pandeiro” o seu pulso 
musical. Para o show ela prepara um repertório somando canções do 
recente trabalho e gratas surpresas para encantar o público presente.

Serviço: Bar Brahma, Av. São João, 677, República. Terça (2) às 20h. Ingresso: R$ 40.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br T : 3043-4171/3106-4171

INICÍO A COLUNA comentando o questionamento da ex
-empresária da Xuxa Meneguel, Marlene Mattos, que acionou 
seu advogado e estuda processar a apresentadora baseado nas 
declarações dela à revista Caras, da Argentina, onde Xuxa faz 
sérias denúncias.

NA ENTREVISTA, A EX-RAINHA DOS BAIXINHOS diz 
que se sentiu usada e abusada pela ex-empresária, com quem 
trabalhou durante 18 anos, relatando que foi roubada e que 
acumulou dívidas por conta da antiga gestão de sua carreira 
que em sua opinião foi muito mal conduzida.

XUXA FOI FRANCA PELA PRIMEIRA VEZ a respeito da 
sua relação com a antiga empresária. Disse que todos os seus 
negócios eram gerenciados por Marlene Mattos e que demorou 
a perceber que estava perdendo dinheiro. Segundo Xuxa, ela 
foi muito inocente e por isso foi roubada.

QUANTO A UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM A 

EX-EMPRESÁRIA a apresentadora fez questão de desmentir, 
até porque segundo ela nunca deu oportunidade. Hoje Marlene 
Mattos não tem espaço na televisão brasileira, muito embora 
tenha dirigido também Ana Maria Braga e Luciano Hulck.

ELA VIROU MARQUETEIRA POLÍTICA E CONSULTO-

RA DE IMAGEM de um candidato ao Governo do Estado de 
São Paulo, sem chance nenhuma de ganhar as eleições. A coluna 
tentou um contato com Xuxa, mas ela não retornou a ligação.

O SBT É A PRIMEIRA EMISSORA DE TV A OBTER 

AUTORIZAÇÃO da defesa para entrevistar Adélio Bispo de 
Oliveira, que tentou matar a facada o candidato a Presidência 
da República Jair Bolsonaro. A entrevista será para o ‘Conexão 
Repórter’, de Roberto Cabrini, e será gravada esta semana sem 
data ainda para ser exibida.

A NOVA NOVELA DAS SEIS DA GLOBO ‘ESPELHO DA 

VIDA’, que estreou recentemente, tem um elenco recheado de 
grandes nomes e atores que fi zeram sua estreia na TV. A trama 
é escrita por Elizabeth Jhin,  com a direção artística de Pedro 
Vasconcelos. No elenco, destaques para Irene Ravache, Suzana 
Faini e Vera Fischer.

MARCELO DE CARVALHO, DA REDE TV, voltou a apre-
sentar o programa ‘Mega Senha’. O segundo programa da atual 
temporada marcou apenas 2,2 pontos de audiência, perdendo 
inclusive para vídeos da internet apresentados no programa 
‘Encrenca’, exibido também na 

mesma emissora.

APÓS FRACASSO NA RECORD TV, Eri Johnson retorna 
a Globo. O ator teve uma passagem relâmpago pela emissora 
de Edir Macedo, onde atuou na novela ‘Belaventura’, romance 
medieval que não emplacou a audiência.  Agora ele participa 
no reality ‘Popstar’, na Globo.

FRASE FINAL: “Sábio é aquele que conhece os limites da 
própria ignorância” (Sócrates).

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

São Paulo, sábado a segunda-feira, 29/09 a 01/10 de 2018 Página 9

Em segundo lugar, quando 
feito o recorte sobre a 
família de origem, apare-

cem os cunhados e cunhadas, 
com 17% e, por último, o sogro, 
com apenas 8%. Entretanto, 
segundo uma pesquisa feita 
pela Universidade de Cambri-
dge, nos Estados Unidos, 3 em 
cada 4 casais experimentam 
confl itos com os sogros, sendo 
mais prevalentes as discussões 
entre sogras e noras.

Segundo as psicólogas Ma-
rinas Simas de Lima e Denise 
Miranda de Figueiredo, te-
rapeutas de casal e família e 
cofundadoras do Instituto do 
Casal, as queixas mais comuns 
estão ligadas à interferência da 
família de origem, em especial 
da sogra, em assuntos que só 
dizem respeito ao casal. Os 
confl itos entre sogras e noras 
geram piadas e até fi lmes, que 
retratam as difi culdades nesse 
relacionamento. Entretanto, 
não há nada de engraçado. Pelo 
contrário, pode se tornar uma 
relação tóxica e afetar muito a 
vida a dois.

