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BOLSAS
O Ibovespa: -0,82% Pontos: 
88.115,07 Máxima de +1,28% 
: 89.986 pontos Mínima de 
-1,06% : 87.907 pontos Volu-
me: R$ 13,76 bilhões Variação 
em 2018: 15,33% Variação no 
mês: -1,55% Dow Jones: -2,07% 
(às 18h33) Pontos: 24.430,39 
Nasdaq: -3,28% (às 18h33) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,8948 Venda: R$ 3,8953 
Variação: +0,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,96 Venda: R$ 4,06 
Variação: -0,25% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,8958 Venda: R$ 
3,8964 Variação: -0,55% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8500 
Venda: R$ 4,0270 Variação: 
-0,07% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.252,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,72% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,230 
Variação: +0,15%

Cotação: R$ 3,9100 Variação: 
+0,71% - Euro (às 18h33) Compra: 
US$ 1,1412 Venda: US$ 1,1413 
Variação: +0,32% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4440 Venda: R$ 
4,4460 Variação: +0,61% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3630 Ven-
da: R$ 4,6070 Variação: estável

Pontos: 6.952,64 Ibovespa 
Futuro: -1,08% Pontos: 88.000 
Máxima (pontos): 90.110 Míni-
ma (pontos): 87.905 Global 40 
Cotação: 813,811 centavos de 
dólar Variação: -0,78%

“Na Antiguidade, 
os sacrifícios 
faziam-se no altar.  
Atualmente esse 
costume perdura”.
Helen Rowland (1875/1950)
Jornalista norte-americana

Em vigor desde 2017, 
o teto de gastos, que 
corrige as despesas 

federais pela infl ação por 20 
anos, é factível e sustentável, 
desde que sejam feitas as 
reformas fi scais necessárias 
para reequilibrar as contas 
públicas. A conclusão é de 
relatório divulgado na sexta-
-feira (7) pelo Ministério da 
Fazenda, que recomendou 
a manutenção do limite de 
despesas ao próximo governo.

Para a Fazenda, a revogação 
do teto de gastos exigiria duas 
opções que sacrifi cariam a 
economia e a população. A 
primeira seria um aumento de 

Fazenda rebate críticas 
e defende a manutenção 
do teto dos gastos

tributos para cobrir a expansão 
descontrolada das despesas. 
Essa opção teria forte impacto 
recessivo e reduziria a possi-
bilidade de aprovação de uma 
reforma tributária que raciona-
lize a cobrança de impostos e 
promova o crescimento.

A segunda opção que se 
seguiria a um eventual fi m do 
teto de gastos seria o abandono 
do ajuste fi scal, que provocaria 
o crescimento descontrolado 
da dívida pública, inflação 
e estagnação econômica. A 
manutenção do limite de gas-
tos facilitaria a realização de 
reformas fi scais, como a da 
Previdência. Isso porque, sem o 

teto, a despesa pública voltaria 
a expandir-se sem controle e o 
governo perderia parte da eco-
nomia gerada pela aprovação 
das novas regras.

O documento rebateu o que 
considera as seis maiores crí-
ticas feitas ao teto de gastos. 
O argumento de que a emenda 
tirou dinheiro da saúde e da 
educação é falso porque os 
limites mínimos de gastos 
foram mantidos e continuam a 
ser corrigidos pela infl ação. Em 
relação ao argumento de que 
o teto é insustentável porque 
paralisará o governo, a Fazen-
da alega que a emenda que 
criou o limite institui gatilhos 

O teto preserva os programas sociais com melhor desempenho,

e um choque fi scal se traduziria em aumento da carga tributária.

automáticos que restringem 
a contratação de servidores, 
reajustes ao funcionalismo 
e concessão de benefícios 
tributários, caso o teto seja 
descumprido.

Para o ministério, o teto 
leva a um ajuste gradual por 
um prazo mais longo, que 

preserva os programas sociais 
com melhor desempenho, e um 
choque fi scal ou se traduziria 
em aumento da carga tributária 
de 5% do PIB ou um corte linear 
profundo que afetaria todas as 
ações sociais.

O Ministério da Fazenda 
voltou a afi rmar que os gastos 

com a Previdência Social são 
pouco efi cientes para reduzir 
a pobreza. A pasta reiterou o 
estudo segundo o qual 42% 
dos benefícios pagos pela 
Previdência beneficiam os 
20% mais ricos da sociedade, 
enquanto 6% vão para os 20% 
mais pobres.

O número corresponde a 2% 

do total (mais de 31,4 milhões) 

de declarações apresentadas.

A Receita Federal informou 
na sexta-feira (7) que 628 mil 
declarações de Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física (IRPF) 
estão retidas na malha fi na de-
vido a inconsistências nas infor-
mações prestadas. O número 
corresponde a 2% do total – de 
mais de 31,4 milhões – de decla-
rações apresentadas neste ano. 
Do total de declarações retidas, 
70,35% apresentam imposto a 
restituir, 25,88% tem imposto 
a pagar e 3,77% não apresenta 
imposto a restituir ou a pagar.

As principais razões pelas 
quais as declarações foram 
retidas são: omissão de ren-
dimentos do titular ou seus 
dependentes (379.547); diver-
gências entre o IRRF informado 
na declaração e o informado em 
DIRF, feita pelas empresas, com 
183.274 casos; informações er-
radas sobre despesas médicas 
(163.594 declarações); dedu-
ção de previdência ofi cial ou 
privada, dependentes, pensão 
alimentícia e outras (128.536). 
A Receita informa ainda que 

Temer homenageado pela 

Fiesp com a medalha da 

Ordem do Mérito Industrial.

O presidente da República, 
Michel Temer, disse que entre-
gará o país no século 21 após 
encontrá-lo “desgastado e no 
século 20”, quando o assumiu, 
em 2016, ao ser homenageado 
com a insígnia da Ordem do 
Mérito Industrial São Paulo, no 
grau de Grã-Cruz, pela Fiesp. 
“Em dois anos e meio, conse-
guimos produzir resultados 
benéfi cos ao país. Na verdade, 
nós trouxemos o Brasil para 
século 21. Eu o encontrei no 
século 20, e desgastado”, disse 
em seu discurso. 

O presidente ressaltou que, 
quando chegou à presidência, 
o PIB do país era negativo em 
5,9% e que, ao fi nal de 2017, o 
índice estava em 1% positivo. 
“Em pouco tempo, caminha-
mos com o PIB em 6,9%”, 
garantiu.

Temer lembrou ainda que o 
défi cit em 2018 deverá fi car 
em torno de R$ 125 bilhões, 
ante uma previsão de R$ 159 
bilhões. “O que signifi ca exação 
do desempenho da administra-
ção pública e, naturalmente, 

Catador em 
restaurante 
viraliza na 
internet

Belo Horioznte - Um catador 
de latinhas e papelão bombou 
na internet ao se sentar em 
um restaurante no bairro de 
Lourdes, área nobre de Belo 
Horizonte, e pedir uma refei-
ção. O homem, descalço e com 
uma sacolinha na mão, chegou 
com uma nota de R$ 50 e pediu 
a refeição. Também pediu um 
vinho e o proprietário do esta-
belecimento mandou que fosse 
servido um chileno. 

Ele nem chegou a tomar tudo 
e optou por um refrigerante. 
Agindo de forma educada, 
após comer ele abriu mão da 
sobremesa, já inclusa no prato 
principal, e a conta fi cou em 
R$ 121,80. Ele então insistiu 
em pagar com seus R$ 50, mas 
foi cobrado apenas R$ 10. “Ele 
queria mesmo pagar, por isso, 
aceitamos parte do dinhei-
ro”, contou o garçom Rafael 
Guedes. Segundo ele, ainda 
foi preciso insistir para que o 
cliente incomum aceitasse o 
troco (AE).

Futuro ministro-chefe da

Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

São Paulo - O futuro minis-
tro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, reafi rmou na sexta-
-feira (7), que o governo de 
Jair Bolsonaro vai realizar as 
reformas da Previdência e do 
sistema tributário. Segundo 
ele, a equipe do futuro ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
está trabalhando em uma refor-
ma previdenciária que corrija 
privilégios e permita um regime 
de capitalização que aumente 
a poupança interna. “Governo 
dará passo para trás para que os 
brasileiros possam dar muitos 
passos à frente”, disse.

A declaração foi dada em 
evento do Lide, grupo de em-
presários fundado pelo gover-
nador eleito de São Paulo, João 
Doria. Foi o primeiro encontro 
de Onyx com representantes do 
setor privado após a eleição de 
Bolsonaro. Guedes também foi 
convidado, mas, segundo Onyx, 
está se recuperando de uma 
gripe. “Ele está em repouso. 
Precisamos do nosso Ronal-
dinho para quando começar o 
campeonato mundial”, brincou.

O futuro chefe da Casa Civil 
garantiu que o próximo gover-
no será “constitucional, rigo-
rosamente dentro da lei e terá 
segurança jurídica absoluta”. 
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CEO da Braskem e vice-

presidente do conselho da 

Abiquim, Fernando Musa.

São Paulo - O faturamento 
líquido estimado para a indús-
tria química brasileira em 2018 
deve fechar em R$ 462,3 bilhões, 
crescimento de 20,2% na com-
paração com os R$ 384,6 bilhões 
em 2017. Os números foram 
divulgados na sexta-feira (7), 
em São Paulo, pela Abiquim.

Segundo a associação, neste 
ano, a balança comercial de 
produtos químicos deve fechar 
com um défi cit de US$ 29,1 bi-
lhões, ante um também défi cit 
de US$ 23,5 bilhões em 2017. 
Desde o pico de US$ 32 bilhões 
de défi cit em 2013, a diferença 
da força das importações contra 
as exportações havia começado 
a cair, até bater no negativo em 
US$ 22 bilhões em 2016.

