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A - Clássicos Sertanejos
Com uma proposta moderna e pioneira dentro da música sertaneja, 
a Barra da Saia (única banda feminina de música sertaneja do Brasil) 
sobe ao palco do Teatro Itália, às 18h, no próximo domingo (18) com 
o show do projeto “A História da Mulher na Música Caipira”. A banda 
faz uma homenagem as principais artistas que desbravaram a música 
caipira no País, mostrando ao público a importância e a contribuição 
dessas cantoras, compositoras e intérpretes que estiveram bem à frente 
do tempo abrindo espaço para as novas e atuais gerações. A entrada é 
gratuita e os ingressos devem ser retirados com 1 hora antecedência. 
Siba mais em: (www.mulhernamusicacaipira.com.br).

B - Festival de Inovação
A Business France, com o apoio de seus patrocinadores e parceiros, 
realiza no próximo dia 28, no Cubo, um concurso de pitches que reu-
ne num só lugar, startups e empresas do Brasil e da França, grandes 
players, especialistas internacionais e investidores, para apoiar projetos 
de startups brasileiras e francesas em processo de desenvolvimento 
internacional. O evento acontece dentro do projeto “French Tech Tour 
Brazil” que trará ao país uma delegação de 11 empresas francesas inova-
doras para promover a tecnologia francesa e realizar encontros B2B com 
novos parceiros e clientes. Outras informações pelo link: (https://www.
sympla.com.br/reveal--invest-day-by-french-tech-tour-brazil__370796).

C - Saúde do Trabalhador
A Fundacentro, Faculdade de Saúde Pública e o CESTEH (Fiocruz), rea-
lizam, no dia 5 de dezembro, das 9h às 12h30, o 67º Encontro Presencial 
para discutir o tema Intervenção em Saúde do Trabalhador. Pesquisadores 
discorrerão sobre as formas de intervenção no campo da saúde do trabalhador 
e desafi os do Laboratório de Mudanças que consiste em uma metodologia 
que muda a forma de intervenção, criando um espaço de aprendizado junto 
com a construção de soluções sistêmicas em uma atividade de produção de 
bens ou serviços. Informações e inscrições pelos telefones (11) 3066-6323 
ou (11) 3066-6368 e e-mail: (sev@fundacentro.gov.br).

D -  Cuidados Paliativos 
Com o tema “Consolidando Conquistas/ Rompendo Barreiras”, a Acade-

mia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) realiza em Belo Horizonte 
o 7º Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, entre os próximos 
dias 21 e 24. Serão abordados temas que envolvem desde assuntos 
relacionados a políticas públicas, comunicação, diretivas antecipadas 
de vontade e testamento vital, cuidados com a equipe, espiritualidade, 
cuidados paliativos pediátricos e perinatais, entre outros. Além das 
palestras, serão realizados quatro cursos pré-congresso. Informações: 
(http://congressoancp2018.com.br/). 

E - Finanças no podcast
O Jornalista Alex Campos estreou no Colmeia Podcast o seu programa 
“Faça as pazes com o dinheiro”. Semanalmente, a atração  apresenta 
histórias, fatos, dados e informações relevantes visando promover o 
conhecimento sobre investimentos. O programa traz também entrevistas 
com especialistas, que dão dicas e alertas para quem busca alcançar um 
objetivo fi nanceiro. O ‘Faça as pazes com o dinheiro’ está disponível no 
Colmeia Podcast, plataforma dedicada a conteúdos sob demanda, que 
busca qualifi car, diversifi car e integrar conteúdos em áudio e assim 
consolidar um novo modelo de rádio. (www.colmeiapodcast.com.br).    

F - Prêmio do Turismo
Já está disponível no Portal do Ministério do Turismo os links para vo-
tação online da 1ª edição do Prêmio Nacional do Turismo. Os destaques 
do turismo brasileiro em 2018 serão reconhecidos através de votação 
popular. Os vencedores vão receber troféus e certifi cados concedidos 
pelo MTur. A premiação objetiva identifi car, reconhecer e premiar ini-
ciativas, casos de sucesso do turismo e profi ssionais que tenham inovado 
ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo no 
Brasil. São cinco fi nalistas para cada uma das cinco categorias: Academia, 
Governo, Iniciativa Privada, ONGs e Imprensa e Mídias Sociais (www.
turismo.gov.br).