“O parceiro, em especial, fi ca 
no meio do fogo cruzado entre 
a esposa e a mãe. E, muitas 
vezes, se vê obrigado a escolher 
um lado. Infelizmente não é o 
que deveria acontecer, porém 
em algumas situações podemos 
precisar fazer essas escolhas 
para construir a vida a dois”, 
comenta Denise. A sogra pode 
ver a nora como uma rival, que 
nunca irá cuidar do fi lho tão 
bem quanto ela ou ainda pode 
considerar que a nora não está 
educando ou criando os netos 
como ela faria”, por exemplo.

“Há também muitos proble-
mas quando os sogros querem 
impor suas opiniões sobre a as 
questões fi nanceiras do casal. 
Em outros casos, os sogros não 
respeitam a dinâmica do casal e 
tendem a querer manter o papel 
de autoridade ou podem pres-
sionar o casal a seguir o mesmo 

Quase 30% dos casais brasileiros 
reclamam de confl itos com a 

sogra, mostra pesquisa
Apesar dos confl itos com a família de origem não aparecerem no topo do ranking dos 38 motivos 
que levam os casais brasileiros a brigarem, a relação com a sogra ainda é um problema para 26% dos 
entrevistados que participaram da pesquisa realizada pelo Instituto do Casal, em junho de 2018

gostar de ouvir críticas 
sobre ela? Isso também 
vale para o sogro, cunha-
dos e cunhadas;

 3) Entenda as diferenças: 
Cada família é única: O 
casamento envolve a 
união de suas pessoas 
criadas sob diferentes 
valores e cultura. O que é 
normal para uma família, 
pode não ser para a outra. 
Mas, lembre-se que o ca-
samento é a construção 
de uma nova família, com 
novos valores e com uma 
nova identidade, formada 
pelo casal;

 4) Estabeleça limites: O 
combinado não sai caro. 
Já ouviu essa expressão? 
Deixe claro para as famí-
lias de origem quais são 
os limites da interferên-
cia aceitos pelo casal;

 5) Traga o bom, deixe o 
ruim: Todos nós trazemos 
para os relacionamentos 
afetivos a bagagem fami-
liar. Porém, identifi que 
o que pode ser benéfi co 
para sua nova família, o 
que pode ajudar a forta-
lecer o relacionamento. 
Avalie o que não foi tão 
bom assim e procure evi-
tar repetir esses padrões;

 6) Pense nas crianças: 
Caso você tenha fi lhos, 
procure não privá-los da 
convivência com com os 
avós, tios, tias, primos e 
primas. Isso é muito im-
portante na construção 
da identidade da criança, 
da personalidade, da 
história da família.

 7) Nem tudo tem solução: 
Por fi m, há problemas 
que simplesmente não 
podem ser resolvidos. 
Aceite e procure conviver 
da melhor forma possível 
com isso .

Fonte: Instituto do Casal 
(agenciahealth.com.br).

modelo, os mesmos valores ou 
normas da família de origem”, 
cita Marina.

Como equilibrar as relações 
familiares? - Infelizmente, os 
confl itos com a família de ori-
gem, quando não resolvidos, 
podem gerar estresse e, como 
consequência, podem afetar o 
casamento e a relação do casal 
com a família de origem. “O 
casal pode começar a evitar os 
encontros familiares e se dis-
tanciar em demasiado da família 
de origem. Um certo grau de 
distanciamento é importante 
para que o casal possa cons-
truir sua identidade conjugal e 
assumir novos papéis, vivendo 
como casal e não mais como 
fi lho ou fi lha. Mas, afastar-se 
não signifi ca não visitar mais, 
não falar mais ou ainda viver 
em conflito”, comentam as 
terapeutas.

Vale ainda ressaltar que cada 
membro do casal traz padrões 
de comportamento para o rela-
cionamento que irão infl uenciar 
na construção da nova família. 
Entretanto, nem sempre esses 
padrões são bons. “Essa “baga-
gem” familiar pode interferir na 
construção de um relaciona-
mento positivo e resultar em 
confl itos importantes. Nestes 

casos, a terapia de casal pode 
ajudar muito a identifi car os 
fatores que estão impedindo o 
crescimento conjugal”, citam 
as psicólogas.  

