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BOLSAS
O Ibovespa: -0,76% Pontos: 
82.321,52 Máxima de +1,03% 
: 83.805 pontos Mínima de 
-1,11% : 82.030 pontos Volume: 
R$ 14,99 bilhões Variação em 
2018: 7,75% Variação no mês: 
3,75% Dow Jones: -0,68% Pon-
tos: 26.447,05 Nasdaq: -1,16% 
Pontos: 7.788,45 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8550 Venda: R$ 3,8560 
Variação: -0,7% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,93 Venda: R$ 4,03 
Variação: -0,9% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8693 Venda: R$ 
3,8699 Variação: -0,89% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8270 
Venda: R$ 4,0000 Variação: 
-0,99% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,45% ao ano. 
- Hot money, 1,03% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.205,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,000 
Variação: -1,99%.

bro) Cotação: R$ 3,8625 Variação: 
-0,5% - Euro (17h29) Compra: 
US$ 1,152  Venda: US$ 1,1522 
Variação: +0,08% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4410 Venda: R$ 
4,4430 Variação: -0,63% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3900 Ven-
da: R$ 4,6230 Variação: -0,79%.

Futuro: -0,93% Pontos: 82.380 
Máxima (pontos): 85.055 Míni-
ma (pontos): 82.140. Global 40 
Cotação: 775,636 centavos de 
dólar Variação: -0,79%.

“O futuro tem muitos 
nomes.
Para os fracos
é o inalcançável.
Para os temerosos,
o desconhecido.
Para os valentes
é a oportunidade”.
Victor Hugo (1802/1885)
Escritor francês

jornadas exaustivas. Tam-
bém é passível de denúncia 
qualquer caso em que o fun-
cionário seja vigiado constan-
temente, de forma ostensiva, 
por seu patrão (ABr).

O Ministério do Tra-
balho divulgou na 
sexta-feira (5) uma 

versão atualizada da chama-
da “lista suja” do trabalho 
escravo, em que denuncia 
209 empresas pela prática 
do crime. De acordo com 
o documento, entre 2005 e 
este ano, 2.879 funcionários 
foram submetidos por seus 
empregadores a exercer 
atividades laborativas sob 
condições degradantes e de-
sumanas. O chefe da Divisão 
de Fiscalização, Maurício 
Krepsky Fagundes, destaca 
que a lista traz 50 nomes que 
não fi guravam no cadastro 
anterior.

 Nova ‘lista suja’
de trabalho escravo 
denuncia 209 empresas

Pela primeira vez na série 
histórica, iniciada em 2005, 
um empregador doméstico foi 
reportado como infrator. “Esse 
é o primeiro resgate [do tipo]. 
De lá pra cá, teve o caso de 
uma senhora submetida [a um 
trabalho análogo à escravidão] 
há mais 40 anos, no interior da 
Bahia e um caso em Roraima 
também. Esses [dois últimos] 
estão com processos ainda 
pendentes”, afi rmou.

Entre as companhias fl agra-
das pelas equipes de auditores 
fi scais do trabalho encontram-
-se a Spal Indústria Brasileira 
de Bebidas S.A, fabricante da 
Coca-Cola, e o grupo empresa-
rial do setor têxtil Via Veneto, 

detentor de marcas de grife 
como a Brooksfi eld e a Harry’s 
e que possui uma rede de lojas 
presente em todo o país. A nova 
lista traz tanto empregadores 
do espaço urbano como da 
zona rural. 

Somente a lista com dados de 
2018 consolidados, divulgada 
no fi nal do ano, permitirá uma 
análise mais detalhada sobre 
o perfi l das vítimas. Maurício 
ressalta, porém, que o gover-
no federal já identifi ca como 
características comuns às 
vítimas a baixa escolaridade 
e o fato de estarem inseridas 
em bolsões de pobreza. “Já é 
um caráter histórico”, disse. A 
lista divulgada reúne processos 

O governo federal já identifi ca como características comuns às vítimas a baixa escolaridade

e o fato de estarem inseridas em bolsões de pobreza.

administrativos encerrados, ou 
seja, quando o empregador já 
foi ouvido e teve direito a se de-
fender das acusações em duas 
instâncias administrativas.

A legislação brasileira atual 

classifi ca como trabalho análo-
go à escravidão toda atividade 
forçada - quando a pessoa é 
impedida de deixar seu local 
de trabalho - desenvolvida sob 
condições degradantes ou em 

Restituição do IRPF 
Já está disponível para consulta 

o quinto lote de restituição do IRPF 
2018. O crédito bancário para mais 
de 2,5 milhões de contribuintes 
será realizado no próximo dia 15, 
somando R$ 3,3 bilhões. Desse 
total, R$ 171,7 milhões são destina-
dos a contribuintes com priorida-
de, sendo 4.307 idosos acima de 80 
anos, 32.257 pessoas entre 60 e 79 
anos, 4.530 com alguma defi ciência 
física ou mental ou moléstia grave 
e 20.362 contribuintes cuja maior 
fonte de renda é o magistério.

São Paulo - É comum que as 
meninas, ao atingirem a puber-
dade, sejam levadas por suas 
mães a se consultarem com 
um ginecologista - entretanto, 
pessoas do sexo masculino da 
mesma faixa etária raramente 
são aconselhadas a procurar 
um urologista

Preocupada com esse ce-
nário, a Sociedade Brasileira 
de Urologia (SBU) criou a 
campanha #VemProUro, que 
busca conscientizar pais e 
jovens sobre a importância de 
se consultar com o especialista 
desde cedo.

O problema é geral: a saúde 
dos homens costuma ser bas-
tante negligenciada, e muitas 
vezes acaba virando respon-
sabilidade das mães ou com-
panheiras. Pesquisa divulgada 
em 2015 mostrou que mais da 
metade dos homens do Brasil 

Rio - O ministro Luís Roberto 
Barroso, do STF, defendeu na 
sexta-feira (5), a reforma da 
Previdência, a diminuição do 
peso do Estado e o equilíbrio 
fi scal. Para ele, a estabilidade 
econômica foi uma das conquis-
tas dos 30 anos da Constituição 
Federal de 1988.

Em palestra sobre os 30 anos 
da carta constitucional, em 
evento promovido pela FGV 
no Rio, Barroso disse que o 
equilíbrio das contas deveria 
ser um preceito básico da ad-
ministração pública. 

“A reforma da Previdência não 
é escolha ideológica, é escolha 
aritmética”, afi rmou. Embora te-
nha defendido a reforma política 
como a mais urgente do próxi-
mo governo, Barroso também 
citou a reforma administrativa 
do Estado. “Venha o que vier 
(nas eleições), temos que criar 
um País menos dependente de 
governo, mesmo dependente de 
Estado, com mais participação 
social”, afi rmou. 

Barroso ressaltou que a dimi-
nuição do Estado não signifi ca 
menos investimentos em saú-
de, educação e políticas sociais, 
mas sim atacar o “capitalismo 
de compadrio em que as deso-
nerações são para os amigos”. 
“Em matéria de economia, 

Ministro Luís Roberto Barroso, 

do STF.

Ao participar de seminário 
sobre os 30 anos da Constitui-
ção Federal de 1988 na Facul-
dade de Direito da USP, o minis-
tro disse que acha “totalmente 
desnecessário” convocar a 
constituinte. “A Constituição 
permite alterações justamente 
para se adaptar. A de 1988 con-
seguiu manter a estabilidade 
democrática, institucional e 
consagrar a efetividade dos 
direitos fundamentais. Não 
há por que ela ser trocada”, 
afi rmou.

Ao comentar declarações do 
candidato a vice-presidente na 
chapa de Bolsonaro, Hamilton 
Mourão, que defendeu a cons-
tituinte sem participação dos 
eleitos pela população, Mora-
es respondeu: “Não se pode 
ampliar declarações dadas na 

Moraes: “A Constituição de 88 

permitiu o maior período de 

estabilidade democrática”.

Gilmar solta irmão 
de Beto Richa e 
mais sete suspeitos

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, decidiu mandar soltar 
José Richa Filho, irmão do ex-
-governador do Paraná, Beto 
Richa, e mais sete presos da 55ª 
fase da Operação Lava Jato. Na 
mesma decisão, o ministro con-
cedeu salvo conduto para que 
os investigados não voltem a ser 
presos pelas mesmas acusações.

Na decisão, Mendes atendeu 
ao pedido de liberdade feito 
pela defesa dos acusados e 
entendeu que a decretação da 
prisão violou seu entendimento 
anterior, no qual determinou 
a soltura de Beto Richa, que 
também foi preso, mas foi 
benefi ciado com um habeas 
corpus proferido por ele. “Todos 
esses indivíduos se encontram 
presos pela mesma decisão, 
que se encontra destituída de 
fundamentação adequada e que 
busca violar, por via oblíqua, o 
acórdão proferido pelo STF na 
ADPF 444, inexistindo causas 
personalíssimas que justifi quem 
a restrição da liberdade dessas 
pessoas”, decidiu Mendes.

Na ADPF 444, os ministros de-
clararam “a incompatibilidade 
com a Constituição da condução 
coercitiva de investigados ou de 
réus para interrogatório, sob 
pena de responsabilidade dis-
ciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de ilicitude 
das provas obtidas, sem prejuízo 
da responsabilidade civil do 
Estado” (ABr).
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Marcello Casal Jr/ABr

Libertadores: 
Grêmio jogará às 
terças e Palmeiras 
às quartas

São Paulo - Após o Boca 
Juniors conquistar a quarta e 
última vaga nas semifi nais da 
Copa Libertadores, a Conmebol 
divulgou na sexta-feira (5) a 
tabela da próxima fase da com-
petição. O Grêmio se classifi cou 
às semifi nais da Libertadores ao 
eliminar o argentino Atlético 
Tucumán e agora terá pela 
frente o River Plate, que passou 
pelo Independiente. 

O jogo de ida será realizado às 
19h30 do dia 23 no Monumental 
de Nuñez, mesmo horário do 
duelo de volta, na Arena do 
Grêmio, que decide em casa por 
ter realizado melhor campanha 
na fase de grupos em relação 
ao seu oponente. 

Após passar pelo Colo-Colo, 
o Palmeiras terá pela frente 
o Boca Juniors, que eliminou 
o Cruzeiro. O jogo de ida foi 
marcado para 24 de outubro, 
em La Bombonera, às 21h45. O 
horário é o mesmo do confronto 
de volta, uma semana depois, 
no dia 31, no Allianz Parque, 
casa do time paulista, dono da 
melhor campanha da fase de 
grupos da Libertadores. 

Os clubes que avançarem 
vão se enfrentar na decisão da 
Libertadores, que nesta edição 
poderá envolver dois clubes 
brasileiros, dois argentinos 
ou mesmo um de cada país. 
E elas estão previstas para 
serem realizadas em 7 e 28 de 
novembro (AE).

Thor, um labrador, ajudará os fi scais agropecuários.

Divulgação/Mapa

O Aeroporto Internacional de 
São Paulo, na cidade de Guaru-
lhos, está recebendo a ajuda de 
um cão treinado para evitar a 
entrada de produtos contami-
nados que possam espalhar a 
peste suína e febre aftosa pelo 
país. Thor, um labrador, ajudará 
os auditores fi scais federais 
agropecuários que atuam no 
posto de Vigilância Interna-
cional Agropecuária (Vigiagro) 
do aeroporto na fi scalização de 
cargas e bagagens que chegam 
ao terminal.

A ação ocorre devido a casos 
recentes de peste suína na Eu-
ropa, África e Ásia e de febre 
aftosa na Colômbia. O último 
surto de peste suína no Brasil 
foi em 1978, que entrou no país 
em restos de comida de um avião 
e gerou grande prejuízo para a 
criação de porcos brasileira. “É 
trabalho dos auditores fi scais 
federais agropecuários evitar 
que produtos que podem conter 

pragas e doenças entrem no 
país, para isso, contamos com 
um trabalho de inteligência que 
tem, entre outros instrumentos, 
a equipe K9 [Thor e seus con-
dutores]”, disse o auditor fi scal 
Angelo de Queiroz, coordenador 
da operação.

No processo de fi scalização, 
os auditores avaliam a pro-
cedência do voo, o ponto de 
origem onde se inicia a viagem, 
o perfi l dos passageiros, as 
características das cargas e 
bagagens e a possibilidade de 
conterem produtos que ofe-
reçam riscos relativos à intro-
dução destas doenças no país. 
“A esses parâmetros soma-se 
a avaliação prévia do risco 
sanitário associado a produtos 
agropecuários específi cos. A 
partir daí, o Thor entra em ação 
e nos ajuda na identifi cação e 
apreensão destes produtos por 
meio do faro muito sensível”, 
disse Queiroz (ABr).

Urologistas alertam para a importância 
de consultas na adolescência

que os homens têm, uma certa 
tendência em desviar de as-
suntos médicos. Se não existe 
essa cultura do homem mais 
velho procurar um médico para 
fazer uma revisão de rotina, 
como ele vai transmitir isso 
para seus fi lhos?”, questiona 
Daniel Zylbersztejn, urologista 
e coordenador da campanha de 
orientação da saúde do adoles-
cente da SBU.

Para mudar essa realidade, 
a SBU lançou a #VemProUro 
em setembro A primeira ação 
foi uma série de palestras 
em instituições de ensino de 
todo o País, com pais e alunos 
adolescentes, para debater a 
importância de consultar um 
urologista desde cedo. A segun-
da etapa consiste em realizar 
uma pesquisa de prevalência 
do adolescente masculino nos 
consultórios médicos (AE).

com mais de 35 anos nunca foi 
a um urologista. Como grande 
parte dos homens não tem o 
hábito de se consultar com o 
especialista, difi cilmente seus 
fi lhos terão contato com um 
urologista desde cedo. 

“Isso é um aspecto cultural 

Labrador no aeroporto 
para evitar entrada de 

peste suína

Barroso: ‘reforma 
da Previdência não é 

ideológica, é aritmética’

precisamos de um choque de 
livre iniciativa”, afi rmou.

O ministro defendeu ainda 
o combate à corrupção. De 
acordo com ele, a “corrupção 
endêmica com nível de contá-
gio surpreendente” se formou 
num “pacto oligárquico” que 
une parte da classe política, 
parte do empresariado e parte 
do funcionalismo público. As  
investigações sobre corrup-
ção mostram que ela vem de 
“esquemas profissionais de 
arrecadação e distribuição de 
dinheiro público”, que envol-
ve diversos partidos “Mesmo 
quem se elegeu para combater 
o pacto oligárquico aliou-se a 
ele”, disse Barroso, durante a 
palestra (AE).

Constituinte é desnecessária, diz Alexandre de Moraes
pelo povo”, completou.

O ministro disse não acredi-
tar na efetivação da proposta 
de Haddad, que falou sobre a 
criação de condições para uma 
assembleia constituinte. “São 
falácias eleitorais, porque a 
Constituição de 88 é boa, ela 
permitiu, e vem permitindo, o 
maior período de estabilidade 
democrática e respeito ao Es-
tado de Direito desde o início 
da República.”

“Nesses dois [processos], 
somados os mandados de 
segurança, no primeiro do ex-
-presidente Fernando Collor e, 
no segundo, da ex-presidente 
Dilma Rousseff, foram mais 
de 90 mandados. Isso signifi ca 
que todos os partidos políticos 
respeitaram a Constituição”, 
ressaltou (ABr).

fervura do debate eleitoral”. 
“Obviamente, qualquer alte-
ração só pode ser feita pelo 
povo. O poder constituinte 
é democrático, exercido por 
deputados eleitos diretamente 
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Estamos mais ansiosos
Podemos pensar que 

tanto a ansiedade 

como a depressão são 

considerados o mal da 

atualidade

Brasil é o país com a 
maior taxa de pesso-
as com transtornos 

de ansiedade no mundo e o 
quinto em casos de depressão. 
Segundo estimativas da OMS, 
9,3% dos brasileiros têm al-
gum transtorno de ansiedade 
e a depressão afeta 5,8% da 
população. Estamos vivendo 
num período de muitas mu-
danças e transformações que 
todo tempo exigem um poder 
de adequação e organização 
mental interna imensas.

A ansiedade pode se apre-
sentar através de vários sinto-
mas físicos como: taquicardia, 
sudorese, dor no peito, res-
piração ofegante, palpitação, 
etc. E sintomas emocionais: 
nervosismo, difi culdade de 
concentração, medo constan-
te, isolamento social, entre 
outros. Em algumas situações 
pode prejudicar o indivíduo 
levando-o a se afastar do 
trabalho; principalmente se 
a capacidade de pensar es-
tiver muito comprometida a 
ponto de a pessoa perder sua 
possibilidade de ir e vir, ou 
seja, ter sua mente atacada 
de tal forma que a paralise 
não só emocionalmente como 
fi sicamente.

Nosso inconsciente é res-
ponsável por armazenar toda 
nossa vida, aquelas situações 
que não lembramos e as que 
foram traumáticas. E é na-
tural que questões que nem 
nos recordamos, mas que não 
foram elaboradas retornem e 
se revelem em forma de sin-
tomas de ansiedade ainda que 
acionados por fatores externos 
(crise no país, política, guerras, 
separação conjugal, etc).

As situações externas acio-
nam nosso inconsciente e me-
canismos de defesas internos 
que precisam dar conta todo 
tempo de situações adversas 
internas e externas. É preci-
so estrutura mental estável 
e coesa para lidar com uma 
série de situações diárias que 
vivemos e que nosso país vem 
enfrentando nos últimos anos; 
isso abala a confi ança e a se-
gurança no ambiente em que 
se vive fazendo (re)-visitar 

diariamente a capacidade 
criativa de se transformar 
frente às adversidades.

A ansiedade é algo natural 
em qualquer etapa da vida e 
todos nós experimentamos 
em algum momento. Podemos 
dizer que é uma espécie de 
alarme que soa internamente 
como resposta do nosso in-
consciente diante de confl itos 
internos ligados ao dia a dia 
e a relação com o ambiente; 
pode ser disparado frente 
a uma ameaça ou situação 
traumática, um perigo real ou 
imaginário que pode produzir 
medo e até paralisação. 

Quando patológica a ansie-
dade se caracteriza por um 
tempo de duração e intensi-
dade maior do que o esperado 
para tal situação externa, ou 
seja, uma reação observada 
como exagerada, mas não per-
cebida pelo sujeito como tal. A 
pessoa entra em sofrimento e 
sua capacidade de pensar fi ca 
seriamente comprometida. 

O segredo é continuar pen-
sando durante a tempestade. 
Pensar é algo extremamente 
sofi sticado, embora não pa-
reça. O autoconhecimento é 
uma ferramenta indispensável 
para se ampliar a capacidade 
de pensar, investigar e com-
preender o que está ocorrendo 
no mundo interno e descobrir 
o que está causando estes sin-
tomas emocionais e até físicos. 

Trocando em miúdos, é bus-
car entender qual é o ‘botão’ 
que foi acionado e que se reve-
lou nesse ou naquele sintoma.
Com o autoconhecimento será 
capaz de se descobrir mais 
a seu respeito, descobrir do 
que se gosta, buscar ter fl e-
xibilidade, não exagerar nas 
autocriticas e cobranças; ser 
capaz de defi nir prioridades 
em sua vida; valorizar as pe-
quenas conquistas, valorizar 
as relações; escolher melhor 
seus relacionamentos. 

Quanto mais a pessoa desco-
bre sobre seu mundo interno, 
seus medos, desesperos e 
angustias mais recursos são 
liberados para lidar com as 
pressões externas.   

 
(*) - É Psicóloga e Psicanalista, 

membro da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise do Rio; perita em 

Vara de Família e assistente técnica 
em processos judiciais; fi liada a 

Internacional Psychoanalytical 
Association, Federación 

Psicoanalítica de América Latina e a 
Federação Brasileira de Psicanálise.

Renata Bento (*)
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Há 20 anos do lançamento 
do primeiro livro da saga Harry 
Potter, o museu Historical So-
ciety, de Nova York, inaugurou 
na sexta-feira (5) uma exposi-
ção em homenagem à obra, cha-
mada “Harry Potter: A History 
of Magic”. A mostra vai até 27 
de janeiro de 2019. A mostra é 
dividida em sete seções orga-
nizadas de uma maneira que 
leva os visitantes a viajarem no 
mundo de Hogwarts, a escola de 
magia e bruxaria frequentada 
por Harry. À exposição foram 
adicionadas peças americanas.

