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BOLSAS
O Ibovespa: +1,95% Pontos: 
85.719,87 Máxima de +1,95% 
: 85.720 pontos Mínima de 
-0,7% : 83.497 pontos Volume: 
R$ 19,48 bilhões Variação em 
2018: 12,2% Variação no mês: 
8,04% Dow Jones: -1,19% Pon-
tos: 24.688,31 Nasdaq: -2,07% 
Pontos: 7.167,21 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6522 Venda: R$ 3,6527 
Variação: -1,42% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,73 Venda: R$ 3,83 
Variação: -1,54% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6746 Venda: R$ 
3,6753 Variação: -0,71% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6400 
Venda: R$ 3,7930 Variação: 
-1,56% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 9,16% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.235,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 145,000 
Variação: -0,14%.

bro) Cotação: R$ 3,6550 Variação: 
-1,43% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1406 Venda: US$ 1,1406  
Variação: +0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1660 Venda: R$ 
4,1680 Variação: -1,09% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1070 Ven-
da: R$ 4,3270 Variação: -0,92%.

Futuro: +2,55% Pontos: 86.400 
Máxima (pontos): 86.525 Míni-
ma (pontos): 83.585. Global 40 
Cotação: 855,810 centavos de 
dólar Variação: +0,68%.

“A política é arte 
de pedir votos aos 
pobres, dinheiro 
aos ricos e depois 
mentir a ambos”.
Antônio Ermírio de Moraes (1928/2014)
Empresário brasileiro

A indústria de petró-
leo e gás natural vai 
movimentar R$ 1,38 

trilhão em investimentos nos 
próximos dez anos, segun-
do a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), órgão do 
governo responsável pelo pla-
nejamento do setor. Apenas 
o segmento de exploração e 
produção de petróleo e gás 
natural vai fi car com 76% do 
total, com destaque para o 
pré-sal. 

Contando com o setor elé-
trico (R$ 393 bilhões) e o de 
biocombustíveis líquidos (R$ 
41 bilhões), os investimentos 
somam R$ 1,8 trilhão, de 
acordo com o Plano Decenal 

 Indústria petroleira vai 
movimentar R$ 1,38 trilhão 
nos próximos dez anos

de Expansão de Energia, o PDE 
2027, divulgado na sexta-feira 
(26).

A projeção é que a produção 
de petróleo no Brasil dobre na 
próxima década, chegando a 5 
milhões de barris por dia (bpd), 
mais de 70% extraídos do pré-
-sal. Como a demanda deve 
fi car em 2,5 milhões de bpd, a 
estimativa é que o excedente 
de 2,5 milhões de bpd seja 
exportado. 

Os dados da EPE ainda 
demonstram um cenário em 
que o foco continua a ser a 
extração de petróleo bruto e 
não a produção de derivados, 
de mais valor agregado. Para 
esse segmento, o investimento 

previsto no período é de R$ 34 
milhões, o mesmo destinado à 
produção de etanol nas usinas.

“Estima-se que a produção 
doméstica de etanol cresça 
para 45 bilhões de litros em 
2027. Esse aumento da de-
manda carburante justifi ca-se 
pela maior competitividade do 
hidratado frente à gasolina, em 
parte por conta dos sinais posi-
tivos provenientes do Renova-
Bio (programa de incentivo aos 
biocombustíveis), em parte por 
conta da melhoria dos fatores 
de produção realizada pelo 
setor”, informa a EPE. 

Para o gás natural, o esperado 
é um incremento na produção 
de 65 milhões de m3/dia para 

Navio-plataforma P-69 entra em operação na área de Lula Extremo Sul no pré-sal

da Bacia de Santos.

Os consumidores que caíram 
no rotativo do cartão de crédito 
pagaram juros mais caros em 
setembro. A taxa média subiu 
4,7 pontos percentuais em 
relação a agosto, chegando a 
278,7% ao ano. Os dados foram 
divulgados na sexta-feira (26) 
pelo Banco Central. No caso do 
consumidor adimplente, que 
paga pelo menos o valor mínimo 
da fatura do cartão em dia, a 
taxa chegou a 259,9% ao ano, 
com aumento de 9,6 pontos 
percentual em relação a agosto. 
Já a taxa cobrada dos consu-
midores que não pagaram ou 
atrasaram o pagamento mínimo 
da fatura (rotativo não regular) 
subiu 0,9 pontos percentuais, 
indo para 292,2% ao ano.

Em abril, o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) defi niu 
que clientes inadimplentes no 
rotativo do cartão de crédito 
passem a pagar a mesma taxa 
de juros dos consumidores re-
gulares. Essa regra entrou em 
vigor em junho. Mesmo assim, 

O rotativo é o crédito tomado 

pelo consumidor quando paga 

menos que o valor integral

da fatura do cartão.

Um navio de pesquisa par-
tiu neste sábado (27) do Rio 
de Janeiro para a Antártida 
para realizar trabalhos de 
campo nos refúgios e acam-
pamentos do continente. A 
embarcação, que pertence à 
Marinha e integra 37ª Ope-
ração Antártica, também 
servirá de plataforma de re-
colhimento para pesquisado-
res. A finalidade é promover 
pesquisas e projetos nas áre-
as de oceanografia, biologia, 
geologia e meteorologia. 

A ação tem como suporte 
o Navio de Apoio Oceanográ-
fico Ary Rongel, comandado 
pelo capitão-de-mar-e-guer-
ra Antonio Braz de Souza. O 
navio também será utilizada 
para apoiar logisticamente 
os Módulos Antárticos Emer-
genciais, reconstruir a Esta-
ção Antártica Comandante 
Ferraz e fazer levantamentos 
hidrográficos. A missão conta 
com o auxílio do Navio Polar 
“Almirante Maximiano”, duas 

Navio de Apoio Oceanográfi co Ary Rongel no rumo da Antártida.

Planos de saúde
A diretoria colegiada da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) apreciou esta semana pro-
posta de nova metodologia para o 
reajuste anual dos planos de saúde 
individuais e familiares. O cálculo 
teria como base a variação das 
despesas assistenciais (VDA) e a 
infl ação ofi cial, o IPCA. A decisão 
fi nal será divulgada após audiência 
pública, marcada para novembro.

Em 2017, o Brasil atingiu 
novo recorde de lançamento de 
fi lmes nacionais em cinemas de 
todo o país. Segundo a Ancine, 
ao todo foram exibidos nas sa-
las de cinema comerciais 160 
longas-metragens brasileiros, 
18 a mais que no ano anterior, 
quando foram exibidos 142 
produções.

Do total de fi lmes lançados 
no ano passado, 56,8% (91) 
pertenciam ao gênero de fi cção, 
38,7% (62) eram documentá-
rios e sete, animações (4,37%).

A disparidade entre as bi-
lheterias de obras nacionais e 
estrangeiras se repete todos 
os anos. No ano passado, o 
número de ingressos vendidos 
(17.358.513) para fi lmes nacio-
nais correspondeu a 9,6% do 
total (181.226.407). Os dados 
mostram que em 2010 os fi lmes 
assinados por cineastas brasi-
leiros conquistaram seu maior 
público, com quase um quinto 
(19,1%) de todas as entradas 
comercializadas.

De acordo com o relatório, 
houve consistência na amplia-
ção de salas nos municípios 
com mais de 100 mil habitantes 
e, ainda, uma surpresa, que 
consistiu o aumento da quanti-

Em nove anos, o número 

de salas de cinema no país 

passou de 2.110, para 3.223.

Conta de luz terá 
bandeira tarifária 
amarela 

A Aneel anunciou que a ban-
deira tarifária que será aplicada 
nas contas de luz em novembro 
será amarela. Assim, haverá 
uma redução na cobrança em 
relação aos cinco meses ante-
riores, quando a bandeira foi 
vermelha. A bandeira amarela 
tem custo de R$ 1 a cada 100 
kWh (quilowatts-hora) consu-
midos. Já a bandeira vermelha, 
que vigorava desde junho, 
prevê cobrança de R$ 5 a cada 
100 kWh.

A justifi cativa para a redução 
na cobrança está no início do 
período de chuvas. Apesar de os 
reservatórios ainda estarem com 
níveis reduzidos, a agência acre-
dita que com o início da estação 
chuvosa haja elevação gradual 
no nível de produção de energia 
pelas usinas hidrelétricas.

O sistema de bandeiras tarifá-
rias foi criado para sinalizar aos 
consumidores os custos reais 
da geração de energia elétrica. 
A adoção de cada bandeira, 
nas cores verde (sem cobrança 
extra), amarela e vermelha 
(patamar 1 e 2), está relacio-
nada aos custos da geração de 
energia elétrica. No patamar 1, 
o adicional nas contas de luz é 
de R$ 3 a cada 100 kWh; no 2, 
de R$ 5 (ABr).
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Brasília - O secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto Al-
meida, disse na sexta-feira (26), 
ser muito difícil zerar o défi cit 
primário do governo central já 
em 2019, como prometeram 
algumas campanhas eleitorais. 
“O défi cit pode fi car abaixo de 
R$ 100 bilhões em 2019. Mas, 
para zerar o défi cit em 2019, só 
se houver uma receita extraor-
dinária muito elevada. E mes-
mo decisões de privatizações 
têm efeitos inesperados, cujo 
cronograma é muito difícil de 
controlar”, avaliou. 

Questionado se foi convidado 
a participar de um eventual 
governo Bolsonaro, Mansueto 
afi rmou que conversou com 
assessores econômicos de to-
das as campanhas no primeiro 
turno, mas não realizou nenhu-
ma reunião durante o segundo 
turno. “Não vamos especular 
com hipóteses. Aprendi isso 
com o ex-ministro Henrique 
Meirelles”, completou.

Mansueto enfatizou que o risco 
de calote da dívida brasileira é 
zero. Ele destacou que o Tesouro 
voltou a vender títulos prefi xa-
dos com taxas semelhantes às 
praticadas antes mesmo da greve 
dos caminhoneiros. “A dívida 

Secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almeida.

Aérea de baixo custo 
começa a operar em 
novembro

São Paulo - A empresa chile-
na Sky Airline será a primeira 
aérea estrangeira de baixo 
custo (“low cost”) a operar 
voos internacionais no Brasil, 
segundo informou na sexta-
-feira (26), a Anac. O primeiro 
voo da companhia, de Santiago 
para o Aeroporto do Galeão, no 
Rio de Janeiro, está previsto 
para o dia 5 de novembro.

Inicialmente, a empresa 
deverá ter cinco frequências 
semanais nessa rota em um 
avião com capacidade para 
186 passageiros. A intenção da 
companhia é voar também, até o 
primeiro trimestre de 2019, para 
Guarulhos e Florianópolis. No 
site da Sky Airline, já é possível 
comprar passagem de ida e volta 
de São Paulo para Santiago a 
partir de 17 de dezembro por 
US$ 154 (cerca de R$ 580). 

Em empresas concorrentes 
que fazem o mesmo trecho, 
os preços para a mesma data 
em voo direto variam entre R$ 
900 e R$ 2.000. A Sky Airline 
é uma das quatro empresas de 
baixo custo com processos em 
andamento na Anac. Além dela, 
pediram licença para operar no 
País a europeia Norwegian e as 
argentinas Avian (subsidiária 
da Avianca) e Flybondi (AE).
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111 milhões de m3/dia. “Conse-
quentemente, espera-se forte 

ampliação da participação do 
gás nacional na oferta total 

de gás natural”, traz o PDE 
2027 (AE).

Juros do rotativo do cartão de 
crédito sobem para 278,7% ao ano

quando estava em 300,8% 
ao ano. As regras do cheque 
especial mudaram em julho. 
Os clientes que utilizam mais 
de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos 
passaram a receber a oferta de 
um parcelamento, com taxa 
de juros menores que a do 
cheque especial defi nida pela 
instituição fi nanceira.

As taxas do cheque especial 
e do rotativo do cartão são as 
mais caras entre as modalida-
des oferecidas. A do crédito 
pessoal, por exemplo, é mais 
baixa: 122,2% ao ano em se-
tembro, mesmo com o aumento 
de 0,8 ponto percentuail em 
relação a agosto. A taxa do 
crédito consignado recuou 0,1 
ponto percentual, indo para 
24,4% ao ano em setembro. 
A taxa média de juros para as 
famílias aumentou 0,4 ponto 
percentual em setembro para 
52,2% ao ano. A taxa média 
das empresas se manteve em 
20,4% ao ano (ABr).

a taxa cobrada de adimplentes 
e inadimplentes não será igual 
porque os bancos podem acres-
centar à cobrança os juros pelo 
atraso e multa.

Já a taxa de juros do che-
que especial caiu 1,8% em 
setembro, comparada a agos-
to, e está em 301,4% ao ano. 
Assim continua a ser a menor 
taxa desde março de 2016, 

Marinha envia mais um navio de 
pesquisas para Antártida

aeronaves e um grupo de 
mergulhadores.

A primeira escala é o porto 
de Rio Grande, onde será 
concluído o embarque de 
material de reabastecimen-
to e de vestimentas para os 
tripulantes e pesquisadores. 
Os portos de Punta Arenas, 
no Chile, e de Montevidéu, 
no Uruguai, também estão 

previstos na rota do navio, 
que retornará ao Rio apenas 
no ano que vem, em abril. 
Essa operação é uma das 
mais complexas e extensas 
realizadas pela instituição. 
Já a Antártida tem papel 
relevante nos sistemas natu-
rais globais porque age como 
principal regulador térmico 
do planeta (ABr).

Zerar défi cit primário é 
o ‘grande desafi o’

pública continuará crescendo 
nos próximos anos, mas medidas 
já foram tomadas para reduzir o 
ritmo dessa expansão. A dívida 
pode bater na casa dos 80% do 
PIB, mas começar uma trajetória 
de queda se prosseguirmos o 
ajuste fi scal”, projetou.

“Por isso, independentemente 
do governo, é importante con-
tinuarmos com o ajuste fi scal”, 
completou, ao reafi rmar que não 
recebeu nenhum convite para 
continuar no próximo governo. 
“Não discuto hipóteses. O que 
mais importa são os servidores 
do Tesouro Nacional e da Receita 
Federal, porque eles sim conti-
nuarão aqui”, respondeu (AE).

Recorde de lançamentos 
de fi lmes nacionais

dade de salas em cidades entre 
20 mil e 100 mil habitantes, fato 
que não ocorria desde 2014.

O fi lme brasileiro mais visto 
no ano passado foi ‘Minha Mãe 
é uma Peça 2’, reproduzido 
em 1.043 salas. Colocá-lo em 
destaque na programação dos 
cinemas pode ter colaborado 
para ter a bilheteria de maior 
sucesso no ano. Ao todo, 5 
milhões de ingressos foram 
vendidos para o fi lme (ABr).
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Saiba como proteger
seu patrimônio com
efi ciência tributária

O que vem a sua 

cabeça quando pensa 

em planejamento 

patrimonial? Acumulo 

de bens, renda fi xa 

ou rentabilidade de 

investimentos, talvez? 

A verdade é que, infeliz-
mente, poucas pessoas 
entendem ou usufruem 

de uma estrutura de proteção, 
como, por exemplo, apólices 
de seguro de vida. Afi nal, do 
que adianta acumular recursos 
se não temos a garantia de es-
tarmos protegidos no futuro?

No ano passado, a Universi-
dade de Oxford, em parceria 
com a seguradora suíça Zurich, 
divulgou um estudo no qual 
concluiu que o Brasil, entre os 
11 países pesquisados, possui o 
menor número de pessoas com 
seguros de vida. Em uma mé-
dia global de 32% de pessoas 
com o benefício, apenas 19% 
dos entrevistados brasileiros 
possuem algum tipo de auxílio 
que previna a perda de renda. 

A cultura do planejamento 
de proteção familiar não é o 
forte do brasileiro, já que, por 
aqui, a pessoa só pode fazer 
o seu seguro a partir dos 14 
anos, enquanto que nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
o seguro pode ser feito pelos 
pais logo após o nascimento. 
Este cenário pode ser rever-
tido. Ao buscar informações 
sobre investimentos e/ou como 
melhorar seus produtos já 
investidos, você pode ir além. 
Uma estrutura de proteção é 
a melhor cartada para que, 
no futuro, todo o processo de 
construção do seu patrimônio 
não seja rompido de uma hora 
para outra. 

São inúmeros os fatores 
que podem ocorrer, alterando 
drasticamente o cenário da sua 
vida. Hoje você está no Brasil, 
estabelecido no seu emprego 
e, de repente, se vê de cara 
com aquela oportunidade dos 
sonhos: trabalhar ou morar 
em um outro país. Caso você 
já tenha seguro de vida, você 
poderá resgatá-lo e realocá-lo 
em um outro produto, fi cando 
mais tranquilo nessa nova fase. 
No entanto, os fatores mais 
comuns podem ser aqueles que 
ninguém jamais se prepara. 

Uma queda nos rendimentos 
da empresa que, inevitavel-
mente, pode levar a uma crise 
sem precedentes. Ou, no pior 
das hipóteses, uma fatalidade 
que acuse a falta de um prove-

dor familiar. São nessas horas 
que percebemos a importância 
de um planejamento patrimo-
nial. Atualmente, no Brasil, 
ainda não existe mecanismo 
mais barato e mais efi ciente 
para proteger a família e o 
patrimônio real do que as 
Apólices de Seguro de Vida 
Vitalícias e Resgatáveis. 

Considerado o único bem 
livre de qualquer tributação, o 
seguro é garantido no Código 
Civil, enquanto a Previdência, 
por exemplo, não tem essa 
garantia, pois já existem juris-
prudências em alguns estados, 
onde essa ferramenta foi tribu-
tada no ITCMD (Imposto sobre 
Transmissão "Causa Mortis" e 
Doação). Mesmo se houvesse 
uma mudança no Código Civil, 
difi cilmente alteraria a garantia 
do seguro, pois também teria 
que mudar a Constituição e, 
ainda assim, o Brasil seria o 
único país a tributar o seguro 
de vida.

Além disso, há também outro 
benefício: o seguro de vida é 
impenhorável, ou seja, em uma 
situação que haja o penhor, o 
processo de cobrança judicial 
não terá acesso a ele. Pensar 
no futuro é entender que, in-
dependente de uma possível 
mudança no cenário de vida 
familiar, a ideia não é acumular 
dinheiro e contar bens, e sim 
ter a garantia de proteção após 
qualquer acontecimento. 

Não é deixar herança, é 
não deixar custo e dívidas 
para as próximas gerações, 
pois, quando nos planejamos 
através de uma estrutura 
como as apólices vitalícias, 
organizamos nossa sucessão, 
mensurando e protegendo os 
custos do ITCMD, advocatícios 
e de cartório, de acordo com 
o nosso contexto patrimo-
nial e familiar. Assim, temos 
um planejamento fi nanceiro 
completo. Logo, em casos 
trágicos, a família receberia o 
capital segurado de forma ágil 
e líquida, tendo assim recursos 
para realizar o inventário com 
maior efi ciência e agilidade.

Em um país em que a despe-
sa com sucessão gira em torno 
de 15%, com alíquota perto de 
8% - com variação de estado 
para estado - se planejar e 
pensar no futuro é ter uma boa 
efi ciência fi scal e tributária.

(*) - É sócia e head de Planejamento 
Patrimonial da Monte Bravo, empresa 

de assessoria de investimentos que 
fi gura entre as três principais do 

país e está presente em sete cidades 
brasileiras. 