Veja agora algumas dicas para 
lidar com os confl itos com a 
família de origem:
 1) Casal unido jamais será 

vencido: A primeira dica 
é a união do casal. Os pro-
blemas com a família de 
origem, seja com a sogra, 
sogro ou cunhados é do 
casal. Portanto, é preciso 
partir dessa premissa 
para pensar em soluções 
em conjunto;

 2) Fale dos seus senti-
mentos: Outro ponto 
importante é que se você 
está passando por algum 
problema com a sogra ou 
outro parente, fale aber-
tamente com seu (sua) 
parceiro (a). Porém, aqui 
vai uma dica: diga como 
você se sente, sem atacar 
a pessoa. Exemplos: “eu 
me sinto chateada quan-
do sua mãe diz isso ou 
faz aquilo...”. Lembre-se: 
mãe é mãe, então evite 
criticar a sogra, expresse 
como você se sente. E se 
fosse a sua mãe? Você iria 
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A confi guração das famílias tem mudado ao longo dos anos, 
tanto no Brasil quanto em outros países. Uma dessas mudan-
ças, cada vez mais comum, são os casais que decidem morar 
em casas separadas. O movimento tem até um nome: Living 
Apart Together (LAT), cuja tradução seria algo como “morando 
separados, porém juntos”.

Esse modelo de relacionamento não é novo. Há estudos de 
mais de 20, 30 anos sobre o tema. Segundo a psicóloga Marina 
Simas de Lima, terapeuta de casal, família e cofundadora do 
Instituto do Casal, viver em casas separadas é um fenômeno 
relacionado às mudanças da sociedade. “É um movimento de 
pessoas que querem ter relacionamentos afetivos íntimos e 
de longo prazo, mas que rejeitam por vários motivos o modelo 
tradicional, preferindo manter seu espaço, privacidade ou 
independência”.  
 • Razões práticas - Em países como Estados Unidos, Canadá 

e em alguns países da Europa, é muito comum encontrar 
casais que optam por morar em casas separadas. Segundo 
um estudo sobre o tema, a maioria dos casais que escolhe 
este modelo de relacionamento, o faz por razões práticas. 

“Entre os mais jovens, os motivos estão mais ligados aos es-
tudos ou ao trabalho, por exemplo. Outra explicação, de acordo 
com a pesquisa, é que os mais jovens usam como uma espécie 
de experiência inicial para depois decidir se irão ou não morar 
juntos”, comenta Marina.  

Já para os casais mais velhos, as razões são diferentes. “Entre 
os divorciados e viúvos, os motivos estão mais relacionados aos 
fi lhos dos relacionamentos anteriores, ao desejo de manter a 
independência ou ainda ao medo de passar por novas decepções 
amorosas. Há ainda aqueles que querem morar separados para 
resistir às normas tradicionais do casamento e viver uma relação 
mais aberta e liberal”, ressalta a psicóloga.
 • Será que funciona? - Para a psicóloga Denise Miranda de 

Figueiredo, terapeuta de casal, família e cofundadora do 
Instituto do Casal, o modelo de viver em casas separadas 
pode funcionar bem para alguns casais. “É possível ter 
projetos e objetivos em comum, mesmo vivendo em casas 
diferentes. Não é o espaço físico que estabelece a identida-
de conjugal e sim como o casal constrói sua dinâmica, seu 
funcionamento, além claro da qualidade do vínculo afetivo”.

 • Longe dos olhos, mas dentro do coração - Denise e Marina 
comentam que uma das principais vantagens de viver em 
casas separadas é deixar espaço para sentir saudades e 
não vivenciar a rotina, que para alguns casais pode ser 
algo visto como um complicador dentro de uma relação 
afetiva.

“Sem dúvidas, quem vive em casas separadas tem alguns 
benefícios em comparação com os casais que vivem juntos. Em 
geral, como o tempo a dois é reduzido, esses casais tendem a 

É possível casar
e morar em casas separadas?

aproveitá-lo de uma forma mais intensa do que aqueles que 
moram juntos. Outro ponto é que o funcionamento deste tipo 
de relação pode lembrar um namoro, com mais tempo dedicado 
ao casal e menos distrações ou problemas cotidianos”, comenta 
Marina.
 • Desafi os e desvantagens - “Por outro lado, esse modelo traz 

alguns desafi os. Um deles é a criação e educação dos fi lhos, 
que pode ser mais complicada ou desafi adora. Inclusive, 
pode até ser que esse casal enfrente confl itos em relação 
a ter ou não fi lhos, justamente por viver desta forma. Um 
outro confl ito que pode surgir é o ciúme”, cita Denise.  