Diante dos indicadores de 
2018, o setor de químicos no 
Brasil teve uma verdadeira 
década perdida por causa das 
crises dos últimos anos, disse 
o CEO da Braskem e vice-
-presidente do conselho diretor 
da Abiquim, Fernando Musa. “O 
setor químico voltará a registrar 
crescimento no seu faturamen-
to líquido. A receita, depois de 3 
anos, volta a crescer. Esses nú-
meros positivos de curto prazo 
escondem um grande desafi o. 

O ministro da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann, classifi cou 
como uma “tragédia” a morte 
de seis pessoas feitas reféns 
por criminosos que tentaram 
assaltar duas agências bancárias 
na cidade de Milagres (CE), a 
cerca de 60 km de Juazeiro do 
Norte, na madrugada de sexta-
-feira (7). Segundo o ministro, 
episódios como este reforçam 
a necessidade de os serviços 
de inteligência das forças de 
segurança federais e estaduais 
atuarem em conjunto.

“O Ceará vem reduzindo os 
índices de violência, mas tra-
gédias como esta, infelizmente, 
acontecem. Na medida em que 
possamos nos antecipar e evi-
tar, pouparemos vidas”, disse 
Jungmann ao participar, em 
Fortaleza, da inauguração da 
regional nordestina do Centro 
Integrado de Inteligência de 
Segurança Pública (Ciispr-NE).

Pelo menos 12 pessoas morre-
ram durante a troca de tiros entre 
policiais militares e criminosos que 
se preparavam para assaltar duas 
agências bancárias que funcionam 
na região central do município de 
cerca de 28 mil habitantes, locali-
zado na região do Cariri cearense. 
Segundo a Secretaria estadual 
de Segurança Pública, seis dos 
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Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

Imposto de renda: 628 mil declarações 
do IRPF caíram na malha fi na

de malha. É nessa seção que o 
contribuinte pode identifi car 
se a declaração está retida em 
malha fi scal, ou se há alguma 
outra pendência que possa ser 
regularizada por ele mesmo.

Se a declaração estiver 
retida em malha fi scal, nessa 
seção, o contribuinte encon-
trará links para verifi car com 
detalhes o motivo da retenção 
e consultar orientações de pro-
cedimentos. Constatando erro 
na declaração apresentada, o 
contribuinte pode regularizar 
a situação apresentando decla-
ração retifi cadora. Inexistindo 
erro na declaração apresen-
tada e estando de posse de 
todos os documentos compro-
batórios, o contribuinte pode 
optar por aguardar intimação 
ou agendar pela internet uma 
data e local para apresentar 
os documentos e antecipar a 
análise de sua declaração pela 
Receita. O agendamento para 
declarações do exercício 2018 
começa a partir de janeiro de 
2019 (ABr).

uma declaração pode ficar 
retida por uma ou mais razões.

Para saber se a declaração 
está na malha fi na, os contri-
buintes podem acessar o Extra-
to de Processamento da DIRPF 
na página da Receita Federal na 
internet. É necessário utilizar 
o código de acesso gerado na 
própria página da Receita ou o 
certifi cado digital emitido por 
autoridade habilitada. Preste 
atenção na seção Pendências 

Pegou país no século 20 
e entrega no século 21

competência da nossa equipe 
governativa”. 

O presidente voltou a citar, 
como realizações da sua gestão, 
a aprovação do teto de gastos 
públicos, a reforma trabalhista, 
a diminuição da infl ação e a 
recuperação de empresas esta-
tais como a Petrobras, o Banco 
do Brasil e os Correios (ABr).

Onyx: reforma da Previdência 
corrigirá privilégios

“O investidor internacional terá 
previsibilidade”, prometeu. 
Com as reformas, ele disse, “o 
Brasil será o melhor país da 
América Latina para investir”. 
Onyx também disse que o 
próximo governo vai atuar para 
melhorar o ambiente de negó-
cios, facilitando a abertura de 
empresas, com mais efi ciência 
para o Estado e transformando 
o governo em “100% digital” ao 
fi nal do mandato.

Ele reafi rmou ainda que Bol-
sonaro disse, em reunião com 
os ministros escolhidos, que 
vai adotar todas as medidas 
que julga necessárias, sem se 
preocupar com reeleição (AE).

Jungmann chama de “tragédia” 
mortes em Milagres

mortos são suspeitos de participar 
da ação criminosa.

As outras seis pessoas que 
morreram foram feitas reféns 
pelos bandidos. Cinco delas, 
incluindo duas crianças, per-
tenciam a uma mesma família 
de Pernambuco. A família foi 
surpreendida pelos bandidos ao 
passar, de carro, por uma rodovia 
próxima, quando retornavam 
de Juazeiro do Norte. “O que 
aconteceu hoje reforça a impor-
tância do Centro Integrado de 
Inteligência para que possamos 
ter informações em tempo real, 
fornecidas pelos serviços de 
inteligência dos nove estados 
nordestinos”, disse Costa (ABr).

Indústria química deve fechar 
2018 em R$ 462,3 bilhões

Porque isso mostra que em 2018 
estamos retomando ao patamar 
de 2010”, afi rmou.

Os números a que Musa se 
refere são ao faturamento líqui-
do do setor químico esperado 
para 2018. Apesar da alta, o 
número volta o setor para o 
patamar de 2010, quando o 
faturamento líquido foi para 
US$ 128,8 bilhões. O executivo 
lembrou ainda do crescimento 
do défi cit comercial do setor, 
que atingiu US$ 29,1 bilhões em 
2018. “Estamos gerando muito 
dinheiro e renda no exterior. 
Renda e emprego esses que 
poderiam estar acontecendo no 
Brasil”, defendeu (AE).



Página 2

Geral
São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de dezembro de 2018 

www.netjen.com.br

OPINIÃO
O futuro da 

profi ssão de vendas
A profi ssão de vendas 

defi nitivamente mudou 

nos últimos anos 

Afi nal, o comportamento 
de compra do consumi-
dor tem mudado cons-

tantemente. E com isso, muitos 
bons vendedores do passado 
já não conseguem mais trazer 
os resultados de antes. Como 
vencer essa realidade? Todos 
sabemos que mudou drastica-
mente a forma como as pessoas 
e as empresas compram nos 
últimos anos. Os processos de 
decisão estão mais complexos, 
há mais pessoas envolvidas na 
decisão, a área de compras 
assumiu um papel crítico no 
processo e os clientes estão 
muito mais informados do 
que antes. 

Olhando para dentro de casa, 
também tem mais pessoas 
envolvidas em cada decisão 
e isso pode difi cultar signifi -
cativamente a vida de quem 
vende, uma vez que na maioria 
das vezes essas pessoas não 
tem uma visão voltada para 
o cliente. Pois é, vender se 
tornou mais complexo e mais 
caro. E é nesse contexto que 
a profi ssão de vendas está em 
risco. Antes do advento da in-
ternet, a informação era muito 
pouco acessível. Com isso, 
dados de diversas pesquisas 
comprovam que o vendedor 
era uma fonte importante e 
crítica para o cliente e, por 
isso, participava de cerca de 
90% do processo de tomada 
de decisão. 

A função do vendedor era 
de educar o cliente e com 
isso, o relacionamento e a 
confi ança eram os elementos 
mais importantes para uma 
boa performance de vendas. A 
fi gura comum do vendedor que 
faturava muito por causa da 
capacidade de se manter pre-
sente e se relacionar bem com 
os clientes é muito baseada na 
característica do mercado de 
até 15 anos atrás. Agora, com 
a internet, os clientes têm 
muito acesso a qualquer tipo 
de informação. 

E com isso, o vendedor é 
chamado apenas quando o 
cliente já tomou mais de 60% 
de sua decisão de compra, na 
etapa de receber cotações e 
comparar preços. Entrar nessa 
fase faz com que haja o que 

chamamos efeito commodi-
ty, levando vendedores e se 
tornarem meros mensageiros 
de propostas e cotações, com 
pouca chance de se diferenciar 
e agregar valor a sua solução. 

A função dos vendedores 
foi esvaziada e os profi ssionais 
de alta performance nesse 
cenário são justamente os 
que desafi am esse status quo 
e desenvolvem a capacidade 
de fazer boas perguntas, de 
entender como a sua solução 
pode resolver problemas reais 
e relevantes dos clientes e 
diferenciam-se. Infelizmente, 
pela falta de formação ade-
quada em vendas, a maioria 
das empresas não consegue 
ainda controlar seus resulta-
dos e formar times de vendas 
de alta performance. Qual a 
receita que sua equipe pode-
ria trazer se aliasse um bom 
relacionamento a técnicas, 
planejamentos e estratégias 
estruturadas de vendas?

Nosso ponto de vista é que 
a profi ssão de vendas já está 
mudando e são exigidas novas 
habilidades e competências do 
vendedor. Não basta apenas 
ser um bom comunicador, 
como no passado. Esse tipo 
antiquado, que corresponde 
ao estereótipo do vendedor, 
já não consegue trazer resul-
tados consistentes. É preciso 
se diferenciar com base no que 
é relevante para o cliente, ter 
acesso e relacionamento com 
as pessoas corretas e entender 
genuinamente o que é rele-
vante para cada um. Parece 
óbvio e fácil, mas quantos dos 
seus vendedores efetivamente 
fazem isso?

Tudo isso exige formação 
estruturada para ser assertiva 
e consistente. Vendedores de 
alta performance podem ter 
remuneração muito mais alta 
e serão muito mais reconheci-
dos, mas depende dos profi s-
sionais e seus empregadores 
terem uma formação que tire a 
prática de vendas de intuição, 
achismos e falta de controle 
dos resultados. 