Camila Iensen (*)
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Uma só dose de bebida alco-
ólica pode afetar a formação 
da memória durante horas e 
causar desejos de longa du-
ração por álcool, segundo um 
estudo publicado pela revista 
especializada “Neuron”

Uma equipe da Universidade 
Brown em Rhode Island, nos 
Estados Unidos, determinou 
que uma mudança molecular 
poderia ajudar a explicar por 
que alguns copos de vinho 
podem prejudicar a memória 
durante dias e porque motivos 
os alcoólatras podem ter uma 
recaída depois de décadas de 
abstinência. Em uma análise 
realizada com moscas, que 
apesar de ter apenas 10.000 
neurônios – em relação aos 
100 bilhões dos humanos – 
compartilham algumas cara-
terísticas básicas conosco, o 
grupo liderado pela professora 
Karla Kaun encontrou uma 
área do cérebro “essencial” 
para justifi car esta perda de 
memória prolongada. “Todas 
as drogas – álcool, opiáceos, 
cocaína e metanfetamina – têm 
efeitos secundários adversos e 
fazem com que as pessoas te-
nham náuseas ou lhes causam 
ressaca, então por que nós as 
achamos tão gratifi cantes?”, 
perguntou Karla antes de 
começar o estudo.

Para resolver esta questão, 

Alguns copos de vinho podem prejudicar a memória durante 

dias.

Sua história começou 
quando, em 1841, faleceu 
o professor da Escola de 

Direito do Largo São Francisco, 
Julius Frank. De origem germâ-
nica e protestante, não seria 
possível sepultá-lo no interior 
ou no entorno das igrejas, onde 
eram enterrados os nobres, na 
época. 

Por isso, os alunos, apoiados 
pelo Conselheiro Brotero, re-
solveram sepultá-lo no interior 
da Faculdade. 

O desencadeamento deste 
episódio teve grande impacto 
nos estrangeiros que aqui re-
sidiam, tanto católicos quanto 
protestantes e, em 1844, cida-
dãos europeus mais liberais e 
tolerantes, tomaram a iniciativa 
de construir em um pequeno 
terreno, no Bairro da Luz, o 
Cemitério dos Estrangeiros. 
Após receber alguns poucos 
sepultamentos, o Cemitério 
dos Estrangeiros foi desativado 
pelo Município, porque o seu 
terreno seria utilizado para 
alargamento da Av. Tiradentes. 
Em contrapartida, a Munici-
palidade cedeu, no terreno 
anexo ao que fora destinado 
ao Cemitério da Consolação, 

Túmulo do professor Júlio Frank, no pátio da Faculdade de Direito.

Pequenos 
empresários estão 
cautelosos para 
investir

O empresariado dos setores 
de comércio e serviços ainda 
está cauteloso para realizar 
investimentos neste fim de 
ano. Dados apurados pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que mais da metade (54%) dos 
micro e pequenos empresários 
não vai investir nos próximos 
três meses. 

Na escala, o Indicador de De-
manda por Investimento fi cou 
em 38,5 pontos no mês passado. 
Índice muito próximo do pata-
mar registrado em junho (38,3 
pontos), quando houve impacto 
da paralisação dos caminhonei-
ros. Pela metodologia, quanto 
mais próximo de 100, maior a 
propensão para o investimento. 
Quanto mais próximo de zero, 
menor a propensão.

Na avaliação do presidente 
da CNDL, José César da Costa, 
a intenção de investimento por 
parte dos micro e pequenos 
empresários ainda é tímida 
porque permanece um clima de 
incertezas diante das eleições. 
“Espera-se que com a defi nição 
do cenário eleitoral, os empre-
sários tenham maior previsibi-
lidade em relação aos rumos do 
país e possam, assim, colocar em 
práticas seus projetos, retirando 
a economia desse compasso de 
espera” (CNDL/SPC).

Morre último sobrevivente 
de tragédia nazista em Roma

Lello Di Segni, o último italiano 
sobrevivente da deportação ao cam-
po de concentração de Auschwitz, 
ocorrida em 16 de outubro de 1943, 
morreu na noite da última quinta-feira 
(25), informou a Comunidade judaica 
de Roma. Nascido em 4 de novembro 
de 1926, Di Segni foi um entre os 1024 
judeus presos em Roma. Na ocasião 
a “cidade eterna” foi testemunha da 
primeira deportação de judeus do 
país, uma tragédia que permanece 
na memória coletiva de Roma pois 
restaram apenas 16 sobreviventes 
dos que foram detidos e levados 
aos campos de extermínio nazista 
da Europa. “Sua perda, além de ser 
uma dor para a nossa comunidade, 
é infelizmente um sinal de atenção 
e um aviso para as gerações futuras. 
Com ele não terá a memória histórica 
daqueles que sofreram o ataque em 
16 de outubro e voltou para contar 
o conto” , disse Ruth Dureghello, 
presidente da Comunidade (ANSA).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou 
que não deixará a violência 
política “tomar conta” do país. 
Em discurso para lideranças 
jovens negras em Washington, o 
magnata republicano elogiou as 
forças de segurança pela prisão 
de um suspeito acusado de enviar 
12 bombas para personalidades 
ligadas ao Partido Democrata e 
pediu “união”. “Não podemos 
deixar a violência política tomar 
conta da América, e estou com-
prometido a fazer tudo o que 
estiver em meu poder para parar 
isso”, declarou Trump. 

Em seguida, ele disse que os 
EUA devem ‘mostrar ao mundo 
que estão unidos em paz e harmo-
nia’. “Não há nenhum país como 
o nosso, e todos os dias estamos 
mostrando o quão grande nós 
somos”, acrescentou. Entre os 
destinatários dos pacotes ex-
plosivos estão o ex-presidente 
Barack Obama, a ex-secretária 
da Estado Hillary Clinton, o ex-
-vice-presidente Joe Biden e o 
bilionário George Soros, fi nan-
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Bebida afeta memória e causa desejo 
duradouro por álcool, diz estudo

Primeiro cemitério ecumênico de 
São Paulo completa 160 anos

O Cemitério dos Protestantes, que pertence a  Acempro (Associação Cemitérios dos Protestantes) 
completa 160 anos e surgiu da necessidade de existir um local para sepultamento de não católicos

na Rua Sergipe, uma área para 
os protestantes e outra para os 
católicos estrangeiros. 

Nesta época, luteranos, 
anglicanos e presbiterianos 
organizaram-se e fundaram 
informalmente a Associação 
Cemitério dos Protestantes, 
com o intuito de implantar o 

novo campo santo, que veio 
a se chamar Cemitério dos 
Protestantes. Em 1858, o Ce-
mitério dos Protestantes, assim 
como os demais cemitérios 
do complexo da Consolação, 
projetados pelo engenheiro 
alemão, Carlos Frederico José 
Rath, recebeu os primeiros 

sepultamentos. Atualmente, é 
tombado pelo Condephat por 
sua importância histórica. Lá 
estão sepultados alguns ilustres 
como Anita Malfatti, Charles 
Muller, Missionário Ashbel 
Green Simonton, Pastor José 
Manoel da Conceição, entre 
outros (Acempro).

Karla e a pesquisadora Emily 
Pertuccelli, da Universidade 
do Sul de Illinois, usaram 
ferramentas genéticas para 
desativar de maneira seletiva 
genes essenciais enquanto 
treinavam as moscas para que 
encontrassem álcool. Uma das 
proteínas responsáveis da pre-
ferência das moscas pelo álcool 
é a notch, que faz parte de uma 
via de sinalização envolvida no 
desenvolvimento de embriões, 
e no desenvolvimento e na fun-
ção cerebral adulta em huma-
nos e em todos os animais. As 
pesquisadoras descobriram que 
a notch ativa um gene chamado 
receptor de tipo dopamina-2, 
que produz uma proteína nos 
neurônios que reconhece a 

dopamina, neurotransmissor 
que faz “se sentir bem”.

“Sabe-se que um receptor 
similar à dopamina-2 está 
envolvido na codifi cação de 
se uma memória é agradável 
ou aversiva”, disse Emily, 
explicando que o álcool “se-
questra” esta via de memória 
conservada para formar de-
sejos. Karla comentou que se 
este mecanismo funciona da 
mesma maneira em humanos, 
“um copo de vinho é sufi ciente 
para ativar o caminho, mas se 
volta à normalidade em uma 
hora”. No entanto, depois de 
três copos, com um intervalo 
de uma hora, o caminho “só 
volta à normalidade depois 
de 24 horas” (Agência EFE).

Trump promete combater
‘violência política’

ciador do Partido Democrata.
O suspeito de ter enviado 

as bombas foi capturado em 
Plantation, perto de Fort Lau-
derdale, na Flórida. Segundo a 
imprensa norte-americana, ele 
é um homem branco de 56 anos 
chamado Cesar Sayoc. Em seu 
furgão foram encontradas ima-
gens de Trump e uma bandeira 
dos EUA. As ameaças terroristas 
chegam às vésperas das eleições 
legislativas de meio de mandato, 
quando democratas e republi-
canos brigarão pelo controle do 
Congresso, hoje nas mãos dos 
conservadores (ANSA).

O Ministério da Educação 
(MEC), estabeleceu novas re-
gras para expedição e registro 
de diplomas de graduação. Ago-
ra, as faculdades e universida-
des terão que publicar no Diário 
Ofi cial da União informações 
sobre os diplomas registrados 
e manter informações detalha-
das para consulta pública nos 
próprios sites. De acordo com o 
MEC, o objetivo é reduzir o ris-
co de fraudes e conferir maior 
segurança nos procedimentos 
internos das instituições de 
educação superior. 

As instituições terão um 
prazo de 180 dias para se ade-
quar às novas regras. Entre as 
mudanças está a exigência de 

MEC muda regras para diplomas 
de graduação

um termo de responsabilidade 
a ser assinado pelas instituições 
de educação superior e prazos 
para a expedição e o registro 
dos diplomas. As instituições 
também deverão cancelar 
diplomas irregulares quando 
detectarem vícios nos procedi-
mentos de expedição e registro 
e dar publicidade dos diplomas 
cancelados.

Outra alteração é que o ver-
so do diploma deverá trazer a 
identifi cação da mantenedora 
da instituição de educação su-
perior. A expedição e o registro 
da primeira via do diploma, do 
histórico escolar fi nal e do cer-
tifi cado de conclusão de curso 
seguem gratuitos (ABr).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
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Transparência nos 
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do funcionário

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de outubro de 2018 

A - Empreendedor do Ano
A Ernst & Young (EY) anuncia os homenageados do 21º Prêmio Em-
preendedor do Ano, que reconhece os profi ssionais brasileiros com 
trajetórias de destaque. A cerimônia será realizada no próximo dia 30 
(terça-feira), no Hotel Unique. O homenageado eleito na categoria mas-
ter participa da edição global da premiação, em Mônaco, que neste ano, 
pela primeira vez reconheceu um brasileiro, Rubens Menin, Presidente 
do Conselho da MRV Engenharia, como o ‘World Entrepreneur of the 
Year’. Mais informações: (www.ey.com.br).

B - Mercado de Câmbio
Imagina poder fazer câmbio de importação, exportação e remessas 
fi nanceiras até cem mil dólares por contrato, com as mesmas cotações 
que os bancos fazem para operações de milhões de dólares? Isso vai ser 
possível com a TransferHub, plataforma pioneira que busca derrubar 
barreiras e trazer as melhores tecnologias em fi nanças, para transformar 
o modo como se faz câmbio no Brasil e no mundo. É a primeira plata-
forma a permitir que ofertas de câmbio criadas eletronicamente por 
compradores e vendedores sejam casadas em tempo real. É a estreia 
da economia colaborativa no mercado de câmbio. Saiba mais em: (www.
transferhub.com.br). 

C - Qualidade e Preços 
Faltando poucos dias para começar a Feistock, a maior feira de móveis 
e decoração voltada para o consumidor fi nal, a cidade de São Bento 
do Sul/SC já está preparada para receber os visitantes que se reúnem 
na Capital Nacional dos Móveis para aproveitar os mais de seis mil 
produtos de 110 expositores e marcas. É uma oportunidade ideal para 
os compradores encontrarem uma diversidade de itens de qualidade 
com até 70% de desconto e a pronta entrega para o país inteiro. É 
o momento perfeito para redecorar a casa ou preparar o projeto de 
um novo apartamento. Acontece entre os dias 8 a 11 de novembro no 
pavilhão da Promosul que, com mais de 15 mil m². Mais informações 
(www.feistock.com.br). 

D - Mate Artesanal
A Megamatte é uma rede de lanches saudáveis que tem como carro-chefe 
o mate que é preparado como se fosse um chá, de forma artesanal. Em 

seu plano de expansão, a marca abre mais 3 lojas no Estado do Rio. 
Até abril, mais 4 unidades serão inauguradas. A rede busca novos fran-
queados no interior do Rio, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Vitória e 
Fortaleza. Atrualmente já são 150 unidades em funcionamento em seis 
estados brasileiros. Com mais de 20 anos de atuação, sendo doze destes 
já como franqueadora, a Megamatte tem atualmente 150 unidades em 
funcionamento em seis estados. É possível encontrar três modelos de 
negócios: loja, quiosque e container. Mais informações em:  (http://www.
megamatte.com.br/).

E - Modelo de Negócios
A Serasa Experian implantou um novo modelo de negócios baseado em 
sessão de design thinking guiada. Batizado de “Inception”, o método con-
siste em criar um novo produto ou encontrar soluções para os desafi os de 
clientes em até 5 dias. Para isso, são formadas equipes multidisciplinares, 
com envolvimento do cliente direto, que fi cam imersas para identifi car 
a problemática, levantar hipóteses, criar um protótipo e fazer a entrega 
fi nal dentro do prazo. Garante mais agilidade e inovação, permitindo, 
por exemplo, identifi car rapidamente a satisfação do cliente antes de 
investir tempo e dinheiro na criação de um produto que, no modelo 
tradicional, pode levar cerca de um mês para um resultado similar. Para 
mais informações: (www.serasaexperian.com.br).

F - Empresas Francesas
Os interessados em um novo desafi o no mercado de trabalho têm 
a chance de entrar em contato com as maiores empresas francesas 
no Brasil durante o 4º Salão de Carreiras França-Brasil. O evento, 
organizado pelo Campus France Brasil com apoio do Consulado da 
França em São Paulo, Câmara de Comércio França-Brasil e Business 
France, acontece no dia 6 de novembro, no Hotel Maksoud Plaza, das 
15h às 19h. Os participantes poderão encontrar oportunidades de 
emprego e estágio, ampliar sua rede de contatos além de participar 
dos workshops e palestras. O evento é gratuito. Inscrições: (http://
www.bresil.campusfrance.org/node/303956).

G - Festival de Inovação 
Empresas, universidades, ONGs e outras organizações já podem ins-
crever eventos na 4ª edição da São Paulo Tech Week, que acontece 

entre os dias 24 e 30 de novembro. A ideia é fazer da cidade palco para 
iniciativas dinâmicas, atraindo e conectando milhares de talentos, em-
preendedores e investidores como um hub de inovação. Iinteressados 
em promover eventos podem cadastrar qualquer formato de iniciativa, 
gratuita ou não. As áreas são interatividade, tecnologias como blockchain, 
startups, carreira e recrutamento, IoT, fi ntech, negócios, smart city, life 
science & biotech, impacto social, games, edutech, wearable, investi-
mentos, atividades para crianças, marketing digital, realidade virtual 
& realidade aumentada, entre outras. Mais informações em: (www.
saopaulotechweek.com).

H - Financiamento do 13º
Caixa Econômica Federal  abriu linhas de crédito especiais para as 
empresas fi nanciarem o pagamento do 13º salário de seus empregados. 
As operações são destinadas a empresas com faturamento fi scal anual 
de até R$ 30 milhões. O banco destinou R$ 5,7 bilhões no período para 
as operações. O banco oferece linhas de crédito com taxas de juros 
competitivas em relação ao mercado, para fi nanciamento não só do 
13º salário, como também do capital de giro para despesas diversas. Os 
recursos podem ser liberados na conta corrente pelo Internet Banking 
ou no autoatendimento. A linha possui prestações fi xas, durante todo 
o contrato, que pode ser de até 48 meses.

I - Rede de Pizzarias
Como parte do amplo plano de expansão em todo o Brasil, que prevê 
a abertura de 700 novas unidades até 2023, a Pizza Hut, maior rede de 
pizzarias do mundo, também planeja se expandir no estado do Mato 
Grosso.  Atualmente com duas lojas em Cuiabá (Shopping Pantanal 
e na Av.Lapa Pés), a rede pretende chegar a 10 lojas nos próximos 
dois anos com a abertura de oito novas unidades, sendo três delas 
em Cuiabá e outras cinco nas principais cidades do interior, entre 
elas Sinop. O investimento médio na implantação de uma unidade 
franqueada da Pizza Hut é de R$ 1 milhão, com prazo médio de 
retorno em 36 meses. Os interessados devem se cadastrar pelo site 
(www.pizzahut.com.br). 

J - Estágio e Summer
A Fundação Estudar abre inscrições para o processo seletivo com vagas 
para novos estagiários e summers. Esta é a oportunidade para que os 
jovens interessados em construir uma trajetória de impacto social pos-
sam se desenvolver com autonomia dentro de uma ONG. Além disso, é 
possível aprender e se conectar com importantes lideranças de diversas 
áreas de conhecimento no Brasil e no mundo. Os dois programas têm 
início dia 8 de janeiro. O summer tem duração de seis semanas; enquan-
to o estágio pode ter duração de até dois anos. Inscrições até o dia 9 
de novembro pelo site: (https://materiais.napratica.org.br/programa-
-estagio-e-summer-2019/).
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A - Empreendedor do Ano
A Ernst & Young (EY) anuncia os homenageados do 21º Prêmio Em-

seu plano de expansão, a marca abre mais 3 lojas no Estado do Rio. 
Até abril, mais 4 unidades serão inauguradas. A rede busca novos fran-
queados no interior do Rio Brasília Minas Gerais São Paulo Vitória e

Não é de hoje que o 

mundo corporativo vive 

à sombra de um estigma 

fi nanceiro

Muitos veem o lucro 
como o principal ob-
jetivo das empresas, 

colocando seus funcionários 
como “números”, ou “máqui-
nas de fazer dinheiro”, sem 
dar a eles a real importância 
que detêm para o crescimento 
de seus negócios. Embora isso 
ainda seja verdade em muitas 
companhias, o cenário tem 
se transformado em muitas 
outras. 

Cada vez mais, as organi-
zações compreendem que 
valorizar seus colaboradores 
signifi ca valorizar seu próprio 
empreendimento, uma vez que 
são esses funcionários quem 
dão vida aos negócios e fazem 
tudo realmente funcionar. A 
forma como um colaborador 
é tratado não só refl ete nos 
valores de uma empresa, como, 
também, na maneira como os 
clientes são tratados – e é isso 
que, posteriormente, ajudará a 
formar a imagem e reputação 
da marca no mercado. 

Funciona como um círculo 
onde um fator está totalmente 
ligado ao outro; e eles podem 
ser determinantes para o su-
cesso ou para o fracasso de 
uma organização. É importante 
lembrar que os benefícios 
estabelecidos por leis traba-
lhistas não fazem parte desse 
processo de valorização do 
funcionário – são apenas o 
cumprimento da legislação, 
o básico. 

Para se diferenciar e valori-
zar realmente seus colaborado-
res, as empresas devem buscar 
alternativas humanizadas e 
diferenciadas, que incentivem 
seu time com ações extras 
ao que determina o regime 
CLT. Mais do que benefícios, 

se faz necessário criar um 
ecossistema saudável dentro 
da organização – tanto para 
a empresa, quanto para os 
funcionários - onde ambos só 
têm a ganhar. 