Outra desvantagem é a questão fi nanceira. “O casal terá custos 
em dobro para viver em casas separadas. Assim, é mais comum 
que esse modelo de casamento seja uma opção para pessoas 
com mais estabilidade fi nanceira, que já foram casadas ou ainda 
para aquelas que simplesmente preferem ter seu próprio espaço, 
por diferentes razões e que possuem condições fi nanceiras para 
viver desta forma”, ressaltam as especialistas.
 • Um novo modelo de amor? - “A sociedade vive um processo 

intenso de transformações no que diz respeito à família e ao 
casamento. Estamos num momento de transição, ou seja, as 
pessoas estão procurando novas maneiras de viver a dois. 
Isso é um fato. Viver em casas separadas é um modelo que 
pode funcionar dentro deste novo contexto social”, diz 
Marina.

“Para que qualquer relacionamento afetivo dê certo são ne-
cessários alguns ingredientes. Morando junto ou cada um na 
sua casa, é preciso deixar claro quais são os combinados e o que 
cada membro do casal espera do outro. O mais importante é 
viver o amor em sua plenitude e ter satisfação dentro deste re-
lacionamento”, concluem as terapeutas (genciahealth.com.br). 
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Inimputável. Esse é o termo 
que nomeia uma pessoa que, 
por doença psíquica ou retardo 
mental, não pode ser punida 
de acordo com o processo de 
execução penal. No caso de 
cometimento de uma infração 
penal, caso seja alegada uma 
dessas condições mentais, ela 
poderá ser submetida à avalia-
ção médica para constatar se a 
alegação é real.

Previsto nos artigos 149 a 154 
do Código de Processo Penal 
(CPP), o incidente de insanidade 
mental é instaurado sempre que 
houver dúvida sobre a saúde 
mental do acusado e para ve-
rifi car se, à época dos atos, ele 
era ou não inimputável. Se a 
doença é posterior à época dos 
fatos, sendo o agente plenamente 
imputável à época, a pessoa 
responderá pelos atos pratica-
dos. Nesse caso, o que ocorre 
é a suspensão do processo, até 
o restabelecimento do agente, 
conforme prevê o art.152 do CPP. 

Se a doença permanecer no 
curso da execução de pena 
privativa de liberdade, o re-
gramento a ser observado é o 
da Lei de Execuções Penais, 
art.163. Há três momentos 
em que é possível alegar esta 
condição: imputabilidade ao 
tempo do cometimento do 
crime, durante a execução da 
pena e após o cometimento 
do crime e antes da execução 
penal. O laudo pericial pode 
concluir pela imputabilidade, 
semi-imputabilidade, inimputa-
bilidade ou pela doença mental 
superveniente.

Somente um juiz pode deter-
minar a realização do exame 
médico legal. O pedido pode 
ser feito de ofício pelo próprio 
magistrado; a requerimento do 
Ministério Público; do defensor 
do acusado; do pai; da mãe, 
dos irmãos, do curador ou do 

cônjuge do investigado.
Antes do resultado da perícia, 

que deve durar no máximo 45 
dias (salvo se os peritos solici-
tarem a necessidade de maior 
prazo), o processo, se já existir, 
fi ca suspenso. 

Pronto, o laudo psiquiátrico 
será analisado e homologado 
pelo juiz, em caso de estar regu-
lar. A homologação, no entanto, 
não significa concordância 
com resultado apresentado, 
em razão do princípio do livre 
convencimento fundamentado 
do juiz. No caso de a pessoa, 
por doença ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardo 
ser inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do 
fato, ela será isenta de pena. 

Concluído o exame, o ma-
gistrado dará prosseguimento 
ao processo e, concordando 
com o laudo, o indivíduo será 
absolvido e submetido à me-
dida de segurança (em vez de 
pena, a pessoa é encaminhada 
a tratamento médico, seja em 
um hospital de custódia ou 
de forma ambulatorial) . Se o 
exame aponta que a pessoa não 
era inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito, ela 
poderá ser condenada. A pena 
pode ser reduzida de um a dois 
terços ou ser substituída por 
medida de segurança.