Há muita ciência na arte de 
vendas e as empresas de alta 
performance em receitas são 
as que já entenderam isso.

(*) - Graduada em Administração 
de Empresas pela FGV, com MBA 

em Gestão de Varejo pela FIA, é 
fundadora e sócia da Consultoria

Go Ahead.

Tatiana Vidal (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
3D Systems lança duas impressoras
no Brasil
@A 3D Systems, pioneira mundial no mercado de impres-

são 3D, apresenta neste mês duas novas impressoras 
3D no Brasil. Os modelos Figure4 Standalone e FabPro1000 
atendem necessidades distintas, porém garantem a mesma 
eficiência e inovação que transformaram a 3D Systems na 
líder mundial de seu segmento. Figure4 Standalone - esta 
novidade inaugura uma nova era na impressão 3D. Com uma 
enorme capacidade de repetibilidade, a Figure4 Standalone 
é projetada para produção final, prototipagens rápidas e 
peças funcionais. Uma impressora de uso profissional, ela 
oferece qualidade e precisão com durabilidade, manutenção 
e suporte de nível industrial. No Brasil, o equipamento 
pode ser adquirido diretamente com a 3DSystems ou por 
meio dos revendedores autorizados. FabPro1000 - este 
portátil modelo atende demandas menores, porém segue 
com capacidade e qualidades profissionais. Ele utiliza 
uma variedade de resinas líquidas, cada uma adequada a 
aplicações diferentes, garantindo assim sua versatilidade. 
A FabPro1000 produz peças de qualidade com velocidade 
incrível, custos de operação excepcionalmente baixos e 
facilidade de uso. Ela está disponível por um valor de a 
partir de R$35.000,00 e também pode ser adquirida local-
mente com a filial brasileira da 3D Systems ou com um 
revendedor autorizado. 

Como inovar e atender às 
tendências futuras do mercado 
e do novo consumidor sem 
transformar este processo 
num ritmo lento e que, ao ser 
concluído, já está ultrapassado e 
não é mais inovador?

Alexandre Gera (*)

Corporações já entenderam que 
precisam fazer diferente, serem 
rápidas e que desenvolver inter-

namente inovação aberta é caro e, muitas 
vezes, sem resultado. Então a saída é se 
conectarem com startups.

Ao decidirem por esta rota, surge 
uma segunda pergunta: como encontrar 
startups com sinergia para os desafi os 
da sua empresa e que possam colaborar 
para a inovação aberta no seu segmento? 
Adianto minha resposta esclarecendo 
que procurar uma startup no Google ou 

Qual é a startup ideal para alavancar 
sua inovação aberta?

mercado agregadas para que, de fato, o 
match seja perfeito.

Sabendo que as empresas dependem 
da inovação para se manterem vivas no 
mercado, as consultorias tradicionais 
mapeiam os desafi os dessas companhias 
e pesquisam no mercado as startups mais 
aderentes para inovarem suas operações. 

Em contrapartida já existem soluções 
que aliam conhecimento, assertividade, 
rapidez, baixo custo e comodidade por-
que simplesmente escutam ou leem os 
desafi os das corporações e usam suas 
tecnologias e metodologias próprias para 
diminuir a complexidade das grandes 
empresas nesse cenário de conexão.

É preciso que a escolha seja certeira 
sobre a startup ideal. Não há tempo de 
errar!

(*) É sócio-gestor da GERAVALOR, consultoria 
especializada em inovação aberta, business 
assessment e desenvolvedora do Radar de 

Startups, solução inédita para conectar startups a 
corporações que buscam inovação.

em eventos é como querer encontrar 
agulha no palheiro.

Mais do que entender que fazer estes 
processos dentro de casa aumentam 
os custos e a difi culdade de inovar, é 
preciso entender que realizar a seleção 
de uma startup para apoiar nesta jor-
nada também é uma medida que pode 
atrasar esta rota. Há muitos eventos e 
informações para se buscar e promover 
uma curadoria interna tiraria o foco da 
agilidade que precisa ser alcançada. 
E todos nós sabemos que quem for 
mais rápido assumirá a liderança do 
seu setor.

É preciso buscar apoio no mercado e 
já temos iniciativas que conectam cor-
porações a startups que complementam 
suas necessidades neste caminho de 
transformação digital. Todo o proces-
so de aproximação e conexão desses 
dois universos precisa contar com um 
acompanhamento especializado e com 
tecnologias que tenham inteligências de 

Considerado o maior jogador da história do 
futsal, o brasileiro Falcão se despediu das qua-
dras na última quinta-feira (6), após a fi nal da 
Liga Paulista entre sua equipe, o Sorocaba, e o 
Corinthians, que se sagrou campeão do torneio. 
Aos 41 anos, Falcão defendeu 11 clubes no 
futsal e conquistou dezenas de títulos. 

Pela seleção brasileira, atuou em quase 260 
jogos e anotou mais de 400 gols. Além disso, 
com a amarelinha, venceu duas Copas do Mun-
do, em 2008 e 2012. O astro do futsal mundial 
também conquistou quatro vezes o prêmio da 
Fifa de melhor jogador do mundo na modali-
dade (2004, 2006, 2011 e 2012). Falcão é mais 

conhecido pelas suas passagens pelo Jaraguá 
(SC) e pelo Orlândia Intelli (SP). Além disso, 
a estrela do futsal teve uma breve experiência 
no futebol de campo, em 2005, quando jogou 
pelo São Paulo.

Por ter perdido o primeiro jogo da fi nal, Fal-
cão encerraria a carreira com mais um título 
só se o Sorocaba vencesse a segunda partida 
e a prorrogação. No tempo normal, o time do 
interior paulista derrotou o Corinthians por 5 a 
3, mas o alvinegro segurou o empate sem gols 
na prorrogação e faturou o caneco. Após o apito 
fi nal, Falcão foi ovacionado e aplaudido de pé 
pela torcida no Ginásio Wlamir Marques (ANSA).

Grande parte das mortes no trânsito ocorre em estradas bem 

movimentadas.

Pelos dados do relatório, 
mais de 1,35 milhão de 
pessoas perdem a vida 

todos os anos em decorrência 
de acidentes de trânsito. Os 
dados mais alarmantes estão 
na África. Para especialistas, os 
governos reduziram os esforços 
na busca por solução para o 
problema.

O Relatório da Situação Glo-
bal da OMS sobre segurança 
no trânsito de 2018 destaca 
que as lesões causadas pelo 
trânsito são hoje a principal 
causa de morte de crianças e 
jovens entre 5 e 29 anos. O 
documento inclui informações 
sobre o aumento no número to-
tal de mortes e diz que as taxas 
de mortalidade da população 
mundial se estabilizaram nos 
últimos anos. “Essas mortes 
são um preço inaceitável a 
pagar pela mobilidade”, disse 
o diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Pelo relatório, o risco no 
trânsito é três vezes maior nos 
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Trânsito mata mais de 1,3 milhão 
de pessoas todos os anos, diz OMS

Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado na sexta-feira (7), mostra o aumento 
contínuo das mortes no trânsito

e embaixador global da OMS, 
Michael R Bloomberg, é pre-
ciso investir mais na educação 
do trânsito, na prevenção e 
atenção à segurança nas es-
tradas e pistas. Segundo ele, 
é necessário adotar “políticas 
fortes” e fi scalização, repensar 
as estradas para que se tornem 
inteligentes e adotar campa-
nhas de conscientização. “A 
segurança no trânsito é uma 
questão que não recebe nem 
perto da atenção que merece. 
[E] é realmente uma das nossas 
grandes oportunidades para 
salvar vidas em todo o mundo”, 
ressaltou.

De acordo com o estudo, ape-
sar do alerta, houve progressos, 
pois a legislação de forma geral 
foi aperfeiçoada, visando a re-
dução de riscos, o excesso de 
velocidade e vetos à ingestão 
de bebida alcoólica antes da 
direção. Também há menção 
à obrigatoriedade quanto ao 
uso de cintos de segurança e 
capacetes (Abr).

países de baixa renda do que 
nos países de alta renda. As ta-
xas são mais elevadas em países 
da África e as mais baixas na 
Europa. Três regiões do mundo 
relataram um declínio nas taxas 
de mortalidade no trânsito: 
Américas, Europa e Pacífi co 
Ocidental. Os pedestres e ciclis-
tas são responsáveis por 26% 

de todas as mortes no trânsito, 
enquanto os motociclistas e 
passageiros por 28%. Apenas 
40 países, representando 1 
bilhão de pessoas, implemen-
taram pelo menos 7 ou todos 
os 8 padrões de segurança de 
veículos das Nações Unidas.

Para o fundador e diretor 
da Bloomberg Philanthropies 

Aos 41 anos, Falcão se 
despediu do futsal

Falcão também 

conquistou quatro 

vezes o prêmio da Fifa 

de melhor jogador do 

mundo na modalidade.

Rafael Hupsel/Folhapress

IGP-DI tem 
queda de 
preços em 
novembro

O Índice Geral de Preços–Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI), 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), registrou defl a-
ção (queda de preços) de 1,14% 
em novembro. A taxa é menor 
que a de outubro  (infl ação 
de 0,26%) e de novembro de 
2017 (infl ação de 0,8%). Com 
o resultado, o IGP-DI acumula 
infl ação de 7,58% no ano e de 
8,38% em 12 meses, segundo 
a FGV.