Um estudo conduzido pelo 
especialista Andrew Oswald, 
da Universidade de Warwick 
(Reino Unido), apontou que 
empregados felizes são 12% 
mais produtivos. Sonja Lyu-
bomirsky, da Universidade da 
Califórnia (EUA), mostra que 
há aumento de 37% nas vendas 
e três vezes mais criatividade 
dos funcionários mais satisfei-
tos – ou seja, investir em seus 
funcionários signifi ca investir 
em sua organização.

Podemos listar ainda, bene-
fícios dessas boas práticas de 
RH por dois pontos de vistas 
diferentes: do ponto de vista 
humano, valorizar seus co-
laboradores é cada vez mais 
essencial uma vez que, geral-
mente, passamos mais tempo 
de nossas vidas no trabalho 
do que em casa. Assim, nada 
mais justo que esse ambiente 
de trabalho agradável e leve. 

Do ponto de vista dos ne-
gócios também, pois como 
apontam as pesquisas, um 
funcionário feliz trabalha mais 
empenhado e veste, de fato, 
a camisa da organização com 
orgulho de fazer parte do time, 
entregando seu trabalho com 
mais qualidade e empenho. 
Certa vez encontrei uma frase 
de um autor desconhecido que 
é perfeita para concluir esse 
raciocínio: “Você não constrói 
uma empresa, você constrói 
um time. Esse time é quem faz 
a empresa” – é isso! 

Se empreendedores e líderes 
tiverem essa visão, estaremos 
cada vez mais próximos da 
transparência nos negócios 
que todos buscam.

(*) - É diretora de Recursos Humanos 
da Embracon Consórcios.

Brenda Donatto (*)

O Banco do Brasil (BB) divulgou na sexta-feira 
(26) um comunicado ao mercado, no qual infor-
ma que seu atual presidente, Paulo Caffarelli, 
será substituído, a partir de 1º de novembro, 
por Marcelo Labuto. De acordo com a nota, a 
mudança decorre do pedido de renúncia ma-
nifestado por Caffarelli, que assumirá a Cielo. 

No mesmo comunicado, o BB informa que 
a indicação de Labuto - que é servidor de 
carreira do banco desde 1992 - foi a pedido 
do presidente Michel Temer. Com 47 anos, 
Labuto é graduado em administração e com 
MBA em marketing. Desde 2016, o futuro 

presidente do BB atua como vice-presidente 
de Negócios de Varejo. 

Antes presidiu a BB Seguridade Parti-
cipações. Foi também diretor de Seguros, 
Previdência Aberta e Capitalização; diretor 
de Empréstimos e Financiamentos; e gerente-
-geral da Unidade Governança de Entidades 
Ligadas e da Unidade Parcerias Estratégi-
cas. Em abril de 2017, Labuto foi nomeado 
presidente do Conselho de Administração 
da BB Seguridade Participações; membro 
dos Conselhos de Administração do Banco 
Votorantim e da Cielo (ABr).

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços de produtos industrializados 
na porta de saída das fábricas, registrou infl ação de 
2,93% em setembro. A taxa fi cou acima do 0,86% 
de agosto deste ano e do 1,48% de setembro de 
2017. Segundo dados divulgados na sexta-feira (26) 
pelo IBGE, o IPP acumula 14,02% no ano e 18,2% 
em 12 meses. De agosto para setembro deste ano, 
entre as quatro grandes categorias econômicas, a 
maior infl ação foi observada nos bens intermedi-
ários, isto é, os insumos industrializados usados 

no setor produtivo, cujos preços subiram 3,84%.
As demais categorias tiveram as seguintes 

taxas de infl ação: bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos (1,82%), bens de 
consumo semi e não duráveis (1,78%) e bens 
de consumo duráveis (0,82%). Ainda na com-
paração com agosto, os preços subiram em 22 
das 24 atividades pesquisadas pelo IBGE, com 
destaque para indústrias extrativas (12,82%), 
refi no de petróleo e produtos de álcool (7,44%) 
e outros produtos químicos (4,52%) (ABr).

O primeiro-ministro chi-
nês, Li Keqiang, e o 
premier japonês, Shin-

zo Abe, se reuniram no Grande 
Palácio do Povo, onde partici-
param de uma cerimônia de 
boas-vindas e assinaram estes 
acordos de cooperação ao lado 
de outros membros dos seus 
respectivos governos.

No segundo dia da visita 
ofi cial de Abe, a primeira fei-
ta por um chefe de governo 
japonês à China nos últimos 
sete anos, destacou o acor-
do alcançado entre o Banco 
Popular da China e o Banco 
do Japão para fortalecer sua 
cooperação e melhorar a es-
tabilidade fi nanceira dos dois 
países. Especifi camente, eles 

O primeiro ministro japonês, Shinzo Abe (esq.), e o primeiro 

ministro chinês, Li Keqiang.

A Associação Brasileira das 
Indústrias de Óleos Vegetais 
(Abiove) divulgou que os esto-
ques de passagem brasileiros 
de soja entre dezembro de 
2018 e janeiro de 2019 devem 
ser de 1,4 milhão de toneladas, 
o que considera sufi ciente 
para atender o cenário atual, 
em que o Brasil vem sendo 
requisitado pelo mercado 
chinês.

A expectativa é que a pres-
são já existente sobre os pro-
dutores brasileiros, em virtude 
do embate comercial entre 
China e Estados Unidos, seja 
ainda maior até o fi m do ano. 
Com a disputa entre os dois 
mercados gigantes, o espaço 
cresceu para a soja brasileira, 
já que, com o bloqueio da soja 
americana, nossa produção é 
a única capaz de satisfazer a 

Com a disputa USA/China, o espaço cresceu para a soja 

brasileira.

Exportações de café 
atingem 24 milhões 
de sacas 

Os Cafés do Brasil geraram US$ 
3,536 bilhões de receita cambial 
com 23,644 milhões de sacas de 
60kg exportadas no período de 
janeiro a setembro, volume que 
representa um crescimento 
de 7,3%, se comparado com o 
mesmo período do ano passado, 
o qual atingiu 22,031 milhões de 
sacas. Do total exportado nesse 
mesmo período deste ano, 22,833 
milhões de sacas (96,6%) desti-
naram-se a países importadores 
que não produzem café. Além 
disso, do volume total expor-
tado, destacam-se que 811,482 
mil sacas (3,4%), incluindo café 
verde e industrializado, foram 
destinadas a países produtores. 

Embora pouco expressivo 
em relação ao total de café 
exportado pelo Brasil, o volume 
de exportação para países pro-
dutores teve aumento de 57% 
em relação ao mesmo período 
de 2017, que foi de 517,264 mil 
sacas (Embrapa Café)
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China e Japão assinam acordos para 
fortalecer a cooperação bilateral

China e Japão assinaram na sexta-feira (26), em Pequim, dez acordos para fortalecer a cooperação 
bilateral em diferentes áreas como fi nanças e comércio, e reafi rmaram o compromisso para trabalhar 
em conjunto com o objetivo de conseguir a estabilidade da região

concordaram em trocar moe-
das locais entre as duas enti-
dades de até de 200 bilhões 
de iuanes (cerca de US$ 28,7 
bilhões), segundo detalhou o 
Banco do Japão. 

A desnuclearização da Coreia 
do Norte também marcou a 
agenda do encontro, onde Li 
manifestou a vontade da Chi-
na em manter as relações a 
longo prazo com Japão com o 
objetivo de conseguir a estabi-
lidade regional. Com relação a 
situação na península coreana, 
o primeiro-ministro japonês 
afi rmou que existe vontade, 
por parte, de seu governo 
em “normalizar” as relações 
diplomáticas com o regime de 
Pyongyang (Agência EFE).

Indústria da soja: estoque 
sufi ciente para o fi m do ano

demanda chinesa.
“Apesar de ser um número 

historicamente baixo, o balanço 
de oferta e demanda mostra 
que o Brasil conseguirá suprir 
a toda a demanda com a pro-
dução doméstica e baixo nível 

de importações” avalia Daniel 
Furlan Amaral, gerente de 
economia da Abiove. “Agora, 
é fazer o planejamento para 
ano que vem e continuar 
atendendo o mercado”, diz 
(Agência EFE).

Saída de Caffarelli da presidência 
do Banco do Brasil

Preços de produtos industrializados 
na saída das fábricas
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Comércio exterior
e desenvolvimento

Já tem alguns séculos 

a percepção de que o 

comércio entre as nações 

pode trazer benefícios 

mútuos

E ela decorre, primeira-
mente, de uma questão 
objetiva: é impossível 

produzir com efi ciência todos 
os bens que uma sociedade 
necessita. 

A conclusão, no último dia 
19, da rodada de negociações 
para a criação de um acordo 
de livre comércio entre Brasil 
e Chile foi um passo impor-
tante na direção de uma maior 
integração econômica regional 
e liberalização do comércio 
exterior do Brasil. 

Nas quatro rodadas de ne-
gociações, tratou-se além da 
eliminação de barreiras tari-
fárias, de medidas sanitárias 
e fi tossanitárias, obstáculos 
técnicos e burocráticos ao 
comércio bem como de uma 
série de áreas que merecerão 
atenção especial como o co-
mércio eletrônico e os fl uxos 
de investimentos. 

Em 2017, o fl uxo comercial 
entre Brasil e Chile atingiu 
US$ 8,5 bilhões colocando o 
Chile entre os principais par-
ceiros comerciais do Brasil. Em 
2018, os números já revelam 
crescimento signifi cativo das 
transações bilaterais.

Depois de décadas de fecha-
mento comercial no Brasil com 
resultados de atraso tecnológi-
co e falta de competitividade 
da nossa indústria, as três 
décadas recentes têm sido de-
safi adoras ao exigir o emprego 
da capacidade dos produtores 
e dos governos na busca da 
justa medida entre a defesa 
dos interesses nacionais e os 
princípios do livre comércio.

A inserção madura na di-
nâmica da competição in-
ternacional, com concepção 
estratégica e informada visão 
de mundo, tem se mostrado o 

melhor caminho para a pros-
peridade das nações. Recaídas 
protecionistas suscitadas por 
momentos de crise econômica 
se revelam no médio e longo 
prazo equivocadas e inefi cazes 
diante dos reais desafi os que 
a economia global impõe às 
nações.

Além do empenho dos se-
tores produtivos da economia 
nacional e de boas políticas 
públicas para o comércio exte-
rior, as federações, associações 
setoriais, câmaras de comércio 
e universidades têm papéis 
importantes a desempenhar. 

As federações e associações 
setoriais são importantes 
atores para a organização e 
representação empresarial, 
apoiando também os proces-
sos de modernização afi nados 
com demandas internacionais 
como os princípios de susten-
tabilidade. 

As câmaras de comércio 
complementam esforços im-
portantes para a identifi cação 
e prospecção de mercados, 
criando pontes entre culturas. 
E, por fi m, o papel das univer-
sidades. 

É tarefa inadiável o apri-
moramento da qualificação 
da mão de obra brasileira 
especializada em comércio 
internacional, que além da ca-
pacitação para a resolução de 
problemas técnicos promova 
nos estudantes as competên-
cias para a prospecção de mer-
cados e para as negociações 
internacionais, informadas 
das diferenças culturais e das 
oportunidades de complemen-
taridade econômica.

É só pela sinergia entre es-
sas forças que o Brasil poderá 
alcançar o seu tão desejado 
desenvolvimento econômico e 
social e contribuir, renovando 
sua tradição de nação pacífi ca, 
com a paz entre as nações.

(*) - É professor e pesquisador 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, atua nas áreas de 

Comércio Internacional e
Inteligência de Negócios.

Arnaldo Francisco Cardoso (*)

Proposta em análise na Câmara altera a Consti-
tuição para reduzir o número total de senadores e 
de deputados federais e estaduais nas respectivas 
casas legislativas. O líder do PSDB na Câmara, 
Nilson Leitão (MT), autor da proposta, afi rma que 
o objetivo é reduzir o custo do Estado brasileiro 
para o contribuinte. A matéria aguarda designação 
de relator na Comissão de Constituição e Justiça. 

“Propomos a redução de aproximadamente 
23,19% do número de deputados federais; de 
33,33% do número de senadores da República; 
e, em média e aproximadamente, de 24% do 
número dos deputados estatuais e Distritais”, 
sustenta Leitão. Ele estima que apenas com a 
redução do número de parlamentares federais 
o Congresso poderá economizar R$ 1,3 bilhão 

por legislatura (4 anos). No caso dos deputados 
estaduais, a redução poderá representar uma 
economia de R$ 2,1 bilhões por legislatura.

Segundo a proposta estados passarão a ter 2 e 
não 3 senadores cada como é hoje. Os mandatos 
continuarão a ser de 8 anos, mas renovados 1 por 
vez a cada 4 anos. A quantidade de cadeiras na 
Câmara continuará sendo defi nida  proporcio-

nalmente à população dos estados. Entretanto, o 
número total de deputados federais por unidade 
da federação passará a ser de no mínimo 4 e de no 
máximo 65. Atualmente, o número varia entre 8 
e 70. A proposta será analisada pela CCJ quanto 
à admissibilidade. Se aprovada, será examinada 
por comissão especial e votada pelo Plenário em 
dois turnos (psdbnacamara).

A Câmara analisa o projeto 
que concede isenção do Impos-
to sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) e do Imposto de Im-
portação (II) sobre produtos de 
tecnologia assistiva destinados 
às pessoas com defi ciência. “Es-
ses produtos têm geralmente 
custos elevados de fabricação, o 
que faz com que os seus preços 
fi nais se tornem muito altos e 
fora do alcance da maioria dos 
deficientes que necessitam 
utilizá-los”, argumenta o autor 
da proposta, deputado Lindo-
mar Garçon (PRB-RO).

Pelo texto, a isenção do Im-
posto de Importação só valerá 
para produtos sem similar na-
cional. Os produtos que terão 
isenção serão os relacionados 
nos anexos da Portaria In-
terministerial 362/12, com as 
alterações posteriores. Essa 
portaria cria uma lista de pro-
dutos que podem ser adquiri-

Cadeiras de rodas, órteses e próteses, entre os itens que poderão 

fi car isentos, conforme a proposta de Lindomar.
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Alterado no Senado, o 
projeto voltou em julho 
à Câmara. Relator da 

subcomissão e também do pro-
jeto, senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), afi rmou que um 
dos objetivos do colegiado foi 
o de contribuir para melhorar a 
infraestrutura de atendimento 
aos milhões de brasileiros que 
sofrem com doenças raras.

As emendas acrescentadas 
estão sujeitas à apreciação do 
Plenário da Câmara, em regime 
de prioridade, no qual são dis-
pensadas exigências regimentais 
para que um determinado projeto 
seja incluído na ordem do dia da 
sessão seguinte. Após a análise, 
a proposta poderá então ser 
enviada à sanção da presidên-
cia da República. O objetivo é 
proporcionar acesso a serviços e 
cuidados adequados aos pacien-
tes diagnosticados com alguma 
forma de doença rara e, quando 
for o caso, acesso a tratamentos 
disponíveis no mercado, inclusive 
através de mecanismos diferen-
ciados de registro sanitário e a 
incorporação de medicamentos 
órfãos pelo SUS.

“Medicamentos órfãos” re-
cebem este nome devido ao 

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado manifestou apoio ao projeto da nova

Política Nacional para Doenças Raras.

Reeleito nas eleições des-
te ano com 264.798 votos 
(46,26%), o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) afi rmou 
que continuará representando 
o estado do Amapá com três 
grandes prioridades: o comba-
te à corrupção, a diminuição 
da desigualdade e a defesa da 
democracia. Ele acrescentou 
que, em seu segundo mandato 
no Senado, também defenderá 
temas como o combate às desi-
gualdades regionais e a consti-
tucionalização da chamada lista 
tríplice para a Procuradoria-
-Geral da República. 

Além disso, disse que conti-
nuará trabalhando para evitar 
retrocessos em questões sociais 
e de direitos humanos. Randol-
ph Frederich Rodrigues Alves 
tem 45 anos, é graduado em 
História e Direito, é mestre 
em política pública e professor 
universitário. Sua trajetória 
política teve início ainda na 

adolescência, quando foi um 
dos líderes, no Amapá, do 
movimento “caras pintadas”, 
que exigiu o impeachment do 
então presidente Fernando 
Collor, hoje senador pelo PTC 
de Alagoas.

Mais tarde, Randolfe elegeu-
-se deputado estadual por 
dois mandatos sucessivos. Em 
outubro de 2010, com 203.259 
votos, sagrou-se o senador mais 
votado da história do estado, 
sendo o mais jovem senador 
daquela legislatura. Integrou o 
PT, mudando, em 2005, para o 
PSol e, em seguida, para o Rede 
Sustentabilidade. Randolfe 
terá Alberto David (Patriota) 
e Pastor Gaia (Rede) como 
primeiro e segundo suplentes. 
Natural de Garanhuns (PE), 
Randolfe mora no Amapá desde 
os oito anos. Foi eleito “o melhor 
senador do Brasil” no Prêmio 
Congresso em Foco em 2012, 
2013 e 2015 (Ag.Senado).

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
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Waldemir Barreto/Ag.Senado

O presidente do PSL, Gus-
tavo Bebianno, afi rmou que 
a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) tem viés 
esquerdista e “fi nge estar tudo 
bem” quando, na opinião dele, 
o sistema eleitoral não garante 
transparência e credibilidade. A 
afi rmação do advogado foi em 
resposta ao alerta da missão de 
observadores da OEA que está 
no Brasil para acompanhar as 
eleições e demonstrou preocu-
pação com as fake news.

A advertência foi feita pela 
ex-presidente da Costa Rica, 
Laura Chinchilla, que está no 
Brasil desde o primeiro turno 
e acompanha as denúncias 
sobre notícias falsas na in-
ternet e nos aplicativos. “Ela 
está falando de quem? Nós 
não produzimos fake news. 
Ela está falando do PT”, disse 
Bebianno. Para ele, há dúvi-
das sobre a credibilidade da 
pesquisa sobre intenções de 
voto do Instituto DataFolha e 
da reportagem sobre esquema 
de propagação de notícias 
falsas anti-PT fi nanciado por 
empresários. “A matéria feita 

Presidente do PSL, Gustavo Bebianno.
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País pode contar com Nova Política 
para Doenças Raras no SUS

Aprovado na semana passada, o relatório da Subcomissão sobre Doenças Raras, vinculada à Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado, manifesta apoio ao projeto que institui uma nova Política Nacional para 
Doenças Raras no âmbito do SUS

pouco interesse da indústria 
farmacêutica, porque em con-
dições normais de mercado 
não é vantajoso desenvolver 
remédios destinados a um 
pequeno número de doentes. 
O relatório aprovado na subco-
missão admite que, no Brasil, 
há uma grande demanda da 
sociedade por maior acesso a 
esses tratamentos pelo SUS. 

Estima-se que no Brasil cerca 
de 13 milhões de pacientes so-
fram hoje com alguma doença 
rara. “A prioridade é que os 

medicamentos sejam mais rapi-
damente analisados na Anvisa. 
Uma vez incorporados ao arsenal 
terapêutico do SUS, poderão ser 
disponibilizados gratuitamente”, 
disse Caiado, ao apontar que a 
eventual efetivação dessa polí-
tica contribuirá para diminuir a 
chamada judicialização da saúde. 
“Só no intervalo entre janeiro de 
2016 e julho de 2017, o Ministério 
da Saúde gastou R$ 1,67 bilhão 
atendendo ordens judiciais de 
compra de medicamentos para 
doenças raras”.