Se a doença é superveniente 
(aconteceu depois do cometi-
mento da ação), ocorrendo no 
curso do processo, a ação fi cará 
suspensa até que o indivíduo se 
restabeleça, quando poderá ser 
condenado e receber pena. Na 
hipótese de a pessoa já estar 
cumprindo pena privativa de 
liberdade e manifestar doença 
mental ou perturbação mental, 
o magistrado, de ofício, pode 
determinar a substituição por 
medida de segurança (Ag.CNJ 
de Notícias).

CNJ: o que
é “incidente de 

insanidade mental”?
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Marcos Bardagi – Reino –  O executivo pa-
lestrante crava um titulo indicativo de alguém em 
direção contrária, disruptivo , quebrando paradigmas  
e para manifestar seu inconformismo com a mesmice, 
traçou boas e bem escritas linhas. Seus contos vão 
de um feliz passado, ao atual cotidiano, com suas 
felicidades e agruras, algumas existencialistas, outros 

mirando um futuro diferenciado, dependente de cada agente . 
Gostosamente intrigante.

Homem no Contra Fluxo

Marisa Lajolo – Unesp –  A laureada autora e 
sempre professora, reedita e repagina, sua obra que 
completa 36 anos de sua 1ª edição, para mais uma 
vez, e de maneira indelével, provar que literatura 
jamais perecerá. Um marco da literatura tupini-
quim. Uma “viagem” que levará, com simplicidade 
e boa profundidade,  os leitores aos recônditos das 

boas letras.

Literatura: Ontem, hoje, amanhã

Sylvia Bellio – Árvore – A expert em compu-
tação e armazenamento de dados, dá um verdadeiro 
show ao editar e compartilhar suas experiências. 
O assunto, apesar de sua complexidade, suscita 
interesse em qualquer pessoa que tenha sobre si a 
responsabilidade cotidiana de armazenar, proteger 
e distribuir dados. Com muita maestria, a autora 

alerta sobre alguns problemas, oferecendo muitas soluções. 
Sabemos o quanto o sistema – TI – é autofágico, todavia, não 
há como dele distanciar-se. De fato, aos dias de hoje, o assunto 
foi devidamente dissecado. Muito útil!

Simplifi cando T.I

Paulus – Com a fi nalidade de agregar fi éis em 
volta da palavra D’Ele, a editora lançou um livro 
contendo 150 salmos. Para facilitar sua utilização e 
transporte, seu formato é literalmente de bolso: 9 cm 
de altura por 06,5 cm de largura, espessura menos 
de dois. De fato uma belíssima ideia! Os Salmos to-
maram mais de mil anos para sua total consecução. 

Em cada página uma palavra de fé, amiga, que norteará seu 
leitor ao convívio com o divino. Oremos!

Salmos

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

O pretendente: ALEX DE OLIVEIRA MENDES, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - 
SP, no dia 20/071987, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Salvio Gomes Mendes e de Verbene 
de Oliveira Mendes. A pretendente: ALINE MANÉCOLO SCHNEESCHE, nascida nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia 07/04/1986, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wolfgang Siegfried 
Schneesche e de Deborah Manécolo Schneesche.
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A Suprema Corte da Índia 
estabeleceu nesta sexta-feira 
(28) que as mulheres de todas 
as idades têm liberdade de cul-
to no país, exatamente como 
os homens. As informações 
são do jornal “The Hindu”, que 
afi rma que a decisão terá como 
consequência o cancelamento 
da proibição à entrada das fi éis 
no famoso templo de Ayyappa, 
em Sabarimala, no estado 
indiano de Querala. 

A atual regra proíbe o 
acesso de mulheres de 10 
a 50 anos no templo, já 
que elas são consideradas 
impuras por estar em idade 
menstrual. Na Índia, a mens-
truação é um tabu que pro-
voca discriminação contra 
as mulheres e força muitas 
delas a realizarem histerec-

Local vetava entrada de cidadãs em idade menstrual.

Heitor Cantarella (*)
 

Não é raro vermos a difusão de mitos 
sobre a utilização de fertilizantes. 
Talvez por falta de uma campanha 

de conscientização, da carência de boas 
informações, há ainda quem lhes dê menor 
importância nos processos de aumento 
da produção sustentável e a segurança 
alimentar. Pior ainda é quando são veicu-
ladas notícias equivocadas ou incompletas 
a respeito da natureza dos fertilizantes, 
com risco potencial de alarmar desneces-
sariamente o público leigo. 