A queda do percentual de 
outubro para novembro foi pu-
xada pelos três subíndices que 
compõem o IGP-DI. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, teve de-
fl ação de 1,7% em novembro, 
ante uma infl ação de 0,17% em 
outubro. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o vare-
jo, acusou defl ação de 0,17% 
em novembro. Em outubro, 
houve infl ação de 0,48%. Já o 
Índice Nacional de Custo da 
Construção teve uma queda na 
taxa de infl ação, ao passar de 
0,35% em outubro para 0,13% 
em novembro (ABr).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

É crime agredir ou 
matar um cachorro?

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de dezembro de 2018 

A - Casamento de seus Sonhos 
O Empire State Building anunciou que já estão abertas as inscrições 
para a “25ª Competição Anual de Casamento no Dia dos Namorados 
(25th annual Valentine’s Day Wedding Contest). Pela primeira vez na 
história a competição será aberta a fãs internacionais do edifício. Em 
homenagem a seu aniversário de prata, apenas um casal com sorte será 
escolhido, com base em sua história de amor, para celebrar a cerimônia 
de casamento de seus sonhos no Observatório mundialmente famoso 
no 86º andar do edifício, em 14 de fevereiro de 2019. Para se inscrever, 
os casais que quiserem se casar, ou renovar seus votos de casamento, 
podem compartilhar sua história de amor no site (https://esbvalentines-
day.com/), até o próximo dia 30. 

B - Atrativo Turístico 
A Itaipu Binacional vai quebrar mais um recorde em 2018, só que dessa 
vez no turismo. Pela primeira vez na história da visitação, iniciada em 
1977, a usina deve receber mais de 1 milhão de visitantes em um único 
ano. A expectativa é que esse número seja atingido no próximo dia 20. O 
anúncio foi feito em Foz do Iguaçu pelo diretor-geral brasileiro, Marcos 
Stamm, durante o lançamento de novos atrativos do Complexo Turístico 
Itaipu. A empresa, que já recebeu mais de 22 milhões de visitantes desde 
que abriu as portas para a comunidade, revelou que a meta é  chegar a 2 
milhões de turistas em 2023. O número contempla as visitas turísticas e 
institucionais, das margens brasileira e paraguaia. Outras informações: 
(www.turismoitaipu.com.br).

C - Cenário das Empresas 
A Neoway, maior empresa brasileira de Big Data Analytics, anuncia o 
Brasil Visto Pela Newoay Empresas do Brasil. O relatório é originado 
pela compilação de informações de mais de 3.000 fontes de dados, 
levantadas pela ferramenta e analisadas por especialistas. O estudo 
traz o total de companhias abertas atualmente, quantas estão de fato 
ativas, crescimento entre 2013 a 2017, faturamento estimado* de cada 
setor, regime tributário, entre outras informações estratégicas sobre o 
cenário de empresas no País. Contar com esse tipo de análise na hora de 
planejar a expansão ou esforços de marketing, é um diferencial bastante 
importante para as companhias. Informações: (www.neoway.com.br). 

D - Feirão de Natal
Para quem deseja começar 2019 de casa nova, o Feirão de Natal do Banco 
Santander pode ser a última chance de comprar imóveis em condições 
especiais. Há descontos de até 72% em mais de 1000 unidades do país, 
entre casas, apartamentos, salas comerciais, galpões e terrenos. Todas as 
propriedades terão facilidades de compra, como o início do pagamento 
somente em fevereiro de 2019 e fi nanciamento em até 420 meses. As 
propriedades estão disponíveis por meio de leilões online até o próximo 
dia 18. Os pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frazão, 
Mega Leilões e Zukerman em todas as regiões do Brasil. Os imóveis 
podem ser acessados por meio do link (www.santanderimoveis.com.br). 

E - Três por Segundo 
A Evino, um dos maiores e-commerces de vinhos do país, faturou 
em novembro cerca de 130% a mais do que nos meses anteriores. No 
período, a empresa vendeu aproximadamente três garrafas de vinhos 
por segundo e nos momentos de pico o volume chegou a ultrapassar a 
marca de seis unidades. A companhia alcançou resultado equivalente 
ao da Black Friday 2017, com investimento em marketing quatro vezes 
menor. No Centro de distribuição do Espírito Santo, a operação passou 
de dois turnos para três e de cinco dias por semana para 7/7. Foram 
contratados mais de 60 funcionários temporários para a preparação dos 
pedidos. A  Evino oferece a melhor seleção de vinhos, ao melhor preço, 
através da melhor experiência de compra, sempre quebrando barreiras e 
criando conexão entre pessoas por meio do vinho (www.evino.com.br). 

F - Programa de Estágio
O Grupo DPSP, companhia que administra as marcas Drogarias Pacheco 
e Drogaria São Paulo, abre processo seletivo para o Programa de Está-
gio nas áreas Corporativa, Farmacêutica e de Logística da companhia. 
As vagas são direcionadas para os cursos de Engenharia, Matemática, 
Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis, Ciências da 
Computação, TI, Arquitetura, Farmácia, Ciências Farmacêuticas e 
Farmácia Bioquímica. Para participar o estudante deve concluir a gra-
duação em dezembro de 2019 e dezembro de 2020, de acordo com os 
programas. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Bahia, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo e Goiás. 
Inscrições: (https://goo.gl/rDqzAk).  

G - Presentear Clientes
Em tempos de festas, presentear clientes, parceiros e funcionários é uma 
tradição no ambiente corporativo. O Clube do Malte, um dos maiores 
players do mercado craft beer (www.clubedomalte.com.br),  resolveu 
fugir das clássicas cestas natalinas e produziu kits corporativos com-
postos de cervejas artesanais. O e-commerce está preparando o maior 
departamento de natal da história da marca, onde estão sendo desen-
volvidos kits especiais que prometem atrair os consumidores. Além das 
cervejas, o kit pode incluir camisetas, copos e growlers. Acesse o link 
(http://bff.clubedomalte.com.br/kits-corporativos/), e escolher o tipo de 
kit que deseja comprar, a quantidade desejada e solicitar um orçamento.

H - Doação de Água
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo anuncia 
uma campanha que transformará a vida de milhares de crianças e famílias 
no País. Por meio do seu programa Água Pura para Crianças, que distribui 
sachês purifi cadores de água em comunidades carentes, a companhia doará 
1 dia de água pura para cada clique que receber no site da campanha. Para 
participar da campanha “1 clique = 1 dia de água pura”, basta acessar o 
site (www.doeaguapura.com.br) e clicar no botão de doação. O usuário 
será direcionado a uma página de cadastro e, após efetuá-lo, terá doado 
um dia de água pura para famílias das regiões atendidas pelo programa 
da P&G: comunidades ribeirinhas do Amazonas, Vale do Jequitinhonha, 
em Minas Gerais e comunidades do extremo Sul da Bahia. 

I - Oportunidades de Trabalho
A Conta Azul, empresa de tecnologia que oferece uma plataforma na nuvem 
para gestão de negócios, oferece oportunidades de trabalho em diversas áreas, 
com posições em níveis pleno e sênior. São 60 vagas disponíveis, tanto para a 
sede da companhia em Joinville quanto para o escritório em São Paulo, nas 
áreas de Engenharia de Software, UX Design, Produto, Comercial, Atendimento 
ao Cliente, Recursos Humanos e Controladoria. Entre os pontos fortes, está 
uma cultura corporativa que incentiva a entrega de resultados resolvendo 
desafi os complexos, o desenvolvimento individual e a descontração, por meio 
de espaços de descompressão abertos às discussões, e a troca de experiências. 
Informações em: (https://contaazul.com/carreiras/).

J - Dezembro Laranja 
Para celebrar o Dezembro Laranja, mês mundial de combate ao cân-
cer de pele, a Rede de Hospitais São Camilo realiza ações internas e 
externas para reforçar a conscientização da doença. Durante o mês 
inteiro, as quatro Unidades – Pompeia, Santana, Granja Viana e Ipiranga 
permanecerão iluminadas de laranja e o público geral também poderá 
conferir o post do vídeo para conscientização e atenção à saúde da pele 
nas redes sociais. Já nos hospitais, serão distribuídos informativos sobre 
câncer de pele, além de ampla campanha de divulgação para pacientes 
e acompanhantes. O objetivo da campanha é reforçar a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce da doença para a sociedade. 

A - Casamento de seus Sonhos 
O Empire State Building anunciou que já estão abertas as inscrições 

D - Feirão de Natal
Para quem deseja começar 2019 de casa nova, o Feirão de Natal do Banco 

Recentemente, a 

morte de um cachorro 

agredido em um 

supermercado gerou 

grande polêmica e 

protestos de muitas 

pessoas no Brasil e fora 

do país. 

Tratava-se de um cão 
abandonado, que estaria 
na loja do supermercado 

há alguns dias, recebendo água 
e comida de funcionários e de 
pessoas que frequentavam o lo-
cal. Segundo as investigações, 
o responsável pelos maus-
-tratos ao animal teria sido um 
segurança do supermercado. 
Diante deste episódio, surge a 
dúvida se seria crime agredir 
ou matar um cachorro. E no 
caso de um cão abandonado?

A Lei dos Crimes Ambientais 
(Lei nº 9.605/98) se destina 
não somente à proteção dos 
animais silvestres (defi nidos 
no artigo 29, § 3º), mas busca 
também proteger os animais 
domésticos, que são aqueles 
que convivem harmoniosa-
mente com o homem, depen-
dendo dele para sobreviver. 
Conclui-se, portanto, que os 
cães e gatos, por exemplo, são 
animais domésticos. O fato de 
um cão ou gato estar no aban-
dono não retira do animal a sua 
característica de doméstico.