O relatório ressalta que as 
doenças raras muitas vezes 
são crônicas, progressivas, 
degenerativas e muitas vezes 
causam óbito. Não dispõem 
de tratamento curativo efi caz, 
embora existam medicamentos 
para tratamento sintomático 
em alguns casos, e, frequen-
temente, afetam a qualidade 
de vida dos pacientes e seus 
familiares. Estima-se que me-
nos de 5% das doenças raras 
tenham possibilidade de cura 
(Ag.Senado).

Presidente do PSL levanta 
dúvidas sobre isenção da OEA

recentemente sobre fake news 
é uma fake news.”

Bebianno vai praticamente 
todos os dias à casa do can-
didato do PSL à Presidência 
da República, Jair Bolsonaro. 
Moradores do condomínio onde 
mora Bolsonaro tentam manter 
a rotina em meio aos grupos 
de jornalistas e de eleitores 
que permanecem com faixas e 
camisas em apoio ao candidato, 
instigando motoristas a buzinar 
em apoio ao presidenciável.

A poucos metros do condo-
mínio, um fato inusitado mo-

vimentou a manhã. Um bufê, 
com direito a bolo, foi improvi-
sado pela família do vendedor 
de bandeiras conhecido como 
Papito que, desde antes do 
primeiro turno, encontrou 
no local uma forma de incre-
mentar as vendas e acabou 
se tornando um personagem. 
O comerciante celebrou o 
aniversário de 44 anos “bem 
vividos”, como defi niu, sob 
aplausos de profi ssionais de 
comunicação e populares que 
se tornaram “companheiros” 
do dia a dia de Papito (ABr).

Randolfe focará o 
combate à corrupção
e às desigualdades

Produtos de tecnologia assistiva às 
pessoas com defi ciência

dos com o fi nanciamento, tais 
como produtos com recursos 
facilitadores para pessoas 
com defi ciência visual, defi cit 
auditivo e surdez, cadeiras de 
rodas motorizadas, adaptação 
para veículos, órteses, próteses, 

entre outros.
A proposta será analisada 

pelas comissões de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Defi ci-
ência; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Ag.Câmara).

Proposta reduz número de deputados e senadores

Comissão tem 
pauta voltada para 
energia renovável

A Comissão de Infraestru-
tura do Senado tem reunião 
marcada para  terça-feira (30), 
com uma pauta voltada para 
projetos sobre o uso racional 
da energia. Uma proposta do 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), por exemplo, adota 
uma meta mínima de 60% de 
energia produzida a partir de 
fontes renováveis na matriz 
energética brasileira até 2040.

Cristovam lembra, na justifi -
cativa da proposta, que o país 
já possui quase 40% da oferta 
interna de energia provenien-
te de fontes renováveis, com 
destaque para a biomassa e 
a fonte hidráulica. Ele pede, 
porém, uma meta ousada de 
substituição da energia oriunda 
do petróleo e seus derivados 
por aquela produzida por fontes 
renováveis, com baixa emissão 
de gás de efeito estufa.

O projeto já foi aprovado pela 
Comissão de Meio Ambiente e 
terá decisão terminativa com a 
relatoria do senador Lasier Mar-
tins (PSD-RS), que é favorável à 
aprovação do texto substitutivo. 
Ele alega que o novo texto pode 
dar “maior aderência à realidade 
e aos instrumentos já existentes 
na legislação do setor”. Pelo 
substitutivo, no entanto, as me-
tas de participação de energia 
de fontes renováveis na matriz 
serão tratadas no Plano Nacional 
de Energia (PNE).

Para Lasier, é razoável prever 
um aumento da participação da 
energia de fontes renováveis a fi m 
de obter uma matriz energética 
cada vez mais limpa, “indicando 
que há vontade política de fazer o 
país seguir no rumo da economia 
de baixo carbono". Ele diz que a 
medida também poderá atrair 
investidores do setor para o país.

Também consta da pauta da 
comissão o projeto que trata de 
licitação de energia elétrica pro-
duzida por empreendimentos 
com mais de um tipo de fonte 
renovável. Apresentado pelo 
senador Hélio José (Pros-DF), 
o projeto tem o apoio do relator, 
senador Roberto Muniz (PP-
-BA). A comissão vai analisar 
também proposta que obriga as 
prestadoras de serviço público a 
compartilharem os postes com 
os municípios e cria diretrizes 
para o uso racional de energia 
elétrica pelo serviço de ilumina-
ção pública (Ag.Senado).
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Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

O poder da Comissão 

de Valores Mobiliários 

advém de sua 

atividade de polícia  

administrativa

Esse poder permite 
à Autarquia intimar 
pessoas a prestarem in-

formações, esclarecimentos e 
extrair as provas dos registros 
contábeis, livros, documen-
tações, papeis de trabalhos 
de Auditores independentes.

O exercício desse poder, 
deve porem, pautar-se pelos 
princípios do direito que 
regem os poderes administra-
tivos quais sejam: legalidade, 
moralidade e publicidade.

O principio da legalidade, 
o mais importante, segundo 
o mestre administrativista 
Hely Lopes Meireles, signifi ca 
que o administrador público 
está sujeito aos mandamentos 
da Lei e só é legitimo o seu 
uso quando o administrador 
coloca-se eqüidistante de sua 

vontade pessoal.
O principio da moralidade,  

como o anterior, é inerente 
à própria formação  do Es-
tado, que sempre deve ser 
um ente natural.   Suas leis,  
por exemplo, podem ser im-
precisas, mas não podem ser 
deliberadamente editadas 
com esses vícios.

A sua fi nalidade é regular, 
de modo objetivo e preciso a 
norma a ser editada.  Se assim 
não for voltaremos ao arbítrio 
régio, aos alvarás da Corte, 
elaborados por seus auxiliares 
nas decisões do poder como 
afi rma o Prof. Miguel Reali: 
“toda norma pressupõe um 
valor, sendo pois analógica a 
teoria da normatividade. Esse 
valor de que nos fala o mestre 
é a razão mesma da justiça.

Assim, o ato de investigar 
deve revestir-se dos princí-
pios da legalidade, moralidade 
a que não é licito à autoridade 
ultrapassar. 

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais. 

O Processo Administrativo 
Sancionador no Mercado
de Capitais

Leslie Amendolara (*)
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SEGUNDA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2018

MULTAS POR NÃO ENVIAR ARQUIVOS AO E-SOCIAL
Empresas que não conseguiram enviar os arquivos para o E-Social e as 
que enviaram, mas não obtiveram resposta do envio, estão sujeitas a 
multa? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SOLICITA O ABONO PECUNIÁRIO DE 10 DIAS, A 
EMPRESA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE CONCEDER?

Esclarecemos, conforme art.143 da CLT que o abono pecuniário é 
uma opção do empregado que deverá ser acatada pelo empregador. 
Lembramos, porém, que o pedido do abono pecuniário deverá ocorrer 
até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo.

REFORMA DE PEQUENO VALOR
Empresa cuja instalações estão necessitando de reforma, será necessário 
abertura de CEI. Os profissionais para essa reforma atuam de forma autô-
noma, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDE DEMISSÃO
Funcionário com contrato intermitente, quando pede demissão, quais 
as verbas rescisórias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
Funcionário que solicitar o adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário 
para receber junto com as verbas de férias, a empresa conceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LANÇAMENTO NO E-SOCIAL
Quais os prazos para lançamento no E-Social dos eventos: rescisão de 
contrato de aprendiz, férias, demissão, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

• • •

Cia. Melhoramentos Miami do Sul
CNPJ n°. 60.584.612/0001-09

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas dessa sociedade, a se reunirem em AGO/ E que se realizarão cumulativamente no próximo dia
05/11/2018, as 16:00 horas, em sua sede social, a Rua da Glória, 332, 4° andar, sala 43, nesta Capital, a fim de deliberarem: 
a). Leitura, exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício 
e demais demonstrativos financeiros, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016 e em 2017; b). Eleição da
Diretoria para novo período estatutário; c). Encerramento das atividades Filial Itanhaém;  d). Passar a empresa de S.A. para
Ltda. e). Outros assuntos de interesse social; Encontram-se a disposição dos Srs. Acionistas na Sede Social, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da lei n° 6.404/76. São Paulo, 26/10/2018. Diretor Presidente: Hissao Okaue.   (26, 27 e 30/10/18)

CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

 Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de Agosto de 2018 
Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2018, às 9:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da CPE – Companhia de Participações e Empreendimentos, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, em sua sede social na Avenida Paulo Ayres
nº 230, sala 03, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo prévia convocação,
sob a Presidência do Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana e secretariada por mim Harry Eugen Josef Kahn,
com a presença de todos os conselheiros para apreciar e deliberar especifi camente sobre a eleição da
Diretoria Executiva da Sociedade. Foram reeleitos por unanimidade, para o cargo de Diretor Presidente
o Sr. Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de  identidade RG. 3.812.723-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91 e para o cargo de Diretor Vice Presidente o
Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG.
2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00 ambos residentes e domiciliados na
Capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de 
Taboão da Serra, estado de São Paulo que exercerão seus cargos independentemente de remunera-
ção. A declaração de desimpedimento assinada pelos diretores reeleitos se encontra em separado. Não
havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente concedeu o tempo necessário
à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
(aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Harry Eugen Josef Kahn - Secretário da Mesa,
Alessandro Arduini, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo Arduini, Harry Eugen Josef Kahn,
Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana. Taboão da Serra,
07 de agosto de 2018. Declaramos que a presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Taboão 
da Serra, 07 de agosto de 2018. Vitor Luiz Taddeo Mammana; Harry Eugen Josef Kahn. JUCESP nº
441.613/18-4 em 19/09/2018. Flávia R Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Mirror Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ: 14.229.415/0001-46 - NIRE: 35300436342

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23.10.18
1 - Data, Horário e Local: 23/10/2018 às 14 horas, na sede social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1478, 3° andar, 
Conjunto 307,Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo, Estado de São Paulo. 2 - Convocação e Presença: 
Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4° da lei n.° 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas
da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, (Autenticado JUCESP n.°
34.005), e bem assim da exigência de publicação prevista no artigo 294, da lei n.° 6.404/76. 3 - Mesa: Presidente: Sr.
Carlos Gomes Neri. Secretario: Sr. Vitor Augusto Bollier Soriano. 4 - Ordem do Dia: a) leitura, discussão e votação do
relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2015,
31/12/2016 e 31/12/2017; b) Alteração da Razão Social; c) Deliberar sobre a redução do capital social para restituição aos
acionistas; d) alteração do caput dos artigos 1° e 5° do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações anteriores 
e e) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5 - Deliberações: Os acionistas aprovaram, expressamente e por
unanimidade, sem restrições, exceto as abstenções legais, o que segue: 5.1 - As prestações de contas, Balanços Patrimoniais e
respectivas Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017, com cópias
sobre a mesa e não publicadas, que passarão a fazer parte da presente ata como Anexo I. 5.2 - Alterar a denominação social
para SMG Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., 5.3 - A redução do capital social da Companhia 
excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/1976, de R$ 1.413.000,00 (um milhão quatrocentos e treze mil reais) 
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) configurando uma redução de R$ 1.363.000,00 (um milhão trezentos e sessenta e 
três mil reais) mediante a restituição de capital ao acionista Sr. Carlos Gomes Neri e com o consequente cancelamento de 
1.363.000 (um milhão trezentos e sessenta e três mil) ações representativas do capital social da Companhia, pagos com 
os imóveis a seguir descritos: i) Fazenda Invernadinha: valor R$ 631.000,00 (seiscentos e trinta e um mil reais) com 
área de 631 ha e 4.786,777 m², objeto das matrículas 67.300, 66.261, 78.972 e 24.391 do Registro de Imóveis da Primeira 
Circunscrição de Campo Grande/MS e ii) imóveis Rurais no valor de R$ 732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais) 
com área de 732 ha e 6.430 m², objeto das matrículas 11.557, 15.307 e 15.417 do Cartório de Registro de Imóveis da primeira 
Circunscrição da Comarca de Campo Grande/MS. 5.4 - A alteração, em face das deliberações anteriores dos artigos 1° e 5°
do Estatuto Social da Companhia que passarão a vigorar com as seguintes novas redações: “Artigo 1° - Sob a denominação
de SMG Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A., opera a Sociedade Anônima, que se rege pelo presente
estatuto e pelas disposições legais que forem aplicáveis”. “Artigo 5° - O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal”. 5.5 - Registrar, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei 6.404/1976, que a eficácia da 
deliberação de restituição de parte do Capital Social fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: i) publicação 
da presente ata antes do seu respectivo registro perante Junta Comercial do Estado de São Paulo; ii) decurso do prazo de 60
(sessenta) dias contados da data da publicação da presente ata sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, 
nos termos do parágrafo primeiro, oposição a essa deliberação ou, se tiver havido oposição mediante comprovação do 
pagamento e/ou depósito judicial. 5.6 - Tendo em vista as deliberações supra, os acionistas deliberaram, ainda, aprovar a
consolidação e a publicação do Estatuto Social da Companhia, que, com as alterações dos artigos 1° e 5° acima deliberadas 
já incluídas, passará a vigorar com a redação prevista no Anexo II. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a ata, lida, e achada, conforme, aprovada por todos os presentes. aa) Carlos Gomes Neri - Presidente da mesa e 
Vitor Augusto Bollier Soriano - Secretário da mesa. A presente é cópia da ata transcrita no Livro de Atas de Assembleia n.° 
01, folhas 28 a 30. São Paulo/SP, 23 de outubro de 2018. Mesa: Carlos Gomes Neri - Presidente; Vitor Augusto
Bollier Soriano - Secretário. Acionistas: Carlos Gomes Neri - OAB/SP 346.464; Vitor Augusto Bollier Soriano.

CPE Companhia de Participações e Empreendimentos
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26/06/2018
Data: 26/06/2018; Horário: 9:00 horas; Local : Sede social da CPE - Companhia de Participações e 
Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Ave-
nida Paulo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo;
Publicações: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas
nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz
Taddeo Mammana secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações - Ordinariamente: a) Balanço Patrimonial,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstra-
ção dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2017 e
31/12/2016, Relatório da Diretoria: publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Empresas
& Negócios de 22 de junho de 2018: Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente im-
pedidos; b) Destinação do lucro à disposição da Assembleia: b-1) Destinado para o fundo da reserva
legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do exercício no importe de R$ 937.102,64 (novecentos
e trinta e sete mil, cento e dois reais e sessenta e quatro centavos); b-2) O saldo do lucro no importe
de R$ 17.804.950,24 (dezessete milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e vinte
e quatro centavos) terá a seguinte destinação: b-2-1) R$ 4 .685.513,22 (quatro milhões, seiscentos e
oitenta e cinco mil , quinhentos e treze reais e vinte e dois centavos) serão pagos aos Srs. Acionistas na
proporção das ações possuídas de cada tipo a título de distribuição de dividendos; b-2-2) O saldo de R$
13.119.437,02 (treze milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dois centavos)
será incorporado no saldo da reserva de lucros; c) Serão distribuídos ainda aos senhores acionistas a
título de pagamento de dividendos a cifra adicional de R$ 15.314.486,78 (quinze milhões, trezentos e
catorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) com utilização do saldo da
reserva de lucros do exercício de 2012 no importe de R$ 5.670.687,03 (cinco milhões, seiscentos e
setenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e três centavos) e parte da reserva de lucros do exercício
de 2013 no importe de R$ 9.643.799,75 (nove milhões, seiscentos e quarenta e três mil, setecentos 
e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). O valor equivalente a 50% (cinquenta por cento)
dos dividendos aprovados serão pagos aos senhores acionistas no prazo de até 90 (noventa) dias
contados a partir desta data e o saldo equivalente a 50% (cinquenta por cento) em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir desta data; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração da
Sociedade para os próximos 2 (dois) anos: d-1) Foram eleitos por unanimidade os seguintes membros
do Conselho de Administração mediante votação na forma preceituada no Artigo 17 dos Estatutos 
Sociais: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade
RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; Riccardo Arduini, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 066.751.668-91; Renata Bonsaver Mammana Milani, brasileira, casada, administradora de
empresas, portadora da cédula de identidade RG. 22.555.000-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o
nº 251.671.328-27; Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG. 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.201.118-68; Giancarlo Arduini,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 308.224.798-93, todos residentes e domiciliados na Capital de São Paulo e com
Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de 
São Paulo; Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, brasileiro, casado, administrador de empresas, porta-
dor da cédula de identidade RG. 29.570.084-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.006.148-25,
residente e domiciliado em 32 E 76th Street, apartamento 505, Nova York, CEP 10021, nos Estados
Unidos da América do Norte; e Alessandro Arduini, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula
de identidade RG. 33.830.766-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.348.968-83, residente e
domiciliado em 1 bloor st # 5106, na cidade de Toronto, estado de Ontario, M4W, CEP 0A8, Canada; 
d-2) Remuneração do Conselho de Administração: Também por unanimidade foi fi xada a remuneração 
global do Conselho de Administração eleito no importe de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta
reais), fi cando estabelecido que a remuneração de cada conselheiro será objeto de deliberação em reu-
nião dos membros do Conselho de Administração a ser convocada especifi camente para esta fi nalida-
de e com observância do preceito contido no § 6° do Artigo 18 dos Estatutos Sociais; d-3) Para o cargo
de Presidente do Conselho de Administração foi eleito o Conselheiro Vitor Luiz Taddeo Mammana, retro
identifi cado e qualifi cado, e para o Cargo de Vice Presidente o Conselheiro Riccardo Arduini, também
retro identifi cado e qualifi cado. e) Fixação dos honorários da Diretoria: Foi deliberado por unanimidade
que a diretoria que será eleita pelo Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; e)
Encerramento: Encerrados os trabalhos o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse
fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata
que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Declaramos que
a presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 26 de junho de 2018. Vitor Luiz
Taddeo Mammana - Presidente da Mesa. Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa. JUCESP nº
441.202/18-4 em 19/09/2018. Flávia R Brito Gonçalves – Secretária Geral.

SERVIÇOS MÉDICOS SÃO PAULO SOCIEDADE COOPERATIVA.
CNPJ : 62.466.537/0001-07

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará no dia 12 (doze) de Novembro de 2.018, na Rua Martiniano de Carvalho, 
864 – conjs. 807/808 às dezoito horas e trinta minutos em primeira convocação, às 
dezenove horas e trinta minutos em segunda e às vinte horas e trinta minutos em 
terceira convocação para discutir a seguinte ordem do dia:- 1) Leitura do Relatório 
Anual do Parecer do Conselho Fiscal; exame, discussão e votação do Balanço Geral 
e das Contas do Exercício de 2.017 e deliberação quanto ao Resultado do Exercício 
de 2.017; 2) Renovação da Diretoria; 3) Renovação do Conselho Fiscal; 3) Assuntos 
Gerais. Na data em que é feita esta convocação a SERVIÇOS MÉDICOS SÃO PAULO 
SOCIEDADE COOPERATIVA, conta com 25 associados.

São Paulo, 24 de outubro de 2.018.
Dr. João Soares de Almeida Junior - Dir. Presidente

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E 
SUCESSÕES DO FÓRUM REGIONAL DO TATUAPÉ - COMARCA DE SÃO PAULO/SP. ERRATA 
– ADITAMENTO AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO JORNAL EMPRESAS 
& NEGÓCIOS AUTOR: GUILHERME TEIXEIRA RUIZ, EXECUTADO: RODRIGO FERNANDES 
RUIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE ALIMENTOS) PROCESSO Nº 
000942-57.2013.8.26.0008. FAZ SABER em aditamento ao edital de Leilão Eletrônico expedido nos 
autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal Empresas & Negócios em 17/10/2018, 
que na numeração do imóvel onde leu-se “nº 2.501” ... Leia-se “nº 2.051”. Será o presente, EM 
ADITAMENTO, afi xado e publicado na forma da lei, prevalecendo todos os demais termos do edital 
publicado naquela data. São Paulo 25/10/2018. 