A viagem inicia com a ideia 
na cabeça da autora da obra, 
J.K. Rowling. Foi em junho de 
1990, quando Rowling, sentada 
no trem que ia de Manchester a 
Londres, começou a imaginar o 
personagem de Harry Potter, o 
bruxo de cabelos pretos, óculos 
ovais e uma cicatriz em forma de 
raio na testa. Assim, oito anos 
depois, alguns rabiscos numa 
folha de papel tomaram forma 
e se tornaram “Harry Potter e 
a Pedra Filosofal”, o primeiro 
livro da saga. 

Teatro de Londres recebeu peça da saga no ano passado.

O congolês Denis Mukwege e a iraquiana Nadia 
Murad foram laureados na sexta-feira (5) com 
o Nobel da Paz de 2018 “por seus esforços para 
acabar com o uso da violência sexual como uma 
arma de guerra e confl ito armado”. O ginecologis-
ta Mukwege, conhecido como “doutor milagre”, 
passou grande parte da sua carreira tratando as 
vítimas de violência sexual na República Demo-
crática do Congo.

Além disso, foi um crítico do governo congolês 
e de outros países por não fazerem o sufi ciente 
para acabar com os abusos contra mulheres, 
principalmente em locais que estão enfrentando 
confl itos armados. Segundo a Academia do No-
bel, o médico de 63 anos e sua equipe trataram 
cerca de 30 mil vítimas.

Murad, por sua vez, é uma mulher da minoria 
religiosa yazidi. Ela se tornou uma ativista dos 
direitos humanos após ter sido escrava sexual 
do Estado Islâmico (EI) no Iraque por três me-
ses. Descrita como uma pessoa que mostra uma 
“coragem incomum”, ela fugiu dos terroristas 
em 2014 e liderou uma campanha para impedir 
o tráfi co de seres humanos e libertar os yazidis 
da perseguição.

Mas a Minsait, uma com-
panhia da Indra, aponta 
que essa percepção 

está longe de ser verdadeira. 
Na verdade, essa tecnologia 
terá impactos claros no nosso 
dia a dia nos próximos 10 a 20 
anos. A tendência está baseada 
na velocidade exponencial de 
adoção de novas tecnologias na 
sociedade atual e nos avanços 
constantes a que se dedicam 
as grandes empresas do setor 
tecnológico. 

“Entendemos que os benefí-
cios gerados com a adoção do 
computador quântico serão 
fundamentais principalmente 
na área de pesquisa e desenvol-
vimento, especialmente quan-
do aplicado para resolver um 
problema em um tempo muito 
curto, como simular e otimizar 
processos como a construção 
de aviões mais seguros, projetar 
modelos econômicos, otimizar 
sistemas de inteligência arti-
fi cial, ou simular todo tipo de 
moléculas, o que nos permitirá 
descobrir novos materiais, ou 
desenvolver novos remédios”, 
afi rma Wander Cunha, head da 
Minsait no Brasil.

E por que não estamos usan-
do a computação quântica? 

O ex-presidente da Coreia do 
Sul, Lee Myung-bak, foi con-
denado na sexta-feira (5) por 
um tribunal de Seul a 15 anos 
de prisão, além de pagar uma 
multa de 13 bilhões de wons 
(cerca de US$ 11,5 milhões) 
por vários crimes de corrupção. 
O Tribunal do Distrito Central 
de Seul decidiu que Lee, que 
governou no país entre 2008 e 
2013, é o proprietário de fato 
do fabricante de autopeças 
DAS, empresa liderada pelo 
irmão do ex-presidente e que 
concentra várias das acusa-
ções contra ele.

Por isso, a Justiça consi-
derou que Lee, de 76 anos, 
orquestrou o desvio de ativos 
da companhia para fi ns pesso-
ais e políticos. A promotoria 
considerava provado que Lee 
tinha defraudado cerca de 35 
bilhões de wons (US$ 30,9 
milhões) para a empresa. No 
entanto, os três juízes do tri-
bunal só consideram provado 
que ele desviou 24 bilhões 
(US$ 21,2 milhões).

Por outro lado, o tribunal 
considerou Lee culpado por 
aceitar uma propina de US$ 

Ex-presidente da Coreia do Sul, Lee Myung-bak.
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Computação quântica: como 
será nossa vida daqui dez anos?
Falar de “computação quântica” nos dias atuais é quase como pensar em fi cção científi ca – à primeira 
vista, parece algo com funcionamento complexo e obscuro, sem perspectiva de benefícios claros 
dentro de muitos anos

Os benefícios gerados com a adoção do computador quântico 

serão fundamentais principalmente na área de

pesquisa e desenvolvimento.
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a um grau kelvin (-272,15°C) 
e sem interferências externas.

Além disso, a complexidade 
de assegurar que a informação 
contida em um qubit físico 
não mude de forma impre-
vista também representa um 
obstáculo que ainda não foi 
superado. “A mera interação 
com o computador quântico 
produz essas instabilidades, 
o que torna muito complexo 
realizar cálculos e recuperar os 
resultados de maneira estável”, 
afi rma Cunha.

Obter todas essas vantagens 
tem um preço signifi cativo. A 
Minsait aponta dois desafi os 
fundamentais para serem 
resolvidos até à adoção efi caz 
do computador quântico em 
massa: superar condições físi-
cas e garantir cibersegurança 
das informações contidas nos 
qubits. Em relação ao primeiro 
tópico, é necessário lembrar 
que, para garantir o funcio-
namento de um computador 
quântico, é necessário que as 
temperaturas sejam inferiores 

Essa mudança rápida gera ou-
tra preocupação: ciberseguran-
ça. Muita gente se preocupa com 
o fato de que, devido à massiva 
capacidade de processamento 
dos computadores quânticos, 
uma grande parte dos sistemas 
criptográfi cos que asseguram a 
transmissão de informação hoje 
em dia se tornassem obsoletos 
– já que a limitação de custo e 
tempo poderia deixar de ser um 
problema para os computadores 
quânticos, comprometendo 
uma grande quantidade de 
informação sigilosa.

De acordo com a Minsait, hoje 
já existem projetos que visam 
desenhar os primeiros sistemas 
criptográfi cos resistentes contra 
tecnologia de computação quân-
tica. “A China já está realizando 
seus primeiros testes com essa 
nova tecnologia, a qual permite 
utilizar partículas subatômicas 
para transmitir informação en-
tre pontos distantes de maneira 
imediata e segura utilizando 
princípios quânticos. Com essa 
tecnologia já não seria necessá-
ria a criptografi a tradicional, já 
que a transmissão de informação 
seria imediata”, destaca Cunha.

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

Ex-presidente da Coreia do Sul é 
condenado a 15 anos de prisão

5,85 milhões da Samsung para 
conseguir que o então mandatá-
rio perdoasse a pena de prisão 
contra o presidente do maior 
grupo empresarial sul-coreano, 
Lee kun-hee, por fraude fi scal.

Lee Myung-bak não esteve 
presente na leitura do veredic-
to, em protesto pela decisão do 
tribunal de permitir que fosse 
transmitida ao vivo pela tele-
visão, considerando se tratar 
de um caso de interesse geral. 

Ele sempre defendeu sua 
inocência e insistiu em que todo 

o processo é uma manobra 
vingativa do atual presidente 
Moon Jae-in.

Trata-se do quarto ex-presi-
dente sul-coreano condenado 
à prisão após Chun Doo-hwan 
- que liderou a última junta 
militar até 1987 - e os também 
conservadores Roh Tae-woo e 
Park Geun-hye, sucessora de 
Lee e deposta de seu cargo 
em 2017, por conta de seu 
envolvimento no escândalo 
de corrupção da “Rasputina” 
(Agência EFE).

Nobel da Paz foi para ativistas 
contra violência sexual

Segundo a Academia, Murad é mais uma das 
milhares de mulheres que sofreram abusos se-
xuais no Iraque. A violência sexual é utilizada 
pelo grupo terrorista como uma arma de guerra 
(ANSA).

Harry Potter comemora 20 anos 
com exposição em Nova York

E daquilo que parecia uma 
obra para crianças, virou um 
fenômeno mundial, mudando 
para sempre a vida da autora. Na 
mostra, livros raros, manuscri-
tos e objetos mágicos da coleção 
britânica, além de um material 
proveniente dos arquivos de 
Rowling. Além da exposição, o 
museu organizou uma série de 
eventos colaterais, como labora-
tórios artísticos, clubes do livro 

e cursos de escrita.
“Vinte anos depois, Harry 

Potter ainda é um fenôme-
no internacional e continua 
a crescer. Todos no mundo 
amam ler, e essa mostra não só 
reconhece e celebra o sucesso 
de Rowling, mas explora a 
história por detrás da magia”, 
disse à ANSA Alexander Lock, 
um dos curadores britânicos da 
exposição (ANSA).

Proibidas ‘rajadas’ a 
partir de helicópteros

O secretário estadual de Seguran-
ça do Rio, general Richard Nunes, 
proibiu que helicópteros da polícia 
atirem em forma de rajada durante 
operações em comunidades e que 
somente sejam feitos disparos em 
legítima defesa da tripulação, das 
equipes em terra e da população. 
A medida consta em uma instrução 
normativa editada assinada por ele.

O documento traz normas so-
bre o emprego de aeronaves nas 
operações em áreas consideradas 
sensíveis, defi nidas como “locali-
dades onde se presume que possa 
ocorrer elevado e iminente risco de 
confronto armado com infratores da 
lei, em razão do desencadeamento 
de uma operação policial, colocan-
do em risco, acima do tolerável, os 
policiais e a população em geral”. 

Entre as localidades estão aquelas 
próximas a unidades de ensino, 
creches, postos de saúde e hospitais. 
As normas especifi cam que “o em-
prego de arma de fogo embarcado 
em aeronave somente seja utilizado 
quando estritamente necessário 
para legítima defesa dos tripulantes, 
equipes terrestres e população civil. 
E que no disparo de arma de fogo 
sejam efetuados no modo intermi-
tente [com intervalos, ao contrário 
de rajadas], observando o número 
mínimo de disparos para o atingi-
mento do objetivo almejado” (ABr).
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A - Jantar de Gala 
Uma noite de muita emoção e solidariedade. A 10ª edição do Jantar de 
Gala do Instituto Ronald McDonald, que aconteceu no Hotel Grand Hyatt 
São Paulo, na última segunda-feira (1), arrecadou R$ 670 mil. O evento 
contou com 32 empresas patrocinadoras e 13 apoiadoras. Em dez anos, 
a iniciativa já reuniu mais de R$ 8 milhões destinados a projetos que 
apoiam a cura do câncer infantojuvenil no país. O evento foi uma ótima 
oportunidade para que os empresários abraçassem a causa e tivessem 
uma importante participação no sentido de apoiarem a cura do câncer 
em crianças e adolescentes. Saiba mais em (www.institutoronald.org.br).

B - Trainee e Estágio 
A Cielo lançou o Programa Jovem Talento Cielo, que vai selecionar Trai-
nees e Estagiários para início em 2019. A empresa busca novas maneiras 
de pensar e desenvolver produtos, processos e negócios, em um am-
biente ágil e desafi ador. Para o Programa de Trainee 2019, a companhia 
oferece 12 vagas para jovens com graduação entre dezembro de 2016 e 
2018. Já para o Programa de Estágio Cielo 2019, a companhia busca 60 
estudantes que, em 2019, estejam matriculados no penúltimo ou último 
ano da faculdade. Inscrições pelo site (www.cielo.com.br/carreiras). 

C - Corrida Noturna
Os apaixonados por corridas de rua podem começar a contagem regres-
siva: está se aproximando a mais charmosa corrida noturna da Serra 
Gaúcha. A ‘Sparkling Night Run 2018’ ocorre na noite de 10 de novembro, 
em Bento Gonçalves. Ainda há tempo para garantir presença na prova: as 
inscrições estão no segundo lote e possibilitam uma série de vantagens 
aos corredores, entre eles o recebimento de um kit personalizado; passe 
livre para participar da Festa do Espumante, realizada na sequência da 
prova, e a oportunidade de praticar atividade física de forma prazerosa 
em meio aos principais monumentos da capital brasileira do vinho. Saiba 
mais em: (www.sparklingnightrun.com.br).

D - Festejos de Natal
A São Paulo Turismo abriu o edital de chamamento para parcerias de 
promoção, organização e realização dos festejos de Natal da cidade de 

São Paulo, entre 25/11/2018 e 06/01/2019, com projetos como árvores, 
presépios, decorações típicas, ações interativas, apresentações artísticas 
como corais, orquestras, shows e peças teatrais, além de iluminação e 
sinalização de áreas com a temática natalina. Uma oportunidade para 
empresas privadas participarem da decoração no período do Natal e 
expor suas marcas na cidade. Mais informações por meio do e-mail (dte@
spturis.com) ou pelo tel. (11) 2226-0671. Edital em: (http://imprensa.
spturis.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Chamamento_2018.pdf).

E -  Aprimoramento em Saúde 
O Centro Infantil Boldrini, hospital que é referência no tratamento de 
câncer e doenças do sangue em crianças e adolescentes, abriu processo 
seletivo para profi ssionais que desejem participar do PAP 2019 (Programa 
de Aprimoramento Profi ssional na área da Saúde). O hospital oferece 
vagas com bolsas de estudo para profi ssionais formados ou estudantes 
que concluam graduação até o fi nal deste ano nas áreas de Enfermagem, 
Assistência Social, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Biologia, Biome-
dicina, Farmácia, Bioquímica e Química. As inscrições podem ser feitas 
até o próximo dia 26 pelo site do próprio hospital (www.boldrini.org.br). 

F - Construindo Legados
Acontece entre os dias 10 e 11 de novembro, no Espaço Pro Magno, a 
14ª edição do Pixel Show, maior evento de criatividade da América La-
tina. Uma das novidades é a 1ª edição do Espaço RH. Objetiva promover 
networking e “speed dating” com recrutadores de mais de 30 empresas, 
de diversos segmentos que possuem a criatividade como core do seu 
produto ou serviço. Serão realizadas de 300 a 400 entrevistas, nos dois 
dias de evento. Entre as recrutadoras estão nomes, como: Omelete 
Company (responsável pelo site Omelete, CCXP e GameXP), agências 
de publicidade Interbrand, Mutato, Cheil e w3haus, além das startups 
de base tecnológica Farfetch, Easy Carros, Vtex, entre outras. Mais 
informações: (pixelshow.co). 

G - Proteção Eletrônica
Com sede na Suécia, e presente em 28 países, a Gunnebo destaca-se 
como fornecedora de equipamentos de proteção eletrônica para o 
varejo (antenas, etiquetas, cadeados, CFTV e acessórios), além de ser 

uma referência em soluções de tecnologia para performance de loja 
(contadores de fl uxo, cofres inteligentes, monitoramento de PDV e 
transferência de mercadorias) que contribuem para melhorar a gestão 
e os resultados das companhias da indústria e do varejo. A empresa 
atende redes varejistas em todo o país, como Walmart, Carrefour, GPA, 
Sonda, Atacadão, Besni, C&A, Riachuelo, Marisa, Lacoste, Giorgio Ar-
mani, Centauro, Kiabi, Raia Drogasil, Leroy Merlin, entre outros. Saiba 
mais em: (http://www.gunnebo.com.br/).

H - Era da Indústria 4.0
A Trimble, fabricante mundial de tecnologias avançadas para a produti-
vidade, promove o Trimble Day, no próximo dia 30, no Espaço Milenium. 
Indústria 4.0 é o principal tema do evento, que reunirá cases e profi s-
sionais internacionalmente reconhecidos. O planejamento estratégico 
da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto e 
sua relação com a Indústria 4.0 será um dos temas tratados. Uma das 
principais apresentações do dia fi ca por conta da empresa americana 
Clark Pacifi c, responsável por projetos icônicos, como o conjunto de 
edifícios “Escondido Village Graduate Housing”, que foi totalmente pré-
-moldado e que, inclusive, concorre ao prêmio Tekla BIM Awards nos 
EUA. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link (https://
goo.gl/Xqg7cs).

I - Cultura e Compras
A celebrada Art Basel, que existe há quase 50 anos, desde 1970, e é uma 
das mais importantes feiras de arte do planeta, realiza sua edição norte-
-americana de 6 a 9 de dezembro no Miami Beach Convention Center. 
Trata-se de uma ótima oportunidade para visitar a cidade, combinando 
cultura e compras. O evento conecta artistas, colecionadores e galerias em 
torno de pinturas, esculturas, fi lmes, fotografi as, instalações e trabalhos 
da maior qualidade. São 268 galerias participantes de 34 países, sendo 
29 pela primeira vez, com uma forte presença de artistas e galeristas 
da América Latina, o que refl ete a grande importância da mostral para 
toda a região. Mais informações (www.artbasel.com).

J - World of Concrete 
Entre os dias 22 e 25 de janeiro, em Las Vegas, será realizada uma nova 
edição da World of Concrete, uma das maiores feiras internacionais de-
dicadas à indústria do concreto e alvenaria. O Departamento Comercial 
da Embaixada Americana e a Sobratema, em parceria com a Transline 
Viagens e Turismo estão organizando uma delegação ofi cial brasileira 
para visitar o evento, com intuito de oferecer uma oportunidade aos 
empresários brasileiros para conhecer os lançamentos preparados pelos 
fabricantes e para ampliar o relacionamento com companhias interna-
cionais e profi ssionais de outros países. Mais informações: (http://www.
sobratema.org.br/Programas/300187).

A - Jantar de Gala 
Uma noite de muita emoção e solidariedade. A 10ª edição do Jantar de 

São Paulo, entre 25/11/2018 e 06/01/2019, com projetos como árvores, 
presépios, decorações típicas, ações interativas, apresentações artísticas 
como corais orquestras shows e peças teatrais além de iluminação e

Certos atributos são 

importantes para quem 

deseja se destacar na 

empresa

Diante da era da transfor-
mação nas empresas, 
onde a necessidade de 

mudanças de cultura compor-
tamental e de estrutura se fa-
zem cada vez mais presentes, é 
importante que os profi ssionais 
estejam atentos às atitudes 
que garantam excelência no 
trabalho e que o qualifi cam de 
forma positiva. 

As empresas precisam cada 
vez mais de profi ssionais que 
colaborem com vantagem com-
petitiva diante de um cenário 
de maior concorrência e crise, 
onde somente o profi ssional 
de alta performance eleva a 
chances de apresentar este di-
ferencial. Sendo assim, contam 
com profi ssionais que:

1). São proativos – Ter 
iniciativa é um valor importan-
te para o profi ssional de alta 
performance. Ao fazer não só 
aquilo que lhe é pedido, mas 
sim, tudo o que precisa ser 
feito, o profi ssional demons-
tra que é capaz de analisar o 
trabalho como um todo e de 
pensar de forma estratégica, 
prevendo os próximos passos 
e diminuindo riscos;

2). Sabem receber feed-

backs – É importante saber 
ouvir o retorno do seu líder 
sem pré-julgamentos e en-
tender quais aspectos do seu 
trabalho são positivos e quais 
podem ser aprimorados. Tra-
balhando juntos e avaliando 
onde a mudança será melhor 
aproveitada, o trabalho com 
certeza irá render mais;

3). Buscam a excelência 

– Profi ssionais que buscam 
alta performance realizam as 
tarefas com zelo, dedicação 
e disciplina. Esses atributos 

reunidos são de extrema im-
portância para quem busca 
ser o melhor naquilo que faz;

4). Aceitam bem as mu-

danças – Num mundo tão 
veloz quanto o nosso é preciso 
estar apto às mudanças e aos 
novos modos de operação. 
É normal ao ser humano se 
sentir desconfortável diante de 
mudanças muito bruscas, mas, 
ao entender que são melhorias 
e que os processos são adap-
táveis, a alta performance no 
trabalho irá despontar;

5). Desenvolvem a inte-

ligência emocional – Nem 
sempre é possível trabalhar 
apenas ao lado de pessoas 
que gostamos ou fazer apenas 
as tarefas que consideramos 
agradáveis. Assim como na 
vida social, no ambiente de 
trabalho também é preciso 
saber lidar com as situações 
adversas, não se deixando 
infl uenciar pelo pessimismo e 
outros sentimentos que não o 
ajudarão a crescer;

6). Trabalham bem em 

equipe – Estar preparado 
para o diálogo, para ouvir no-
vas ideias ou contrariedades 
é fundamental no ambiente 
corporativo. Aliado à inteli-
gência emocional, o trabalho 
em equipe fl ui e apresenta 
resultados satisfatórios para o 
funcionário e para a empresa;

7). Orientam-se por re-

sultados – Ao lembrar que o 
foco no ambiente de trabalho 
é cada vez mais os resultados 
apresentados – e não o bater 
cartão em horário estipulado – 
pensar no que se quer atingir 
com cada ação é outro atributo 
importante de quem deseja se 
destacar nas empresas.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas,

palestrante, coach executiva e
diretora da Emovere You

(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)

Em nove meses, saltou de 679 
para 835 o número de cervejarias 
artesanais independentes em ope-
ração no Brasil. O comparativo en-
tre os dados de dezembro de 2017 
e setembro de 2018 foi realizado 
pelo Ministério da Agricultura. O 
crescimento é de 23% no período. 
São 169.681 produtos registrados 
por estas cervejarias. No que tange 
o mercado regional, o Sul ainda é 
região com o maior número de cer-
vejarias com 369 empresas seguido 
por Sudeste (328), Nordeste (61), 
Centro-Oeste (51) e Norte (26). 