G - Inteligência e Desinteligência
O Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP e o Itaú Cultural pro-
movem o encontro ‘A Máquina, Inteligência e Desinteligência: Utopia e 
Entropia à Vista’, que será realizado entre os próximos dias  21 e 23, na 
sede do Itaú Cultural. O encontro discutirá a presença da inteligência 

artifi cial na Biologia, Medicina, Cultura, Direito e no futuro da Computa-
ção. Estão confi rmadas conferências com Michael Resch, diretor do High 
Performance Computing Center Stuttgart, da Universidade de Stuttgart, 
e Anders Sandberg, do Future of Humanity Institute, da University of 
Oxford, Reino Unido. O evento é gratuito e aberto ao público. Mais infor-
mações: (www.iea.usp.br/eventos/maquina-inteligencia#programacao). 

H - Almoço Benefi cente 
Com mais de 18 anos de tradição, a Associação Helena Piccardi de 
Andrade Silva (www.ahpas.org.br), apoiada pela apresentadora Eliana 
Michaelichen - realiza no próximo dia 25, no Espaço Villa Blue Tree,  o 
tradicional almoço benefi cente em prol de jovens e crianças em trata-
mento de câncer que residem nas extremidades da cidade. O evento 
contará com a presença da jornalista Carla Vilhena e do Kauan Ceglio, 
ator mirim do SBT, durante as atividades do leilão de produtos e bazar 
de Natal. O convite individual tem o custo de R$160 e contempla o 
atendimento diário de 1 criança com câncer e pode ser adquirido na 
sede, Rua Joaquim Nabuco, 119 - Brooklin. Mais informações: (www.
ahpas.org.br). 

I - Rodada de Investimentos 
A Remederia, startup que está sendo conhecida como o “iFood dos 
Remédios”, lançou rodada de investimento para pequenos e médios 
investidores. A rodada será concluída na próxima segunda-feira (19), 
com possibilidades de investimentos de R$ 1 mil a R$ 50 mil.
O valor investido será revertido em percentual da empresa da se-
guinte forma: R$ 50 mil dá direito a 1%; R$ 25 mil a 0,5%; R$ 10 
mil a 0,2%; R$ 5 mil a 0,1% e R$ 1 mil a 0,02%. Na simulação feita 
pela Startup, quem investir R$ 5 mil ganhará R$ 1 milhão caso a 
empresa seja vendida por R$ 1 bilhão mais adiante. A rodada está 
sendo feita na modalidade de crowdfunding, por meio do Catarse. 
Mais detalhes podem ser obtidos no site (https://www.catarse.me/
anjos-do-remederia).

J - Evento para Startups
Pela primeira vez no Brasil, Ekaterina Skorobogatova, VP de Growth 
da TheVentureCity, confi rma sua participação na 5ª edição do Case, 
maior evento para startups da América Latina, que acontece entre os 
próximos dias 29 e 30, no Centro de Eventos Pro Magno. Vem falar 
sobre como usar métricas para escalar startups. Ela traz experiência 
em estratégias de crescimento para ajudar as startups a escalar seus 
negócios. Fundada em 2011, a Associação Brasileira de Startups 
(ABStartups) é uma entidade que possui mais de 6 mil startups em 
sua base de dados e tem como missão promover o ecossistema brasi-
leiro de startups nacionalmente e internacionalmente. Saiba mais em 
(https://case.abstartups.com.br/).
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A Seção São Paulo 

da OAB segue 

procedimentos que 

dão transparência na 

utilização dos recursos 

da advocacia paulista 

O emprego de cada centa-
vo passa por controles 
que visam dar maior se-

gurança às situações fi nanceira 
e patrimonial da entidade. No 
exercício fi nanceiro de 2017, o 
último auditado e aprovado, a 
OAB SP teve superávit de R$ 
18.930.315,00, fechando com 
patrimônio líquido de R$ 172 
milhões, representado pelas 
Casas da Advocacia por todo 
o estado, muitas delas constru-
ídas, reformadas e ampliadas 
nesta gestão, e as sedes da 
própria OAB SP, incluindo o 
belíssimo auditório recém-
-inaugurado.

A divisão dos recursos da 
anuidade é feita conforme o 
Regulamento Geral da OAB, 
sendo do total arrecadado 20% 
destinado à Caixa de Assis-
tência dos Advogados de São 
Paulo; 10% para o Conselho 
Federal; 2% para o Fundo de 
Integração e Desenvolvimento 
Assistencial dos Advogados; e 
3% para o Fundo Cultural.

O planejamento do orçamen-
to é amplamente discutido com 
toda a estrutura da entidade, 
incluindo cada uma das 240 
Subseções, que assim passam 
a ter recursos para custeio 
e investimentos deferidos 
previamente, distanciando a 
gestão de quaisquer questões 
políticas. Consolidadas todas 
as propostas, a Diretoria en-
caminha o orçamento para 
avaliação da Comissão de Or-
çamento e Contas, composta 
por Conselheiros e membros 
colaboradores com atuação 
profi ssional na área contábil, 

que segue para deliberação 
pelo Conselho Secional, sendo 
depois publicado na íntegra na 
internet.