1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional Lapa. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE, COM PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos de 
Alteração do Regime de Bens, PROCESSO Nº 1011303-55.2018.8.26.0004. O MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. 
Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A EVENTUAIS INTERESSADOS NA 
LIDE que MARCELLA SIMÕES LUIZ PITOMBEIRA, CPF 371.387.178-73 e PAULO ANTONIO 
REIS PITOMBEIRA, CPF 182.697.008-86, ingressaram em Juízo visando a ALTERAÇÃO DO 
REGIME DE BENS de Comunhão Parcial para o REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS, na forma 
da lei. Para o conhecimento de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de 
edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do 
art. 734, § 1.º do Código de Processo Civil, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2018. 

2ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032260-22.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ECO COMPANY 
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ. 12.043.679/0001-85, e 
FABIO BOGOSIAN DA COSTA E SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, RG. 503168-MAER e 
CPF. 012.834.926-36, que TWILTEX INDÚSTRIAS TÊXTEIS LTDA, ajuizou-lhes uma ação de 
Execução para o recebimento de R$121.099,47 (Março/2014), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Estando os executados em lugar ignorado, 
foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias 
embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª Vara Cível - Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1018818-86.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a MELRIANNE ALVES FERNANDES, CPF 335.251.598-03 e MARCIO JOSÉ DE SOUZA, CPF 
033.487.078-03, que lhes foram proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Notre 
Dame Intermédica Saúde S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 3.176,50 (outubro de 
2014) referente ao não pagamento pela prestação de serviços hospitalares realizados em maio de 
2014. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados reveis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 
de outubro de 2018. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1025961-61.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) FABIO VAZONE LAGONEGRO, Brasileiro, Casado, Publicitário, RG 30801731, CPF 
284.909.468-41, com endereço à Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, 240, Apto 84, Santo Amaro, 
CEP 04743-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social, alegando em 
síntese: para condenar o Réu a pagar à Autora o valor de R$ 13.098,38 (Treze mil e noventa e oito 
reais e trinta e oito centavos) com correção monetária a partir da citação e juros, à taxa legal, a partir 
da propositura da ação até o efetivo pagamento, referente as mensalidades em aberto dos meses de 
Janeiro a Julho de 2015 e de Agosto a dezembro de 2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. 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. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2018. 

Paulo Exel (*)

Historicamente, a tecno-
logia sempre transfor-
mou as empresas, seja 

adotando novos processos e 
modelos de produção, seja 
automatizando funções opera-
cionais. O que vemos agora é 
que as mudanças irão chegar às 
relações de trabalho e, ao que 
tudo indica, o futuro do trabalho 
será guiado por projetos.

Apesar de parecer algo novo, 
o trabalho por projeto é algo 
usado há bastante tempo no 
mercado de marketing, publi-
cidade e principalmente tec-
nologia. Consiste no modelo de 
trabalho onde a contratação de 
profi ssionais é feita por tempo 
determinado, tendo como refe-
rência o projeto que precisa ser 
desenvolvido, as competências 
e experiências de cada inte-
grante que irá compor os times 
e levando em consideração as 
fases de início, meio e fi m. O 
mercado utiliza muito o termo 
job para descrever esse tipo 
de relação.

Mesmo parecendo um cená-
rio distante, é possível que as 
relações de trabalho migrem 
para esse modelo que tende 
a crescer muito nos próximos 
anos. Isso porque contratar os 
profi ssionais de acordo com a 
demanda, vinculados a projetos 
é uma excelente forma de ge-
renciar os recursos (humanos 
e fi nanceiros), além de propor-
cionar fl exibilidade para manter 
a equipe sempre atualizada com 
conhecimento 

Do ponto de vista das em-
presas, contratar por deman-
da signifi ca manter o recurso 
sempre ativo, diminuindo o 
risco de ociosidade nas equipes. 
Uma vez que o profi ssional é 
contratado para entregar deter-
minada solução, ou implantar 
um projeto específi co, é pos-
sível estimar uma quantidade 
de hora que irá empregar e o 
quanto isso custará. Mesmo que 

Relações trabalhistas serão 
guiadas por projetos

A revolução digital está transformando as relações de trabalho.

Reprodução

alterações sejam feitas ao logo 
do tempo, e o projeto atrase por 
inúmeros fatores, é muito mais 
fácil mensurar o ROI - Retorno 
Sobre Investimento - de cada 
iniciativa. 

A previsibilidade no orçamen-
to é talvez uma das maiores 
vantagens para a empresa, já 
que em uma gestão de projetos 
é possível planejar os recursos 
que serão destinados e prever 
se o investimento valerá a pena. 
No entanto, é necessário reali-
zar o contraponto. Ao terminar 
os projetos, se a empresa não 
tiver uma boa governança, 
é possível que a história e o 
conhecimento gerado ao longo 
do processo se perca junto com 
a saída dos profi ssionais. Os 
erros e acertos do percurso em 
cada trabalho são valiosos para 
a história corporativa, já que 
essa se constrói ao longo das 
entregas que realiza. 

Em um cenário onde a força 
de trabalho é contratada sobre 
demanda, as empresas têm um 
grande desafi o: registrar e man-
ter “dentro de casa” o histórico 
e a memória empresarial. Na 
perspectiva dos profi ssionais, 
o futuro do trabalho guiado por 
projetos também tem inúme-

ras vantagens. Até porque os 
interesses de carreira devem 
evoluir no mesmo sentido, 
principalmente pautados pela 
flexibilidade, autogerencia-
mento de tempo e propósito. 

Os profi ssionais irão se conec-
tar e desconectar a tarefas que 
estejam alinhadas aos seus obje-
tivos de vida. Participar ou não 
de projetos será uma decisão 
pessoal e, certamente, muito 
além do dinheiro, fatores como 
tempo, desafio profissional, 
networking e portfólio serão 
condições a serem avaliadas. 

Do ponto de vista da carrei-
ra, essa mudança será muito 
interessante para trazer mais 
autonomia para os profi ssionais. 
Veremos grandes mudanças, 
inclusive para as áreas de re-
crutamento, já que o currículo 
não estará mais baseado em 
empresas onde cada um traba-
lhou, mas que tipo de projetos 
cada candidato participou, os 
resultados que foram entregues 
e como o profi ssional apresenta 
o próprio portfólio de experi-
ências. 

A trajetória profi ssional vai 
aproximar as pessoas ao em-
preendedorismo, já que cada 
um terá que gerenciar seu 

próprio negócio, incluindo 
desde alimentar um pipeline 
de clientes, gestão fi nanceira, 
entregas, metas e resultados. É 
claro que entre as desvantagens 
está nossa cultura de relação 
trabalhista e de construção 
de carreira que, mesmo com 
todas as mudanças propostas 
pela revolução digital, ainda é 
muito baseada em crescimento 
hierárquico e no pensamento 
cartesiano de fi car anos dentro 
da mesma empresa. 

Vencer essa barreira cultural 
é algo que precisa ser con-
quistado tanto por parte das 
empresas quanto por parte 
dos profi ssionais. Certamente 
o futuro do trabalho reserva 
grandes mudanças para as 
relações entre empresas e 
profi ssionais. Estar pronto para 
essas transformações separa os 
profi ssionais que irão se adaptar 
e colher as vantagens dessa 
mudança de mindset do que 
os que irão apenas lamentar a 
falta de oportunidades.

(*) - É diretor de operação da Yoctoo, 
formado em Administração de 

Empresas, possui MBA executivo em 
Gestão de Negócios e tem certifi cação 

em coaching. Experiência no 
recrutamento especializado nas áreas 

de Tecnologia, Digital e Vendas.
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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/ArquivoS/Agência Senado

A marchinha Vagalume, na voz de Violeta Cavalcanti, de-
nunciava: “Rio de Janeiro / Cidade que nos seduz / De dia 
falta água / De noite falta luz”. O outro hino carnavalesco 

era Acende a Vela, cantado por Emilinha Borba: “Acende a vela, 
Iaiá / Acende a vela / Que a Light cortou a luz / No escuro eu não 
vejo aquela / Carinha que me seduz”.

A eletricidade capenga não era um problema exclusivo do Rio. 
Afetava o Brasil inteiro. Enquanto as maiores cidades penavam 
com cortes recorrentes de luz, grande parte do interior do país 
virava as noites no breu, numa situação ainda pior, sem energia 
elétrica nenhuma. Um mês depois daquele Carnaval, o presidente 
Getúlio Vargas deu o pontapé num ambicioso 
plano para fi nalmente pôr o sistema elétrico 
brasileiro em ordem. 

Em abril de 1954, ele enviou ao Congresso 
Nacional um projeto que autorizava o gover-
no a fundar uma estatal chamada Eletrobras. 
Papéis históricos conservados pelo Arquivo 
do Senado, em Brasília, mostram que Apo-
lônio Salles (PSD-PE) foi um dos senadores 
que levantaram a bandeira da Eletrobras. Da 
tribuna do Senado, Salles discursou: "Dotan-
do o país com energia elétrica abundante, 
a Eletrobras há de representar o marco 
decisivo na caminhada econômica do Brasil".

A criação da Eletrobras marcaria, de 
fato, uma mudança e tanto no Brasil. Em 
meados do século passado, a geração e a 
distribuição de energia cabiam basicamente 
à iniciativa privada. O setor era repartido 
entre a americana Amforp e a canadense 
Light, que concentravam seus esforços no 
abastecimento das grandes cidades do país. 
A Light detinha a nata do mercado: o eixo 
Rio-São Paulo. Diante do desinteresse das 
duas multinacionais pelas regiões pouco 
lucrativas, os estados ricos se incumbiam 
de levar a eletricidade às suas cidades mais 
afastadas. 

O governo paulista, por exemplo, criou 
as Usinas Elétricas do Paranapanema. O 
governo mineiro, a Cemig. Em todas as 
situações, contudo, a produção de eletrici-
dade era pífi a e as redes de alta tensão, que 
distribuíam a energia, eram minúsculas e 
isoladas. Os novos tempos eram movidos a 
eletricidade. A carência elétrica estorvava 
o conforto dos lares, que já contavam com 
geladeiras, enceradeiras, televisores e outros 
aparelhos ligados à tomada, e atravancava o 
desenvolvimento das fábricas, que se viam 
impedidas de aumentar a produção.

Na Câmara, o deputado Ubirajara Keu-
tenedjian (PSP-SP) disse aos colegas que 
estava farto dos rotineiros cortes de energia no estado de São 
Paulo: "O estado de São Paulo normalmente fi ca de seis a oito 
horas por dia sem energia elétrica. O caso é de calamidade pública, 
na expressão exata da palavra!". O senador Guilherme Malaquias 
(PTB-DF) afi rmou que a situação era a mesma na cidade do Rio, 
que tinha o status de Distrito Federal. Irritado, o senador criticou 

Antes da 
Eletrobras, 
Brasil vivia 
rotina de 
apagões

O presidente João Goulart discursa na cerimônia de instalação da Eletrobras, em 1962, no Rio.

EBC

No Carnaval de 1954, os foliões 
brincaram nas ruas do Rio de Janeiro 
ao som de duas marchinhas que 
debochavam de uma mazela que 
infernizava a capital do Brasil: os 
apagões quase diários

a Light e pediu a rápida aprovação do projeto da Eletrobras. "O 
governo deve adotar medidas imediatas a respeito da Light e ir 
mais além, acelerando a instalação da Eletrobras, órgão estatal 
de controle da nossa força hidrelétrica".

Para o presidente Vargas, o governo só conseguiria garantir 
o suprimento energético necessário à industrialização do Brasil 
se possuísse uma empresa estatal encarregada de fazer o pla-
nejamento de todo o sistema elétrico nacional, construir usinas 
e erguer torres com linhas de transmissão. “O problema da 
energia elétrica reclama atuação vigorosa e urgente de parte do 
poder público, para que as difi culdades atuais sejam debeladas 
e o país venha a dispor no menor prazo possível da energia de 
que necessita para o seu desenvolvimento”, escreveu Vargas 
na justifi cativa que acompanhou o projeto de lei endereçado ao 
Congresso em 1954. 

O presidente vinha embalado pela recente criação da Petro-
bras — esta, sim, monopolística. A estatal do petróleo proposta 
por ele havia sido aprovada pelos senadores e deputados poucos 
meses antes. O projeto da Eletrobras, entretanto, não teve vida 
fácil no Congresso.

Vargas não viu a Eletrobras tornar-se realidade. Os documentos 
do Arquivo do Senado mostram que a proposta se arrastou pelas 
comissões do Senado e da Câmara e só conseguiu sair do papel 
oito anos e quatro presidentes da República depois. O projeto seria 
aprovado em 1961, e a empresa começaria a funcionar em 1962.

A lentidão se explica pelo poder das multinacionais. Temendo 
perder mercado, a Light e a Amforp se lançaram numa campanha 
feroz para impedir a criação da Eletrobras, fazendo pressão sobre 
o governo, o Congresso e a sociedade. De acordo com Vargas, 

empresas estrangeiras insatisfeitas com seu 
ideário nacionalista estavam mancomunadas 
com a oposição para tentar derrubá-lo. O 
presidente se matou em agosto de 1954 e, 
assim, freou o golpe em curso.

No Senado, o maior adversário da Eletro-
bras foi Assis Chateaubriand (PSD-MA), que 
ao longo de seus cinco anos de mandato ad-
vogou incansavelmente pela troca da política 
nacionalista pelo liberalismo econômico. 
"Esse projeto [da Eletrobras] deveria ser 
sacudido sumariamente na Sapucaia, como 
lixo que é", disse o senador. "O capital es-
trangeiro vem sendo perseguido de maneira 
a mais primitiva e estúpida. Sem a iniciativa 
privada, não há salvação. Essas organizações 
estatais estão matando o Brasil".

Chateaubriand tinha relações estreitas 
com a Light. Na década de 1920, ele contara 
com dinheiro da multinacional para comprar 
o primeiro jornal de seu futuro império das 
comunicações. Três décadas mais tarde, ele 
colocaria a TV Tupi, a revista O Cruzeiro e o 
jornal Diário da Noite, entre outros veículos 
de sua propriedade, numa campanha feroz 
contra a Eletrobras. 

De acordo com o projeto de Vargas, a 
Eletrobras seria também uma fábrica, 
produzindo os geradores, as turbinas, os 
transformadores e os demais equipamentos 
pesados que ela mesma usaria para gerar e 
distribuir eletricidade. O senador Mem de 
Sá (PL-RS) propôs uma emenda para apagar 
esse trecho do projeto. "É inconveniente que 
a Eletrobras seja fracionada em múltiplos 
empreendimentos e entre na indústria do 
material elétrico. Haveria uma dispersão 
de esforços, sendo drenados para o campo 
dessa indústria recursos preciosos para a 
fi nalidade que torna a empresa necessária".

O senador Domingos Vellasco (PSB-GO) 
concordou: "A criação da Eletrobras, por si 
só, será um incentivo ao desenvolvimento 

da indústria de material elétrico, tal como está acontecendo com 
a Petrobras, que propiciou a montagem no país da indústria de 
tubos sem costura e fomentou o progresso de outras empresas 
particulares correlatas. Como socialista, sou favorável à sociali-
zação das empresas, mas contrário à sua estatização, que conduz 
ao gigantismo do Estado, o que o socialismo combate".

Assim como Getúlio Vargas, tampouco os presidentes Café 
Filho e Juscelino Kubitschek receberam do Congresso o projeto 
da Eletrobras aprovado. A aprovação dos parlamentares ocorreu 
no governo de Jânio Quadros, em 1961. Ao sancionar a lei, Jânio 
vetou o trecho que permitiria à estatal dedicar-se à produção de 
material elétrico. A faixa inaugural da Eletrobras seria por fi m 
cortada em 1962, pelo presidente João Goulart e pelo primeiro-
-ministro Tancredo Neves, durante o breve período em que o 
Brasil experimentou o parlamentarismo.

Uma das primeiras missões da Eletrobras foi acabar com o iso-
lamento elétrico de parte do Brasil. O Rio de Janeiro, o Espírito 
Santo, o Rio Grande do Sul e parte de Minas Gerais operavam em 
50 Hz, enquanto todo o restante do país funcionava em 60 Hz. Isso 
difi cultava, por exemplo, que o Rio, em época de racionamento, 
fosse socorrido pela eletricidade de São Paulo. Além disso, os 
aparelhos elétricos dos estados de 60 Hz não funcionavam nos 
estados de 50 Hz. O processo de unifi cação da frequência em 60 
Hz se estendeu por mais de uma década.

A Eletrobras acabaria incorporando as suas grandes adversá-
rias históricas. A Amforp foi comprada pela estatal em 1964. A 
Light, em 1979. Graças à atuação da nova empresa, a capacidade 
instalada no Brasil entre 1960 e 1980 aumentou 600%, passando 
de 5 GW para 34 GW, o que sustentou o “milagre econômico 
brasileiro” da década de 1970. Atualmente, a capacidade é de 
150 GW. Dona ou sócia de uma série de empresas, como Furnas, 
Itaipu e Eletronuclear, a holding Eletrobras produz um terço da 
energia do país e detém metade das linhas de transmissão.
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Seis maneiras como a 
inteligência artifi cial está 
transformando o varejo

A tecnologia saiu do 

mundo da fi cção e hoje 

antecipa as necessidades 

dos clientes, trazendo 

grandes ganhos para 

empresas visionárias

O comportamento dos 
consumidores mudou 
nos últimos anos. Hoje 

é praticamente impossível 
percorrer a jornada de com-
pra sem interagir com meios 
digitais. O smartphone é, 
para a maioria dos clientes, a 
principal ferramenta de rela-
cionamento do público com 
as marcas. E isso é somente 
o início.

A Inteligência Artifi cial (IA) 
já faz parte do cotidiano. Se-
gundo o estudo Embracing the 
Machines: AI's Collision with 
Commerce, 70% dos consumi-
dores já usam IA para procurar 
ofertas de produtos que com-
pram regularmente ou desejam 
comprar. Já um levantamento 
da Oracle indica que 37% das 
empresas já implementaram 
algum sistema de IA e 41% 
pretendem investir na tecno-
logia até 2020. A procura por 
cotações de passagens aéreas, 
o aplicativo que traz o caminho 
mais rápido para casa ou uma 
busca na internet por algo do 
tipo "um restaurante de comida 
japonesa aqui perto" torna a IA 
natural para uma nova geração 
de consumidores.