Entre os estados, o Rio Grande 
do Sul ocupa o primeiro lugar tanto 
em número de cervejarias (179) 
quanto em densidade (cervejarias 
X habitante). No que diz respeito à 
quantidade de negócios deste tipo, 

São Paulo ocupa o segundo lugar 
(144) e a lista segue com Minas 
Gerais (112), Santa Catarina (102), 
Paraná (88), Rio de Janeiro (56), 
Goiás (25), Pernambuco (18), Espí-
rito Santo (16) e Mato Grosso (12). 

O geógrafo Eduardo Marcusso e o 
auditor fi scal federal agropecuário 
Carlos Vitor Müller são os autores 
do estudo que revela os números. 
Eles destacam a importância da 
transparência ativa dos dados 
públicos e como estes contribuem 
para gerar uma ambiente setorial 
mais estruturado. 

Para o presidente da Associação 
Brasileira de Cerveja Artesanal 
(Abracerva), Carlo Lapolli, o 
crescimento é acompanhado pelo 
aumento da representatividade do 
setor no consumo. (Abracerva). 

O Banco Mundial reduziu pela 
metade a previsão de cresci-
mento da economia brasileira 
para este ano. No relatório re-
gional semianual “Sobre Incer-
tezas e Cisnes Negros: Como 
Gerenciar Riscos na América 
Latina e Caribe”, divulgado 
na sexta-feira (5), a previsão 
para a expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB) no país caiu 
de 2,4% de 1,2%. Para 2019, 
também houve diminuição na 
estimativa: de 2,5% para 2,2%.

No relatório, o Banco Mundial 
lembra que, no fi m de junho, 
o Banco Central reduziu sua 
estimativa de crescimento em 
2018 para 1,6% (a previsão 
anterior era de 2,6%), após a 
greve dos caminhoneiros que 
paralisou setores da economia. 
“A persistência de grandes 
e aparentemente intratáveis 
défi cits fi scais, a falta de uma 
reforma previdenciária signifi -
cativa e a crescente incerteza 
política sobre as eleições de 
outubro, colocaram em questão 

Banco Mundial prevê menor crescimento da economia 

brasileira este ano.

O indicador mede a in-
fl ação ofi cial do país e 
acelerou em relação a 

agosto, quando houve defl ação 
de 0,09%. O IPCA acumula 
4,53% em 12 meses, período 
que vai de outubro de 2017 
a setembro de 2018. Já entre 
janeiro e setembro deste ano, 
a infl ação acumula variação de 
3,34%. A infl ação do mês pas-
sado também foi maior que a 
de setembro de 2017 (0,16%).

O grupo transportes teve 
o maior impacto no IPCA de 
setembro, porque apresentou 
alta de 1,69% após queda de 
1,22% em agosto. A variação foi 
puxada pelos combustíveis e foi 
a maior para um mês de setem-
bro desde o início do Plano Real, 
em 1994. Entre os combustíveis 
pesquisados, apenas o gás vei-
cular teve uma desaceleração 
de preços. A gasolina saiu de 
-1,45% em agosto para 3,94% 
em setembro, o etanol foi de 
-4,69% para 5,42% e o óleo 
diesel, de -0,29% para 6,91%.

O gerente do Sistema Nacional 
de Índices de Preços do IBGE, 
Fernando Gonçalves, explicou 
que o reajuste do diesel - 13% 
nas refi narias em 31 de agosto 

Comer fora de casa também fi cou mais caro 0,29% em setembro.

BC decreta liquidação 
extrajudicial da 
Walpires

O Banco Central (BC) decretou a 
liquidação extrajudicial da Walpires 
Corretora de Câmbio, Títulos e Va-
lores Mobiliários. A corretora, em 
operação desde 1963, foi liquidada 
por “grave situação patrimonial e 
de liquidez”. O BC cita também 
“graves violações às normas legais 
que disciplinam a atividade da 
instituição, bem como a existência 
de prejuízos que sujeitam a risco 
anormal os seus credores”. No site 
da corretora, há um aviso sobre o 
encerramento das atividades da 
empresa. 

A determinação do regime 
especial ocorre quando a fi scali-
zação do BC verifi ca algum tipo de 
problema na instituição fi nanceira, 
como ausência de liquidez, desvio 
de dinheiro, descumprimentos 
de normas ou não pagamento de 
obrigações. Antes da liquidação 
extrajudicial, o BC faz intervenção 
para tentar resolver os problemas 
da instituição. Quando isso não é 
possível, é decretada a liquidação. 
O BC elabora, internamente, um 
inquérito para apurar as causas 
da quebra das instituições fi nan-
ceiras. O inquérito é enviado ao 
Ministério Público, que promove 
ações de responsabilidade contra 
os gestores (ABr).
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Puxada pelos combustíveis, 
infl ação pelo IPCA subiu 
para 0,48% em setembro

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve variação de 0,48% em setembro, anunciou na 
sexta-feira (5), no Rio de Janeiro, o IBGE

- impactou o consumidor fi nal e 
a taxa de combustíveis. As pas-
sagens aéreas também puxaram 
a infl ação dos transportes com 
uma alta de 16,81%, invertendo o 
sentido da variação de preços de 
agosto, que havia sido de -26,12%.

Outro grupo que está entre as 
principais despesas das famílias 
é o de alimentos e bebidas, que, 
junto com os transportes, soma 
uma fatia de 43% dos gastos. 
Em setembro, esse grupo teve 
alta de 0,1%, após dois meses 

seguidos de queda. As frutas 
(4,42%), arroz (2,16%) e o pão 
francês (0,96%) contribuíram 
para a elevação de preços.

A alimentação fora de casa teve 
uma alta de 0,29% em setembro, 
enquanto a alimentação em casa 
não variou. Com a infl ação acu-
mulada em 4,53% em 12 meses, 
o índice fi ca ligeiramente acima 
do centro da meta do governo, 
que é de 4,5%. No início do ano, 
a taxa chegou a fi car abaixo dos 
3%, por conta da infl uência da 

safra do ano passado, que baixou 
o preço dos alimentos e gerou 
taxas negativas no grupo durante 
vários meses.

“Essas taxas negativas estão 
fi cando para trás e sendo subs-
tituídas por outras em 2018”, 
explica Gonçalves. Ele destaca 
também a alta do dólar durante 
o ano, as incertezas com a elei-
ção e a greve dos caminhoneiros 
como fatores que contribuíram 
para que o índice acumulado 
aumentasse (ABr).

Número de cervejarias artesanais 
cresceu 23% em 2018

Banco Mundial reduz para 1,2% 
previsão do PIB do Brasil

até mesmo esse crescimento 
modesto, com a previsão atual em 
1,2% para 2018”, diz o relatório.

A revisão da estimativa para 
o Brasil foi um dos motivos 
que determinaram a redução 
da expectativa de crescimento 
para a América Latina e Caribe. 
A previsão retraiu para 0,6% 
em 2018 e 1,6% em 2019. As 
previsões anteriores eram 1,8% 
neste ano, e 2,3% em 2019. Além 
da desaceleração no Brasil, a es-
timativa para a região foi afetada 
pela instabilidade de mercado 
iniciada em abril na Argentina, 
pela deterioração continuada da 

situação na Venezuela, e uma 
piora do cenário internacional. 

Se fosse desconsiderada a 
Venezuela, o PIB da região 
cresceria 1,6% este ano e 2,1% 
em 2019. O Banco Mundial 
destaca que a Venezuela “con-
tinua a implodir com uma crise 
econômica, fi nanceira e social 
sem precedentes na história 
moderna da região”. O PIB da 
Venezuela deverá cair 18,2% 
em 2018. A infl ação acumula-
da esperada é de 1.000.000% 
até o fi m do ano. Mais de 1,6 
milhão de pessoas deixaram a 
Venezuela desde 2015 (ABr).
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“Mayday” para o 
desemprego

“Acima de tudo, 

tente alguma coisa”  

(F.D.Roosevelt)

Caso a altitude da cabine 
de um avião ultrapasse 
os 14 mil pés (o normal 

são 8 mil), ocasionando a famo-
sa despressurização, máscaras 
de oxigênio automaticamente 
são liberadas, para que os 
passageiros tenham suprimen-
to de oxigênio enquanto os 
pilotos conduzem a aeronave 
a uma altitude segura em que 
possam respirar sem o auxílio 
das máscaras.

E quando o nosso grande 
avião Brasil atinge a marca dos 
quase 14 milhões de desem-
pregados, o que fazem seus 
pilotos? Nada! Absolutamente 
nada! Nesse avião, não existe 
um sistema automático para 
disponibilizar vagas de em-
prego até que a economia do 
país volte a crescer. Os pilotos 
do Brasil estão aparentemen-
te preocupados com outros 
assuntos. 

O Legislativo, com a eleição. 
O Judiciário, com o aumento 
de seus próprios salários. E o 
Executivo, apenas aguardando 
o fi m do mandato. Como essa 
pane não compromete o voo 
em si, mas apenas a sobrevi-
vência dos passageiros, eles 
prosseguem o voo como se não 
houvesse nada como o avião.

O avião Brasil já se encontra 
há muito tempo numa situação 
de mayday. Todavia, como a 
atual tripulação não irá acionar 
o botão no painel superior para 
liberar manualmente as más-
caras de oxigênio, restará aos 
novos pilotos, que assumirão 
o comando da aeronave em 
janeiro, a solução imediata e 
fi rme dessa pane. 

Os 13 milhões de desempre-
gados não podem esperar uma 
hora a mais de voo sequer. Pela 
média de contratações (400 
mil vagas abertas no primeiro 
semestre), precisaríamos de 
inaceitáveis 17 anos para zerar 
esse estoque. Isso sem somar 
o acréscimo da população que 
está atingindo a idade para tra-
balhar e chegando ao mercado 

de trabalho a cada ano.
Praticamente todos os pos-

tulantes ao cargo de coman-
dante do avião Brasil propõem 
a mesma cartilha para resolver 
a pane: reforma da Previ-
dência, reforma tributária, 
redução do défi cit fi scal etc. e 
tal. Essas reformas, por mais 
bem-vindas e necessárias que 
sejam, levarão meses, senão 
anos, para serem implemen-
tadas. Isso se o Congresso 
aprová-las. E até lá, quando vão 
cair as máscaras para garantir a 
sobrevivências dos passageiros 
desempregados?

Nenhum candidato, efetiva-
mente, apresentou propostas, 
pelo menos até agora, de como 
resolver a pane do emprego de 
forma imediata e fi rme. Nós, 
pilotos, quando temos uma 
emergência em voo, agimos 
imediata e assertivamente 
para saná-la o mais rápido 
possível. Espera-se a mesma 
atitude do comandante eleito 
para assumir o avião em pane 
chamado Brasil. 

Se nem ele (ou ela) ou seus 
economistas tiverem uma 
proposta, sugiro dar um con-
trol C - control V no famoso 
e bem-sucedido programa do 
Presidente Roosevelt para 
combater a Grande Depres-
são americana nos anos 1930, 
conhecido por New Deal. Para 
efeito de comparação, naquele 
período, o desemprego chegou 
a 25% nos EUA. Hoje, no Brasil 
de 2018, só na faixa etária dos 
jovens de 18 a 24 anos, essa 
taxa chega a alarmantes e 
inaceitáveis 27%. 

Trata-se ou não uma situ-
ação de mayday, que pede 
o acionamento imediato do 
botão de liberação de oxigênio 
para os milhões de passageiros 
desempregados a bordo do 
avião Brasil? Por favor, senhor 
candidato: resolva essa pane 
assim que assumir o comando 
do voo.  

Como comandante do avião 
Brasil, você tem a obrigação 
de solucioná-la.

(*) - É piloto de linha aérea e 
Presidente-fundador da ONG ‘Eu 

Consigo’, que ajuda quem está sem 
emprego a conseguir um.

Sady Bordin (*)

Em setembro de 2017, Lucas Begalli 
Zamora, de 10 anos, morreu ao se engasgar 
com um lanche durante um passeio esco-
lar. O caso aconteceu em Campinas. Para 
enfrentar o perigo iminente para crianças 
em situações como essa, o Congresso Na-
cional aprovou o projeto dos deputados 
Ricardo Izar (PP-SP) e Pollyana Gama 
(PPS-SP).

A proposta foi sancionada pela Presi-

dência da República e transformada na 
Lei Lucas. A proposta obriga as escolas, 
públicas e privadas, de educação infantil 
e básica a fazerem curso de capacitação 
de professores e funcionários em noções 
básicas de primeiros socorros. Essa obri-
gação vale também para estabelecimentos 
de recreação infantil.

A deputada Pollyana Gama ressalta as-
pectos do projeto. “É importante dizer que 

esse curso deverá ser ofertado a cada dois 
anos. Também impomos aqui penalidades 
para quem não cumprir a lei. No caso, 
desde notifi cação do descumprimento, 
multa e até mesmo cassação do alvará 
ou responsabilização patrimonial”, disse.

O objetivo do treinamento é possibilitar 
que os professores consigam agir em situ-
ações emergenciais enquanto a assistência 
médica especializada não for proporciona-

da. Para o deputado Edmilson Rodrigues 
(Psol-PA), a lei vem em boa hora. “Eu sou 
do Pará, onde se come muito peixe, muito 
pescado e é muito comum crianças fi carem 
entaladas com espinha, e se você não sabe 
cuidar vidas se perdem, daí a importância 
de noções de primeiros socorros para os 
professores, para os orientadores de cre-
ches, enfi m para todos os educadores”, 
afi rmou (Ag.Câmara).

As deduções serão de 4% do imposto devido pelas pessoas 

jurídicas, e de 6% pelas pessoas físicas.

Os estabelecimentos ou os 
indivíduos que se enquadrem 
como microempresa, empre-
endedor individual ou familiar 
rural, contarão com benefícios 
fi scais a projetos de reforma, 
ampliação e estruturação das 
agroindústrias artesanais, à 
semelhança dos benefícios 
oferecidos pela Lei Rouanet a 
projetos culturais fi nanciados 
por recursos privados.

É o que estabelece o projeto 
que cria a Política de Inves-
timento e Fortalecimento da 
Agroindústria Familiar (Agro-
forte), com o objetivo de captar 
recursos destinados a aplicação 
em maquinário, reforma da 
infraestrutura de produção 
e capacitação profi ssional. O 
texto será analisado em caráter 
terminativo na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Se-
nado, onde tramita atualmen-
te, sob a relatoria do senador 
Ronaldo Caiado (DEM-GO), 
que apresentou voto favorável 
à proposição.

O projeto estabelece que, 
a partir do ano-calendário de 

Libras como disciplina 
obrigatória nas 
escolas públicas

A Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) pode ser incluída como 
disciplina obrigatória nas esco-
las públicas. A ideia legislativa 
foi apresentada em março, por 
meio do Portal e-Cidadania e, 
em menos de quatro meses, re-
cebeu mais de 20 mil apoios de 
internautas. A proposta aguarda 
relatório na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado.

A libras é um conjunto de 
gestos usados por defi cientes 
auditivos para a comunicação 
com outras pessoas, surdas ou 
não. Quem apresentou a ideia 
legislativa foi a pedagoga Marilei 
Monteiro, de São Paulo. Ela argu-
menta que a Libras “é a segunda 
língua ofi cial brasileira”, já que a 
Lei 10.436, de 2002, reconhece o 
sistema “como meio legal de co-
municação e expressão” do país.

“Fica evidente a negligência 
nessa questão, pois o surdo não 
é alfabetizado em sua primeira 
língua, a libras, mas sim em sua 
segunda, o português. O surdo 
chega à escola semsaber  libras, 
tornando praticamente inútil o 
trabalho do intérprete em sala de 
aula”, afi rma Marilei. A relatora 
na CDH é Ana Amélia (PP-RS). 
Se o parecer da senadora for favo-
rável, a sugestão será convertida 
em projeto (Ag.Senado).

Redução do preço dos combustíveis foi uma das exigências da greve dos caminhoneiros, em maio.

A subvenção do diesel foi 
uma das promessas do 
governo em troca do fi m 

da greve dos caminhoneiros, 
ocorrida em maio. A MP, que 
perderia a validade no dia 10 
de outubro, foi aprovada pelo 
Senado no início de setembro, 
em votação simbólica. O total 
de recursos direcionado à sub-
venção será de R$ 9,5 bilhões e 
ela será limitada a R$ 0,30 por 
litro do combustível. 

O benefício vale até 31 de 
dezembro de 2018. A inicia-
tiva do governo não impede 
o aumento do preço do óleo 
diesel em razão das condições 
de mercado do setor; o texto 
apenas concede um desconto 
pago com recursos do Orça-
mento federal para manter 
o compromisso de redução 
de R$ 0,46 nas bombas dos 
postos. Com a sistemática, se 
houver aumento do preço de 

Ministro da Fazenda da 

Argentina, Nicolás Dujovne.

O ministro da Economia da 
Argentina, Nicolás Dujovne, 
reconheceu  que a economia 
do país ficará em recessão 
“durante um tempo”, mas 
que as políticas do presidente 
Mauricio Macri conseguiram 
evitar uma crise. “Sabemos 
que temos meses difíceis pela 
frente. Mas também sabemos 
que, sem essas medidas, teria 
sido muito pior. Conseguimos 
evitar uma crise”, declarou o 
ministro à rádio “La Red”.

“A economia argentina está 
em recessão, fi cará em recessão 
por um tempo. O importante é 
que temos um ‘piloto de tem-
pestades’, o presidente, que 
realmente, com muita coragem, 
decidiu avançar nas medidas 
que eram necessárias para 
estabilizar a situação”, alegou 
Dujovne. Para ele, essa solução 
passa por “acelerar o caminho 
para o equilíbrio fi scal”, razão 
pela qual o governo enviou ao 
Congresso um projeto de lei de 
orçamento para o próximo ano 
com equilíbrio fi scal primário.

“Agora temos uma política 
monetária muito restritiva, por 
muitos meses, de tal maneira a 
estabilizar a moeda, que estava 
muito enfraquecida nos últimos 
meses”, afi rmou, ao reiterar que 
a Argentina teve em 2018 um 
conjunto de eventos como a 
seca - que afetou fortemente a 
produção agrícola - e a volati-

Candidaturas de 
militares também 
cresceram

Temas ligados à lei e à ordem, 
como segurança pública e com-
bate à corrupção, fortalecem as 
candidaturas de militares ao lon-
go das últimas eleições nos mais 
distintos cargos. Pelos dados 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), 961 candidatos militares 
disputam as eleições neste ano.