A execução do orçamen-
to passa por controles do 
departamento financeiro e 
da controladoria. Cada aqui-
sição só é realizada sob três 
orçamentos e concordância 
de três diretores, de maneira 
justifi cada e documentada, e 
cada pagamento, mediante 
autorização de dois diretores. 
A Controladoria documenta 
cada gasto realizado.

Ao fi m de cada exercício 
fi nanceiro as contas são sub-
metidas a uma auditoria ex-
terna, sendo que, a cada três 
anos, há a troca da empresa 
que a realiza, para que não 
haja vínculos com a direção 
da entidade.

As contas são submetidas 
para parecer da Comissão de 
Orçamento, seguindo para 
deliberação do Conselho Se-
cional. Aprovadas, as contas 
são encaminhadas para a OAB 
Nacional, juntamente com 22 
documentos, como relatórios 
de gestão e de auditoria, ba-
lanço patrimonial comparado, 
balanço fi nanceiro, concilia-
ções bancárias, conforme de-
termina o provimento 101/20 
do Conselho Federal. As contas 
e os respectivos pareceres são 
publicados no site da Ordem.

Estamos agora no fi nal de 
preparação de um portal da 
transparência. Fruto de um 
trabalho iniciado pelo saudoso 
tesoureiro Carlos Roberto Ma-
teucci, o novo espaço servirá 
para consolidar e ampliar as 
informações hoje disponíveis, 
sempre na busca de aperfei-
çoar a prestação de contas 
aos advogados e advogadas de 
São Paulo.

  
(*) - É presidente da OAB SP.

Marcos da Costa (*)

Segundo fontes da em-
presa, Genish, que havia 
sido nomeado pelo grupo 

francês Vivendi, maior acionista 
da companhia, perdeu o apoio 
da gestora de recursos norte-
-americana Elliott, que controla 
o conselho de administração.

O cargo de CEO será assu-
mido interinamente pelo pre-
sidente da TIM, Fulvio Conti, 
até 18 de novembro, quando o 
conselho se reunirá novamente 
para defi nir o substituto de Ge-
nish. Por meio de uma nota, a 
empresa agradeceu ao executi-
vo pelo “trabalho desenvolvido 
no interesse da sociedade e de 
todos os seus stakeholders”.

A demissão chega poucos dias 
depois da divulgação dos resul- Amos Genish, nomeado pela Vivendi, foi afastado pela Elliott.

A estimativa de oferta de 
vagas temporárias pelo co-
mércio brasileiro para este 
fim de ano é positiva e pode 
chegar a um aumento de 5% 
em relação a 2017. Já a taxa 
de efetivação desses traba-
lhadores pode alcançar 15%, 
o maior patamar dos últimos 
três anos. Essa é a expectativa 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP).

“Essa previsão de cres-
cimento se deve ao maior 
otimismo do comércio diante 
das estratégias econômicas 
delineadas pelo próximo 
governo. Com isso, o setor 

acredita em uma arrancada 
da economia em 2019 e do 
retorno do cenário que se 
apresentou no País antes da 
imersão na crise”, diz Alencar 
Burti, presidente da ACSP. 

O otimismo do varejo, se-
gundo ele, tem sido puxado 
pela melhora da confiança 
do consumidor. “Pelo que 
vimos em anos anteriores, 
quando a confiança cresce e 
as lojas vendem seus estoques 
no Natal, o ano seguinte já 
começa com números bons 
na indústria, o que estimula 
a efetivação de trabalhadores 
temporários” (AI/ACSP).

O volume de vendas do 
comércio varejista teve que-
da de 1,3% em setembro, 
na comparação com agosto, 
divulgou ontem (13) o IBGE. 
O resultado representa uma 
perda de ritmo, depois que 
as vendas subiram  2% no 
mês anterior. A média móvel 
do trimestre encerrado em 
setembro desacelerou de 0,5% 
para 0,1%. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Mensal do 
Comércio e estão ajustados 
sazonalmente.

Na série sem ajuste sazonal, a 
comparação com setembro do 
ano anterior mostra estabilida-
de, com uma variação positiva 
de 0,1%. O terceiro trimestre 
de 2018 teve uma alta 1% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, e o ano de 
2018 acumula alta de 2,3% na 
comparação com os mesmos 
meses do ano anterior. Nos 
últimos doze meses, o comér-
cio varejista acumula uma alta 
de vendas de 2,8% no período 
encerrado em setembro. No 
ano fechado em agosto, a alta 
havia sido de 3,3%. 