A Inteligência Artifi cial vem 
transformando o varejo a partir 
de um processo de seis etapas:

1) Curadoria: é o que acon-
tece quando os resultados da 
primeira página do Google são 
sufi cientes. A ferramenta en-
tende tão bem o que queremos 
que nos traz o que é relevante. 
Isso poupa tempo e esforço;

2) Informação persona-

lizada: aquilo que importa 
para cada cliente, no momento 
certo. Pode ser um aviso sobre 
a entrega de um pedido ou um 
lembrete sobre a piora nas con-
dições de trânsito (melhor sair 
agora do escritório para aquela 
reunião). Menos stress no dia 
a dia e melhor atendimento 
ao cliente;

3) Recomendações: ne-
nhum e-commerce vive sem 
recomendar produtos aos 
clientes. Em breve, essa mes-
ma lógica também estará nas 
lojas físicas, de forma perso-
nalizada e com curadoria. Em 

um mundo de muitas possi-
bilidades de escolha e pouco 
tempo disponível, quem facilita 
o processo de compra ganha a 
preferência dos clientes;

4) Previsão do compor-

tamento: a análise preditiva 
antecipa as necessidades dos 
consumidores e possibilita 
ações mais efetivas que con-
quistam o público. Um dos 
nossos clientes identifi cou au-
mento nas vendas durante uma 
campanha que verifi cou o perfi l 
de consumo e o momento ideal 
para contatar cada pessoa. 
Dessa forma, o consumidor 
recebia, dois dias de abastecer, 
um lembrete de que o tanque 
estava quase vazio e um cupom 
de desconto. Relevância, con-
veniência e personalização em 
uma única ação;

5) Automatização: muitas 
tarefas diárias são repetitivas. 
A Inteligência Artifi cial pode 
entender o comportamento 
dos clientes e realizar essas 
tarefas de forma independen-
te. Em um futuro não muito 
distante, muitas categorias de 
produtos poderão ser compra-
das automaticamente. Nada de 
estocar sabão em pó, mas ele 
também nunca faltará;

6) Análise das emoções: 

hoje, essa fase ainda pertence 
à fi cção. O uso da Inteligência 
Artifi cial permitirá entender, 
por exemplo, o humor do con-
sumidor e sugerir algo perfeito 
para aquele momento. A TV 
que sugere o fi lme ideal (adeus, 
navegação infi nita no menu 
do Netfl ix) e a iluminação da 
casa que automaticamente se 
ajusta para aquele encontro a 
dois são exemplos dessa ideia. 
Resta saber o quanto o cliente 
sentirá sua privacidade invadi-
da por isso.

O varejo dependerá cada 
vez mais da tecnologia para 
entender seus consumidores e 
antecipar necessidades e dese-
jos. As empresas já podem se 
benefi ciar de uma plataforma 
de produtos analíticos e ser-
viços estratégicos focados em 
suas necessidades, ampliando 
as vendas e a rentabilidade 
por meio da gestão estratégi-
ca do relacionamento com os 
clientes.

(*) É CEO da Propz, empresa de 
tecnologia que oferece soluções de 
inteligência artifi cial e Big Data para 

o varejo físico e serviços fi nanceiros. 
Entre seus principais clientes 

estão Bradesco, Cencosud e Grupo 
RaiaDrogasil.

Manuel Guimarães (*)

News@TI
Webinar EFD-Reinf: por dentro de mais um 
desafi o do Fisco

@As exigências do Fisco quanto à apuração e entrega das obri-
gações trazem constantes preocupações para os profi ssionais 

da área tributária. Diante disso, a FH promove no dia 29 de outubro 
(segunda-feira) um webinar sobre a EFD-Reinf, criada com o intuito 
de abranger informações referentes ao Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Por 
meio dessa entrega, feita em paralelo com o eSocial, são reunidas 
informações prestadas na DIRF, GFIP, CPRB (na EFD-Contribuições), 
DCTF, RAIS e CAGED. Durante o evento, que é gratuito, e voltado 
para profi ssionais das áreas contábil, fi nanceira e demais interessados, 
a consultora da Solução Fiscal GUEPARDO da FH, Rosanna Matsuo, 
esclarecerá as dúvidas sobre esse desafi o do SPED, afi nal, a EFD-
-Reinf deixa muitas dúvidas para os contribuintes (https://materiais.
fh.com.br/cadastro-webinar-efd-reinf-grupo-2).

Sebrae é fi nalista do Prêmio Startup Awards

@O Sebrae é fi nalista da 5° edição do Startup Awards, o “Oscar” 
das startups brasileiras. A instituição é apontada como uma 

das mais infl uentes do ecossistema de startups no Brasil, neste ano. 
Depois de ter sido uma das 10 organizações mais votadas na categoria 
“Corporate”, agora, o Sebrae será avaliado pela Academia ABStartups, 
entidade que representa as startups no país. Os vencedores serão 
revelados no dia 16 de novembro em grande premiação, no palco 
principal do CASE 2018.

Capgemini vence o prêmio Pivotal Customer 
Impact

@A Capgemini anunciou a vitória no prêmio de Parceiro Integrador 
de Sistemas do Ano do Customer Pact Award de 2018 da Pivotal 

Software, Inc. A homenagem a Capgemini aconteceu durante o evento 
SpringOne Platform, em Washington, Capital Federal norte-americana, 
por seu trabalho com a DIFA, representante da Norwegian Pharmacy 
Association (em livre tradução: Associação Norueguesa de Farmácia) 
para desenvolver e operar uma nova solução voltada para aquele 
segmento no país escandinavo. "Tenho o prazer de anunciar que a 
Capgemini recebeu o prêmio de Parceiro Integrador de Sistemas do 
Ano pelo Customer Pact Award", disse Nick Cayou, vice-presidente 
de ecossistema global da Pivotal Software. "Este prêmio reconhece 
parceiros que prestaram serviços contribuindo para o sucesso notável 
dos clientes usando as ofertas da Pivotal" (https://www.capgemini.
com/br-pt/).

Não é novidade que a eco-
nomia compartilhada chegou 
para fi car. Inúmeros exem-
plos conhecidos, como Uber, 
AirBnB (que, somente em 
2012, cresceu mais de 500%) 
e outros aplicativos do tipo 
são cada vez mais comuns e 
fazem parte do cotidiano do 
consumidor brasileiro. Re-
centemente, uma pesquisa da 
Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelou que 89% 
dos brasileiros que já experimentaram alguma modalidade de 
consumo colaborativo aprovaram o modelo.

Essa modalidade nasceu na crise de 2008 e, desde então, tem 
ganhado força principalmente porque maximiza o uso de bens 
ou serviços – você não precisa ter para usar. De um lado, um 
consumidor economiza e, do outro, o proprietário ou prestador 
consegue ter máxima utilização, proporcionando vantagem para 
ambas as partes.

No mundo corporativo, o compartilhamento de recursos 
também funciona, e seus benefícios são bem semelhantes. É 
o caso, por exemplo, do compartilhamento de especialistas, 
caminho já adotado por uma série de empresas.

Pool de recursos compartilhados: um especialista, várias 
empresas

Agora com equipes reduzidas e no comando de ambientes 
cada vez mais complexos e sofi sticados, as empresas enfrentam 
a pressão da concorrência para se reinventar e usar a tecnolo-
gia para criar diferenciais. Diante deste cenário, como reduzir 
custos e se destacar?

A resposta é manter uma equipe reduzida e mais genera-
lista, focada no negócio – algo que se tornou possível graças 
às empresas que prestam suporte tecnológico. Com isso, 
em vez de contratar um exército de especialistas, é possível 
contratar um serviço que proporciona o nível adequado 

de expertise por um valor 
competitivo, garantindo alto 
desempenho, continuidade 
do ambiente e constante 
evolução tecnológica, pos-
sibilitando alcançar a trans-
formação digital de forma 
otimizada, com a criação de 
processos modernos.

Dados da consultoria IDC 
divulgados esse ano mostram 

que pelo menos 40% do PIB da América Latina deve se digita-
lizar até 2021. Segundo o instituto, 23% das empresas já estão 
elevando a transformação digital ao nível corporativo. Diante 
de um cenário de recursos reduzidos, a tendência é que cada 
vez mais empresas contem com serviços de suporte tecnológico 
para contar com a expertise necessária para dar andamento aos 
projetos de modernização.

A evolução do Outsourcing: serviços gerenciados
Outra forma de otimizar a TI é “delegar” tarefas e demandas 

que não sejam core do negócio a parceiros qualifi cados. Graças 
à nuvem, tornou-se possível, por exemplo, hospedar grande 
parte da infraestrutura sem consumir recursos e pessoal local, 
reduzindo a carga de trabalho e a complexidade do ambiente.

Refi nando ainda mais, temos empresas que cuidam de serviços 
gerenciados, controlando esses ambientes hospedados e atuando 
como service desk, atendendo diretamente aos usuários fi nais 
da organização em tarefas simples, que antes também oneravam 
o departamento de TI, como a criação de contas de e-mails e a 
concessão de acesso a sistemas.

Contar com um escopo bem defi nido e boas referências dos 
potenciais fornecedores é fundamental para aproveitar os be-
nefícios da economia compartilhada nos serviços tecnológicos. 
Apostar nessa tendência, no entanto, é imprescindível para 
melhorar a competitividade e a performance das operações.

(Fonte: João Marinho, responsável por Global Support da Softline Brasil).

Economia compartilhada infl uencia serviços
de TI em tempos de transformação digital

Rodrigo Mancini (*)

Mas, melhor do que isso é 
utilizá-las para promo-
ver o seu conhecimento 

e ganhar dinheiro. Claro! Alguns 
intelectuais como Leandro 
Karnal, Mario Sergio Cortella e 
Monja Coen são bons exemplos 
disso. Com mensagens e vídeos 
que expõem seus pensamen-
tos, conquistaram um número 
significativo de seguidores, 
ganharam mais notoriedade e, 
consequentemente, vendem 
mais livros e palestras.

O próprio Cortella, ao contar 
sua experiência, afi rma que 
inicialmente teve muita resis-
tência para criar suas redes 
sociais, mas ao aderir, junto 
com os seguidores constatou um rápido aumento na venda de 
seus livros. E quando o assunto é multiplicar o conhecimento e o 
dinheiro no bolso, ninguém resiste. E nem teria porque resistir!

E se você está pensando que precisa ser um ícone em sua pro-
fi ssão para ganhar dinheiro com as redes sociais ou se transformar 
em um digital infl uencer, está enganado! Muitos profi ssionais que 
empreendem em suas áreas de formação têm utilizado as redes 
sociais como “vitrine” para divulgar suas habilidades e oferecer 
seus serviços.

É o caso de inúmeros personal trainers, consultores de vendas, 
cabeleireiros, esteticistas, nutricionistas, psicólogos, dentistas, 
médicos, professores e outros que têm utilizado suas redes 
sociais como plataforma geradora de oportunidades, negócios e 
dinheiro. E detalhe: sem gastar 1 centavo com impulsionamento 
(o famoso trafego pago).

Mas, como fazer isso? É importante que, antes de iniciar, você 
identifi que onde está o seu “cliente” e escolha a rede social certa 

Seguidores ou clientes: como 
transformar sua rede social 

em um negócio lucrativo
Quanto mais tempo passamos nas redes socias, mais queremos fi car! Afi nal, vamos ser sinceros, é 
gostoso! A informação é rápida e diversifi cada, em poucos segundos passamos por uma imagem de 
uma linda paisagem, uma mensagem de refl exão, um vídeo engraçado e por aí vai

para o seu negócio – Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook. 
A partir daí, produza conteúdos relevantes com planejamento e 
constância dos posts tanto no feed quanto nos stories (no caso 
do Insta).

Um conteúdo relevante é aquele que oferece soluções para 
as “dores” dos seus seguidores. Por exemplo, um nutricionista 
especializado em nutrição esportiva, emagrecimento e defi nição 
saudável do corpo, além das dicas sobre alimentos e dietas, 
deve também mostrar a evolução, conquistas e resultados dos 
seus pacientes, inclusive com depoimentos deles, apontando os 
aspectos positivos e benefícios do “tratamento”.

Tudo com muita interação, naturalidade e linguagem adequada 
e acessível. Aliado a isso, mostre um pouco do seu estilo de vida 
(bem pouco, algo em torno de 10% dos posts), com alimentação, 
a prática de exercícios físicos e diversão também, por que não?

Afi nal, estamos falando de uma rede social e não de um “te-
lecurso”. No entanto, tome muito cuidado com a posição da câ-
mera, luz, aparência e fi ltros que serão utilizados, áudio e outros 
detalhes que nunca podem ser deixados de lado!

Com isso, os ganhos podem extrapolar a conquista de clientes, 
uma vez que a sua audiência, engajamento e autoridade passam a 
ter valor no mercado publicitário. Quando você realmente acre-
dita em determinado serviço ou produto, por que não divulgá-lo? 
Não tem problema nenhum vender o seu espaço, sua imagem e 
sua produção.

E se você ainda não enxergou este universo de oportunidades 
oferecido pelas redes sociais, deixo aqui a refl exão do Cortella, ao 
relatar a sua experiencia: “Lembre-se, ‘o cavalo não passa arriado 
duas vezes na sua frente’ e de nada adianta ele passar arriado ao 
seu lado, se você não souber montar, se você não souber que ele 
está passando, se você não escutar a passagem dele”.

(*) É economista, Mestre e Doutor em geografi a econômica,
empreendedor e empresário.

Profi ssionais abrem mão de grandes empresas para empreender na internet
De acordo com o Censo E-commerce 2018, 

divulgado pela Loja Integrada (www.lojainte-
grada.com.br) - plataforma para criação de lojas 
virtuais mais popular do Brasil com 700 mil lojas 
criadas -, a maioria dos lojistas digitais tem entre 
30 e 39 anos (42,7%). Os dados revelam ainda 
que 64,9% dos empreendedores são homens, 
mas o número de lojas virtuais comandadas 

por mulheres cresce a cada ano e chegou a 
35,1% - contra 28,7% do ano anterior.

Além disso, 53,3% dos empreendedores 
trabalhavam em alguma empresa antes de 
abrir sua loja, sendo que 25,8% deixaram 
grandes corporações para apostar no em-
preendedorismo digital. 

“A pesquisa mostra que quase 73% dos em-

preendedores digitais se dizem mais satisfeitos 
com a vida após dedicar-se ao e-commerce e 
55,5% abriram uma loja virtual pelo desejo de 
ser empreendedor, dono do próprio negócio. 
Isso mostra que as pessoas estão correndo 
atrás do seu sonho e vendo oportunidade de 
negócio no comércio eletrônico brasileiro”, 
conta Alfredo Soares, head da Loja Integrada.



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de outubro de 2018

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.

lauralobato11.ll@gmail.com
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 29 de Outubro de 2018. Dia de São Petrônio, São 
Abraão de Rostov, Santa Ermelinda, São Narciso de Jerusalém, São 
Colmano, e Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. 
Dia Nacional do Livro e Dia da Vacina. Hoje aniversaria o ator 
Richard Dreyfuss que faz 71 anos, a ex-atriz Lídia Brondi que faz 
58 anos e a atriz Winona Ryder que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau possui uma persona-
lidade carismática, altamente intuitiva e sensível que o leva a 
alcançar o sucesso. É um sonhador com lados extremos na sua 
natureza o que o leva a ter oscilações de humor. Tem também um 
irresistível impulso para fugir à estagnação e mudar sempre, em 
todas as áreas de sua vida. O raciocínio lógico lhe será sempre 
produtivo, mas não deverá negar a tendência à percepção mágica 
das coisas que lhe inspiram constantemente. Precisa sempre 
manter a suavidade na ação. No amor, antes de desistir, lembre-
se de que como em tudo, as difi culdades podem ser superadas.

Dicionário dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário 
do que refl ete nele. Um homem vendo-se no 
espelho sendo solteiro é sinal que se casará 
logo. Se o espelho refl ete bem indica alegrias, 
caso contrário tristezas. Números de sorte:  41, 
46, 61, 70 e 93.

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

Esta segunda é o vigésimo dia da lunação. A Lua transita plena em Câncer neste começo de semana, por isso a fase 

é boa para rever situações e se reposicionar. No entanto, como é de se esperar que outros façam o mesmo, não é um 

bom período para assinatura de contrato, por exemplo, pois estará sujeito à mudança de opinião em termos ora 

de acordo. A Lua canceriana dá proximidade com a família e aconselha e fazer aquilo que já estiver programado 

e evitar expectativas demasiadas em relação aos resultados ao improvisar neste dia. 
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É preciso renovar sua vida e en-
contrar a harmonia para viver seus 
afetos. Estará intenso e precisará 
mostrar isso na relação afetiva. Há 
muita energia e motivação neste 
começo de semana. Momento é 
reencontrar valores que fi caram 
para trás e colocar suas ideias em 
prática. 97/497 – Vermelho. 

As atividades realizadas neste co-
meço de semana devem dar bons 
resultados. Por isso nesta segunda o 
período é infrutífero para qualquer 
coisa nova e de última hora. O Sol 
no signo oposto, na casa sete leva 
a tomar decisões e obter lucros. 
73/573 – Branco.

Ficar atento ao que se passa ao 
seu redor é importante, em todos 
os setores de sua vida. Decisões 
importantes ou atividades para as 
quais esperamos desdobramentos 
futuros não devem ser iniciadas. 
Fará contatos que serão decisivos na 
vida amorosa e social. 55/655 – Azul.

Viva intensamente as fortes emoções 
que um novo sentimento proporcio-
na neste começo de semana. Nada de 
pressa, vá aos poucos chegando ao 
coração de quem ama. Conviva mais 
com a pessoa amada e fi que em seu 
ambiente. 36/536 – Cinza.

Momentos perturbadores podem 
ser vividos na área amorosa se não 
souber demonstrar seus afetos. A 
fi rmeza e a calma diante de situa-
ções de risco e de alguma crise se 
constituem no bom caminho. Pre-
pare-se para surpresas até o fi nal 
desta primeira semana de novembro. 
52/452 – Amarelo.

Aproveite cedo pela manhã e arru-
me, assuma compromisso, atualize 
e execute as pequenas tarefas. No 
amor irá sentir-se ainda mais atraído 
pela pessoa amada. As atividades 
realizadas familiares enquanto a 
Lua está em Câncer  geralmente 
dão bons  resultados. 97/497 – Verde.

Com a Lua em Câncer saia da rotina 
em tudo até o fi nal do dia. O Sol em 
seu signo é bom para realizar viagens 
e comemorar com amigos um mo-
mento especial. Analise o seu modo 
de agir e melhore a comunicação 
com todos, principalmente no amor. 
85/585 – Cinza.

Comece a traçar novas metas e 
leve adiante antigos projetos que 
foram bem pensados. A fi rmeza e a 
calma diante de situações devem ser 
mantidas. Procure cuidar mais do 
lado espiritual, rezando e meditando 
mais nesta fase mais delicada do ano 
que está vivendo. 81/681 – Azul.

Arrume, assuma compromisso, atua-
lize e execute as pequenas tarefas. 
Evite comentar sua vida intima com 
outras pessoas, seja discreto. Man-
tenha maior contato com vizinhos e 
conhecidos que possam apoiar suas 
atitudes. Atividades que exijam 
precisão devem ser realizadas agora. 
87/887 – Marrom.

Determine objetivo e um rumo à sua 
carreira para o começo de novembro. 
Siga o que a sua intuição indicar 
neste momento para poder acertar. 
Deve fazer um check-up, não seja 
negligente com sua saúde neste 
fi nal de ano. Ela pode sofrer pelos 
excessos cometidos. 23/423 – Cinza.

Irá superar as difi culdades com 
coragem e boa disposição já na 
primeira semana de novembro. Isso 
fará vislumbrar novos horizontes 
e chances novas deverão surgir 
na sua carreira. Olhe para frente, 
acredite mais em você e invista 
em levar adiante o que começou. 
25/425 – Branco.