Na lista de concorrentes, 
estão os presidenciáveis o ca-
pitão da reserva do Exército 
Jair Bolsonaro (PSL) e Cabo 
Daciolo (Patriota), do Corpo 
de Bombeiros do Rio de Janei-
ro. Do total, 575 são policiais 
militares, 202 são das Forças 
Armadas, 88 estão na reserva e 
96 são do Corpo de Bombeiros.

Em 2014, 765 militares con-
correram às eleições, um núme-
ro 194 menor em comparação à 
disputa deste ano. Para o cientis-
ta político da UnB, Lúcio Rennó, 
apesar de não ter ocorrido um 
crescimento expressivo, há um 
desejo do eleitorado de resolver 
problemas do seu cotidiano e 
que, por vezes, estão entre as 
habilidades dos militares.

“Há uma sensação de medo 
no país todo. Até em locais onde 
a incidência ofi cial de crimes é 
relativamente baixa, o medo é 
alto, então esse tema favorece 
muito a uma retórica de combate 
ao crime e, nesse sentido, os mi-
litares em geral são favorecidos”, 
avaliou Rennó, ao ressaltar que 
a presença de candidaturas de 
178 policiais civis é associada 
aos mesmos anseios que ligam 
o eleitorado aos nomes de 
militares das Forças Armadas, 
Corpo de Bombeiros e Polícia 
Militar (ABr).

Mudou o perfi l dos candidatos, aumentando o número de 

empresários e advogados.

Defi nir o perfi l da socie-
dade brasileira a partir das 
ocupações dos candidatos 
nestas eleições pode ser 
mais complexo do que se 
imagina. Em meio às 29.090 
candidaturas (para todos os 
cargos) apresentadas nestas 
eleições, há um astrólogo, 
dois bailarinos, oito artistas 
de circo, nove catadores de 
recicláveis, 20 ambulantes e 
feirantes, além de 24 empre-
gados domésticos, 47 artesãos 
e 110 religiosos.

Mas a maioria dos nomes 
postos é formada por em-
presários e advogados, assim 
como homens e mulheres que 
simplesmente se declaram 
“deputados”, sem especifi car 
formação nem atividades 
profi ssionais. São 2.820 em-
presários, 1.719 advogados e 
1.097 que se autodenominam 
“deputado”. O professor de 
ciência política Antônio Testa, 
da UnB, observou que mudou 
bastante o perfi l dos candida-
tos, aumentando o número 
de empresários e advogados. 

“A partir das eleições de 
2010, houve um acensão 
muito grande de empresários 
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Subvenção para reduzir 
preço do óleo diesel vira lei
Foi transformada em lei a MP que concede subvenção para a venda e a importação do óleo diesel de 
uso rodoviário, com sua publicação na sexta-feira (5) no Diário Ofi cial da União, com vetos à coleta de 
informações, pela ANP, sobre a formação de preços praticada por agentes de mercado

referência, o preço de comer-
cialização também aumentará, 
para manter fi xo o desconto 
de R$ 0,30.

A cada mês também serão 
acrescentados ao preço de 
referência os valores de PIS/

Pasep e Cofins, incidentes 
sobre a receita da subvenção 
econômica, apurados no perío-
do mensal anterior. Se ao fi nal 
do ano houver crédito para a 
União em razão da sistemática 
de cálculo, os benefi ciários te-

rão 15 dias úteis para recolher 
os valores ao governo. O texto 
prevê ainda que, se o dinheiro 
para a subvenção acabar antes 
de 31 de dezembro, o programa 
de subsídios também se encer-
rará (Ag. Senado).

Empresários, advogados e deputados 
são maioria entre candidatos

e advogados, pessoas que antes 
bancavam candidaturas, e que 
depois passaram a se candida-
tar”. Testa analisa as candidatu-
ras de religiosos e militares, por 
exemplo. “O mesmo aconteceu 
com pastores evangélicos e 
policiais, este último grupo 
porque a questão da segurança 
entrou muito forte na agenda 
das eleições”.

Para Antônio Testa, no caso 
dos artistas, se eles não tiverem 
visibilidade, como o deputado 
federal Tiririca (PR-SP), um 
dos mais votados do Brasil nas 
eleições passadas, é “muito 
difícil” conseguir sucesso nas 

urnas. Porém, ele ressalta 
a importância de represen-
tantes entre artistas de rua, 
catadores, ambulantes e em-
pregados domésticos.

“Essa é uma velha estratégia 
que os partidos adotam para 
atrair votos, já que essas candi-
daturas estão concentradas em 
cargos proporcionais [deputa-
dos estadual, federal e distrital]. 
Como esses candidatos, muitas 
vezes, são lideranças em suas 
comunidades, eles conseguem 
500 votos ali, 300 daqui e isso 
ajuda nomes de seus partidos 
a conquistar mais vagas nos 
parlamentos”, disse (ABr).

Projetos de reforma de agroindústrias 
podem receber benefícios

2018 até o ano-calendário de 
2025, as deduções para apoio a 
projetos de reforma e estrutu-
ração das indústrias artesanais 
no âmbito do Agroforte, serão 
de 4% do imposto devido pelas 
pessoas jurídicas, e de 6% do 
imposto devido pelas pessoas 
físicas.

De autoria da senadora Kátia 
Abreu (PDT-TO), o projeto 

já havia sido aprovado tendo 
como relator o senador Cidinho 
Santos (PR-MT), que manteve 
o texto original da proposição. 
Na ocasião, ele observou que a 
indústria familiar traz, para o 
meio rural, benefícios econô-
micos, sociais e culturais. Além 
disso, ajuda a fi xar o homem no 
campo, gera renda e agrega va-
lor aos produtos (Ag.Senado).

Argentina fi cará em recessão 
“durante um tempo”

lidade internacional, o que foi 
“muito duro” para o país, já que 
não tinha terminado de “corrigir 
os desequilíbrios” econômicos.

Dujovne também ressaltou 
que os escândalos de corrup-
ção envolvendo grandes em-
presários e funcionários dos 
governos de Néstor e Cristina 
Kirchner afetaram a confi ança 
dos investidores.

A “tempestade” econômica 
vivida pela Argentina provocou 
no segundo semestre deste ano 
uma queda anualizada de 4,2% 
no PIB, o que interrompeu uma 
sequência positiva de quase um 
ano (Agência EFE).

Sancionada lei de curso de primeiros socorros em escolas



Muitos contribuintes 

acabam por recolher o 

tributo sobre uma base 

equivocada

A possibilidade de um 
aumento na alíquota 
do chamado “Imposto 

sobre Herança” tem levado di-
versos contribuintes a refl etir 
sobre sucessão patrimonial e, 
na maioria das vezes, optar por 
planejamentos sucessórios es-
truturados, com a antecipação 
da transferência patrimonial e 
o consequente recolhimento 
do referido imposto.

Vale lembrar que o chamado 
ITCMD incide não só sobre a 
herança (causa mortis), mas 
também sobre doações; como 
o próprio nome diz: Imposto 
sobre transmissão causa mor-
tis e doação - ITCMD.

Ocorre que, para fugir de 
um futuro e provável aumento 
na alíquota do ITCMD, muitos 
contribuintes acabam por re-
colher o tributo sobre uma base 
equivocada, especialmente no 
que diz respeito à transmissão 
de imóveis.

No estado de São Paulo tem 
sido constante a exigência de 
uma base de cálculo ilegal para 
o ITCMD. A Lei Estadual N° 
10.705/2000 expressamente 
determina que a base de cál-
culo do ITCMD, no caso de 
transmissão de bens imóveis, 
deve ser o valor venal e, por-
tanto, aquele usado como base 
para o IPTU (imóveis urbanos) 
e para o ITR (imóveis rurais). 

Todavia, o Decreto Estadual 
N° 55.002/2009 determina que 
a base de cálculo do ITCMD 
para imóveis urbanos será o 
valor de referência para fi ns 
de ITBI, valendo-se de uma 
tabela previamente fi xada pela 
autoridade municipal, onde o 
imóvel está localizado; e, para 
imóveis rurais, o valor defi nido 
pelo Instituto de Economia 
Agrícola (IEA).

Acontece que a tabela utili-
zada como referência para o 
ITBI (município) muitas vezes 
apresenta um valor maior que 
o valor venal utilizado para o 
IPTU. O mesmo acontece com 
o valor defi nido pelo IEA em 
relação ao valor base para o 
ITR. Em São Paulo existem 
casos com pagamentos 80% 
acima do limite legal!

Assim, muitos contribuintes 
têm levado a discussão para o 
Poder Judiciário e o Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP) 
consolidou entendimento no 
sentido de que a base de cálcu-
lo para o ITCMD deve seguir o 
disposto na Lei nº 10.705/2000 
e, portanto, o valor venal usado 
como base para o IPTU (imó-
veis urbanos) ou como base 
para o ITR (imóveis rurais).

Do ponto de vista do planeja-
mento (seja para doação ante-
cipada ou na transmissão causa 
mortis), é importante avaliar 
preventivamente a adequação 
da base de cálculo exigida pelo 
Fisco estadual ao limite legal 
permitido. Caso haja abusi-
vidade, o contribuinte deve 
buscar perante o judiciário a 
garantia de um recolhimento 
dentro dos parâmetros legais.

É importante também que 
eventual medida seja ingressa-
da preventivamente ao prazo 
do recolhimento do imposto, 
de modo a obter um provi-
mento judicial antecipado, 
evitando que o contribuinte 
se submeta ao pagamento 
indevido e aos infortúnios de 
uma restituição judicial.

No caso de contribuintes que 
já se submeteram ao recolhi-
mento abusivo, a via judicial 
também poderá ser utilizada 
para recuperação dos valores 
recolhidos indevidamente, 
desde que dentro do prazo 
prescricional de 5 anos, res-
saltando que a restituição só 
ocorrerá após o trânsito em 
julgado da ação.

O alerta que fi ca é a neces-
sidade de uma análise porme-
norizada do ITCMD incidente 
na sucessão patrimonial, tanto 
nos casos de transmissão causa 
mortis como nos planejamen-
tos (doação), a fi m de afastar 
eventual abuso das autorida-
des fi scais, que buscam aumen-
to de arrecadação por meio da 
utilização de bases ilegais e fora 
dos parâmetros permitidos 
pela legislação vigente.

(*) - Sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de 

contencioso tributário, procedimento 
administrativo, compliance e direito 
do entretenimento (thais.francoso@

ffl  aw.com.br);

(**) - Pedro Paulo Ribeiro Filho, 
advogado do FF Advogados,

atua nas áreas de Contencioso 
tributário e procedimento 

administrativo tributário
(pedro.ribeiro@ffl  aw.com.br).

A abusividade
do ITCMD na herança

e doação
Thaís Folgosi Françoso (*) e Pedro Paulo Ribeiro Filho (**)
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1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0033770-29.2010.8.26.0100 (USUC 770) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Rosaria Palaria dos 
Santos, José Maria Quadros, Maria da Gloria da Silva Quadros, Humberto Maluf, Valdemir Cordeiro 
de Souza, Irene de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Mauricio Pedroso e Maria 
Aparecida Pedroso, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Hermógenes da Silva, nº 39 Vila Formosa Subdistrito Tatuapé - São Paulo 
SP, com área de 250,00 m², contribuinte nº 303.052.0014-0, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

9ª VFP - Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1052553-23.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Simone Gomes Rodrigues Casoretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma 
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra o Espólio de JÚLIO 
VIEIRA DOS SANTOS e sua esposa JOANA MARIA DOS SANTOS, RG nº 11.393.614, objetivando a 
área de 8,95m² (terreno e benfeitorias) concernente a parte do imóvel situado à Rua Antonio Aranha, n° 
37, São Paulo/SP, contribuinte nº 165.160.0052-1, matrícula nº 76.514 do 11º C.R.I, destinado a 
implantação do "Plano de Melhoramento ao longo do Córrego Ponte Baixa" pelos decretos nº 52.639 de 
09 de setembro de 2011 e 54.112 de 19 de julho de 2013. Para levantamento dos depósitos efetuados, foi 
determinada a expedição de edital com prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, 
nos termos e para os fins do Dec. Lei 3.365/41, o qual, por extenso, será fixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2018. 

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO PINTO ARCURI 
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA SOARES HUNGRIA PRADO UELZE EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 
ADVOGADOS RELAÇÃO Nº 0198/2018 Processo 0058590-34.2018.8.26.0100 (processo principal 
0166467-43.2012.8.26.0100) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Gilvaldo Veloso dos 
Santos - Epp - Comercio de Aparas Papel e Metais Rabelato Ltda na pessoa de Regina Aparecida 
Rabelato - Vistos. Este juízo FAZ SABER a Comércio de Aparas Papel e Metais Rabelato Ltda, 
domiciliado em local incerto e não sabido, que por este Juízo tramita uma ação em fase de 
Cumprimento de Sentença, movida por Gilvaldo Veloso dos Santos - Epp. Encontrando-se a parte 
executada 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, paguem a quantia de R$ 12.951,56 (julho/2018), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte executada, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.  

OMNI MARCENARIA COMÉRCIO, DESIGN E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA-ME - Torna público
que requereu à SEMA a Licença Unificada Ambiental para fabricação de móveis com predominância
de madeira à Rua Felício Antônio Alves, 650, galpão 2, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos, através do
processo administrativo nº 59813/2018;

GRUPO IGPX CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - Torna público que requereu à SEMA a
Licença de Operação Ambiental para fabricação de velas, inclusive decorativas à Avenida Justino de Maio, 
1488, Cidade Industrial Satélite de São Paulo, Guarulhos, através do processo administrativo nº 8764/2018.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL.
1ª Varal Cível do Fórum da Comarca de São Roque - Comarca da Capital/SP.

Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados, LUIZ CARLOS BABINI 
(CPF: 897.988.058-87) E ALESSANDRO BABINI (RG: 29.050.813) seus cônjuges se casados fo-
rem e demais interessados, que extraído na Ação de Cumprimento de Sentença - Processo de nº 
0008051-42.2010.8.26.0586, em trâmite perante a 1ª Varal Cível do Fórum da Comarca de São 
Roque - Comarca da Capital/SP, requerida por, CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DO OESTE 
DE SÃO PAULO (VIA-OESTE S/A) – (CNPJ: 02.415.408.0001-50). Nos termos do Art. 881, § 1º do 
CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da 
ZUKER MAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DOS 
BENS MÓVEIS: A) UM VEÍCULO DA MARCA “FIAT” IVECO / IMP (CAMINHÃO TRATOR) MODELO 
– E 450 E 37 T, NA COR BRANCA, PLACAS HRO 5449.  AVALIADO EM R$ 80.000,00 (Abril/2018 
Conf. Fls. 244), RENAVAM 00736272828, MOD E FAB/ 1999/2000. OBSERVAÇÃO: Conf. pesquisa 
realizada no site da Secretaria da Fazenda -https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Con-
sulta/Consulta.aspx (14/09/2018) - Sobe o veículo em epígrafe recaem débitos, Totalizando: R$ 
4.185,32, cujo valor deverá ser atualizado na data do efetivo leilão e será de responsabilidade do 
arrematante. B) UM SEMI REBOQUE / SR / DA MARCA FACCHINI – IR – RER – CS, PLACAS 
IHF 2313 – RENAVAM, 694120952, NA COR LARANJA - ANO / FAB/MOD 1998/1999 – AVALIADO 
EM R$ 14.000,00 ( Abril/2018 Conf. Fls. 245). OBSERVAÇÃO: Conf. pesquisa realizada no site da 
Secretaria da Fazenda - https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspx 
(14/09/2018) - Sobe o veículo em epígrafe recaem débitos, Totalizando: R$ 660,09 cujo valor deverá 
ser atualizado na data do efetivo leilão e será de responsabilidade do arrematante. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL DOS BENS: R$ 94.000,00 (Abril/2018 - Conf. Fls., 244 e 245). 2. DÉBITO EXEQUENDO: 
R$ 24.674,48 atualização fl s., 231 (07/2017). 4. VISITAÇÃO – Rua Carmen Silva de Almeida, 138 
– Cidade da Saúde – Itapevi/SP, CEP, 06693-070. Em caso de recusa dos fi éis depositários, os 
Srs., LUIZ CARLOS BARBINI(CPF,897.988.058-87) E ALESSANDRO BABINI (RG, 29.050.813) 
(a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que adotará as sanções 
cabíveis. 5. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 22/11/2018, às 14h45min, e termina 
em 26/11/2018, às 14h45min e; 2º Leilão começa em 26/11/2018, às 14h46min, e termina em 
12/12/2018, às 14h45min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com for-
ma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.
com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando 
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópo-
lis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os 
executados, LUIZ CARLOS BABINI E ALESSANDRO BABINI seus cônjuges se casados forem além 
dos demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) 
para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o 
presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 14 de setembro de 2018.

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 0706546-53.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues 
Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sandra Maria Cardoso da Silva EPP., CNPJ: 
09.288.854/0001-90, que Construtora Progredior LTDA., CNPJ: 56.838.949/0001-10, ajuizou 
Ação Anulatória c/c Indenização e Pedido de Tutela Antecipada, objetivando o cancelamento do 
protesto realizado perante o 9º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo; a declaração 
de inexigibilidade do título de crédito e indenização por danos morais correspondente a 10 vezes o 
valor corrigido da duplicata protestada indevidamente. Estando a Requerida em lugar ignorado, 
expede-se edital de citação para que no prazo de 15 dias, a fluir os 30 dias supra, conteste o feito, 
sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Requerente. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 16 de abril de 2018.                

You Inc. Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

Companhia aberta
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

You Inc. Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23 de outubro de 2018, às 15 horas, em primeira convocação, na 
sede da Companhia, na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 360,4° andar, 
conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, para, tendo em vista (i) as matérias aprovadas na Assembleia 
Geral de Debenturistas realizada em 27/09/2018 (“AGD”), (ii) a expectativa de ratificação de tais matérias pelo 
Conselho de Administração da Companhia,e (iii) a urgência da matéria, deliberar sobre: (A) Ratificação da alte-
ração dos seguintes termos e condições da escritura das debêntures da 1ª emissão da Companhia (“Escritura 
de Emissão” e as “Debêntures”), conforme aprovados na AGD:(i) inclusão dos incisos XI e XII na Cláusula 1.1 
da Escritura de Emissão; (ii) inclusão das alíneas (k) e (l) na Cláusula 2.1 da Escritura de Emissão; (iii) alteração 
da Cláusula 6.14 da Escritura de Emissão; (iv) alteração das datas de pagamento da amortização do saldo do 
Valor Nominal Unitário, bem como do percentual devido em cada uma das datas de pagamento de amortização 
do saldo do Valor Nominal Unitário, de modo a alterar a Cláusula 6.15 da Escritura de Emissão; (v) alteração 
da Cláusula 6.16, inciso II da Escritura de Emissão, acerca da alteração da Remuneração das Debêntures; (vi) 
alteração do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, de modo a alterar a Cláusula 6.18 e a exclusão 
da Cláusula 6.18.1 da Escritura de Emissão;(vii) alteração da Cláusula 6.19 e a exclusão da Cláusula 6.19.1 da 
Escritura de Emissão, acerca da Amortização Facultativa das Debêntures; (viii) alterações nas condições da 
Cláusula de Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão, de modo a alterar o inciso XII, alínea (h), inciso 
XIII, alíneas (b), (e) e (g), inciso XV, inciso XIX da Cláusula 6.28.2, da inclusão do inciso XX da Cláusula 6.28.2 e 
da exclusão da alínea (f) do inciso XIII da Cláusula 6.28.2 da Escritura de Emissão; (ix) inclusão dos incisos XV, 
XVI e XVII da Cláusula 6.28.8 da Escritura de Emissão; (x) inclusão da alínea (m), do inciso II da Cláusula 7.1 da 
Escritura de Emissão; (xi) alteração da alínea (a), do inciso I da Cláusula 8.4 da Escritura de Emissão, em razão 
do aumento da remuneração do Agente Fiduciário; (xii) alteração do endereço do Agente Fiduciário, em todos os 
documentos da operação, para a sua filial situada na cidade de São Paulo/SP, de modo a alterar a qualificação 
do Agente Fiduciário no preâmbulo da Escritura de Emissão; (xiii) alteração da Cláusula 2.1, inciso II da Escritura 
de Emissão, em razão da substituição do endereço do Agente Fiduciário; (xiv) alteração das Cláusulas 2.1, inciso 
III, 6.12 e 6.12.1 e da inclusão das Cláusulas 6.12.1.1, 6.12.5, 6.12.6, 6.12.7 e 6.12.8 da Escritura de Emissão, 
em razão da constituição de novas garantias; e (xv) inclusão do Anexo I à Escritura de Emissão; (B) Aprovação 
da alteração dos seguintes termos e condições da garantia outorgada em favor dos Debenturistas por meio do 
“Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Ações e Outros Valores Mobiliários em Ga-
rantia”, celebrado em 1º de dezembro de 2014, conforme aditado, entre Sr. Abrão Muszkat, Sr. Eduardo Muszkat 
e Sra. Eliane Saslavsky Muszkat (em conjunto, “Outorgantes”), o Agente Fiduciário e a Companhia (tal contrato 
e seus aditamentos, “Contrato de Alienação Fiduciária”): (i) a exclusão a todas as menções a Sra. Eliane 
Saslavsky Muszkat no Contrato de Alienação Fiduciária, em razão do seu divórcio com o Sr. Eduardo Muszkat; 
(ii) a inclusão da Cláusula 1.2.3 no Contrato de Alienação Fiduciária; (iii) alteração das Cláusulas 4.1 e 4.2 do 
Contrato de Alienação Fiduciária; (iv) alteração do inciso III da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; 
(v) alteração do inciso IV da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; (vi) alteração da alínea (a) do inciso 
V da Cláusula 1.3 do Contrato de Alienação Fiduciária; (vii) alteração do inciso VI da Cláusula 1.3 do Contrato 
de Alienação Fiduciária; (viii) inclusão da Cláusula 1.5 do Contrato de Alienação Fiduciária; e (ix) alteração da 
Cláusula 2.1, inciso II do Contrato de Alienação Fiduciária; e (C) Autorizaros Diretores da Companhia a tomar 
todas e quaisquer medidas necessárias para a efetivação do quanto previsto acima, incluindo (i) a celebração 
do aditamento à Escritura de Emissão, (ii) a celebração do aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária e (iii) 
a constituição da nova garantia, por meio da celebração de contrato de alienação fiduciária de quotas e outras 
avenças, a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário, entre outros. Informações Gerais: -

acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documento que comprove sua 

na Assembleia Geral Extraordinária à qual este edital se refere sejam depositados na sede da Companhia, no 
Departamento de Relação com Investidores, até 19 de outubro de 2018. São Paulo, 06 de outubro de 2018.