Os fertilizantes (ou adubos), sejam or-
gânicos ou minerais, são sim fontes de nu-
trientes para as plantas e, por extensão para 
os animais, seres humanos incluídos. Esses 
nutrientes são componentes essenciais 
dos vegetais, ou seja, sem eles as plantas 
não completam seus ciclos. O mesmo se 
aplica aos animais; o nitrogênio (N) é parte 
das moléculas de proteínas dos nossos 
músculos, o fósforo (P) está presente nos 
nossos ossos e o potássio (K) e um íon que 
controla diversas reações enzimáticas no 
nosso organismo. E por aí vai.

A composição dos nutrientes liberados 
no solo por adubos orgânicos ou minerais 
é exatamente a mesma e ambos os adubos 
têm a mesma função. A diferença é que os 
adubos orgânicos reciclam os nutrientes 
presentes nos resíduos que os geraram, 
ao passo que os adubos minerais, mais 
concentrados, repõem os nutrientes ao 
solo quando a reciclagem é cara ou inviável.

Imagine quanto nutriente é subtraído do 
solo com grãos, carnes, fi bras, etc, que saem 
das fazendas e são levados para as cidades 
distantes ou para outros países, lembrado 
que o Brasil é um dos maiores exportadores 
mundiais de alimentos. Nessas condições, 
não há como repor os nutrientes exportados 
por meio da reciclagem com adubos orgâni-
cos, daí a importância dos adubos minerais. 

Fertilizantes são insumos essenciais para a produção de alimentos

e matérias primas de origem agrícola.

A importância dos nutrientes 
para o solo e para a vida

Os fertilizantes minerais são produzidos a partir de depósitos de minerais que ocorrem na natureza ou 
extraídos do ar que respiramos

Divulgação

Simplesmente não é possível alimentar a 
população mundial, concentrada em centros 
urbanos, sem os adubos minerais.

O fato de o Brasil ser um grande con-
sumidor de adubos é uma consequência 
de ser um dos celeiros do mundo. Aliás, o 
consumo de adubos por unidade de área no 
Brasil é baixo em relação à maior parte dos 
países do hemisfério norte. Os fertilizantes 
minerais são produzidos a partir de depó-
sitos de minerais que ocorrem na natureza 
ou extraídos do ar que respiramos. Essas 
matérias primas são processadas na indús-
tria para tornar os nutrientes apropriados 
para sua utilização pelas plantas e reduzir o 
custo de transporte a aplicação no campo. 
Mas, suas composições continuam sendo 
de moléculas naturais, e não artifi ciais.

Se extrairmos a solução de um solo (de 
onde as plantas retiram seus nutrientes) 
de uma fl oresta intocada pelo homem e 
separarmos os sais lá dissolvidos, vamos 

nos deparar com compostos químicos exa-
tamente iguais aos que aparecem nos sacos 
de adubos minerais. Aliás, compostos como 
fosfatos de cálcio, cloreto de potássio, sul-
fato de zinco etc, componentes dos adubos, 
podem ser encontrados em suplementos 
adquiridos nas farmácias, recomendados 
para pessoas com defi ciências nutricionais.

Fato é que fertilizantes são insumos 
essenciais para a produção de alimentos e 
matérias primas de origem agrícola. Obvia-
mente, é essencial o manejo responsável, 
obedecendo as boas práticas agrícolas, que 
se aplicam a qualquer tipo de fertilizante. É 
importante que o público receba informa-
ção adequada para guiar escolhas e formar 
opiniões baseadas em fatos.

 
(*) - É Pesquisador Científi co com Ph.D em 

Fertilidade do Solo pela Iowa State Univ.; Diretor do 
Centro de Solos e Recursos Ambientais do Instituto 

Agronômico de Campinas e Coordenador da 
Iniciativa Nutrientes para a Vida no Brasil.

Suprema Corte da Índia libera 
mulheres em templos
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um quarto separado de seu 
parceiro ou familiares.

Dos cinco membros da Su-
prema Corte, somente o juiz 
Malhotra votou contra a me-

Há uma crença de que as pes-
soas que consomem alimentos 
doces têm maior pr obabilidade 
de desenvolver um desejo per-
manente por esse sabor. Em 
outras palavras, aqueles que 
gostam do sabor doce tentam 
comer mais e mais produtos 
açucarados. No entanto, a 
evidência clínica mais recente 
indica o contrário.