Com a Lua canceriana aproveite para 
cuidar da família. Arrume, assuma 
compromisso, atualize e execute 
as pequenas tarefas. Seja direto e 
prático nos assuntos profi ssionais 
ou comerciais para obter bons re-
sultados que melhoram seus lucros. 
74/474 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoas inoportunas: Material 
necessário: 1 punhado de erva cidreira;1 pedaço 
de pano bran co; 1 pedaço de papel com o nome 
da pessoa; Com o pano faça um saquinho, coloque 
dentro a erva e o papel com o nome. Ao sair de 
casa, leve este pacote e coloque numa planta 
seca ou árvore seca, fazendo o seu pedido.
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O azeite de
oliva com

menor
acidez

O cheque
passível
de invali-

dação

"(?) Me
Bodied",

sucesso de
Beyoncé

Disfunção
(?), impo-

tência
masculina

Marisa
Orth, atriz
e cantora
paulistana

O sentido
da rotação
da Terra
(Geog.)

Secreção
intensa

durante a
malhação

Notícia
comum 
no meio

financeiro
(?) Alteza, 
tratamento

dado a
princesas

Ave cujo
nome é 

um palín-
dromo

Plantação
típica do
cinturão
verde

Cuidaram
de

(animais)

O curso
feito por
futuros

militares

A paciente
do geriatra

Etiqueta
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tipo de in-
formação

(?) aeter-
num: para

sempre
(latim)

"Pede o
guloso
para o

(?)", dito
Informação
exigida por
sites de

encontros

Ajuda o
novo em-
presário,
no Brasil

Entediado
de tudo

(francês)

A parte
verde do
arranjo
floral

(?) Neto,
prefeito de
Salvador
(2017)

Serviço
pós-venda
de lojas
virtuais

Que
passaram
a situação

inferior

Estação de trens 
para passageiros

(?) Gryzinski, bloguei-
ra da "Veja" (2017)

Situação que caracte-
riza o "overbooking" 

na aviação comercial
Fiasco (bras.)

Época
Show

erótico de
boates
Sem

dinheiro
(a conta

bancária)

"Ar", em 
"aerofagia"
Desejo de
vingança

Sulca 
(a terra)
Ponto, 

em inglês

Otto Dix,
pintor

(?) Resnais,
cineasta

(?) Marins,
atriz

"Corre" 
(o cavalo)

O coleste-
rol LDL

Município
baiano

Dura;
hirta

Retrato,
em inglês

Metade do
diâmetro
(Geom.)

Menciono

2/ad. 3/dot — get. 5/alain — cairu. 8/portrait. 10/striptease.
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Cena de “Doce traição”.

“Doce traição” conta a estória do possível fi m do casamento 
de Laura e Otávio (em tempo real). A ação se passa numa noite 
na sala do apartamento para onde os dois se mudaram recente-
mente e lá pretendem renovar sua vida a dois. No entanto, em 
meio aos quadros que precisam ser pendurados nas paredes e 
caixas fechadas, um bilhete anônimo desencadeia divertidas e 
inusitadas situações deixando Laura e Otávio surpresos com 
acontecimentos que podem mudar o rumo da estória. Com Julia 
Marques e Theo Hoffmann.

Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Vila 
Andrade, tel. 2122-4087. Domingos às 19h (exceto 11/11). Ingresso: R$ 50. Até 16/12.

Fábula
Depois de várias parcerias em espetáculos 

teatrais adultos, os atores Victor Mendes e 
Gero Camilo criam seu primeiro espetáculo in-
fantil. Ao lado das atrizes convidadas Luciana 
Carnielli e Nathália Alfi eri, a dupla apresenta 
a peça Umbigoentre que estreia no próximo 
dia 4. A concepção parte do fantástico para 
abordar questões do universo infantil, como 
a aceitação na turminha. De forma divertida, 
Umbigo trata de temas importantes como a 
diferença e o preconceito. A fábula conta a 
história de Aderbal, um menino que faz uma 
descoberta muito importante em seu próprio 
corpo: Ele não tem umbigo. Desesperado 
após conferir uma dezena de vezes a situação 
da sua barriga, ele decide sair em busca de 
uma explicação e entender como será sua 
aceitação a partir de agora, que é diferente 
dos outros. Quando ele vai tomar banho de 
piscina no clube, a revolução é geral e uma 
grande discussão acontece na sua presença. 
Essa situação revela os preconceitos da so-
ciedade e Aderbal fi ca triste e sozinho.

Sesc Interlagos, Av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque 
Colonial. Domingos às 15h. Entrada franca. Até 16/12. 

A peça “Lúcifer - Estrela da Manhã” acontece em um 
luxuoso piano bar, dois irmãos vivem um embate no qual 
um tenta convencer o outro a voltar para casa. Tudo isso 
é assistido por uma garçonete não tão discreta. Seria 
algo comum, não fosse pelo fato desses irmãos serem 
anjos, um deles é o famoso anjo caído, Lúcifer, Estrela da 
Manhã,  a casa referida ser o Inferno e a garçonete, um 
demônio disfarçado. Em um delicioso duelo, luz e sombra 
se misturam colocando em xeque a fé e a ordem divina 
do universo. Quem irá prevalecer? Prevalecerá um dos 
lados? Com Yago Senciani, Ronney Thiago e Shayy Freitas.

Serviço: TOP Teatro, R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, tel. 2309-4102. Quintas 
às 21h. Ingresso: R$ 60. Até 22/11.

Show com Dani Mattos & Toque de Bambas traz o melhor do samba.

Dani Mattos & Toque 
de Bambas apresentam 
o espetáculo Cronistas 
da Cidade

Com a concepção artís-
tica e musical de Dani 
Mattos e Tito Longo, o 

projeto realiza um encontro 
da poesia de Vanzolini e as in-
venções musicais de Adoniran 
Barbosa. No repertório, clás-
sicos de Adoniran Barbosa, 
Osvaldo Moles e  Paulo Van-
zolini: Um samba no Bixiga; 
Conselho de Mulher; Saudosa 
Maloca; Vila Esperança; Juízo 
Final; Luz da Light/Acende 
o Candeeiro ; Samba Italia-
no; Apaga o Fogo, Mané; O 
Casamento do Moacir; Praça 
Clovis; Samba Erudito ; Leilão; 
José; Triste Margarida ; Patrão 
e Cachaça . Além de Diálogos 
das radionovelas da Record. 
Para essa apresentação, o 
grupo é formado por Dani 
Mattos (voz, direção musical 
e artística), Tito Longo (vocal, 
cavaquinho, arranjos e direção 

Clássicos
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musical); Marcelo Martins (7 
cordas), Marcos Brito (baixo 
elétrico), Iuri Salvagnini (acor-

deon), Koka Pereira (percus-
são) e participação de Edu 
Batata (vocal e percussão).

Serviço: Museu da Casa Brasileira, 
Av. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano , 
tel. 3032-3727. Domingo (11) às 11h. 
Entrada franca.
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Comédia Romântica
Ricardo Espigado

Não corra
Neste dia de sua vida, acredito que 
Deus quer que você saiba... 
... Que correr para resolver tudo, ou 
para “estar pronto”, não fará um bem 
maior a você.
Caminhe resolutamente, mas não cor-
ra. Há uma diferença. Correr elimina a 
resolução, muitas vezes substituindo
-a pelo pânico ou irracionalidade ou, 
na melhor das hipóteses, por escolhas 
não muito bem pensadas. 
Então, continue caminhando. Não 
pare. Mas não corra. Não participe 
de uma prova de velocidade. Clareza 
e solidez levam você lá sempre.Você 
sabe exatamente por que recebeu 
esta mensagem.
Amor, seu amigo,

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

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

INICÍO A COLUNA comentando a exigência que o missio-
nário R.R. Soares faz á Band para a renovação do seu contrato, 
que vence em dezembro próximo. Soares, que já está há 15 
anos na emissora, quer 5 minutos diários no programa ‘Brasil 
Urgente’, apresentado por José Luiz Datena.

A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A IGREJA Inter-
nacional da Graça de Deus está esbarrando no impasse criado 
por Datena, que não aceita dar esse espaço para a Igreja até 
porque ele acredita que a audiência cairia mais de 50% no 
horário. Para continuar desembolsando R$15 milhões mensais 
por uma hora no horário nobre,o missionário R.R Soares, líder 
da congregação, passou a reivindicar esse espaço

A BAND ESTÁ DISPOSTA A CEDER, porque o dinheiro 
da igreja é fundamental para emissora e suas fi nanças, muito 
embora a emissora enfrenta  a oposição do apresentador. 

ATUALMENTE, O MISSIONÁRIO TEM UM PROGRA-

MA TODAS AS NOITES a partir das 21h20, mas como caiu 
muito a audiência nesse horário ele exige  um programete de 
5 minutos todos os dias dentro do programa do Datena. Ele 
entraria por volta das 18h. 

ALÉM DA INDISPOSIÇÃO DO DATENA, A DIREÇÃO 

DA BAND TEM RECEIO de que a mensagem religiosa espante 
o público do ‘Brasil Urgente’ e, consequentemente, prejudique 
a audiência do ‘Jornal da Band’, exibido a partir das 19h20, e 
isso preocupa.

JUNTOS, OS JORNALÍSTICOS SÃO OS PROGRAMAS 

MAIS COMPETITIVOS DA EMISSORA (disputam o terceiro 
lugar com o SBT). Já o Departamento Comercial da emissora 
avalia que a exigência do missionário é justa. E que, em virtude 
da queda de audiência, a Igreja faz suas reivindicações.

PORÉM, A DIRETORIA DA BAND AVALIA o que pesa 
nessa bonifi cação de 5 minutos, considerando o longevo rela-
cionamento da Igreja Internacional com a emissora e a atual 
crise econômica, além de reconhecer que R.R. Soares sempre 
pagou em dia.

A BEM DA VERDADE AS IGREJAS, VÊM DANDO 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA ás emissoras de TV, 
até porque a queda na publicidade foi grande. Se a Band, não 
quiser perder os 15 milhões da Igreja Internacional da Graça 
terá que ter muita fl exibilidade para convencer Datena  a aceitar 
abrir espaço no seu programa.     

FRASE FINAL: Os homens envelhece mas nem sempre 
amadurecen (A.Daudelt).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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Parece exótica, mas a carne de búfalo 
além de ser muito mais saudável do que a 
carne de boi, é incrivelmente mais macia 
e saborosa.

Segundo a nutricionista Dra Thayana 
Albuquerque, a carne de búfalo é co-
mercializada como carne bovina, porém, 
é uma opção mais saudável que a carne 
de boi. “Além de ser saborosa, a carne de 
búfalo possui menor teor de gordura nas 
fi bras musculares, e menos colesterol”, 
explica a nutricionista. Rica em ômega 3, 
a carne de búfalo por ser mais magra que 
a de boi, pode ser utilizada por quem faz 
dietas para manutenção do peso e saúde.

“Pessoas de todas as idades podem 
consumir, desde crianças à idosos, pois 
fornece uma boa quantidade de ferro 
prevenindo anemias”, comenta a nutri-
cionista. Não apenas a carne é melhor 
para saúde, mas todos os produtos do 
búfalo como leite e queijos são ótimas 
opções para quem tem intolerância ao 
leite de vaca.

A nutricionista Dra Thayana Albuquer-
que também explica que, uma excelente 
opção é utilizar a carne de búfalo com 
uma fatia de queijo de búfalo que fornece 
uma boa quantidade de cálcio e proteínas.

Mas, para que possamos ter todos esses 
benefícios com a carne de búfalo devemos 
consumir a carne, leite e derivados de 
qualidade.

A carne bubalina possui baixo teor de 

calorias e de lipídios totais,

alto teor de proteínas e minerais,

o que a torna mais saudável.

A cafeína foi 

administrada em 

cápsulas e os ciclistas 

ingeriram uma 

dosagem referente à 

massa corporal de 

cada um, sendo que 

foi administrado 

individualmente 5 

mg/kg.

Natália Dourado/Jornal da USP

Estudo realizado na Es-
cola de Artes, Ciências 
e Humanidades (EACH) 

da USP indica que a cafeína é 
capaz de atenuar e reverter a 
sensação de fadiga mental e 
ainda melhorar o desempenho 
de atletas de ciclismo. Atual-
mente o cansaço mental não 
está presente apenas na vida 
de pessoas com rotina agitada 
por diversas atividades, mas 
também faz parte do dia a dia 
de atletas.

Segundo a pesquisa de Paulo 
Estevão Franco Alvarenga, os 
atletas com fadiga mental aca-
bam perdendo desempenho e 
possuem aumento na percep-
ção de esforço para a mesma 
intensidade de exercício, sem 
nenhuma alteração fi siológica 
na musculatura. Dessa forma, 
surgiu o interesse de estudar 
possíveis manipulações que 
revertam os efeitos da fadiga 
mental sobre o desempenho 
de ciclistas.

Iniciado em 2016, o projeto 
de mestrado Efeitos da ingestão 
de cafeína sobre o desempe-

Cafeína reduz sensação de fadiga 
e melhora desempenho de ciclistas
Substância age na fadiga mental, que é responsável pelo aumento da percepção de esforço e pela queda de rendimento

nho de ciclistas mentalmente 
fadigados durante um teste 
de ciclismo contrarrelógio de 
20 km mostrou que “a cafeína 
é um recurso ergogênico com 
efeito potencial para reverter os 
efeitos da fadiga mental sobre 
o desempenho”, afi rma Paulo 
Estevão, que teve orientação 
do professor Flávio Pires, coor-

denador do Grupo de Estudos 
em Psicofi siologia do Exercício 
(GEPsE) da EACH.

Previamente selecionados, os 
ciclistas foram ao Laboratório 
de Ciências da Atividade Física 
por quatros vezes e se submete-
ram ao teste de contrarrelógio 
de 20 km, análise cortical e 
muscular. Havia uma amostra 
de ciclistas livres de qualquer 
manipulação, outra amostra sob 
o efeito de fadiga mental e nas 
seguintes os indivíduos men-
talmente fadigados faziam a 
ingestão de cafeína ou placebo.

De acordo com o estudo, os 
ciclistas mentalmente fadiga-
dos apresentaram uma redução 
de 4,8% na ativação do córtex 
pré-frontal e consequente-
mente aumentaram o tempo 
para concluir o contrarrelógio 
em aproximadamente 1%. No 
entanto, ao ingerir cafeína, 

mesmo após a indução da fadiga 
mental, houve um aumento na 
ativação do córtex pré-frontal 
em aproximadamente 8% e 
redução no tempo de conclusão 
do teste em 1,8%. 

“Portanto, os sujeitos ao inge-
rir cafeína perceberam menos 
esforço comparados com as 
demais condições. Além disso, 
com a ingestão de cafeína, eles 
apresentaram uma maior efi ci-
ência neuromuscular”, destaca 
Paulo.

O estudante ressalta que, 
mesmo já sendo consumida 
em nosso cotidiano quando 
nos sentimos mentalmente 
cansados, por meio de inges-
tão de café, por exemplo, a 
cafeína deve ser utilizada para 
atletas sob orientação de um 
nutricionista, respeitando as 
características de dosagem e 
tempo de efeito da substância.

Cecília Bastos/USP Imagens

Com menos gordura, carne de búfalo 
traz benefícios a saúde
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búfalo no Brasil. “O aumento é signifi -
cativo no que diz respeito ao consumo 
“consciente”. 

Como assim consciente? Sim, hoje 
diferente de alguns anos atrás, com o 
trabalho de alguns frigorífi cos que iden-
tifi caram na carne de búfalo uma proteína 
diferenciada, que vai de encontro com a 
expectativa de um nicho de mercado de 
consumidores que buscam alimentos mais 
saudáveis, se propuseram a comercializar 
e lançaram a carne de búfalo no mercado, 
sendo identifi cado realmente como “carne 
de búfalo, aliado claro a apresentação das 
características nutricionais dessa proteína 
tão rica e saudável”, explica o Diretor 
Geral Renato Sebastiani.

A carne bubalina possui baixo teor de 
calorias e de lipídios totais, alto teor de 
proteínas e minerais, o que a torna mais 
saudável. E para que essa qualidade che-
gue a sua mesa através de carnes extre-
mamente macias e saborosas, os búfalos 
da Cowpig são precoces e confi nados em 
ambiente que imitam seu habitat natural. 
“Os consumidores, estão cada vez mais 
exigentes, não se limitam as propriedades 
organolépticas dos alimentos, atentam-se 
também aos teores de colesterol, gordu-
ras, calorias, açúcares, sódio, antes de 
realizarem suas opções”, conclui Renato 
Sebastiani (Cowpig).

Segundo o Diretor Geral da Cowpig, 
um dos criadores e distribuidores refe-
rência no mercado de carne de búfalo 
nos últimos anos, aumentaram con-
sideravelmente o número de pessoas 

André Romero (*)

O fi m de ano traz diversas 
situações atípicas às empresas, 
sobretudo as que lidam com o 
comércio.

Seja ele através de lojas de rua, 
shoppings, ou mesmo o e-com-
merce. Isso porque é uma época 
de grande injeção monetária 
vinda do 13º salário de milhares 
de brasileiros, que buscam por 
promoções para comprar seus 
presentes de natal. É claro que 
picos de vendas são extremamen-
te positivos. Porém, eles podem 
ser também caóticos. 

Uma empresa pouco preparada 
para lidar com essa situação pode 
deixar de ganhar dinheiro. Se, 
por exemplo, há um aumento no 
número de clientes, mas a oferta 
de produtos e serviços, bem como 
a mão de obra para atender à 
demanda não acompanhar o 
ritmo de expansão, a empresa 
certamente terá problemas.

Por esse motivo, o fi eld marke-
ting tem um papel de importân-
cia extrema na prevenção de 
perdas e ampliação de vendas. 
Prevenir perdas não é somente 
evitar roubos, mas se trata de 
conhecer seu estoque, saber 
quais produtos estão para vencer 
ou podem ser direcionados para 
uma promoção. Evitar o desper-
dício e maximizar as vendas é 
um trabalho de prevenção tão 
efi ciente quanto promoções e 
outras ações ativas de marke-
ting.

É preciso que o gerente da loja 
conheça sua empresa como a 
palma de sua mão, pois assim ele 
pode começar a implementar as 
ações ativas de forma estratégica. 
O fi eld marketing é justamente 
isso, conhecer, planejar e aplicar 
ações no ponto de venda que 
fazem a diferença, sobretudo 
porque são estratégicas, criadas 
para atender àquela loja, naquele 
momento, com aquele tipo de 
consumidor, e considerando o 
que se tem de produtos dispo-
níveis.

A ideia central é ter um con-
tato direto com o consumidor, 

se utilizando muitas vezes de 
promotores de venda. Contudo, 
isso não quer dizer apenas ter 
alguém oferecendo amostras 
dentro de uma loja. A ideia é que 
haja inteligência no processo. O 
ambiente online, por exemplo, 
deve ser utilizado de forma estra-
tégica para que a interação com 
a marca traga a ela visibilidade 
enquanto divulga e atrai clientes.

Já dentro do varejo em si, um 
produto mal posicionado pode 
fi car encalhado. Um outro que 
vendeu bem, mas não teve acom-
panhamento em tempo real pode 
não ser reposto no momento de 
maior venda, criando a impressão 
de que o estoque fi cou “enca-
lhado”, quando na verdade foi 
o varejista que não soube lidar 
com sua demanda. Para se ter 
essa noção, é preciso uma equipe 
bem treinada e efetivas métricas 
de análise.

O fi eld marketing visa trabalhar 
o varejo com inteligência. Vender 
não é tão simples, sobretudo 
quando há marcas buscando 
crescimento e colocação em 
um mercado. As gigantes do 
comércio só estão onde estão, 
porque consideraram esse tipo 
de ação há muito tempo, e vêm 
incrementando suas ações com a 
inteligência de mercado adquiri-
da ao longo de anos de trabalho. 
Não é à toa que há Coca-Cola ou 
mesmo aves que não costumamos 
comer aqui no Brasil, presentes 
nessas festas de natal. São es-
tratégias reforçadas há décadas.