 Abrão Muszkat - Presidente do Conselho de Administração.

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123799-
35.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVIO 
PORTES JR, CPF. 020.760.028-71, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória 
objetivando o recebimento de R$ 13.297,00 (Nov/2015), oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar incerto e 
não sabido, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito,  ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários, em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na  
forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 02 de outubro de 2018. 

Erik Penna (*)

Segundo o IBGE, 60% das 
empresas fecham antes 
de completar 60 meses e 

o principal motivo é a má gestão 
fi nanceira. Por isso, costumo 
dizer durante minhas palestras 
de vendas que não adianta só 
vender, é preciso receber. Enu-
mero então a seguir 7 dicas que 
vão lhe ajudar nesse propósito:
 1) Ficha cadastral - A dica 

é criar uma rotina de 
atendimento ao cliente, 
desde a sua entrada até 
a hora dele ir embora. E 
se o cliente for comprar, 
é importante fazer um 
cadastro anotando nome, 
endereço, telefone e CPF. 

É preciso fazer de imediato a 
consulta do CPF do cliente para 
saber se ele é um bom pagador 
ou se está devendo na praça. 
Munido dessa informação, é 
possível tomar a decisão de dar 
o crédito ou não. A empresa não 
deve fazer o serviço sem antes 
estar bem defi nida a condição 
de pagamento com o cliente.
 2) Aprender a dizer não 

- Sim, às vezes não é 
fácil, mas é necessário 
ter a coragem para negar 
algumas vendas. Princi-
palmente para aqueles 
clientes que querem 
comprar e nem sempre 
querem pagar. Fiado 
vem da palavra confi ado 
e, muitas vezes, é sinô-
nimo de imprecisão e 
insegurança. Isso pode 
comprometer o seu ne-
gócio.

Outro dia, o dono de um 
supermercado me falou que a 
meta dele era dobrar o fatura-
mento em 1 ano. E ele conse-
guiu, mas pouco tempo depois 
fechou as portas. Vendeu para 
quem não devia e quebrou. É 
fundamental fazer uma análise 

Como evitar o fi ado e reduzir a 
inadimplência na sua empresa

Tenho participado como especialista convidado num programa de TV e, no último episódio, 
abordamos como evitar o fi ado e reduzir a inadimplência na sua empresa, assunto tão importante para 
o bom andamento de um negócio

forma de direcionar as 
vendas para um meio de 
pagamento mais seguro.

 6) Pequenas Causas - E 
para aqueles clientes que 
você já tentou cobrar e 
não obteve êxito vale a 
pena tentar a ajuda no 
JEC- Juizado Especial 
Cível - o famoso Pequenas 
Causas. Um conciliador 
irá chamar as partes 
envolvidas para tentar 
viabilizar um acordo e 
diversos casos são bem 
resolvidos em até 90 ou 
120 dias.

 7) Negativação - Se nada 
adiantou, cabe ainda 
analisar a possibilidade 
de negativar o cliente. 
Você paga em torno de 4 
reais e negativa o nome 
do mau pagador, assim, 
quando ele precisar do 
nome limpo para conse-
guir algum crédito ele vai 
te procurar.

Isso aconteceu comigo quan-
do eu trabalhava numa empresa 
de alimentos, um cliente não 
pagou e foi negativado. Dois 
anos depois ele apareceu di-
zendo que estava tentando um 
fi nanciamento para comprar 
a casa própria e precisava do 
nome limpo. Demorou, mas 
ele quitou o valor com todos 
os juros. 

Dicas fáceis, simples e de 
baixo custo que vão reduzir a 
inadimplência na sua empresa. 
Agora é hora de agir. Aliás, se 
a palavra tem poder, imagine a 
ATITUDE. 

Mãos à obra!

(*) - É palestrante de vendas e 
motivação, especialista em vendas 

com qualifi cação internacional. 
Consultor e autor dos livros: A 

Divertida Arte de Vender; Motivação 
Nota 10; 21 soluções para 

potencializar seu negócio; entre 
outros (www.erikpenna.com.br)

criteriosa de clientes, trata-se 
de uma das atribuições do em-
preendedor de sucesso.
 3) Aviso de vencimen-

to - Entre os principais 
motivos pelos quais as 
pessoas não pagam as 
contas estão: não têm o 
dinheiro ou esqueceu de 
pagar. Quantas vezes o 
consumidor não paga a 
conta de água, luz, tele-
fone, condomínio porque 
o boleto não chegou?

Então a sugestão é criar um 
lembrete de ouro, um aviso de 
vencimento que você envia para 
o e-mail ou celular do cliente, 
assim, no dia do vencimento, 
ele é avisado, você elimina a 
desculpa “esqueci” e reduz a 
inadimplência na sua empresa.
 4) Parcelamento - É im-

portante negociar. Se 
o cliente já foi avisado 
e não pagou, não fi que 
esperando, ligue pra ele, 
descubra o que acon-
teceu e, se for o caso, 
tente receber de forma 
parcelada. E mesmo que 

no dia ele não tenha o 
montante total aceite 
receber aos poucos.

Parece curioso, mas uma ou-
tra forma de receber o fi ado é 
continuar vendendo. Mas agora 
de uma forma diferente, ou seja, 
se a pessoa está lhe devendo 
R$ 300,00 no seu comércio, e 
aparecer lá para comprar mais 
R$ 100,00, não deixe de vender. 
Você concorda em atender o 
cliente desde que ele pague à 
vista 150,00, ou seja, R$ 100,00 
da compra à vista e R$ 50,00 
referente a conta anterior, 
mantendo, assim, o cliente ativo 
e amortizando a dívida antiga.
 5) Valor diferenciado - Se 

você vende no crediário e 
quer diminuir esse tipo de 
venda a prazo com maior 
risco de não receber, vale 
a pena apostar num preço 
diferenciado. Imagine 
uma roupa que, no cre-
diário, sai por R$ 80,00, 
mas, se o cliente optar 
por pagar em dinheiro ou 
no cartão de crédito ela 
sairá por R$ 70,00. É uma 
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Ricardo Zanlorenzi (*)
 
O consumidor está no comando, 

muito mais do que jamais esteve. 
Com a chegada das novas tec-

nologias e meios de comunicação, 
o cliente tornou-se muito mais 
rigoroso, informado e reivindicati-
vo. Chamamos isso de consumidor 
3.0, que realiza compras pela web, 
pesquisa sobre o produto e a em-
presa que está comprando, além de 
fazer uso dos meios de atendimento 
multicanal para entrar em contato 
com a empresa, tirando dúvidas e 
solucionando problemas. 

Pesquisas mostram que 73% 
das pessoas utilizam sites que 
comparam os preços dos produtos 
antes de irem às compras de fato. 
55% dos usuários ainda têm insegurança em 
realizar transações bancárias na internet. 56% 
dos clientes evitam realizar o atendimento pelo 
telefone e preferem atendimento realizado 
por canais digitais (redes sociais, chat, e-mail, 
entre outros). 46% dos brasileiros afi rmam 
se importar com a forma que uma empresa é 
avaliada nas redes sociais. 

35% dos consumidores afi rmam que compar-
tilham com pessoas próximas experiências de 
ótimos atendimentos. E por outro lado, 70% 
compartilham histórias de péssimos atendi-
mentos. Com base nesses dados podemos 
notar que o chamado consumidor 3.0 leva a 
sério a sua experiência de atendimento, con-
siderando empresas que têm um bom histórico 
de atendimento ao cliente como as principais 

Relacionamento é venda
Não esqueça dos meios de aten-

dimento tradicionais: mesmo que 
o consumidor 3.0 esteja muito 
mais conectado e a maioria prefi ra 
atendimento digital, ainda é normal 
a requisição por um atendimento 
humano ao telefone. Para isso, é ne-
cessário contar com ferramentas para 
agilizar e facilitar o atendimento, além 
de uma URA (unidade de resposta 
audível) inteligente e adaptada para 
a realidade do seu consumidor. 

Agilidade, eficiência e bom 
humor: é isso que todo cliente 
procura. Tenha em mente essas 
questões na hora de realizar seu 
roteiro de atendimento. A meta 
é resolver o problema do consu-
midor. Se um cliente ou possível 
comprador entra em contato com 

a sua empresa, ele tem um problema, dúvida 
ou sugestão. Esteja preparado para resolver e 
receber esses pontos da melhor forma.

Humanize seu atendimento, empatia é a 
chave. Mesmo nos meios digitais, ferramentas 
de automação e derivados, a sua empresa 
precisa trabalhar para humanizar ao máximo o 
atendimento. O cliente busca sempre resolver 
sua dúvida ou problema com um operador 
humano. Quanto mais você conseguir passar a 
sensação do cliente estar em contato com um 
humano, melhor.  

Tendo tudo isso em mente, colocando esses 
pontos em prática, seu cliente estará satisfeito e 
assim, por ter certeza que sucesso será garantido. 

(*) - É especialista em gestão e comunicação 
empresarial e é CEO da Nexcore Tecnologia. 

empresas para indicação e recompra, facilitando 
a fi delização e empatia com a marca. 

Claro, que a partir daí surge a dúvida: como 
adaptar minha empresa para as necessidades 
do consumidor 3.0 e suas peculiaridades? 

Simples, tenha um atendimento multicanal 
especializado.  Prepare sua central de atendi-
mento para atender seus clientes em diversos 
canais, como redes sociais, e-mails, chat e te-
lefone. Cada cliente entra em contato da forma 
que mais convém a ele. 

Por isso, tenha profi ssionais preparados para 
receber todos os tipos de demanda.  Prepare 
seus operadores para transformar a experiência 
de quem entra em contato com a sua empresa. 
O esse novo consumidor quer ser encantado, só 
assim é possível gerar empatia com a sua marca. 
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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

Ricardo Westin/Arquivo S/Agência Senado

No Império, o Paço de São Cristóvão foi a residência ofi cial 
de dom João VI, dom Pedro I e dom Pedro II. Na Repú-
blica, passou a abrigar o Museu Nacional — varrido por 

um incêndio no mês passado. Do prédio histórico, só sobraram 
as paredes. O teto e os pisos desabaram. As chamas engoliram 
e incineraram milhares de peças do acervo. Antes da catástrofe, 
o Museu Nacional era a maior instituição de história natural e 
antropologia da América Latina.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Para os diretores 
do museu, a grande causa foi a escassez de verbas. Os detectores 
de fumaça estavam estragados, o que retardou a ação dos bom-
beiros. Não havia sprinklers (chuveiros acionados pela fumaça). 
Os hidrantes estavam secos. Dos poucos brigadistas, nenhum 
trabalhava naquela noite. O prédio e o acervo não tinham seguro.

Foi para evitar uma catástrofe desse tipo que Caravelas recor-
reu ao mórbido exercício de imaginação. Na visão dele, o Senado 
deveria aprovar uma lei obrigando o governo a custear toda e 
qualquer obra de conservação do Paço de São Cristóvão. Outra 
corrente defendia que o dinheiro saísse do bolso do próprio Pedro 
I, do salário que o Parlamento lhe destinava todo ano.

Documentos de 1827 mantidos sob a guarda do Senado mostram 
que a primeira corrente teve mais apoio no Plenário. Caravelas 
argumentou: "Como há de Sua Majestade mandar reparar o Paço 
de São Cristóvão com os dinheiros da sua dotação? Se o fi zesse, 
fi caria sem ter com o que ocorrer às outras despesas da sua casa. 

O Visconde de Cayru (BA) concordou: "Os reparos dos palácios 
se devem fazer à custa da nação. Fundo-me na Constituição, que 
deu ao chefe do Império palácios, e não pardieiros. Ora, palácios 
se reduzem a pardieiros se não lhes fi zerem continuamente os 
reparos necessários, muito especialmente neste país, onde as 
umidades tanto estragam os edifícios".

O senador lembrou que Pedro I era apenas o inquilino de um 
imóvel que pertencia à nação e disse que, “quando uma casa de 
aluguel carece de conserto, quem o faz é o dono, e não o inquilino”. 
Cayru continuou: "Não convém carrear o nosso imperador com 
o ônus de ser inspetor de obras e fi scal das contas de reparos 
de seus palácios e quintas [sítios]. A atenção imperial se deve 
absorver nos negócios do Império".

Glamour
Antônio Gonçalves Gomide (MG), por sua vez, recorreu ao 

glamour:
"O lustre e a magnifi cência do imperante são um objeto essencial 

nas monarquias e não se pode prescindir dele, tanto para o respeito 
dos nacionais como para a veneração das nações estrangeiras. 
Que ideia farão essas nações do nosso Império se acaso formos 
mesquinhos e não dermos esplendor ao nosso monarca?".

Ao fi m das discussões, o Senado decidiu que o governo 
destinaria para as obras do Paço de São Cristóvão a impor-
tância de 106 contos de réis, dividida em prestações mensais. 
Pedro I não precisaria gastar nem uma pataca para manter a 
sua casa de pé. 

A preocupação dos senadores com a integridade do palácio se 
justifi cava. Antes de a República transformá-lo no Museu Nacio-
nal, o Paço de São Cristóvão foi o coração político do Reino de 
Portugal por quase 15 anos (período em que João VI passou no 
Rio) e, em seguida, do Império do Brasil por cerca de 70 anos 
(nos reinados de Pedro I e Pedro II). São Cristóvão signifi cou 
para o Brasil o que Versalhes foi para a França e o que Buckin-

Prédio do Museu Nacional já 
preocupava Senado do Império

Em 1827, nos primórdios do Império, o senador Marquês de Caravelas (BA) pediu a palavra e, da tribuna do 
Palácio Conde dos Arcos, a sede do Senado, no Rio de Janeiro, propôs aos colegas um exercício de imaginação: 
"Suponha-se que sucede haver um incêndio ou que qualquer outro acidente funesto destrói grande parte do Paço 
de São Cristóvão". O fogo temido por Caravelas realmente ocorreria — mas 191 anos mais tarde, em 2018

gham ainda hoje é para o Reino Unido. O palácio foi cenário de 
acontecimentos decisivos da história do país.

O Paço de São Cristóvão assistiu à reunião do Conselho de Estado 
presidida pela imperatriz Leopoldina que decidiu pela declaração 
da Independência, em 1822. Também viu o nascimento de Pedro 
II, em 1825, a morte de Leopoldina (primeiro luto nacional), em 
1826, a abdicação de Pedro I, em 1831, o golpe que antecipou 
a maioridade de Pedro II e acabou com a Regência, em 1840, e 
o nascimento da 
princesa Isabel, 
em 1846.

O palácio foi 
constru ído  no 
ponto mais alto da 
Quinta da Boa Vis-
ta, o que permi-
tia aos monarcas 
avistar a Floresta 
da Tijuca, o Morro 
do Corcovado e 
a Praia do Caju 
— daí o nome 
Boa Vista. Antes 
de pertencer à 
monarquia, a re-
sidência não tinha 
nada de especial. 
Era só mais um 
entre tantos ca-
sarões em estilo 
colonial que se 
espalhavam pelo 
país. Com a che-
gada de João VI ao Brasil, que deixara Lisboa fugindo de Na-
poleão, em 1808, inúmeras casas do Rio foram desapropriadas 
para abrigar os portugueses da comitiva real. 

Antes que a sua Quinta da Boa Vista fosse confi scada, o co-
merciante Elias Antônio Lopes apressou-se em doá-la ao rei. Em 
agradecimento pelo mimo, João VI concedeu a Lopes títulos de 
nobreza e uma gorda indenização. O casarão passaria por incon-
táveis reformas ao longo das décadas. Instalou-se diante dele um 
imponente portão de alvenaria e ferro fundido. Construiu-se uma 
torre lateral em estilo mourisco. Fez-se uma escada semicircular 
para dar entrada à residência pelo segundo pavimento.

Mais tarde, ergueu-se outra torre, na extremidade oposta, 
agora em estilo neoclássico. Destruiu-se a escada, e a entrada 
passou a ser pelo primeiro pavimento. Construiu-se o terceiro 
andar. Reformou-se a torre mourisca, que passou a ser também 
neoclássica. O objetivo das mudanças era deixar o Paço de São 
Cristóvão à altura do poder do Império brasileiro. 

Em 1847, o Parlamento aprovou um projeto do governo que 
destinaria 240 contos de réis à conclusão das reformas. As obras 
pareciam não ter fi m. Para o senador Clemente Pereira, Pedro II 
faria melhor se abandonasse São Cristóvão: "Não se pode deixar 
de reconhecer que o imperador não tem palácio decente para a 
sua residência dentro da capital do Império, porque o que atual-
mente existe não merece essa qualifi cação, nem pela sua forma 
de construção, nem pelas suas comodidades. 

Julgo oportuno que o Senado autorize o governo a proceder aos 
trabalhos preparatórios para uma nova construção, levantando as 
plantas das obras e designando o local apropriado e o orçamento 
da despesa". A proposta de Pereira foi aprovada, mas o governo 
não chegou a projetar um novo palácio imperial.

Apagamento do passado
Segundo Regina Dantas, historiadora do Museu Nacional, a 

situação de São Cristóvão não era tão crítica assim: "Muitos 
estrangeiros se surpreendiam negativamente com a residência 
imperial não porque ela estivesse caindo aos pedaços, mas sim 
porque tinham a expectativa de encontrar um palácio repleto de 
ostentação, luxo e ouro. Afi nal, o Brasil era um império gigantesco, 
distante e exótico. Em vez disso, o que eles encontravam era a 
simplicidade típica de Pedro II".