O artigo 32 da Lei nº 9.605/98 
considera crime qualquer 
tipo de abuso, maus-tratos, 
ferimentos ou mutilações aos 
animais domésticos, preven-
do punição, ao agente, de 
detenção de três meses a um 
ano, além da multa. Comete 
o crime previsto neste artigo, 
por exemplo, quem arrasta um 
cachorro pela coleira, quem 
chuta o animal, quem joga água 
quente, quem dá pauladas, etc.

Além disso, no § 2º do artigo 
32 da referida lei, está prevista 

uma causa de aumento de pena 
(de 1/6 a 1/3), aplicada quan-
do ocorre a morte do animal 
doméstico em decorrência de 
abuso, maus-tratos, ferimento 
ou mutilação.

Segundo consta, no caso 
concreto, o cachorro foi espan-
cado com pauladas, as quais 
geraram hemorragias internas 
e externas, que lhe causaram a 
morte. Nesta hipótese, houve 
uma conduta que provocou um 
sofrimento cruel e desnecessá-
rio ao cão, resultando na sua 
morte. Sendo assim, a conduta 
do autor se enquadraria no 
crime previsto no artigo 32 da 
Lei nº 9.605/98 e seria aplicado 
um aumento da pena (§2º), 
por conta da morte do animal.

Verifi ca-se, portanto, que 
a nossa Lei dos Crimes Am-
bientais contempla previsão 
que visa proteger os animais 
domésticos de maus-tratos, 
inclusive os cães abandonados, 
a fi m de evitar que sofram e que 
sejam mortos. Tal proteção não 
se encerra na seara criminal, 
podendo ser responsabiliza-
dos, também na esfera cível, 
todos aqueles que estejam 
envolvidos com a agressão ou 
morte do animal.

Qualquer violência materia-
lizada no abuso de animais ou 
pessoas deve ser sempre com-
batida. As agressões sofridas 
por humanos e animais violam 
a integridade física e a vida, que 
são nossos bens maiores, pro-
tegidos, inclusive, pela nossa 
Constituição Federal. Se faz 
necessária a conscientização 
urgente, para se dar a todos, 
inclusive aos animais domésti-
cos, a proteção e respeito que 
merecem.

 
(*) - Advogada criminalista, mestre 

e doutoranda em Direito Penal pela 
Universidade de Salamanca, pós em 
Direito Penal Econômico e Europeu 
pela Universidade de Coimbra, e em 

Ciências Criminais e Dogmática Penal 
Alemã pela Universidade Georg-

August-Universität Göttingen.

Adriana Filizzola D’Urso (*)

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), que 
mede a variação da cesta de 
compras de famílias com renda 
até cinco salários mínimos, re-
gistrou uma defl ação (queda de 
preços) de 0,25% em novembro 
deste ano. É a menor taxa des-
de junho de 2017 (-0,3%) e o 
menor patamar para meses de 
novembro desde a implantação 
do Plano Real, em 1994.

O dado foi divulgado na sexta-
-feira (7) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE). Apesar da queda de 
preços em novembro, o INPC 
acumula taxas de infl ação de 
3,29% no ano e de 3,56% em 12 
meses. Em novembro, os pro-
dutos alimentícios tiveram alta 
de preços de 0,45%, enquanto 
os não alimentícios registraram 
defl ação de 0,55% (ABr).

Além da estabilidade da infl ação, houve uma melhora no 

mercado de trabalho.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio 
no Município de São Paulo 
(ICEC) avançou pelo terceiro 
mês consecutivo. A alta foi 
de 3,1%, ao passar de 102,6 
pontos em outubro para 
105,8 pontos em novembro. 
Entretanto, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, o índice continuou 
em queda (-3,5%). Apurado 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP, o ICEC varia de zero 
(pessimismo total) a 200 
pontos (otimismo total).

Na análise por porte, as em-
presas com até 50 empregados 
apontaram alta de 3,3%, de 
102 pontos em outubro para 
105,3 pontos em novembro. 
No entanto, as empresas com 
mais de 50 empregados sofre-
ram queda de 1%, passando de 
128,8 pontos em outubro para 
127,5 pontos em novembro. 
Os três quesitos que integram 
o indicador avançaram na 
passagem de outubro para 
novembro. Foi de 3,3%, de 73 

Inadimplência do 
consumidor cai 1,3% 

A inadimplência do consumi-
dor caiu 1,3% no acumulado em 
12 meses (dezembro de 2017 
até novembro de 2018 frente 
aos 12 meses antecedentes), de 
acordo com dados nacionais da 
Boa Vista. Na avaliação mensal 
com ajuste sazonal, novembro 
apresentou variação negativa 
de 1,1% frente a outubro. 

Quando comparado o resul-
tado contra o mesmo mês de 
2017, o indicador caiu 4,1%. 
As adversidades ocorridas na 
economia ao longo dos últimos 
anos geraram grande cautela 
nas famílias, inibindo o con-
sumo e a tomada de crédito, 
contribuindo para a diminuição 
do fl uxo de inadimplência. 

Passado o período mais in-
tenso da crise econômica, o 
indicador demonstra sinais de 
que caminha para estabilização, 
após longo período de queda 
nos registros. Ainda assim, a 
manutenção de um ritmo está-
vel do estoque de inadimplência 
está condicionada por uma 
recuperação mais consistente 
do mercado de trabalho, dimi-
nuição dos juros e evolução da 
renda (Boa Vista SCPC).

Queda de preços de 0,21% em novembro benefi cia consumidores. Em 12 meses,

infl ação acumula 4,05%.

O IPCA mede a inflação 
oficial do país. O resul-
tado foi o menor desde 

julho de 2017, quando houve 
queda de 0,23%. Se avaliados 
apenas os meses de novem-
bro, o resultado foi o menor 
desde o início do Plano Real, 
em 1994.

Em 12 meses, a infl ação acu-
mula 4,05%, enquanto a taxa 
acumulada de 2018 - de janeiro 
a novembro - soma 3,59%. Em 
novembro do ano passado, o 
IPCA teve alta de 0,28%, en-
quanto em outubro de 2018 
houve aumento de 0,45%. A 
defl ação (variação negativa do 
IPCA) registrada em novembro 
ocorreu em cinco dos nove 
grupos de produtos e serviços 
pesquisados pelo IBGE.

O grupo Transportes teve 
queda de 0,74% no IPCA de 
novembro, contribuindo com 
o maior impacto negativo so-
bre o resultado global. A que-
da nos combustíveis -2,42% 
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Infl ação negativa é a menor desde 
o início do Plano Real, em 1994

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve queda de preços de 0,21% em 
novembro, divulgou hoje (7), no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE)

Apesar disso, a alta nos Ali-
mentos e Bebidas - 0,39% - foi 
a que puxou o índice geral para 
cima com mais força. A cebola, 
o tomate, a batata-inglesa e as 
hortaliças estão entre os itens 
que fi caram mais caros (ABr).

- foi a principal responsável 
pelo resultado, sendo o recuo 
da gasolina - 3,07% - o mais 
acentuado. A Habitação teve 
o segundo maior impacto 
negativo no IPCA global, com 
redução de 0,71%. Nesse gru-

po, a queda da energia elétrica 
- 4,04% - teve importância.

Entre os grupos que apresen-
taram alta de preços, destaque 
para o de Artigos de Residên-
cia, com elevação de 0,48% 
em comparação com outubro. 

Confi ança do empresário 
paulistano sobe pelo terceiro mês

pontos em outubro para 75,5 
pontos em novembro. Entre-
tanto, na comparação anual, o 
indicador caiu 7,6%.

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
as avaliações dos empresários 
no que diz respeito à propensão 
por novos investimentos foram 
decisivas para a alta do indi-
cador em novembro. Além da 

estabilidade da infl ação, houve 
uma melhora no mercado de 
trabalho. A Entidade reco-
menda que os empresários 
evitem altos estoques e endi-
vidamento. Para a Federação, 
a confi ança tende a ser reto-
mada de forma gradual e com 
base na capacidade de reação 
mais consistente da economia 
(AI/FecomercioSP).

Cesta de compras mais 
simples tem queda de preços
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As lições da crise e a 
empregabilidade no 

cenário de recuperação

Após o período de crise 

econômica e política que 

assolou o país, estamos 

na expectativa pelo 

momento da retomada

Empresários, colaborado-
res, clientes, fornecedo-
res, ninguém saiu ileso 

do quadro de turbulência, que 
dizimou mais de 340 mil em-
presas no período de três anos, 
de acordo com o Cadastro Cen-
tral de Empresas do IBGE. E o 
refl exo disso? O desemprego, 
que levou cerca de 14 milhões 
de pessoas a fi carem fora do 
mercado de trabalho e outros 
milhões tendo que se ajustar 
à informalidade.

Por instinto de sobrevi-
vência, muitas empresas en-
xugaram seus quadros e 
substituíram profi ssionais da 
alta liderança por outros de 
menor hierarquia – que, por 
sua vez, tiveram que assumir 
as mesmas ou até maiores res-
ponsabilidades. Porém, esse 
lado cruel da crise contribuiu 
para o desenvolvimento de 
novos e diversifi cados perfi s 
de profi ssionais, que já estão 
determinando o novo compor-
tamento das organizações no 
mercado.

Com base neste panorama, 
as empresas estão direcionan-
do suas estratégias, no que se 
refere ao fator humano, para 
competências que até tempos 
atrás eram pouco utilizadas, 
como autogestão emocional, 
inteligência cognitiva, capaci-
dade de se adaptar a diferentes 
ambientes e a atitude colabo-
rativa com pessoas diversas. 
Por outro lado, os profi ssionais 
precisam também se apropriar 
destas novas e atuais compe-
tências para encarar os desa-
fi os que virão pela frente e que 
são impostos por um mercado 
incerto e cada vez mais ágil, 
volátil, ambíguo e competitivo.