Um dos estudos mais recen-
tes sobre o assunto, publicado 
este ano, concluiu que, ao con-
trário do que muitos médicos e 
nutricionistas pensam, produ-
tos açucarados ou adoçantes 
não calóricos não produzem um 
aumento no desejo por sabor e 
podem até diminuir. 

Encabeçada pela Dra. Kathe-
rine Appleton, da Universidade 
de Bournemouth, Grã-Breta-
nha, a equipe de pesquisadores 
analisou os hábitos alimentares 
de mais de 3.400 indivíduos a 
partir dos seis meses de idade, 
bem como sua preferência por 
sabores adocicados.

“Nosso objetivo foi identifi car 
a possível relação entre a ex-
posição a bebidas e alimentos 

O açúcar faz você fi car 
viciado em doces?
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dida. Kandararu Rajeevarau, 
sacerdote-chefe do templo, 
também se declarou con-
trário, mas adicionou que a 
comunidade tantri, que gere 
o local, aceitará a vontade 
da Justiça. O presidente da 
casta hindu dos brâmanes 
de Querala, Karinmpuzha 
Raman, disse que sua orga-
nização se oporá à sentença.

Já Dipak Misra, presiden-
te do Supremo, afirmou 
na leitura da decisão que 
“a devoção não pode ser 
submissa à discriminação 
de gênero”. Segundo ele, as 
mulheres não são inferiores 
ao homem. 

“As razões biológicas ou 
fi siológicas não podem ser 
levadas em conta na liberdade 
da fé”, acrescentou (ANSA).

tomia (remoção do útero). 
Por conta disso, são proibidas 
de ir à cozinha, mexer com 
alimentos e frequentar tem-
plos e obrigadas a dormir em 

doces e uma crescente prefe-
rência, aceitação ou escolha 
do mesmo tipo de alimento”, 
explica Appleton. Os espe-
cialistas constataram que o 
consumo habitual de bebidas 
e alimentos doces não gerou 
um maior apetite por esse tipo 
de produto. 

Pelo contrário, em certos 
casos causou uma diminuição 
na preferência e escolha deste 
sabor. Esse resultado é consis-
tente com um estudo publicado 
pela Public Health England em 
2015, que também enfatizou 
que não houve relação entre os 

dois fatores. Como os autores 
apontam, “não há evidências 
sufi cientes para recomendar 
uma redução no consumo de 
produtos doces como parte dos 
programas de saúde ou nutri-
cionais porque eles produzem 
um desejo maior por doces”.

Além disso, os cientistas enfa-
tizam que os produtos adoçados 
com substitutos do açúcar são 
ideais não apenas para reduzir 
o consumo de açúcar, mas 
também para reduzir o desejo 
de consumir produtos doces.

Fonte e mais informações: 
(www.saludencorto.com).

Inadimplência das 
empresas cresceu 9% 
em agosto

O volume de empresas com 
contas em atraso e incluídas nos 
cadastros de inadimplentes con-
tinua crescendo a taxas elevadas. 
Em agosto foi registrado um 
aumento de 9%, ante o mesmo 
período do ano passado. A alta foi 
puxada mais uma vez pela região 
Sudeste, que subiu 16,31% no 
número de empresas devedoras. 
Com exceção da região Norte, que 
teve um avanço na quantidade de 
devedores (1,9%), as demais tam-
bém apresentaram aceleração: 
4,4% no Sul, 3,2% no Centro-Oeste 
e 3,1% no Nordeste. 

Os dados são do Indicador de 
Inadimplência da Pessoa Jurídi-
ca apurados pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil). Com 
relação ao número de pendências 
devidas pelas empresas, o cresci-
mento foi de 7,4%. Ao avaliar as 
dívidas por setor credor, serviços 
apresentou maior alta: um cres-
cimento de 9,7% na comparação 
com o ano passado. Em seguida 
aparece a indústrias (5,8%) e o 
comércio (1,8%). Já o ramo da 
agricultura foi o único a ter queda 
na inadimplência (-1,7%).

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, os 
dados ainda são refl exo das difi -
culdades econômicas presentes 
no cenário brasileiro. “Apesar da 
economia dar sinais de recupe-
ração e a infl ação ter recuado, há 
uma considerável distância entre 
os níveis atuais de atividade e os 
que antecedem a crise”, analisa 
(CNDL/SPC). 
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