Após o golpe que derrubou o Império, os republicanos confi sca-
ram o Paço de São Cristóvão. Sua primeira missão no novo regime 
foi sediar a Assembleia Constituinte. Redigida a Constituição 
da República, o palácio passou a abrigar o Museu Nacional. "A 
República fez um apagamento tão forte do passado do Paço de 
São Cristóvão, arrancando os brasões, desfazendo-se dos móveis 
e derrubando paredes, que as pessoas que visitavam o Museu 
Nacional nem se davam conta de que ali já tinha sido um dos 
lugares mais importantes da história do Brasil", diz o historiador 
Bruno Antunes de Cerqueira, presidente do Instituto Cultural 
Dona Isabel I.

O Paço de São Cristóvão na época de Pedro I, quando contava com uma torre e dois pavimentos;
sob Pedro II, teria duas torres e três pavimentos. Jean Baptiste Debret
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Senador Marquês de Caravelas. 
O fogo temido por ele realmente 

ocorreria, mas 191 anos mais tarde, 
em 2018.
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Direcione sua empresa 
para o lado certo 

Pela afi rmação do 

título deste artigo, 

poderíamos, então, fazer 

a pergunta: existe um 

lado errado em que se 

pode direcionar uma 

empresa? A resposta é 

sim

E qual seria esse lado? 
Aqui cabe uma refl exão! 
Quase que por uma con-

taminação da própria natureza 
humana, uma empresa parece 
que acaba herdando uma forte 
tendência para a sua autopre-
servação. Aqui e ali, começam a 
surgir certas evidências de prá-
ticas e colocações nitidamente 
de proteção para a empresa. 

E o ponto importante é que 
se a medida é pró-empresa ela 
se torna quase que automatica-
mente uma medida anticliente. 
Em outras palavras, todas as 
ações que fortalecem o lado 
da empresa, de alguma forma, 
estarão prejudicando ou limi-
tando o lado do cliente.

Um exemplo: você vai a uma 
pizzaria com a sua esposa num 
sábado à noite. Juntos, vocês 
examinam o cardápio e você se 
lembra que já faz um bom tem-
po que não saboreia uma bela 
pizza de aliche. Mas aí você se 
lembra também (como esque-
cer!) que a sua amada esposa 
detesta aliche e adora mussa-
rela. Aliche é a pizza mais cara 
e a de mussarela, ora, vejam, 
é a mais barata. Problema re-
solvido! Meio-a-meio. Você, um 
incauto, imagina que irá pagar 
50% do valor de cada uma, 
certo? Errado! Há uma minús-
cula observação no rodapé do 
cardápio informando, melhor 
dizendo, alertando você que 
em pizzas meio-a-meio será 
cobrado o valor da mais cara. 
Isso mesmo! Da mais cara! 

Qual a razão disso? Ninguém 
sabe responder ao certo. O fato 
é que você irá pagar por uma 
pizza inteirinha de aliche, po-
rém receberá apenas a metade 
dela. É justo isso? Não, claro 
que não. Dizem ser uma prática 
do mercado e pronto!

Observe bem e veja que se 
trata de uma medida abusiva, 
escancaradamente lesiva, que 
visa garantir unicamente o 
lado da empresa, no caso, da 
pizzaria.

Não custa lembrar dos ensi-
namentos de Fred Reichheld 
no seu livro A Pergunta Defi -

nitiva. Ali, o autor identifi ca 
essas práticas como sendo 
uma incapacidade de as em-
presas saberem distinguir os 
lucros bons dos ruins. E assim, 
acabam por fi carem viciadas 
em lucros ruins. E prossegue: 
“Todas as vezes que o cliente 
se sente enganado, maltratado, 
ignorado ou coagido, os lucros 
obtidos desse cliente são ruins. 
Lucros ruins provêm de uma 
precifi cação injusta ou enga-
nosa. (...) Lucros ruins são 
obtidos por meio da extração 
de valor do cliente, e não da 
criação de valor.”

Eu prefi ro diagnosticar esse 
tipo de problema como uma 
medida de autopreservação, 
de uma espécie de egoísmo 
das empresas, ávidas por 
oportunidades de ganhos, sem 
se importarem muito sobre a 
natureza desses ganhos.

O lado certo para as em-
presas é o de obterem seus 
ganhos com a cooperação, o 
reconhecimento e a aprovação 
clara dos seus clientes. Não 
há outra alternativa. Caso 
contrário, seus clientes fi carão 
insatisfeitos e, pior, poderão 
se tornar detratores de sua 
marca. Pense nisso com o 
alcance e o estrago que pode 
ser feito através das redes so-
ciais hoje em dia. Cada cliente 
insatisfeito como um produtor 
de conteúdo arrasador para o 
seu negócio.

Direcione a sua empresa 
para obter a satisfação do clien-
te. Não apenas nos preços, mas 
nos serviços, nos produtos de 
qualidade, nas conveniências, 
nas comodidades. Tudo deve 
estar direcionado para o clien-
te. Veja como estão os seus pro-
cessos, os procedimentos, veja 
como seus funcionários tratam 
os seus clientes. Fique sempre 
vigilante sobre isso. Combata 
constantemente a tendência 
natural das empresas pela sua 
mentalidade de autopreserva-
ção em detrimento ao cliente. 

Lembre-se: o ganho legítimo 
para a sua empresa será sem-
pre uma contingência direta 
da satisfação de seus clientes.  

(*) É especialista em Atendimento ao 
Cliente e consultor da Mais Cliente 

na área de gestão de serviços e 
excelência na satisfação do cliente, 
além de professor da ESPM (Escola 

Superior de Propaganda e Marketing). 
Atuou por mais de 20 anos nas áreas 

de vendas e marketing e funções 
gerenciais em empresas como 

Xerox do Brasil, Kodak, Pantanal 
Linhas Aéreas, entre outras. http://

maiscliente.com.br

Paulo Cesar Silva (*)

News@TI
Startup combate impunidade no meio digital 
dando rapidez ao registro de provas
@O Brasil está entre os cinco países que mais sofrem com crimes 

cibernéticos, de acordo com o Norton Cyber Security Insights 
Report de 2017. Mais de 62 milhões de brasileiros foram vítimas 
de ilícitos virtuais como difamação, desrespeito a direitos autorais, 
injúrias ou prejuízos com serviços não prestados, descumprimento 
de acordos, fraudes em comércio online, entre outros. Além dos 
danos sofridos, muitas vezes as vítimas ainda precisam lidar com 
outro problema: a difi culdade em comprovar que o crime ocorreu. 
Há o risco de desqualifi cação das provas digitais durante o processo 
e o valor para obter estas evidências de maneira confi ável, por meio 
da ata notarial, pode ser inviável para muitos – em São Paulo, por 
exemplo, o gasto facilmente chega a mil reais (www.iveris.com.br).

Insurtech cresce no mercado com soluções 
focadas em mobilidade
@Há dois anos no mercado, a insurtech Planetun, criada pelo grupo 

que leva o mesmo nome, vem expandindo sua atuação no mercado 
com o desenvolvimento de soluções cujo o foco principal é a mobilidade. 
Suas diversas tecnologias têm como objetivo levar agilidade e pratici-
dade para o setor, tanto para os segurados como para as seguradoras. 
O sócio-fundador da insurtech, Henrique Mazieiro, afi rma que o futuro 
será 100% móvel e é nesse nicho que estão mirando: “O Brasil hoje 
conta com cerca de 220 milhões de celulares ativos, ou seja, é mais de 
um por pessoa, e ainda existem mais de 306 milhões de dispositivos 
portáteis, como smartphones, tablets e notebooks, em uso. Esses dados 
demonstram uma grande percepção de mercado de que o consumidor 
busca cada vez mais mobilidade, e nós temos trabalhado justamente 
para entregar essa autonomia”. E completa: “Nos encaixamos na 
grande necessidade do setor de poder contar com empresas parceiras 
de tecnologia que levem soluções avançadas e implantações rápidas, 
seguindo o modelo MVP (Minimum Viable Product, ou, em português, 
Produto Minimamente Viável), com custos viáveis de investimento”.

iCustomer lança Manual de Boas Práticas de 
SAC 3.0
@A iCustomer, unidade de negócio de Social Business da Plusoft, 

anuncia o lançamento do Manual de Boas Práticas de SAC 3.0. 
Totalmente gratuito, o material é destinado a profi ssionais das áreas 
de atendimento e marketing. Em sua primeira edição, o Manual de 
Boas Práticas de SAC 3.0 é um guia que contém as experiências do 
mercado de relacionamento com o consumidor no ambiente digital. 
O material reúne conhecimento de qualidade sobre o tema no Brasil e 
será atualizado continuamente, se tornando referência para profi ssio-
nais que atuam com atendimento a clientes nas redes sociais (https://
conteudo.plusoft.com.br/manual-de-boas-praticas-sac30).

Gabriel Camargo (*)

E o setor de contact center 
é um dos que mais pre-
cisam se adequar a essa 

nova realidade. Em São Paulo, 
por exemplo, em oito anos, 
quase 1,5 milhão de telefones 
foram cadastrados no Procon 
para não receber ofertas de 
telemarketing. Ainda de acordo 
com a entidade, em 2017 foram 
recebidas mil reclamações do 
tipo por mês, com a notifi ca-
ção de 35 empresas em todo 
o Estado.

Já há legislações estaduais 
para coibir esse tipo de prática 
por parte das empresas. E o 
Congresso Federal já trabalha 
para criar uma lei nacional. Uma 
proposta aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor da 
Câmara dos Deputados prevê que o consumidor poderá manifestar 
a vontade de não receber ligações telefônicas ou mensagens de 
texto com ofertas de produtos. O projeto proíbe ainda mais de 
três chamadas telefônicas ou contatos por meio eletrônico para 
o mesmo consumidor no mesmo dia. 

A iniciativa é mais um importante passo na preservação dos 
direitos dos consumidores, sobretudo na proteção contra a 
publicidade abusiva e respeito à privacidade. As investidas dos 
fornecedores por meio telefônico ou eletrônico se tornaram uma 
prática extremamente incômoda, é o que argumenta o próprio 
relator da proposta, deputado Deley (PTB-RJ). Levando em conta 
que existem casos registrados de empresas que chegam a acio-
nar um único consumidor centenas de vezes em um só dia, com 
ofertas de produtos ou cobrança de dívidas insistentes mesmo 
após negativas, estas poderiam ser classifi cadas até como assédio 
ou coerção. E isso de fato acontece. Por isso a importância desta 
legislação, que pouparia o consumidor de tudo isso ou facilitaria 
muito a sua defesa e compensação. 

Com esse cenário em evidência, as empresas de contact center 
precisam se reinventar. Muitas dessas, assim como as empresas 
que contratam os seus serviços, ainda operam por meio da força 
bruta. Ou seja, disparam o maior número possível de tentativas 
de contato para o maior número possível de pessoas e pelo maior 
número possível de canais. Investem na quantidade e não na 
qualidade. A principal mudança deve se dar nessa postura, com 
investimentos voltados às tecnologias de análise e qualifi cação de 
dados e foco em estratégia. De nada adianta um mar de cadastros 
e uma tropa de disparadores se não há precisão. Cada tiro fora 
do alvo pode custar muito caro.

O direito dos consumidores e a 
reinvenção dos contact centers

A ascensão das redes sociais e o surgimento de plataformas como o Reclame Aqui, que potencializou 
a voz de milhões de consumidores, forçam cada vez mais as empresas a entenderem que o respeito ao 
público não é opcional

Não é necessária uma lei federal para que os contact centers 
se adequem. É preciso proatividade para se antecipar. Mesmo 
sem o vigor da legislação, já vimos que empresas têm sido acio-
nadas na justiça por conta de tais abusos e sendo condenadas. E 
existem também leis regionais, que já tratam alguns dos pontos 
previstos na nova proposta. Então não é má ideia se antecipar. 
Isso pode ser feito por meio de investimentos. Inevitavelmente as 
empresas terão que recorrer a tecnologias de análise de dados, 
não somente para se adequar a uma legislação, mas também para 
otimizar as operações. 

Os pontos que as empresas de telemarketing e os contact centers 
devem se ater envolvem a necessidade do controle e da análise 
em tempo real de um volume monumental de informações, com 
ações e interações. Estamos falando de soluções no campo do 
big data e da inteligência artifi cial, que até pouco tempo atrás 
sequer estavam disponíveis para o setor - e mesmo que estivessem, 
teriam um custo proibitivo. Talvez por isso muitos ainda insistam 
na ideia de volume em detrimento de qualidade.   

Assim como evoluiu a capacidade do consumidor em ser ouvido 
sobre os seus direitos, paralelamente o mesmo ocorreu com a 
tecnologia para entendê-lo, se tornando mais disponível. Hoje, 
temos no Brasil soluções pioneiras e extremamente acessíveis 
neste sentido, já adotadas, inclusive, por muitos dos maiores 
contact centers do País e seus contratantes. Com isso, grandes 
companhias, como bancos, indústrias de tecnologia e empresas 
de varejo, passam a ter um olhar estratégico do consumidor. E 
o propósito da implementação tecnológica vai muito além do 
cumprimento de eventuais legislações. Sua implantação visa ao 
aumento de efi ciência, de assertividade, de lucratividade e de 
redução de custos neste tipo de operação.

A legislação pode acelerar o processo. Mas se os contact cen-
ters e as empresas se anteciparem, mais cedo serão os ganhos. 
A visão que deve ser adotada é o valor do relacionamento. O 
consumidor concordar em receber o contato de sua empresa 
signifi ca que os dados e cadastros que esta possui se tornarão 
um ativo comercial muito mais valioso. Então isso tudo repre-
senta uma grande oportunidade de avanço geral nos negócios 
e assim deve ser avaliado. Mesmo se o seu sistema de CRM for 
reduzido de um banco de dados de 26 mil para apenas seis mil 
que não optaram pela remoção do cadastro, são esses contatos 
remanescentes de qualidade que podem e querem ser acionados. 
É preciso só saber surfar essa onda, pois não adianta remar 
contra a maré.

(*) É CEO da Deep Center, empresa de gestão da Informação para escritórios de 
cobrança, gestão de ativos, fi nanciamentos, renegociação de dívidas, seguros, 

vendas, cobrança, SAC, e contact centers. www.deepcenter.com.br.

O conceito de economia 
compartilhada já é uma reali-
dade no Brasil, mas sua cres-
cente popularização fez com 
que o termo fosse utilizado 
nas mais diversas situações 
– algumas com pouca ou ne-
nhuma semelhança à proposta 
original. É comum encontrar 
casos que se encaixam ao 
que fi cou conhecido como gig 
economy, mas poucas pessoas 
já ouviram falar essa expres-
são. Ainda que ambas sejam 
semelhantes, há diferenças 
sutis que exemplifi cam cada 
um desses novos modelos 
de trabalhar e se relacionar. 
Confi ra: 

1 – A especialização do profi ssional

Colocar sua casa no Airbnb para alugar em determinados pe-
ríodos não lhe transforma em corretor imobiliário, assim como 
dirigir Uber não o faz ser taxista. Mas um profi ssional de serviços 
que usa uma plataforma específi ca para realizar tarefas pontuais 
em sua área continuará exercendo sua carreira normalmente. 
A principal diferença, portanto, é justamente a especialização 
da pessoa. Na economia compartilhada, como o próprio nome 
diz, ela vai compartilhar algum bem ou serviço para aumentar 
sua renda. Na gig economy, ela vai colocar seu conhecimento 
e sua especialização em projetos específi cos. 

2 – A capacidade de se tornar renda primária

Você pode dedicar todo o seu dia a serviços provenientes 
da economia compartilhada e, mesmo assim, dificilmente 
terá uma renda suficiente para garantir uma vida tranqui-
la. Isso porque o principal objetivo deste conceito não é 
ganhar dinheiro, mas facilitar o acesso de outras pessoas 

a um bem ou serviço que 
você possa executar. Já na 
gig economy é justamente 
o contrário: você oferece 
sua principal ocupação para 
atender demandas em dife-
rentes empresas. Ou seja, 
é uma versão moderna e 
repaginada dos freelancers. 

3 – Relação legal mais 

clara 

A popularização das pla-
taformas de economia com-
partilhada nos últimos anos 
transformou não apenas o 
setor econômico, mas criou 
um impasse também nos 
aspectos legais e jurídicos. 

Não são poucos os casos de pessoas que fi cam desamparadas 
quando algum problema acontece e a empresa simplesmente 
ignora. As organizações que trabalham sob o preceito da gig 
economy deixam claro que os profi ssionais são prestadores 
de serviços independentes e oferecem suporte em caso de 
necessidade. 

4 – Maior organização de horários

Quem já trabalh0u como freelancer sabe que a vantagem é você 
poder se organizar de acordo com suas demandas e horários. Essa 
situação você também leva para a prática de gig economy, uma 
vez que você não estará ligado a nenhuma empresa específi ca 
e pode aceitar as tarefas nos horários e condições que desejar. 
Na maioria dos casos da economia compartilhada, o usuário 
precisa coincidir os serviços com sua principal ocupação e acaba 
sacrifi cando seu tempo livre para trabalhar mais. 

(Fonte: José Alves Braga Neto é CEO fundador da startup nerd2.me, startup 
que disponibiliza suporte técnico, conectando um especialista que soluciona 

problemas e dúvidas técnicas dos usuários).

Economia Compartilhada ou
Gig Economy? Entenda as diferenças
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: 

http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 08 de Outubro de 2018. Dia de Santa Pelágia, São Demétrio, 
Santa Lourença, Santa Taís, Santa Reparata, Santa Brígida da Suécia, e Dia do 
Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. Dia dos Nordestinos e Dia Pelo 

Direito à Vida. Hoje aniversaria o reverendo Jesse Jackson que faz 77 anos, a 
atriz Sigourney Weaver que nasceu em 1949, o ator Matt Damon que completa 
48 anos, a modelo e atriz Karina Bacchi que nasceu em 1976 e a atriz Ildi Silva 
que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau tem aptidão para negócios e será bem sucedido 
quando desenvolver as habilidades de organização e execução. A sua grande 
necessidade de se sentir seguro o leva a fazer planos de investimento em longo 
prazo. Normalmente encara a vida com paixão, sendo muito apegado à família 
É um líder em potencial e costuma ser dotado de considerável magnetismo 
pessoal. Normalmente encara a vida com paixão sendo muito apegado à família. 
É preciso, no entanto, que haja sempre com humildade. No amor, lembre-se de 
ver além das aparências, para não se enganar.

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

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

Esta segunda é o último dia da lunação. A Lua minguante transita em Virgem que fi ca fora de curso as 20h20. 

Devem-se evitar as chamadas conversas difíceis com as pessoas em geral e, em especial, com a pessoa amada. É 

provável que lembranças de ofensas ou mágoas, voltem a incomodar... Surge uma natureza bastante profunda que 

favorece  trabalhos, tarefas ou estudos que necessitem concentração, pesquisa e investigação.  Mergulhar em tarefas 

que envolvam assuntos que nos são apaixonantes dará muito certo.
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Começará a sentir forte atração 
por alguém que conheceu há pouco 
tempo. A Lua minguante ajuda a re-
defi nir direções e descobrir por onde 
melhorar. Evite confusões e aguarde 
novas propostas e oportunidades 
que irão surgir e que o ajudarão a e 
evoluir. 78/578 – Branco.

A proximidade de uma pessoa espe-
cial em sua vida lhe dará muito prazer. 
A palavra dita de forma impensada é 
que pode se tornar obstáculo sério 
e duradouro. É tempo de construir 
sólidas relações. A vida a dois vai 
melhorar pela sua sensualidade e 
afeto. 65/365 – Azul. 

Lua em Virgem durante toda esta 
segunda-feira, o dia é muito propício 
para trabalhos, tarefas ou estudos 
que necessitem concentração, 
pesquisa e investigação. Sendo mais 
compreensivo e amistoso, poderá 
aproximar-se com mais confi ança e 
demonstrar suas intenções. 77/577 
– Amarelo.

A Lua transita em Virgem fazendo 
com que o desejo seja por novidade.  
Por isso estar ao lado de pessoa 
querida e com quem se relaciona 
bem reforça bastante a sua auto-
confi ança nesta véspera de feriado. 
Desde que o ambiente seja positivo e 
harmonioso o que fi zer trará sucesso. 
46/546 – Azul.