Certamente, os que estive-
rem preparados para com-

preender e enfrentar este 
novo cenário terão melhores 
chances de sucesso em suas 
carreiras. E este é o perfi l do 
profi ssional Learning Agility, 
que consiste na habilidade de 
captar, assimilar, processar e 
aplicar novos conhecimentos 
através de estudos e experi-
ências, tanto em situações já 
conhecidas como em novas. 

Se a expectativa de projeção 
do crescimento econômico se 
confi rmar, em 2019 haverá 
uma massifi cação inevitável 
pela busca de profi ssionais no 
perfi l Learning Agility, sobre-
tudo pela tendência já apre-
sentada por muitas empresas 
de adotarem um modelo de 
gestão horizontalizada, que dá 
mais espaço e autonomia aos 
colaboradores para tomarem 
suas próprias decisões, sendo 
essa outra grande inclinação 
do mercado “pós-crise”.

Com isso, teremos empresas 
mais produtivas e que promo-
verão a interação do capital 
humano através da aplicação 
de processos mais simples e de-
cisões mais rápidas. Essas “no-
vas” empresas, mais enxutas e 
dinâmicas, esperam também 
contar com profi ssionais que 
consigam perceber as sutilezas 
do cenário em que estarão 
inseridos para se moldarem 
de forma a extrair o que há de 
melhor de cada situação, com 
rapidez e assertividade.

Quem não enxergar ou 
não se adequar a esta nova 
realidade corporativa, poderá 
encontrar sérias difi culdades 
para evoluir. Ou seja, todos 
precisam estar abertos às mu-
danças, buscando aprender e 
evoluir inclusive em momentos 
de crise, pois são neles que a 
capacidade do ser humano de 
apresentar o seu melhor se 
evidencia, essencialmente pela 
revelação de novas habilidades 
e potenciais.

(*) - É gerente de consultoria do 
Grupo Soulan.

Anderson Nagado (*)

O futuro ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, anunciou na sexta-
-feira (7), em Brasília, mais 
dois nomes para compor sua 
equipe a partir de 1º de janeiro. 
O atual superintendente da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) no Paraná, Adriano 
Marcos Furtado, será o novo 
diretor da PRF, que segundo 
Moro, tem uma gestão muito 
elogiada à frente da PRF no 
Paraná e nas parcerias com a 
PF. “É uma pessoa absoluta-
mente habilitada, técnica, em 
condições de fazer continuar 
a integração das atividades 
da segurança pública”, disse 
o futuro ministro.

Para a Secretaria Nacional 
de Defesa do Consumidor, 
Moro indicou o advogado do 
Rio Grande do Sul Luciano 
Beneti Timm. “É uma pessoa 
que tem qualidade acadêmica 
indubitável nessa área, mes-
trado nessa área, vários cursos 
no exterior na área jurídica, 

Sergio Moro anunciou mais dois nomes para compor a equipe 

do Ministério da Justiça.

Após participar da posse 
da diretoria da recém-criada 
Agência Nacional de Minera-
ção (ANM), o futuro ministro 
de Minas e Energia, almirante 
Bento Albuquerque, disse, em 
conversa com jornalistas, que 
as indicações e nomeações para 
a pasta ocorrerão “no tempo 
certo”. O ministro disse que tem 
dialogado com o gabinete de 
transição do novo governo para 
não cometer nenhum “ato falho” 
na defi nição da sua equipe.

A intenção é fi nalizar o proces-
so de escolha dos principais in-
tegrantes da equipe ministerial 
até a posse do novo presidente. 
“O presidente me deixou muito à 
vontade para que eu escolhesse 
a equipe com total liberdade. E 
eu não quero cometer, eu diria 
que um ato falho, de falar um 
nome e depois voltar atrás. Até 
porque, não conheço todas as 
pessoas, mas sei que tem muitas 
pessoas com competência, ex-
periência, que poderão ocupar 
os diversos cargos do ministé-
rio”, disse Albuquerque.

De acordo com o ministro indi-
cado, o único cargo defi nido até 
agora é o do chefe de gabinete, 

Ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque.

Medida 
Provisória 
possibilita 
venda de 

imóveis do 
INSS 

Deve ser retomada na 
próxima terça-feira (11) a 
votação da Medida Provi-
sória (MP) que transfere 
para a União cerca de 3,8 
mil imóveis do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS). A MP, que está sen-
do analisada por comissão 
mista de deputados e se-
nadores, também extingue 
fundo da extinta Rede Fer-
roviária Federal (RFFSA), 
o que libera outros imóveis 
para a venda.

De acordo com o Mi-
nistério do Planejamento, 
estimativas apontam que 
os imóveis do INSS somam 
R$ 6 bilhões. Os imóveis 
são administrados pela 
Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU). A ideia 
é que sejam alienados e 
contribuam para a redução 
do defi cit do fundo com o 
Tesouro Nacional. 

Já os imóveis da extinta 
RFFSA, com valor estimado 
em R$ 1,4 bilhão, poderão 
ser vendidos, doados ou ce-
didos pela SPU para obras 
de infraestrutura, saúde e 
educação em municípios 
e para programas sociais, 
entre eles o Minha Casa, 
Minha Vida.

Ainda segundo o Minis-
tério do Planejamento, a 
SPU poderá contratar ins-
tituições fi nanceiras ofi ciais 
e empresas privadas que 
fi carão responsáveis pela 
constituição, administra-
ção e gestão de fundo de 
investimento imobiliário a 
ser composto com proprie-
dades da União.

O relator, senador Dário 
Berger (MDB-SC), expli-
cou que manteve o eixo 
principal da medida, que 
trata da transferência de 
imóveis e da extinção do 
Fundo Contingente da 
RFFSA, mas procurou apri-
morar vários pontos para 
garantir máxima efi ciência 
à política de gestão patri-
monial (Ag.Senado).

Segundo a diretora de Marke-
ting do Senado, Maria Cristi-
na Monteiro, além das quase 

200 pessoas sob sua coordenação 
direta nos 24 postos de trabalho 
espalhados pelas dependências 
do Congresso, e de um número 
equivalente de policiais legislati-
vos, outras centenas de funcioná-
rios das duas Casas, de áreas como 
infraestrutura (telefonia, energia, 
transportes etc.), comunicação 
e atendimento médico, também 
estarão envolvidas no evento, que 
ocorre a partir das 15h de 1º de 
janeiro de 2019.

A mobilização de profi ssionais 
para a cerimônia se justifi ca pelo 
tamanho do evento: cerca de 1 
milhão de pessoas são esperadas 
para o evento na Esplanada 
dos Ministérios. Se esse núme-
ro se confi rmar, será a maior 
manifestação de rua desde a 
inauguração da capital federal. 
Para dar conta da tarefa, Maria 
Cristina destaca que foi esta-
belecida um esquema especial 
de acesso e credenciamento no 
evento, com uma metodologia 
de gestão específi ca.

Além do cerimonial e da se-
gurança, outros setores estarão 
de plantão no primeiro dia do 
ano. A área de infraestrutura vai 

A expectativa é que até 1 milhão de pessoas lotem a Esplanada dos Ministérios.
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A Zona de Processamento de Exportação prevista no propjeto 

abrange a ilha onde estão a capital São Luis (foto) e cidades da 

região metropolitana.

Ianf/Ag.Senado

Com foco na segurança, 
profi ssionais do Congresso 

preparam posse presidencial
A cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional vai envolver um grande 
contingente dos servidores do Senado e da Câmara

cobrir desde a jardinagem até 
os cabeamentos para emissoras 
de TV, e a área de comunicação, 
vai cuidar, por exemplo, da 
captação de imagens para to-
das as emissoras, da cobertura 
do evento pela internet, bem 
como do credenciamento de 
profi ssionais de imprensa de 
todo o país e do mundo.

A previsão é que às 15h de 
1º de janeiro, Jair Bolsonaro 

saia da residência ofi cial e siga 
para a Catedral de Brasília, na 
Esplanada dos Ministérios. Não 
está previsto evento religioso. 
Da Catedral, ele seguirá para 
o Congresso, em um trajeto 
que deve demorar cerca de 15 
minutos. Ainda não há defi ni-
ção se esse trajeto será feito 
em carro aberto ou fechado. A 
chuva também poderá alterar 
a programação.

Em sessão solene no Plenário 
da Câmara, o novo presidente 
fará o compromisso constitu-
cional e o discurso. Depois, Bol-
sonaro seguirá para o Palácio 
do Planalto, onde deve receber 
a faixa presidencial. Além dos 
tradicionais 21 tiros de canhão 
e da passagem das tropas em 
revista, o evento poderá ter a 
participação da Esquadrilha da 
Fumaça (Ag.Senado).

Em reunião na terça-feira 
(11), a Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado pode 
votar projetos que criam áreas 
de livre comércio, concedem 
incentivos tributários à indús-
tria, aumentam a indenização 
paga pela prática de cartel e 
defi nem repasses de fundos 
constitucionais, entre outras 
proposições. 

O projeto estabelece a criação 
de uma Zona de Processamento 
de Exportações (ZPE) no Ma-
ranhão, mais precisamente na 
ilha de Upaon-Açu, que abriga 
a capital, São Luís, e cidades da 
zona metropolitana, como São 
José de Ribamar. O texto é do 
senador Roberto Rocha (PSDB-
-MA). O relator é o senador 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
favorável à proposição na forma 
de substitutivo a ser analisado 
na comissão.