Vender é muito mais compli-
cado do que parece, sobretudo 
em épocas agitadas como a que 
estamos iniciando. Vale a pena 
considerar uma equipe especia-
lizada para ajudar o negócio a 
tomar as rédeas e maximizar o 
crescimento do lucro na empresa. 

Para aproveitar bem a melhor 
temporada do ano para o varejo 
é preciso muita sabedoria e pla-
nejamento. 

(*) - É diretor da Red Lemon Agency, 
agência especializada

em comunicação, fi eld marketing e 
ações promocionais

(http://redlemon.agency).

Como o varejo deve aproveitar 
a época mais lucrativa do ano?
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Johnathan Otavio (*)

A atual era digital carrega 
consigo grandes oportunidades 
para todo e qualquer fornece-
dor e/ou prestador de serviços.

Seja ele profi ssional autôno-
mo ou até mesmo os diversos 
tipos de empresa, os quais con-
tam com este nicho do comér-
cio que vem se atualizando e 
expandindo constantemente e, 
por certo, se tornando acessível 
e visível por indeterminado nú-
mero de pessoas, sejam clientes 
e até mesmo concorrentes.

Na área comercial, é muito 
difícil se solidifi car e tornar-se 
visível no mercado, em vista da 
grande massa de concorrência, 
seja de qual ramo for, onde, 
com a atual facilidade de acesso 
a informação, reclamação e 
indicações, tais prestadores e/
ou fornecedores, além de se 
acautelarem em suas ativida-
des, investem rigorosamente 

no sentido de atendimento 
satisfatório de seus clientes e 
parceiros, os quais certamen-
te fazem com desígnio para 
agregar ao estabelecimento 
empresarial deste, e, conse-
quentemente, conseguir se 
alavancar, manter-se e fi delizar 
ao máximo possível. 

Com a referida moderniza-
ção, abre espaço incontrolável 
para os “copiadores oportunis-
tas” que se agarram ilicitamente 
a todo o aparato daquele que 
suportou todo ônus para se 
solidifi car, como por exemplo 
“cria” nomes parecidos, copia 
portfolio, reproduz marca sem 
autorização, com fi to único de 
obter vantagem econômica, 
trazendo prejuízos para quem 
de fato é o genuíno. 

Neste cenário corriqueiro, 
nasce a importância de se pro-
teger por todos os meios pos-
síveis, dentre diversas opções, 

proceder com o registro de mar-
ca junto ao órgão competente, 
ou seja, Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial – INPI. 

Ter o referido registro e a 
consequente certifi cação da 
marca, além de trazer proteção 
pela legislação (Lei 9279/96) 
contra quem imita, reproduz 
sem autorização e/ou cria outra 
parecida, capaz de causar erro 
e confusão ao consumidor, lhe 
traz benefícios econômicos 
exclusivos, trazendo também 
a oportunidade de agir contra 
quem viola tais proteções, na 
esfera do direito penal, em 
vista da prática de crime de 
concorrência desleal, tipifi cada 
na legislação informada. 

Não obstante a faculdade do 
titular da marca adotar as me-
didas acima informadas, poderá 
ajuizar demanda cominatória, 
visando obstar tal prática, e, 
desde que devidamente com-

provado, é possível pleitear 
perdas e danos, visando buscar 
os prejuízos imediatamente 
mensuráveis e também os de-
nominados lucros cessantes, 
ou seja, aquele que o titular 
comprovadamente deixou de 
ganhar por tal ilicitude. 

Assim, ante a ocorrência 
desenfreada da prática ilicitu-
de neste nicho do comércio, 
a solução visando amenizar, 
bem como já se caucionando 
em eventual ação judicial em 
desfavor de quem prática a 
concorrência desleal, torna-se 
indispensável a solicitação do 
registro perante ao INPI, o que, 
sendo concedido, trará a prote-
ção legal para o titular de fato e, 
consequentemente, forças para 
diligenciar judicialmente, seja 
no âmbito cível e penal, contra 
tal prática ilegal. 

(*) - É especialista em direito cível do 
Massicano Advogados.

A importância do INPI na empresa moderna
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Ana Holanda – Tiago Gouvêa (Ilustr) – 
Rocco –  Uma abordagem interessante para mostrar 
que qualquer pessoa, de qualquer estirpe, poderá 
desenvolver suas ideias e leva-las ao mundo, através 

da escrita. O termo “escrita afetuosa” nos remete a carinho e ou 
suas demonstrações, neste caso, ele signifi ca um ato de abertura 
plena do ser, parte do princípio que todos temos talentos, que 
normalmente encobrimos, por diversas razões e ou circunstân-
cias. Em resumo: Vamos escrever? Este escriba garante que a 
obra oferece boas ferramentas para isso.

Como se Encontrar na Escrita:
O caminho para despertar a 
escrita afetuosa em você

Martín Tetaz – Planeta –  O economista e 
demais atividades afi ns, particularmente a neuroci-
ência, nesta obra descortina um intrigante universo 
cognitivo, que impulsiona o sistema decisório con-

sumidor. Lastreado em exaustivas pesquisas, deixa claro um 
panorama que os humildes mortais desconhecem e que algumas 
empresas utilizam para defl agrar campanhas comerciais. Nada 
contra. O intuito do autor é levar esses valiosos conhecimentos 
ao público em geral. Conseguiu. Sem economês, direto ao ponto 
e claramente, excelentes conhecimentos são expostos. Muito 
esclarecedor!

Psychonomics: Como o funcionamento 
da mente ajuda a defi nir nosso 
comportamento consumidor

Napoleon Hill – Citadel – O autor dos textos 
desta obra, falecido em 1970, é se não o maior, um 
dos maiores infl uenciadores de pessoas e carreiras 
de todos os tempos. Suas obras singraram mares e 
atravessaram países, disseminando boas práticas, 
pensamentos e ações para o pleno êxito. Nesta, o 
leitor receberá uma compilação de seus inéditos en-

sinamentos. Suas frases atemporais, jamais envelhecem. Não há 
preceito que não nos enquadremos. Um verdadeiro e imperdível 
manual. Válido para qualquer pessoa, idade ou profi ssão.

A Ciência do Sucesso

Heitor de Moraes – Chiado – Um lindo romance 
que inicia-se logo ao término da segunda guerra 
mundial e atravessa oceanos. A obra, além de enlevar 
o espirito do leitor, o transporta para um mundo de 
sonhos e boa música. O talentoso protagonista é um 
pianista charmoso. Suas histórias pessoais encantam 
as donzelas que derretem-se em seus encantos. Até 

que encontra Cezanne. Apaixona-se. Dedica-lhe uma graciosa 
“Sinfonia para Cezanne”. Circunstâncias inesperadas e miste-
riosas, dão um charme especial à obra, tornando-a eletrizante. 
Entretenimento garantido.

Uma Sinfonia para Cezanne

Elifas Andreato – Fê (Ilustr) – Palavras 
– Valendo-se de uma poética brincadeira o ilustre 
paranaense, com séria graciosidade, aliado a belíssi-
mas ilustrações, leva à garotada uma gostosa porção 

de letras, culminando com um enigma: Qual a maior palavra do 
mundo? Para galera alfabetizada

A Maior Palavra do Mundo: 
Uma fábula alfabética

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Não é incomum, nos dias de 

hoje, lermos notícias sobre 

os esforços mundiais para 

a promoção da diversidade, 

da igualdade e do combate à 

intolerância 

Políticas públicas, legislação in-
clusiva, instituições do tercei-
ro setor, bem como o próprio 

mercado estão atentos aos anseios 
sociais. Uma das maiores empresas 
automobilísticas e predominante-
mente masculina, General Motors, 
nomeou recentemente como CFO 
Dhivya Suryadevara, que trabalha 
juntamente com a CEO Mary Barra, 
dois cargos de alta gestão ocupados 
por mulheres. 

Não apenas isso, mas a GM pos-
sui também programas inclusivos 
voltados para o bem-estar de seus 
trabalhadores, tais como a inte-
gração e suporte às mulheres, à 
comunidade LGBT, aos portadores 
de necessidades especiais, dentre 
outros. O Brasil, signatário de di-
versos acordos internacionais de 
proteção dos direitos humanos, 

possui políticas públicas, além de 
legislação inclusiva, com vistas a 
reduzir as barreais sociais, de gênero 
e das demais minorias. 

O objetivo do presente artigo não 
é esgotar a temática, mas dar des-
taque aos mecanismos jurídicos e 
fundamentos essenciais à promoção 
da diversidade, da igualdade e do 
combate à intolerância.

A Constituição Cidadã, que está 
celebrando 30 anos, símbolo do 
processo de redemocratização 
brasileira, tem como fundamento 
basilar a promoção da cidadania, da 
dignidade da pessoa humana, dos 
valores sociais do trabalho, além de 
instrumento garantidor do direito à 
igualdade e à liberdade. 

É expressa a intenção do consti-
tuinte em fazer valer os direitos e ga-
rantias fundamentais dos cidadãos, 
independente de gênero, crença, 
etnia, escolha política, dentre tantos 
outros fatores. A exemplo da Carta 
Magna, a Lei nº 12.288, promulgada 
em 2010, instituiu o Estatuto da 
Igualdade Racial, destinado a garan-
tir à população negra a efetivação da 
igualdade de oportunidades, defesa 

de seus direitos étnicos e o combate 
à discriminação e demais formas de 
intolerância. 

Há também a Lei nº 13.146, de 
2015, que criou o Estatuto da Pessoa 
com Defi ciência, com vistas a asse-
gurar e promover, em condições de 
igualdade, os direitos fundamentais 
da pessoa com defi ciência, visando 
à sua inclusão social e cidadania. Já 
a Lei nº 9.799, de 1999, inseriu na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT regras sobre o acesso da mu-
lher ao mercado de trabalho, como 
forma de corrigir as distorções à sua 
inclusão e permanência no mercado.

No que tange à garantia do idoso 
à profi ssionalização e ao trabalho, 
respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas, o Estatu-
to do Idoso, instituído pela Lei nº 
10.741, de 2003, buscou assegurar 
os seus direitos fundamentais. 

É importante observar que nem 
todos os movimentos de inclusão ao 
mercado de trabalho são abordados 
em legislação específi ca, mas é de 
grande relevância compreender o 
real sentido da Constituição Fe-
deral: promover a diversidade, a 

igualdade e o combate à intolerân-
cia. Atrelado à legislação inclusiva, 
há grande campanha do Ministério 
Público do Trabalho – MPT, com 
ações voltadas à conscientização e 
inserção das minorias no mercado 
de trabalho .

Mesmo com 30 anos de vigência da 
Carta Magna, as políticas de inclusão 
ao mercado de trabalho, princi-
palmente no setor privado, ainda 
estão em fase de desenvolvimento 
e adaptação. Sabemos que não são 
medidas repentinas e de resultados 
imediatos, mas estamos certos que 
é um clamor social e mundial. 

Somado às políticas de compliance 
de integridade, de ética e de con-
formidade, as políticas de inclusão 
de diversidade e de combate à in-
tolerância ganham destaque, sendo 
fundamental a mudança de cultura, 
com a adesão absoluta dos cargos 
da alta gestão.

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

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

(**) - É advogada do FF Advogados, atua nas 
áreas de consultoria tributária e compliance 

(tatiana.pucinelli@ffl  aw.com.br).

A diversidade e os 30 anos da Constituição Cidadã
Edison Carlos Fernandes (*) e Tatiana Maschietto Pucinelli (**)

Capela dos Ossos, em Evora.

Na verdade, embora a atração seja 
inquietante e um pouco assusta-
dora, ela foi idealizada por três 

frades franciscanos no século XVII, que 

Igreja São Francisco.

Monumentos 
sinistros do Alentejo
A data mais macabra do ano está se 
aproximando. No dia 31 de outubro 
comemora-se o Dia das Bruxas, mas não 
foram bruxas que construíram a Capela 
dos Ossos, um dos monumentos mais 
sinistros do Alentejo, a maior região de 
Portugal

queriam fazer os visitantes refl etirem 
sobre a transitoriedade e fragilidade da 
vida. Localizada em Évora, na Igreja de 
São Francisco, tem suas paredes e pilares 
revestidos de milhares de ossos e crânios 
reais retirados de cemitérios.

Na entrada, a mensagem é clara: “Nós 
ossos que aqui estamos pelos vossos espe-
ramos”. Além dos ossos, o lugar também 
está decorado com estátuas religiosas, uma 
pintura renascentista e um teto abobada-
do, com afrescos que representam várias 
passagens bíblicas ligadas à vida e à morte.

Muito conhecida e procurada pelos 
turistas, a Capela dos Ossos de Évora não 
é a única construção do tipo na região 
portuguesa. A cerca de uma hora dali, em 
Monforte, há outro exemplar consideravel-
mente menor. Situada junto à igreja matriz 

da vila, tem apenas 4,3 metros quadrados, 
mas é igualmente interessante.

Já a Capela dos Ossos de Campo Maior, 
quase na fronteira com a Espanha, é quase 
tão grande quanto a de Évora. Esta foi cons-
truída no século XVIII, após uma tragédia 
da cidade em que cerca de dois terços da 
população padeceu. Os ossos utilizados 
eram das vítimas desta fatalidade.

Fonte e mais informações: (www.turis-
modoalentejo.com.br).
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Pesquisadores analisaram o genoma da bactéria salmonella 

e descobriram que a maioria das amostras apresentou 

resistências a diferentes classes de antibióticos.

Pesquisadoras da Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
sequenciaram o genoma da bac-
téria salmonella e descobriram 
que a maioria das 90 amostras 
pesquisadas apresentou resis-
tências a diferentes classes de 
antibióticos. O estudo, desenvol-
vido na Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto, identifi cou 39 genes res-
ponsáveis por essa resistência. 
A salmonella é a bactéria mais 
frequente nos surtos de infec-
ções alimentares, diarreias e 
gastroenterites, representando 
14,4% dos quase 220 mil casos 
entre 2000 e2015, segundo 
dados do Ministério da Saúde.

Amanda Aparecida Seribelli, 
doutoranda do Programa de 
Biociências e Biotecnologia, 
disse que o trabalho encontrou 
a presença do gene que indica 
resistência no genoma da bacté-
ria e que o desenvolvimento da 
resistência em si vai depender 
de outros fatores. “Isso signifi ca 
que aquela informação pode ser 
expressa numa proteína e aí ela é 
resistente, mas depende do meio 
em que ela vai estar. Depen-
dendo do hospedeiro, ela pode 
expressar ou não”, explicou. 
As 90 amostras foram isoladas 
entre 1983 e 2013 no Instituto 
Adolfo Lutz de Ribeirão Preto, 
e na Fiocruz do Rio de Janeiro.

De acordo com os pesquisado-
res, elas fornecem um retrato da 
epidemiologia de salmonelose 
no Brasil nos últimos 30 anos, 
pois são provenientes de todas 
as regiões do país, tendo sido 
coletadas em pacientes acome-
tidos por infecções alimentares 
ou em alimentos contaminados, 
como carne aviária e carne suína, 

Salmonella tem resistência a diferentes 
antibióticos, indica pesquisa

rium se mostraram resistentes 
aos antibióticos da classe das 
sulfonamidas, 44 (48,9%) eram 
resistentes à estreptomicina, 27 
(30%) à tetraciclina, 21 (23,3%) 
a gentamicina e sete (7,8%) as 
cefalosporinas.

“Chama a atenção a resistên-
cia de S. Typhimurium a antibió-
ticos que podem ser utilizados 
no tratamento da doença. São 
drogas que estão à disposição 
dos médicos para o combate 
a infecções que apresentam 
resistência. São a segunda linha 
de defesa, quando os micror-
ganismos não são mortos pelo 
sistema imunológico do pacien-
te, uma vez que normalmente 
a salmonelose é uma doença 
autolimitada e que não precisa 
do uso de antibióticos. O maior 
problema é quando isso falha 
e a bactéria torna-se invasiva”, 
disse Amanda.

Entre medidas necessárias 
para impedir o desenvolvimento 
de bactérias resistentes está o 
controle na venda de antibióti-
cos. No caso da salmonella, a pre-
venção é o tratamento sanitário 
adequado de alimentos (ABr).
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incluindo embutidos, ou em vege-
tais, como alface, entre outros.

A espécie enterica é a maior 
responsável pelos casos de in-
fecção alimentar no Brasil e no 
mundo. A Salmonella Enteritidis 
é o outro tipo mais comum da 
bactéria, que se disseminou a 
partir de uma pandemia inicia-
da na Europa nos anos 1990. 
O sequenciamento foi feito no 
Food and Drug Administration, a 
agência federal norte-americana 
responsável pela fi scalização da 
qualidade de alimentos e medi-
camentos nos Estados Unidos.

“O genoma completo é uma 
técnica muito cara ainda, então o 
nosso grupo de pesquisa e o nosso 
país acaba tendo mais difi culdade 
de fazer esse tipo de pesquisa 
aqui”, disse. O genoma de S. 
Typhimurium tem 4,7 milhões de 
pares de base. Somando os dados 
das 90 amostras, são 423 milhões 
de bases. A pesquisa é fi nanciada 
pela Fapesp.

O estudo defi niu o grau de re-
sistência aos antibióticos de cada 
uma das 90 amostras. De acordo 
com os resultados, 65 (72,2%) 
das 90 amostras de S. Typhimu-

Presos os 
que negavam 

acesso de 
mulheres a 
templo na 

Índia
A Polícia do estado de 

Kerala deteve, aproxima-
damente, mil pessoas acu-
sadas de impedir a entrada 
de mulheres em um famoso 
templo do sul da Índia na 
semana passada, apesar 
da recente determinação 
do Supremo Tribunal que 
permite o acesso, infor-
mou o principal porta-voz 
da corporação, Pramod 
Kumar. “Nos últimos dois 
dias, detivemos pouco mais 
de mil pessoas, mas ainda 
estamos contabilizando os 
números”.

De acordo com o diretor 
de informações, a Polícia 
está fazendo uma operação 
especial para identifi car e 
prender manifestantes que 
bloquearam a entrada de 
várias mulheres no templo 
de Sabarimala durante os 
cinco dias em que perma-
neceu aberto. Entre outras 
medidas, as autoridades 
distribuíram centenas de 
imagens dos manifestantes 
aos chefes de Polícia dos 
distritos de Kerala.

“Os detidos ainda estão 
sob custódia policial. Ele 
serão apresentados ao 
Tribunal ao término da ope-
ração, que deve durar mais 
dois dias”, disse ele. O local 
dedicado ao deus Ayyappa 
só abre ao público em de-
terminadas semanas do ano, 
ao contrário da maioria dos 
templos. No último dia 17, 
o lugar funcionou pela pri-
meira vez desde a sentença 
que determina a suspensão 
da centenária proibição de 
entrada de mulheres com 
idades entre dez e 50 anos. 

De acordo com a tradi-
ção, mulheres em idade 
menstrual são consideradas 
impuras. Várias mulheres 
foram ao templo escoltadas 
por policias e até usando 
capacete e colete à prova de 
bala, mas nenhuma tentati-
va foi bem-sucedida e todas 
foram obrigadas a voltar.

Nos seis últimos dias, 
episódios de violência entre 
as forças de segurança e os 
manifestantes foram recor-
rentes, e a polêmica chegou 
ao campo político quando 
a seção regional do partido 
nacionalista BJP, o mesmo 
do primeiro-ministro, Na-
rendra Modi, e do histórico 
Partido do Congresso, se 
uniram aos fi éis nas mani-
festações contrárias à lei 
(Agência EFE).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br