Com a Lua em Virgem mergulhar 
em tarefas que envolvam assuntos 
que nos são apaixonantes dará 
muito certo. O contato com um 
maior número de pessoas abrirá sua 
mente para novas possibilidades. É 
provável que lembranças de ofensas 
ou mágoas, voltem a incomodar... 
82/282 – Amarelo.

Tensões em alguns setores de sua 
vida podem afetar o relacionamento 
amoroso. Fortaleça seus desejos, 
encontrando forma de colocá-los 
em prática com ajuda de pessoas 
em quem confi a. Dia favorável à 
relação com as outras pessoas e para 
a atividade social. 89/389 – verde.

Precisa superar as pendências emo-
cionais e não fi car remoendo mais 
situações do passado. Tome atitude 
na hora certa, sem vacilar ou voltar 
atrás depois que se decidir sobre qual 
o caminho deverá seguir. Aguarde o 
aniversário para agir, antes pode ter 
perdas. 83/483 – Verde.

Procure combater os excessos e 
mantenha hábitos saudáveis nesta 
semana. Realizar coisas novas, 
inéditas e pioneiras poderá dar 
bom resultado. A Lua minguante 
ativa a pré-disposição ao ciúme, à 
desconfi ança, o sentimento de posse 
e pode despertar seu desejo sexual. 
92/392 – Azul.

A realização pessoal e a valorização 
da vida são pontos altos. Momento 
de manter o ânimo e obter boas 
soluções para a carreira profi ssional. 
Não se aventure por caminhos que 
pareçam atraentes, mas que o levarão 
a desorientação pessoal nesta segun-
da-feira. 23/323 – Marrom. 

Iniciar nova atividade ligada a 
pesquisas, meio de comunicação 
ou descobertas cientificas será 
fundamental para renovar sua 
mente. Procure opções que tragam 
renovação através do contato com 
pessoas diferentes e haja de uma 
maneira inatingível para se tornar 
desejável. 63/263 – Violeta. 

Assuntos sociais e familiares estão 
em alta e ajudam a manter o equi-
líbrio fi nanceiro e ajudam a ganhar 
mais dinheiro. A palavra dita de for-
ma impensada é que pode se tornar 
obstáculo sério e duradouro para 
que se estabeleça a confi ança em 
um relacionamento. 33/633 – Azul.

Dê o melhor de si dispondo-se a 
reconhecer as suas defi ciências. Este 
é o momento de modifi car atitudes, 
evitando perdas por atitudes dúbias 
e indecisas que podem se tornar 
obstáculo sério e duradouro para 
que se estabeleça a confi ança entre 
as pessoas a sua volta. 23/123 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para separar duas pessoas: Quebre o vínculo amoroso 
usando esta simpatia para separar casal. Pegue um ovo 
fresco com a mão esquerda e mentalize o nome do casal, 
enquanto segura o ovo. Coloque dentro do congelador por 
duas horas ou deixe até fi car completamente congelado. 
Isso vai representar a frieza aumentando entre os dois e o 
desgaste no relacionamento. Retire o ovo do congelador, 
coloque no chão e amasse fortemente com o pé esquerdo. 
Ao amassar, pense novamente nas duas pessoas e imagine 
elas brigando muito e se afastando  uma da outra. O ritual 
deve ser feito com muita fé e com toda a raiva possível. Assim 
o casal se apartará um do outro e nunca mais vão reatar.
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LDP
CABEÇAFRIA

CHAVERDEADD
IDEMRMOR
LOAPELSE

PERITONIOF
EPOLEGADA

CATALOGOIB
FRONDOSAASI

GAGROUCO
EGILREAD

SANTACEIARE
TEMORLCM

MICADEOLE
NECARACOL
ARTESANATO

(?) Gees,
banda de

"Night
Fever"

She-(?),
heroína de
desenho
animado

Estado de
espírito da
pessoa e-
quilibrada

Positivo e
negativo,
na pilha
elétrica

Mauna (?), 
vulcão ati-
vo do Ha-
vaí (EUA)

"Tablet"
lançado 

pela Apple
(Inform.)

Fazer
chamada
telefônica

Lista
ordenada
de nomes

"Desculpe
o (?)", 

sucesso de
Rita Lee

Abundante
em ramos
e folhas
(fem.)

As lesmas,
por sua 

locomoção

Última
reunião de
Cristo e os
apóstolos

Reação
diante do
desco-
nhecido

(?)
Vargas:
1930-45
(Hist. BR)

Persona-
gem bíbli-
co salvo 

de Sodoma
Estado da
praia do
Futuro
(sigla)

Grito dos
dançari-
nos de

flamenco
Mineral 
de capa-
citores 

de rádio

Formato de
escadas
internas 
de casas

Meio de
vida da 

crocheteira

Preta (?),
cantora
carioca
Costurar

Agência
(abrev.)
Time do
DF (fut.)

Acusada
Planta

narcótica
andina

Que tem 
voz áspera

Ler, em
inglês

Assim, em
espanhol

A via da va-
cina Sabin

Uma (?):
2,54 cm
À (?): à 

superfície

Outro, 
em inglês
Afirmar
que não

"Adicionar",
no jargão
da web
Terno

Membrana
serosa do
abdome

Bebida de
dietas

Da mesma
maneira

(?) de carros, tra-
balhador de oficinas
Os dois países que

abrigam a Patagônia

O tratamento feito
contra a acne

Aeronáutica (abrev.)

Religioso católico 
do CD "Iluminar"

Os tempos passados

3/add — así — bee — loa — lot. 4/else — ipad — read.
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Tony Babalu

Tony Babalu apresenta show de lançamento de seu 
novo disco instrumental, Live Sessions II (Amellis Re-
cords/Tratore). O álbum rendeu ao guitarrista o Troféu 
Cata-Vento 2017, prêmio idealizado pelo tarimbado 
produtor musical Solano Ribeiro e pela Rádio Cultura 
(SP), e é composto de temas que passeiam pelas di-
versas vertentes entre a pegada do rock e o suingue do 
funk.Com 80 minutos de duração, a apresentação traz 
performances das novas músicas, além de faixas de seu 
também elogiado CD anterior, “Live Sessions at Mosh” 
(2014, Amellis Records/Tratore). Na execução, Adriano 
Augusto (teclados), Leandro Gusman (baixo) e Percio 
Sapia (bateria) exploram os limites da improvisação e 
dinâmica, costurados por riffs e grooves marcantes, ele-
mentos obrigatórios no DNA da guitarra de Tony Babalu.

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino 1000, tel. 2076-9700. Sábado (13) 

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

As coreografias Mira, de Milton Coatti e Ma-
mihlapinatapai, de Jomar Mesquita, que foram 
adaptadas para dialogar com o espaço. Durante 
o espetáculo Mira, dez pessoas dentre o público 
poderão ficar no espaço do palco com os bailarinos 
no momento em que estarão dançando, passando 
a integrar este grupo, provocando novas possibi-
lidade do olhar. Ao término desta coreografia, o 
público também poderá vivenciar a plenitude da 
experiência imersiva através dos óculos VR, que 
estarão disponíveis no local (25 minutos com 5 
grupos de até 5 pessoas). já Mamihlapinatapai, 
apresentada pela companhia desde 2012, completa 
a programação com a proposta do coreógrafo em 
desconstruir movimentos da dança de salão para 
sugerir a relação de desejo entre duas pessoas. 
Aqui também a obra será adaptada para o espaço, 
criando novas dinâmicas nesta dança. 

Serviço: Pinacoteca do Estado de São Paulo, Praça da Luz, 2. Sexta 
(02/11), sábados (20 e 27/10 e 03/11) e domingos (21/10 e 04/11) às 15h. 
Entrada franca. Elenco de Mamihlapinatapai.

Espetáculo imersivo 
onde a plateia 
acompanha de perto 
situações em que 
as pessoas perdem 
o controle, “11 
Selvagens” volta em 
cartaz

O ponto de partida para 
a criação da peça foi 
a tensão crescente no 

país em 2016, que resultou 
em manifestações pelas ruas 
do País, para mostrar como a 
polarização afeta diferentes 
camadas, de discussões sobre 
política a briga de namorados. 
Agora, a peça retorna em um 
ambiente mais hostil estimu-
lado pelas campanhas eleito-
rais. As cenas se desenrolam 
como se a plateia estivesse na 
mesma situação dos atores. 
Algumas geram reações, em 
outras o espectador é cúm-
plice e voyer. Cada quadro é 
levado ao paroxismo e quando 
parece não haver mais para 
onde ir, a música toma o am-

“11 Selvagens”

“11 Selvagens”
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biente e os atores extravasam 
em coreografi as. Com Anna 
Galli, Beatriz Silveira, Bianca 
Lopresti, Bruno Lourenço, 
Felipe Aidar, Gabriel Gualtieri, 

Inês Bushatsky, Isabella Melo, 
Jonatan Justolin, Fhelipe Chri-
sostomo, Gustavo Bricks, Ma-
riana Marinho, Mariana Beda, 
Mau Machado, Rafael Carvalho 

e Thiago Albanese. 

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. 
Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. Sextas e 
sábados às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 28/10.

Lançamento
Marcos Kishi

Mamihlapinatapai
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.
Magia. Acredite em milagres. Você está sendo lembrado hoje da 
magia que habita dentro de você e de todos. Isto, às vezes é obscure-
cido por pensamentos e sentimentos que realmente não lhe servem, 
exceto ensinar o que você não quer. Não se prenda no mundo exterior 
da lógica e do pensamento. Lembre-se de que o Ego é apenas um 
pensamento e você tem total controle sobre quais pensamentos você 
considera como seus. Assuma o comando hoje. Não procure fora de 
si mesmo o que você precisa. Quando você não dividir mais o fl uxo 
em sua frequência com pensamentos contraditórios, conhecerá seu 
poder. Veja se você não consegue captar essa voz em sua cabeça no 
momento em que ela reclama ou lhe mostra algo negativo e entenda 
que você não é esta voz ou esses sentimentos. Você é algo incrível, aqui 
por uma razão, cheio de força vital, da energia do Criador e tudo que 
você precisa está dentro de você e disponível para você. E lembre-se 
de acreditar que isso é assim! Pensamento para hoje: Acredite em 
milagres, agora e sempre! O poder da magia acontece ao seu redor. 
Não se perca no mundo exterior da lógica e lembre-se de que você 
tem a magia dentro de você. 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



INICÍO A COLUNA comentando a decisão do humorista 
Fábio Porchat em rescindir seu atual contrato com a Record 
TV, e tentar abrir uma nova negociação para um novo contrato, 
com as reivindicações que ele tanto cobra da emissora.

CONTRATADO DESDE 2016, SEU PROGRAMA NUNCA 

DECOLOU ou chegou a ser o destaque da Record. Porém, 
em setembro, quando entrevistou várias personalidades em 
comemoração ao aniversário da emissora, teve uma média de 
4,2 no Ibope, fato muito comemorado por ele.

SUA DECISÃO FOI COMUNICADA À EMISSORA na 
tarde da última segunda-feira (1). Porchat tem vínculo com 
a Record até dezembro de 2019, mas há uma cláusula que 
permite antecipar a sua saída. No entanto, seu programa deve 
permanecer na grade da emissora até o fi nal do ano.

NO COMUNICADO O HUMORISTA-APRESENTADOR 

ATÉ MANIFESTOU O INTERESSE de continuar na emisso-
ra, mas em condições diferentes das atuais. Ele entregou uma 
pauta de pedidos onde pede mais liberdade editorial e questões 
técnicas,como esquema de produção.

COM ISSO O CONTRATO DE PORCHAT, a partir de 
janeiro de 2019 não terá mais validade se não houver outro 
acordo entre as partes, e a emissora não terá mais obrigação 
com ele e vice-versa. Comenta-se nos bastidores que ele teria 
uma proposta melhor de outra emissora e até já teria acertado 
um novo contrato.

SEIS ANOS APÓS A MORTE DO HUMORISTA CHICO 

ANYSIO, sua mulher Malga de Paula que viveu ao lado dele por 
14 anos, criou coragem e escreveu um livro sobre seus últimos 
momentos de vida. A obra mostrará ao público quem Chico 
Anysio era na intimidade e na maturidade.

A ATRIZ TAÍS ARAÚJO FEZ A SUA GRANDE ESTREIA 

NO ÚLTIMO DOMINGO NA GLOBO NO COMANDO DO 

PROGRAMA ‘POPSTAR’ ao vivo, mas o excesso de problemas 
técnicos com microfones, câmeras e tabulação de resultados dos 
votos acentuou o nervosismo da apresentadora que cometeu 
gafes, inclusive dando bronca no ar no diretor do programa. À 
coluna ela disse que: se não melhorar as condições ela para. 

FÁTIMA BERNARDES ANUNCIOU SUA SEPARAÇÃO 

DE WILLIAM BONNER EM 2016. Na última segunda-feira, 
no seu programa ‘Encontro’, ela debateu o assunto inerente á 
separação e pais separados. Ela foi taxativa: não deixará seus 
fi lhos chamarem a madrasta de ‘mãe’.

A APRESENTADORA, QUE NAMORA TÚLIO GADELHA 

A 11 MESES, afi rmou que mãe é uma só que não abre mão 
dessa opinião. Perguntada  sobre o casamento de Bonner com 
a fi sioterapeuta Nastacha Dantas e disse: “Nem tomei conhe-
cimento cada um no seu quadrado”.

FRASE FINAL: Não faça nenhuma coisa imoral por razões 
morais (Thomas Hardy).

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

www.netjen.com.br
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O Dia Mundial do Sorriso foi 
comemorado sexta-feira (5), e, 
para muitos, o sorriso é consi-
derado o segredo para ser feliz. 
Segundo a coach italiana Marina 
Osnaghi, o sorriso é uma porta 
aberta para o bem-estar. Esse 
dia é celebrado desde 1999, 
sempre na primeira sexta-feira 
de outubro, e a iniciativa veio 
do artista norte-americano Har-
vey Ball, criador da imagem do 
smiley, o inconfundível círculo 
amarelo sorridente.

Times de estudiosos já prova-
ram que rir melhora a qualidade 
de vida, a produtividade do 
trabalho, ajuda a ter relações 
sociais saudáveis e até a ema-
grecer. Na história, o primeiro 
a reconhecer a importância do 
sorriso foi Hipócrates, conside-
rado o pai da medicina, que em 
seus relatórios afi rmou que “de 
um sorriso nasce sempre um 
outro sorriso”.

Susumo Tonegawa, prêmio 
Nobel de Medicina em 1987, 
afi rmou que “quem é triste 
não consegue se manter longe 
de doenças”. Segundo estudos 
reportados pelo periódico “Los 
Angeles Times”, conduzidos 
por Lee Berk, rir desenvolve a 
frequência “gama” do cérebro, 
que produz ondas capazes de 
sincronizar a atividade neural.

Osnaghi utiliza o sorriso nos 
próprios cursos dedicados aos 
líderes, a fi m de potencializar 
a capacidade de resiliência e 
a velocidade de resolução de 
problemas. “O nosso corpo e 
nosso cérebro recebem energia 
através de um sorriso de verda-
de”, afi rmou a coach italiana. 
“Passar do sorriso para a risada 
permite um relaxamento físico 
capaz de ajudar a ponderar so-
luções e a sair da reação emotiva 
determinada pelo estresse da 
situação”, disse (ANSA).

Sorrir pode ajudar na solução de problemas de saúde.

Dia Mundial do Sorriso 
foi comemorado na sexta

EPA

Você acha engraçado quando seu fi lho 
fala errado? Ele costuma inverter as 
sílabas das palavras, como salada por 

sadala? E quanto às rimas, ele tem difi cul-
dade para aprendê-las? ‘Um dois, feijão 
com arroz’, por exemplo? Estas podem ser 
algumas manifestações iniciais da dislexia, 
um Transtorno Específi co da Aprendiza-
gem, cuja origem é neurobiológica e afeta 
cerca de 7% da população em geral.

De acordo com a neuropediatra Dra. 
Andrea Weinmann, a dislexia se caracteriza 
pela difi culdade em reconhecer as palavras, 
ler e escrever. “A condição não está relacio-
nada à inteligência, pois são crianças com as 
funções intelectuais normais. Também não 
está relacionada à falta de oportunidades 
ou ao ensino inadequado”.

“A dislexia está ligada a um défi cit fo-
nológico, ou seja, ela não desenvolve a 
consciência de que a linguagem é formada 
por palavras, as palavras por sílabas, as 
sílabas por fonemas e que os fonemas são 
as letras do alfabeto que representam os 
fonemas. Para que a leitura e a escrita ocor-
ram, é necessário que todo esse processo 
seja entendido de uma forma automática”, 
explica a neuropediatra.
 • Dislexia, cérebro e genética - Vários 

estudos de imagem ao longo dos anos 
revelaram que pessoas com dislexia 
apresentam ativações anormais de 
estruturas cerebrais envolvidas no 
processamento da linguagem. Além 
disso, pesquisas genéticas já identifi ca-
ram mutações genéticas envolvidas na 
dislexia, presentes em vários membros 
de uma mesma família. Há ainda os 
fatores ambientais, como nível socio-
econômico dos pais, estimulação ao 
letramento, entre outros, que podem 
levar à condição.  

 • Atraso na fala é sinal de alerta - O 
diagnóstico da dislexia só é feito depois 
dos 6 anos, idade em que a criança 
começa a ser alfabetizada. Entretanto, 
na idade pré-escolar, algumas manifes-
tações podem sugerir um quadro de 
dislexia. “Em alguns casos, a criança 
pode apresentar atraso no desenvolvi-
mento da fala, ter um comportamento 

Difi culdade em aprender rimas na 
pré-escola pode ser sinal de dislexia
“A dislexia está ligada a um défi cit fonológico, ou seja, ela não desenvolve a consciência de que a 
linguagem é formada por palavras, as palavras por sílabas, as sílabas por fonemas e que os fonemas 
são as letras do alfabeto que representam os fonemas”

mais desatento ou disperso, pode ter 
mais difi culdade em aprender músicas 
ou rimas simples, por exemplo”, cita a 
neuropediatra.

 • A dislexia também pode afetar a 

pronuncia de palavras mais com-

plexas - A criança pode omitir ou 
inverter os sons das palavras. “Alguns 
pais, por desconhecimento, podem 
achar engraçado quando a criança diz 
uma palavra errada. Claro que na aqui-
sição da linguagem isso vai acontecer. 
Porém, é preciso dar o modelo correto 
da palavra. Se mesmo assim, os erros 
de pronúncia se repetirem ou a fala 
estiver atrasada ou defasada, o ideal 
é consultar um especialista”, comenta 
Dra. Andrea.

Já na fase escolar, os sinais fi cam mais 
evidentes e a escola certamente irá trans-
mitir aos pais informações importantes. 
“Além da difi culdade de ler e escrever, são 
alunos com níveis mais altos de distração, 
costumam confundir as direções, esquerda 
com direita, podem ter mais difi culdade 
para copiar tarefas de livros ou do quadro. 
Também podem apresentar um vocabu-
lário mais empobrecido, usando frases 
curtas ou ainda muito longas e vagas”, diz 
a especialista.
 • Dislexia e Comorbidades - Na última 

versão do DSM-V (Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais, 

todos os transtornos de aprendizagem 
foram classifi cados dentro do diagnós-
tico geral do Transtorno Específi co 
de Aprendizagem, incluindo dislexia, 
discalculia, disgrafi a, disortografi a, 
entre outros. Isso porque em cerca 
de metade dos casos, a criança pode 
apresentar mais de um transtorno. 
Outro diagnóstico é o Transtorno de 
Défi cit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). Estima-se que de 25 a 40% 
das crianças apresentam os dois 
diagnósticos, ou seja, de TDAH e de 
dislexia, concomitantemente.  

 • Diagnóstico e Tratamento - O 
diagnóstico é feito pelo neuropediatra, 
em parceria com uma equipe de pro-
fi ssionais, como um neuropsicólogo, 
um geneticista, entre outros. Quanto 
ao tratamento, é importante dizer 
que a dislexia não tem cura. Mas, a 
intervenção precoce é fundamental 
para ajudar a criança no processo da 
aprendizagem.