Seis das oito atividades do 
comércio varejista tiveram 
queda em setembro. A venda 
de combustíveis e lubrifi can-
tes recuou 2% em relação a 
agosto, e a dos hipermercados, 
supermercados, produtos 

A média móvel do trimestre encerrado em setembro desacelerou 

de 0,5% para 0,1%.
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Eletrobras tem 
prejuízo de 
R$ 1,6 bilhão 
no terceiro 
trimestre

A Eletrobras registrou prejuí-
zo líquido de R$ 1,613 bilhão 
no terceiro trimestre, depois 
do lucro líquido de R$ 550 
milhões em igual período de 
2017. O resultado, de acordo 
com balanço divulgado na 
noite de segunda-feira (12) 
pela companhia, foi impactado 
principalmente pelas reservas 
para imprevistos no montante 
de R$ 2,201 bilhões, com des-
taque para R$ 1,518 bilhão de 
empréstimos compulsórios. 

O segmento de distribuição 
também contribuiu negativa-
mente, registrando prejuízo 
de R$ 998 milhões no terceiro 
trimestre. Os segmentos de ge-
ração e de transmissão apresen-
taram lucro de R$ 832 milhões 
e R$ 103 milhões no período, 
respectivamente. Há ainda R$ 
2,8 bi de passivo, referentes à 
venda das distribuidoras Cepi-
sa, Ceron, Boa Vista Energia 
e Eletroacre, que poderão ser 
revertidos no quarto trimestre, 
destacou a empresa.

No resultado acumulado de 
nove meses, a Eletrobras apre-
sentou um lucro líquido de R$ 
1,275 bilhão, em comparação 
com R$ 2,272 bilhões nos nove 
meses de 2017. Os segmentos 
de geração e transmissão apre-
sentaram lucro de R$ 2,518 
bilhões e R$ 1.629 bilhão, 
respectivamente, enquanto 
o segmento de distribuição 
apresentou prejuízo de R$ 2,002 
bilhões (ABr).

Conselho da TIM demite CEO e 
abre nova guerra de acionistas
O conselho de administração da operadora de telefonia italiana TIM revogou ontem (13) o mandato do 
CEO do grupo, Amos Genish, que estava no cargo desde julho de 2017

tados da TIM no terceiro trimes-
tre, que mostraram um prejuízo 
acumulado de 800 milhões de 
euros nos nove primeiros me-
ses de 2018 após a decisão do 
conselho de desvalorizar seu 
aviamento (lucro potencial) em 
2 bilhões de euros.

Para a Vivendi, essa decisão é 
uma forma de tentar “desestabi-
lizar” a operadora. No início de 
maio, quando a Elliott venceu a 
disputa para controlar o conse-
lho da TIM, o grupo francês já a 
havia acusado de querer “des-
mantelar” a empresa. A Vivendi 
deve pedir a convocação de 
uma nova assembleia de sócios 
para tentar retomar a maioria 
no conselho de administração 
(ANSA).

Volume de vendas do varejo 
caiu 1,3% em setembro

alimentícios, bebidas e fumo 
caiu 1,2%. Tiveram resultados 
positivos no volume de vendas 
os setores de móveis e eletro-
domésticos (2%) e tecidos, 
vestuário e calçados (0,6%).

O varejo ampliado, que inclui 
todas as atividades do varejo 
comum mais materiais de 
construção, veículos, motos, 
partes e peças teve um recuo de 
1,5% em setembro ante agosto, 
mas cresceu 2,2% em relação 
a setembro de 2017. A alta foi 
a décima sétima taxa positiva 
seguida na comparação intera-
nual. O volume de vendas dos 
materiais de construção teve 
queda de 1,7% em setembro, 
na comparação com agosto. 
Já os Veículos, motos, partes e 

peças teve estabilidade, com 
variação negativa de 0,1%.

A queda de vendas em rela-
ção a agosto foi registrada em 
16 das 27 unidades da federa-
ção. A maior retração foi na 
Paraíba, de -6,4%, e em Minas 
Gerais, de -3,1%. Entre os 11 
estados que tiveram cresci-
mento no volume de vendas, 
os destaques foram Rondônia, 
com 8,4%, Tocantins, com 
2,9%, e Acre, com 2,1%. No 
comércio varejista ampliado, 
diminui para oito o número 
de estados que tiveram recuo 
no volume de vendas. Entre 
essas unidade da federação 
estão Paraíba (-4,9%), Rio de 
Janeiro (-3,3%) e São Paulo 
(-1,1%) (ABr).

Efetivação de trabalhadores 
temporários pode chegar a 15%