“Essas crianças podem e conseguem 
aprender, mas para isso é preciso adaptar 
os materiais, o método de avaliação e de 
ensino, assim como é preciso que os pais 
façam treinamentos específi cos e estejam 
engajados no processo de aprendizagem 
para contribuir para o sucesso na vida 
acadêmica da criança e do adolescente”, 
conclui Dra. Andrea (agenciahealth.com.br)
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Embora ninguém possa pre-
ver o futuro, algumas atitudes 
simples, como preservar o 
sangue do cordão umbilical do 
seu fi lho, pode fazer uma grande 
diferença no futuro. 

“As células-tronco do sangue 
do cordão umbilical substituem 
o transplante de medula óssea 
no tratamento da leucemia, 
linfoma e algumas enfermidades 
imunológicas. Sua principal 
fi nalidade é recuperar o sistema 
hematopoiético (responsável 
pela fabricação das células 
sanguíneas) de pacientes sub-
metidos à quimioterapia e/ou à 
radioterapia, uma vez que esses 
tratamentos também destroem 
o tecido que produz o sangue 
do paciente”, destaca Nelson 
Tatsui, Diretor-Técnico do Gru-
po Criogênesis e ematologista/
Hemoterapêuta do HC-FMUSP.

Por tratar-se de um tema 
complexo, é comum surgirem 
diversas dúvidas. Abaixo, o 
especialista esclarece as prin-
cipais questões que permeiam 
o assunto. Confi ra:
 • Quais as formas de aplica-

ção de células-tronco? - A 
terapia celular possibilita 
duas grandes formas de 
direcionar o tratamento. 
Uma delas é o transplante 
autólogo, no qual as células 
do próprio paciente, pre-
viamente armazenadas, são 
utilizadas em si mesmo. Já 
no transplante alogênico, 
as células são provenientes 
de outro indivíduo. 

A forma mais comum de apli-
car as células-tronco é por meio 
da infusão endovenosa, como se 
o paciente estivesse recebendo 
uma transfusão de sangue. 
Entretanto, com o crescimento 
da terapia celular regenerativa, 
cada vez mais, as células–tronco 
estão sendo injetadas em dife-
rentes tecidos para potencializar 
seu efeito local.  
 • Quais doenças já são tratadas 

com o sangue do cordão um-
bilical? - Segundo a Funda-
ção “Parent’s Guide to Cord 
Blood”, o sangue do cordão 
umbilical é tradicionalmente 
utilizado no tratamento de 

Seis dúvidas sobre as 
células-tronco do sangue 

do cordão umbilical

leucemias, talassemia e linfo-
mas. “Além disso, muitas do-
enças encontram-se em estu-
do avançado, como Diabetes 
Tipo 1, doenças neurológicas 
e, até mesmo, a Aids. Hoje, 
o campo que objetiva tratar 
doenças não hematológicas 
é mais um motivo para o ar-
mazenamento preventivo do 
sangue de cordão umbilical”, 
aponta Dr. Nelson.  

 • Em que momento o sangue 
do cordão umbilical deve 
ser coletado? - A coleta é 
realizada logo após o nasci-
mento da criança de forma 
rápida, durando em torno 
de cinco minutos. Após o 
clampeamento do cordão, a 
drenagem do sangue é feita 
por meio de uma punção 
com agulha na veia umbilical 
da placenta e seu acondi-
cionamento é realizado em 
uma bolsa contendo antico-
agulante. Todo o processo 
de coleta é realizado com 
técnica asséptica. O tempo 
de transporte entre a coleta 
e o processamento deve ser 
no máximo de 48 horas.

 • É possível coletar o material 
de bebês prematuros ou em 
partos de emergência? - Sim, 
é possível. O procedimento 
poderá ser realizado a partir 
de 32 semanas de gestação, 
conforme descrito na legis-
lação que rege o funciona-
mento dos bancos de cordão 
umbilical e placentário. 

“No caso dos partos de emer-
gência, em todas as cidades que 
possuem um escritório de coleta, 
há enfermeiros treinados que 
fi cam de plantão 24h. O médico 
que fará o parto também pode ser 
treinado previamente para reali-

zar a coleta das células-tronco. 
Por ser um procedimento sim-
ples, pode ser facilmente execu-
tado”, esclarece o especialista.
 • Qual a forma de arma-

zenamento? - No Brasil 
quem opta por armazenar 
o material em um Banco 
Público está doando sangue 
do cordão umbilical. Este 
material poderá ser utiliza-
do por qualquer pessoa que 
necessitar. A doação corre 
sob sigilo e a família não po-
derá reivindicar, a qualquer 
tempo, o próprio sangue de 
cordão doado. No caso do 
Banco Privado, somente a 
família terá acesso às célu-
las-tronco congeladas. 

“Armazenar no Banco Priva-
do é um ato preventivo. Este 
procedimento é pago e custa, 
inicialmente, cerca de R$ 3 mil. 
Anualmente, também é cobrada 
uma taxa de manutenção da 
estocagem. Obviamente, estes 
valores podem variar entre os 
bancos privados e aumentar 
devido aos custos relacionados 
a transporte”, fi naliza Tatsui.
 • O material pode fi car guar-

dado por quanto tempo? 
- Não há tempo máximo 
definido pela literatura. 
Há relatos que indicam 
unidades congeladas há 
mais de 25 anos e que ainda 
demonstram viabilidade 
celular adequada. Se o pro-
cessamento e a estocagem 
forem realizados adequa-
damente (mantidos em 
temperatura inferior a -150 
C), a expectativa é que as 
células-tronco continuem 
boas e viáveis por décadas.

Fonte e mais informações: 
(www.criogenesis.com.br).
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Inteligência Artifi cial 
ganha espaço no 
mercado global

Guilherme Loureiro (*)

A Inteligência Artifi cial vem 
ampliando seu espaço entre as 
empresas globais, aponta a Fortu-
ne 1000, pesquisa realizada pela 
revista Forbes, em 2018. 

Participaram do estudo em-
presas como American Express, 
Ford Motors, Goldman Sachs, 
MetLife, Morgan Stanley e Ve-
rizon. Os resultados mostram 
que os executivos agora veem 
uma correlação direta entre 
os recursos de big data e da 
inteligência artifi cial. Pela pri-
meira vez, grandes corporações 
relatam que têm acesso direto a 
volumes signifi cativos de dados 
que podem alimentar algoritmos 
de inteligência artificial para 
detectar padrões e entender 
comportamentos. 

O estudo aponta que empre-
sas como American Express e 
Morgan Stanley já compartilham 
publicamente histórias de seus 
sucessos. 

Segundo o IDC (Internacional 
Data Corporation), empresa glo-
bal 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 cresci-
mento anual de 11,7%.  O setor 
bancário liderará os investimen-
tos no setor.

Também no Brasil, a inteli-
gência artifi cial associada aos 
recursos disponibilizados pela 
big data vem ganhando espaço no 
mercado. As novas ferramentas 
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 analisa-
dos em busca de padrões que 
estejam dentro do escopo da 
empresa. Através do cruzamento 
de data points, é possível facili-
tar a rotina dos profi ssionais de 
vendas, usando para isso a au-
tomatização 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 em-
presas, fi rmas de investimento e 
consultores em busca de fusões 
e aquisições, até 2025.

(*) - É diretor comercial da Speedio, 
especializada no uso de tecnologia 
para prospecção de novos clientes.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Mileine Vargas – Edit  Consultor – Empresária, 
hipnóloga, palestrante e disseminadora das práticas 
de PNL – Programação Neurolinguística – Expõe 
sua vida pessoal, para mostrar que muitas vezes 
as vicissitudes servem para nos empurrar para 
uma vida melhor, ou menos ruim. Seus óbices não 

foram poucos, tampouco pequenos. Nessa obra, um verdadeiro 
manual, o leitor ou leitora, encontrará ferramentas para en-
tender-se, eliminar alguns “medos” e deslanchar para a plena 
felicidade. Factível!

O Dia que me Demiti: Como a 
PNL salvou minha vida

Virgilio Pedro Rigonatti – Lereprazer –  A 
protagonista dessa história, nascida em 1924, relata 
sua luta para manter seu casamento, seis fi lhos e 
como dar-lhes uma vida digna. Marido violento, 
teve que por sobrevivência “despachá-lo”. Aconte-

cimentos históricos e pontuais, de uma época quase glamorosa, 
particularmente de São Paulo, tornam a leitura desse livro muito 
prazerosa. A simbiose entre amor, dor e superação, desta histó-
ria real, levam o leitor ao êxtase. Entretenimento garantido!

Maria Clara: A conquista de 
um lugar ao sol

Jonas Ribeiro – Victor Tavares (Ilustr) 

– Garoto era muito “curtido” pelos avós. Um amor 
incondicional, reciproco. Certo dia, ganhou de seus 
pais um  lap top. Descortinou um mundo maravilhoso, 

a ponto de “escantear” seus apaixonados avós. Saiu literalmente, 
em viagem! Seus avós providenciaram uma antiga forma de 
comunicação. Ao recebe-la, percebeu o quanto havia perdido. 
Aos trancos e barrancos voltou e como de hábito, no mundo real, 
foi recebido com muito amor e carinho. Uma bela e alertadora 

estória, para a galerinha que está a informatizar-se.

Uma Ilha a Mil Milhas Daqui

Fiódor Dostoiévski – Oswaldo Goeldi (Xilo) 

– Fátima Bianchi (Trad) – Edit 34 –  Os dez anos 
de exilio, na prisão siberiana foram sufi cientes para 
o lidimo representante da literatura sócio existen-
cialista, preparar essa grande e representativa obra. 
Com suas ruas, prédios e localidades sombrias, muito 

bem retratadas nas xilografi as de Goeldi, sentimos o embate 
social existente na época – 1859 – num interessante caldo de 
cultura, que levará o leitor a uma inesquecível, emocionada e 
contundente viagem. Interessante notar que os personagens, 
apesar de serem apequenados pelo sistema, talvez até por 
causa disso, desenvolveram um mecanismo de amor próprio, 
impressionante.  Entendo esta reedição como uma merecida 

homenagem. Imperdível!

Humilhados e Ofendidos

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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PRAZO PARA COBRANÇA ATRASADA
Qual o prazo que a Receita Federal possui para acionar a empresa 
para cobrança de recolhimento de INSS parte patronal? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE PAGAR AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIONÁRIOS DIRETA-
MENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUSIVE REEMBOLSAR VALORES?

Esclarecemos que a folha de pagamento elaborada mensalmente, 
de forma coletiva por estabelecimento da empresa deverá des-
tacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração 
e os descontos legais. Desta forma, ajuda de custo paga ao 
empregado e reembolsos devem constar em folha de pagamento. 
Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.225, §9º.

UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO
Pagamento do vale transporte é obrigatório quando a funcionária 
utiliza veículo próprio para o deslocamento? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O E-SOCIAL
Empresas que estão inativas e sem movimento, empregador com CEI 
precisam entregar o e-Social em 07/2018? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TEVE SEU CONTRATO DE EXPERIÊNCIA ENCER-
RADO PODE SER READMITIDO, COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 
INTERMITENTE, QUAL O PRAZO?  

Considerando que o contrato intermitente previsto no § 3° do 
Artigo 443 da CLT dá vínculo de emprego e que o empregado deve 
ser registrado já que trabalhará com subordinação, a readmissão 
de empregado que teve o seu contrato de experiência encerrado 
no termo final da contratação é possível após transcorrido seis 
meses, conforme estabelece o Artigo 452 e 452-A da CLT.

• • •

Gabriel Camargo (*)

O documento altera o Marco Civil da Internet e chega em 
uma época propícia, marcada por grandes vazamentos de 
informações e escândalos que envolvem justamente o uso 

indevido de informações pessoais. A partir de agora, as empresas 
têm 18 meses para se adaptarem à lei. O não cumprimento dessas 
obrigações pode acarretar, por exemplo, em multas altíssimas 
que chegam até mesmo a R$ 50 milhões por infração. 

Ainda que essa prática coloque o Brasil no grupo dos países 
considerados adequados na proteção à privacidade dos cidadãos, 
a expectativa é que os próximos meses serão de difi culdade e 
planejamento dentro das corporações. Confi ra dez pontos para 
entender mais a LGPD:
 1) Objetivos: a principal meta é garantir a privacidade dos 

dados pessoais das pessoas e permitir um maior controle 
sobre eles. Além disso, a lei cria regras claras sobre os 
processos de coleta, armazenamento e compartilhamento 
dessas informações, ajuda a promover o desenvolvimento 
tecnológico na sociedade e a própria defesa do consumidor;

 2) Motivações da LGPD: há um grande debate no setor 
desde 2010 sobre a proteção dos dados. Entre os fatores 
que levaram à aprovação do projeto de lei brasileira foi o 
GPDR, regulamento aprovado pela União Europeia em 
maio de 2018. Como este documento tem aplicabilidade 
extraterritorial, muitas empresas brasileiras já tiveram que 
se adequar para esta nova realidade;

 3) Principais pontos: a lei é aplicada a todos os setores da 
economia; possui aplicação extraterritorial, ou seja, toda 
empresa que tiver negócios no país deve se adequar a ela; 
consentimento do usuário para coletar informações pes-
soais; os titulares podem retifi car, cancelar ou até solicitar 
a exclusão desses dados; criação da Autoridade Nacional 
de Proteção aos Dados (ANPD); e a notifi cação obrigatória 
de qualquer incidente;

 4) Data Protection Offi cer: a partir de agora, as organizações 
devem estabelecer um Comitê de Segurança da Informação 
para analisar os procedimentos internos. Dentro deste 

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAPHAEL ROCHA DOS SANTOS, de nacionalidade Brasileira, solteiro, 
bancário, natural nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (07/01/1986), residente e domici-
liado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Carlos dos Santos Junior e de Fatima Lucia 
Rocha dos Santos. A pretendente: DEBORAH CRISTINA KNABBEN CARONE, de 
nacionalidade brasileira, solteira, designer gráfi ca, natural nesta Capital, Perdizes - SP, 
no dia (16/10/1982), residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Wagner 
William Carone e de Nádia Knabben.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Ilhéus (Reg. Distrito de Pimenteira) - BA, no dia (18/06/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Brito dos Santos e de Jose-
naide Bispo dos Santos. A pretendente: JOÉLIA DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão babá, nascida em Itapetinga - BA, no dia (19/04/1984), residente e domiciliada neste 
subdistrito São Paulo - SP, fi lha de Miguel Pinheiro dos Santos e de Adelina Maria de Jesus. 

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Dez pontos para entender a nova 
lei de proteção aos dados no Brasil
Você sabe o que é a LGPD? É a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada pelo presidente 
Michel Temer com o objetivo de aumentar a privacidade de dados pessoais e o poder das entidades 
reguladoras para fi scalizar organizações

órgão haverá um profi ssional exclusivo para a proteção 
dos dados e responsável pelo cumprimento da nova lei;

 5) Avaliação da Maturidade dos processos e Impacto 

de Riscos: é o levantamento de quais situações devem ser 
corrigidas pela empresa para a garantia de que a LGPD seja 
cumprida em todos os departamentos;

 6) Redução da exposição ao risco: aqui, é a etapa de im-
plementação das medidas para proteger os dados pessoais 
na base da empresa. Elas podem ser de segurança, técnicas 
e administrativas, que evitam, combatem ou minimizam a 
perda ou indisponibilidade de ativos de informação devido 
a ameaças que atuam sobre algumas vulnerabilidades;

 7) Adoção do Privacy by Design: aborda a proteção desde 
a concepção do produto ou sistema, sendo incorporada 
diretamente às estruturas tecnológicas, ao modelo de ne-
gócio e à infraestrutura física. Ou seja, a privacidade está 
presente na própria arquitetura, permitindo que o próprio 
usuário seja capaz de preservar e gerenciar a coleta e o 
tratamento de seus dados pessoais;

 8) Cumprimento dos subcontratantes: a LGPD estende-
se também aos subcontratantes de uma empresa, como 
fornecedores e parceiros de tecnologia. Eles também fi cam 
sujeitos às obrigações e podem realizar pagamentos de 
indenização, por exemplo;

 9) Multas: a nova lei prevê sanções para quem não tiver boas 
práticas. Elas englobam advertência, multa ou até mesmo 
a proibição total ou parcial de atividades relacionadas ao 
tratamento de dados. As multas podem variar de 2% do 
faturamento do ano anterior até a R$ 50 milhões, passando 
por penalidades diárias;

 10) Parceiro especializado: lidar com esta situação enquan-
to tenta administrar o negócio não é fácil. Um parceiro 
especializado pode auxiliar nesse período de transição, 
possibilitando um maior conhecimento e aplicação de 
medidas efi cientes para o cumprimento da lei.

(*) - É CEO da Deep Center, empresa de gestão da Informação para escritórios de 
cobrança, gestão de ativos, fi nanciamentos, renegociação de dívidas, seguros, 

vendas, cobrança, SAC, e contact centers (www.deepcenter.com.br).

Fotos: Divulgação

Eduardo Shinyashiki (*)

Provavelmente, você já 
conheceu uma pessoa fasci-
nante, que tinha algo a mais, 
especial, difícil de decifrar. 

Alguém com uma ca-
pacidade inexplicável de 
deixar as pessoas melhor, 
de tocá-las com o próprio 
brilho e que ainda possuem 
uma força diferente que te 
faz perguntar: de onde vem 
esse fascínio?

Isso tem nome e se chama 
carisma, uma característica 
importante para o trabalho 
em equipe e que era predo-
minante em grandes líderes da história 
como Gandhi, Nelson Mandela, Martin 
Luther King, Madre Teresa de Calcutá e 
Betinho, que eram inspiradores, guias de 
multidões e que tinham a força do caris-
ma agindo cada vez mais no interesse do 
grupo e transmitindo de forma inequívoca 
valores e ideais. 

Outro grande exemplo é o atual Papa 
Francisco, que já ganhou a simpatia dos 
fi éis e simpatizantes graças à sua fi gura 
carismática.

Olhando por eles, então, podemos 
identifi car algumas qualidades que ca-
racterizam suas ações. O elemento prin-
cipal presente em quem tem carisma é a 
intenção verdadeira e honesta de inspirar, 

O líder carismático

servir e se dedicar às pessoas, a um obje-
tivo comum e ao interesse dos envolvidos. 

É a intenção autêntica de honrar e 
respeitar os outros, independentemente 
do cargo, que torna um líder magnético 
e carismático. É isso que faz com que 
sejamos atraídos por ele e que desperta o 
nosso interesse mesmo sem palavras, com 
a simples presença. O líder carismático 
reconhece e respeita as suas próprias 
convicções e as dos outros, criando uma 
relação de reciprocidade e não de impo-
sição, mantendo uma postura honesta e 
verdadeira. 

Ele também é um indivíduo centrado, 
presente e a empatia está em sua veia. Ele 
se coloca no lugar do próximo para com-

preendê-lo melhor, identifi car 
as suas vontades, opiniões e 
motivações para assim poder 
fl exibilizar os próprios com-
portamentos e atitudes. 

Quem possui carisma faz 
elogios sinceros. 

Quando estamos verdadei-
ramente interessados e aten-
tos aos outros e às suas quali-
dades, os elogios são sinceros 
e criam um relacionamento 
interpessoal positivo, neces-
sário para construir confi ança 
e fortalecer a autoestima nos 
interlocutores. Lembrando 
que não é a quantidade dos 

elogios que faz a diferença, mas a quali-
dade e intensidade.

É importante ressaltar que o carisma 
não é uma qualidade que alguns têm e 
outros não, mas é uma potencialidade 
que todos podem desenvolver para se 
tornarem inesquecíveis e encantadores, 
pois está fortemente ligada à força e ao 
poder da presença da pessoa. 

Ou seja, você também pode ser um 
líder carismático!

(*) - É mestre em Neuropsicologia e Liderança 
Educadora, especialista em desenvolvimento das 

competências de liderança organizacional
e autor do livro “O Poder do Carisma – conquiste 

e infl uencie pessoas sendo você mesmo”
(www.edushin.com.br).
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