Já o projeto estabelece que 
as indústrias instaladas na Zona 
Franca Verde poderão comprar 
máquinas, equipamentos e in-
sumos com isenção do Imposto 
de Importação. O projeto é do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), sendo relatado 

pelo senador Otto Alencar 
(PSD-BA). Engloba indústrias 
localizadas nas áreas de livre 
comércio de Tabatinga/AM; 
Macapá e Santana/AP; Guajará-
-Mirim/RO; Brasiléia e Cruzeiro 
do Sul/AC. Elas já têm isenção 
do IPI para os manufaturados 
feitos com predominância de 
matérias-primas regionais. A 
lista inclui frutos, sementes, 
animais e madeiras, entre 
outros.

Outro projeto a ser analisado 
é o projeto que aumenta a inde-
nização paga por empresas ou 
grupos econômicos que pratica-
rem cartel. O projeto estabelece 
o ressarcimento em dobro às 
partes prejudicadas e multa 
nunca inferior à vantagem 
auferida pela atividade ilícita. 
Não trata de medida inédita na 
legislação. Tanto o Código Civil, 
quanto o Código de Defesa do 
Consumidor preveem o ressar-
cimento em dobro de danos em 
caso de repetição de indébito, 
explica o senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), autor do texto 
relatado pelo senador Armando 
Monteiro (PTB-PE), favorável 
à proposta (Ag.Senado).

Ministro de Minas e Energia quer 
ter equipe indicada até posse

Moro anuncia nomes para a 
PRF e Defesa do Consumidor

aprofundamento em Direito 
e Economia, um advogado 
bem-sucedido”, disse, sobre o 
currículo do novo secretário.

Para Moro, embora os Pro-
cons tenham uma atuação 
muito importante na defesa do 
consumidor, Timm terá o desa-
fi o de atuar preventivamente.

“Diminuindo os conflitos 
individuais, isso representa 

um ganho não só para consu-
midores e fornecedores, mas 
igualmente os custos de reso-
luções desses confl itos dimi-
nuem”, disse. Nesta semana, 
Sergio Moro deve anunciar os 
nomes dos últimos secretário 
e diretores de departamento 
do novo ministério, incluindo 
o secretário Nacional de Jus-
tiça (ABr).

que será ocupado pelo contra-
-almirante José Roberto Bueno 
Junior. “Nós trabalhamos há 
muito tempo junto e eu preciso 
de alguém que possa ser meu 
interlocutor nesse momento 
inicial”, explicou o militar. Ele 
acrescentou que, o que mais quer, 
é montar a equipe, mas não pre-
tende ser precipitado. Primeiro, 
destacou, é preciso conhecer as 
pessoas que estão no ministério.

Albuquerque foi o 20º mi-
nistro confi rmado pelo futuro 
governo. O almirante é, atual-

mente, diretor-geral de Desen-
volvimento Nuclear e Tecnoló-
gico da Marinha. Nascido no Rio 
de Janeiro, Bento Costa Lima 
Leite de Albuquerque Júnior 
começou a carreira na Marinha 
em 1973. Foi comandante em 
chefe da Esquadra, chefe de ga-
binete do Comando da Marinha 
e comandante da Força de Sub-
marinos Brasileira. No exterior, 
o almirante atuou como obser-
vador militar das forças de paz 
das Nações Unidas em Sarajevo, 
na Bósnia-Herzegovina (ABr).

Senado analisa projetos 
que incentivam o 

desenvolvimento regional



A defi nição de receita 

e de faturamento, 

para fi ns tributários, é 

composta por “pitadas” 

de elementos contábeis, 

econômicos e, como não 

poderia deixar de ser, 

jurídicos

Neste último aspecto, 
temperam a defi nição 
principalmente disposi-

ções legais e jurisprudenciais, 
que, em muitos momentos, 
sob o pretexto de aclararem o 
conceito, acabam por torná-lo 
nebuloso.Historicamente, são 
indicadas quatro fontes de 
riquezas hábeis a ensejar a inci-
dência de tributos, quais sejam: 
renda; patrimônio; comércio 
interno, e; comércio externo. 
Contudo, a necessidade de 
ampliar a arrecadação de tribu-
tos, somada à implementação 
de metodologias mais simples 
e à – imbatível – criatividade 
brasileira, levou à tributação 
da receita e/ou do faturamento 
dos contribuintes.

A tentativa de utilizar a re-
ceita como base dos tributos 
não é nova; ela remonta, por 
exemplo, aos anos 1960, como 
exemplifi cado no Recurso de 
Mandado de Segurança nº 
18.162, no qual foi repelida, 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral – STF, a tentativa de 
utilizar como base de cálculo 
do antigo “Impôsto de indústria 
e profi ssões” a receita bruta 
de um escritório “para meros 
contratos”, que não praticava 
outras operações, isto é, onde 
não eram desenvolvidas ati-
vidades profi ssionais. Aqui, a 
receita bruta seria o resultado 
das vendas realizadas. 

Mais à frente, a Lei Comple-
mentar nº 7, de 1970, instituiu 
o Programa de Integração 
Social – PIS sobre o fatura-
mento das empresas. Tal ru-
brica, que refl etia a economia 
daquele momento, estava 
ligada às compras e às vendas 
mercantis, documentadas 
pelas faturas, cujas “remessa 
e aceitação” sintetizavam a 
tradição do que fora vendido, 
disciplinadas pelo Código Co-
mercial, de 19850.

Já a Lei nº 9.718, de 1998, 
que modifi cou, dentre outros 
tributos, a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS, dispôs que a 
base de cálculo do tributo seria 
a receita bruta, assim compre-
endida como o faturamento. 
Não à toa, a tentativa de alargar 
a noção de receita bruta, para 
“a totalidade das receitas aufe-
ridas”, foi rechaçada pelo STF 
no Recurso Extraordinário nº 
390.840. Após alteração no 
Texto Constitucional, foi com a 
promulgação da Lei nº 10.637, 
de 2002, que a Contribuição 
para o PIS não-cumulativa, 
então instituída, passaria a 
incidir sobre “o faturamento 
mensal, assim entendido o total 
das receitas auferidas”. 

Em verdade, independen-

temente de se depreender a 
ampliação da noção de fatura-
mento, a Contribuição para o 
PIS – assim como aconteceu, 
em seguida, com a COFINS 
– naquele regime passava a 
recair sobre a receita bruta – 
produto da venda de bens e 
serviços, ou seja, o autêntico 
faturamento – e “todas as de-
mais receitas”. É dizer, seriam 
computadas vendas de bens 
e serviços, as “operações em 
conta própria ou alheia” e, por 
exemplo, a venda de um imóvel 
(ativo imobilizado).

Em caso referente a expor-
tações e créditos do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços – ICMS, o STF 
defi niu que “receita bruta pode 
ser defi nida como o ingresso 
fi nanceiro que se integra no 
patrimônio na condição de 
elemento novo e positivo, sem 
reservas ou condições” – muito 
se assemelhando ao conceito 
de renda.

Em 2014, foi promulgada 
a Lei nº 12.973, que, além 
de outros efeitos, unificou 
o conceito de receita bruta 
– com expressa remissão da 
legislação, passando a ser as 
vendas de mercadorias, as 
prestações de serviços, as 
operações de cota alheia e as 
“receitas da atividade ou objeto 
principal da pessoa jurídica 
não compreendidas” nas três 
situações anteriores. Além de 
englobar “os tributos sobre ela 
incidentes”.

Posteriormente, no RE 
574.706 – um desdobramento 
de outro julgamento iniciado 
antes mesmo da “Família Sco-
lari” conquistar o “penta” –, o 
Supremo decidiu que o ICMS 
não comporia a base de cálculo 
do PIS e da COFINS, por não 
se tratar de faturamento – de 
acordo com o voto que condu-
ziu o julgamento.

Enfi m, no que tange às con-
tribuições destacadas (PIS e 
COFINS), o que teve início 
nas vendas mercantis, passou 
a englobar também os serviços, 
repelindo-se de plano o seu 
alargamento, para, depois, 
admitir-se num novo regime 
o alargamento da incidência, 
o que foi sucedido pela deli-
mitação jurisprudencial de um 
conceito e, em seguida, uma 
nova disposição legal e uma 
nova manifestação judicial. O 
que teve início no faturamento 
foi compreendido como receita 
bruta, para ser apresentada a 
receita, retornando-se à recei-
ta bruta e ao faturamento, com 
um fermento jurisprudencial.

Após tantas idas e vindas, 
o que, de fato, seriam fatura-
mento, receita bruta e receita 
de acordo com a legislação 
nacional e o Supremo Tribunal 
Federal?

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

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

(**) - É advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas do

Contencioso tributário e 
procedimento administrativo
(jorge.ferreira@ffl  aw.com.br).

Faturamento, receita 
bruta e receita

Edison Carlos Fernandes (*) e
Jorge G.F. da Fonseca Moreira (**)
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R$ 603.004,41 (Seiscentos e três mil, quatro reais e quarenta e um centavos); 2º leilão: R$ 443.877,29 (Quatrocentos 
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OBSERVAÇÕES

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0003822-
83.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
AUGUSTO DE ARAUJO OLIVEIRA, CPF. 367.347.078-73, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$39.277,17 (atualizado até 31/10/2018). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04/12/2018. 

3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013944-
24.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SORAIA DE 
OLIVEIRA, CPF. 298.251.458-38, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, também contra a Eder de Oliveira Nicolletti , movida por AMC - Serviços Educacionais 
LTDA. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de 
R$32.432,23, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertida, ainda, que nos termos do artigo 
525 CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2018. 

RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 06.101.196/0001-97 - NIRE 35300445864 - Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2018
DATA E HORÁRIO: Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2018, às 10 horas. LOCAL: Sede social da Companhia localizada na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 5º andar, Sala 2, Brooklin Paulista Novo, CEP: 04.578-000, Capital do Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do artigo 124, Parágrafo 4° da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). COMPOSIÇÃO 
DA MESA: Senhor Paulo José Dinis Ruas (Presidente); Senhor Sérgio Luiz Pereira de Macedo (Secretário). ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e 
deliberar sobre: (i) a aprovação da 3ª (terceira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia (“Terceira Emissão” e “Notas Promissórias”, 
respectivamente), em 3 (três) séries com as mesmas condições e características, exceto pelas datas de vencimento, nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), que serão objeto de distribuição 
pública, com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 
476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), no valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sob o regime de garantia firme de 
colocação; (ii) a autorização à Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários à 
realização da Terceira Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas 
Promissórias e assinar as respectivas cártulas; (b) contratar instituições financeiras devidamente habilitadas para serem responsáveis pela prestação 
dos serviços de banco mandatário e custodiante de guarda física das Notas Promissórias, bem como pela coordenação e intermediação da Oferta 
Restrita, sob o regime de garantia firme de colocação, o agente fiduciário e a B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”); e (c) 
contratar quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Terceira Emissão, à Oferta Restrita e/ou às Notas Promissórias; e (iii) a ratificação 
de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia anteriormente a esta data no âmbito da Terceira Emissão e da Oferta Restrita. 
DELIBERAÇÕES: Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade dos votos: (i) aprovaram a realização 
da Terceira Emissão de Notas Promissórias da Companhia, as quais terão as seguintes características e condições: (a) Emissão: 3ª (terceira). (b) 
Séries: A Terceira Emissão será realizada em 3 (três) séries. (c) Quantidade de Notas Promissórias: Serão emitidas 20 (vinte) Notas Promissórias, 
no âmbito da Terceira Emissão, sendo: (i) 6 (seis) Notas Promissórias referentes à 1ª série (“Primeira Série”); (ii) 7 (sete) Notas Promissórias referentes 
à 2ª série (“Segunda Série”); e (iii) 7 (sete) Notas Promissórias referentes à 3ª (“Terceira Série”). (d) Valor Nominal Unitário: O valor nominal 
unitário das Notas Promissórias na respectiva Data de Emissão (conforme abaixo definida) será de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais) (“Valor Nominal Unitário”). (e) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) na 
Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). (f) Forma e Circulação: As Notas Promissórias serão emitidas em forma cartular e ficarão custodiadas 
perante instituição financeira a ser contratada, habilitada para a prestação de serviço de custódia de guarda física das Notas Promissórias 
(“Custodiante”). Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 566, as Notas Promissórias circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera 
transferência de titularidade. (g) Comprovação de Titularidade das Notas Promissórias: Para todos os fins de direito, a titularidade das Notas 
Promissórias será comprovada pela posse das cártulas. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade o extrato emitido pela 
B3 em nome dos respectivos titulares das Notas Promissórias quando as mesmas estiverem depositadas eletronicamente na B3. (h) Data de 
Emissão: A data de emissão das Notas Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização (“Data de Emissão”). (i) Prazo e Data de 
Vencimento: As Notas Promissórias da Primeira Série terão prazo de vigência de até 390 (trezentos e noventa) dias contados da Data de Emissão; 
as Notas Promissórias da Segunda Série terão prazo de vigência de até 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias contados da Data de Emissão; e as 
Notas Promissórias da Terceira Série terão prazo de vigência de até 1.121 (um mil, cento e vinte e um) dias contados da Data de Emissão, ressalvadas 
as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido) e Evento de Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido). (j) 
Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente 
nacional, observados os procedimentos definidos pela B3, sendo que todas as Notas Promissórias de todas as séries deverão ser subscritas e 
integralizadas na mesma data, pelo seu Valor Nominal Unitário. (k) Distribuição e Negociação: As Notas Promissórias serão depositadas para: (i) 
distribuição no mercado primário exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos administrado e operacionalizado pela B3, 
sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 - Títulos 
e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Promissórias 
depositadas eletronicamente na B3. Concomitantemente à liquidação, as Notas Promissórias serão depositadas em nome dos titulares no Sistema 
de Custódia Eletrônica da B3. As Notas Promissórias somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois 
de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais (conforme definido a seguir), de acordo com os 
artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 (salvo na hipótese de exercício da garantia firme pela(s) instituição(ões) intermediária(s) da Oferta Restrita no 
momento da subscrição, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM 476), e apenas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos do 
artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539 de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”), considerando que a Companhia esteja 
em dia com as obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 e previstas na seção “Obrigações da Companhia” da cártula das Notas 
Promissórias. Para os fins desta ata, entende-se por “Investidores Profissionais”, nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 539: (i) instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 
(iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor 
superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante 
termo próprio, de acordo com  o Anexo 9-A da Instrução CVM 539; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento, desde que tenham a 
carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos de investimento, administradores 
de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; ou (viii) investidores não 
residentes, nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 539. (l) Colocação e Plano de Distribuição: As Notas Promissórias serão objeto da Oferta 
Restrita, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais e será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das 
Notas Promissórias, a ser prestada por instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”). 
(m) Remuneração: O Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das 
Notas Promissórias incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI 
- Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual, ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), 
acrescida de uma sobretaxa de 3,15% a.a. (três inteiros e quinze centésimos por cento ao ano), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) dias úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, 
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário de cada Nota Promissória, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento da respectiva Nota 
Promissória, de acordo com os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais e Obrigações - CETIP21”, disponível para consulta na 
página da B3 na internet (http://www.b3.com.br), reproduzidos nas cártulas das Notas Promissórias. (n) Pagamento do Valor Nominal Unitário 
e da Remuneração: A Remuneração será paga, juntamente com o Valor Nominal Unitário, em uma única parcela na respectiva data de vencimento 
de cada uma das Notas Promissórias ou, se for o caso, na data de eventual Resgate Antecipado Facultativo ou, ainda, na data de eventual declaração 
de um Evento de Vencimento Antecipado das Notas Promissórias. (o) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Notas Promissórias serão 
realizados na praça da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em conformidade com: (i) os procedimentos da B3, caso as Notas Promissórias 
estejam depositadas eletronicamente na B3, ou (ii) em conformidade com os procedimentos do banco mandatário (“Banco Mandatário”), ou, ainda, 
(iii) na sede da Companhia, diretamente aos titulares das Notas Promissórias, caso as Notas Promissórias não estejam depositadas eletronicamente 
na B3. (p) Eventos de Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado previstos nas Cártulas, a serem 
negociadas e definidas pela Diretoria da Companhia, os titulares das Notas Promissórias poderão declarar antecipadamente vencidas todas as 
obrigações decorrentes das Notas Promissórias e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, e demais encargos e custos previstos nas Notas 
Promissórias (cada evento, um “Evento de Vencimento Antecipado”). (q) Encargos Moratórios: Caso a Companhia deixe de efetuar o pagamento 
de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data da inadimplência até a data do 
efetivo pagamento, independente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) multa moratória convencional, irredutível e 
de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento)  sobre o valor atualizado devido e não pago; e (ii) juros de mora não compensatórios à taxa 
de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, sobre o montante atualizado devido e não pago (“Encargos Moratórios”), sem prejuízo 
da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento. (r) Repactuação: Não haverá repactuação 
das Notas Promissórias. (s) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação 
pecuniária prevista nas Notas Promissórias até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia em que não haja 
expediente comercial ou bancário no local de pagamento das Notas Promissórias, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os 
casos em que os pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento 
coincidir com feriados declarados nacionais, sábados ou domingos. (t) Resgate Antecipado Facultativo: A Nota Promissória poderá ser resgatada 
antecipadamente pela Companhia, a seu exclusivo critério, de forma unilateral, desde que a totalidade das Notas Promissórias de cada série 
referente à Terceira Emissão seja resgatada em uma única data, nos termos da Instrução CVM 566 (“Resgate Antecipado Facultativo”). A Companhia 
deverá comunicar: (i) os titulares das Notas Promissórias, mediante (a) publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Jornal 
Empresas & Negócios”, bem como na página da Companhia na rede internacional de computadores - internet ou, a exclusivo critério da Companhia, 
ou (b) por meio de comunicação individual a cada Titular de Nota Promissória da respectiva série a ser resgatada; (ii) o Agente Fiduciário; (iii) o 
Banco Mandatário; e (iv) a B3, mediante correspondência com confirmação de recebimento, sobre o Resgate Antecipado Facultativo, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data da efetiva realização do resgate (“Edital de Resgate Antecipado Facultativo”). O Edital 
de Resgate Antecipado Facultativo deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (i) a data efetiva para o resgate das Notas Promissórias e 
para o respectivo pagamento aos titulares das Notas Promissórias; e (ii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate 
Antecipado Facultativo. O valor a ser pago aos titulares das Notas Promissórias a título de Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao Valor 
Nominal Unitário acrescido da Remuneração devida desde a Data de Emissão até a data do Resgate Antecipado Facultativo, calculada pro rata 
temporis. Não será admitido o Resgate Antecipado Facultativo parcial das Notas Promissórias. Para fins do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 
566, a Companhia poderá, a qualquer momento a partir da Data de Emissão, realizar o Resgate Antecipado Facultativo de forma unilateral. A 
realização do Resgate Antecipado Facultativo implica extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, nos termos do artigo 5º, 
parágrafo 4º, da Instrução CVM 566. Todos os custos decorrentes do Resgate Antecipado Facultativo serão integralmente incorridos pela Companhia. 
Para as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3, o Resgate Antecipado Facultativo será realizado em conformidade com os 
procedimentos da B3 ou, ainda, caso as Notas Promissórias não estejam depositadas eletronicamente na B3, diretamente na sede da Companhia ou 
em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário. (u) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia por meio da 
Terceira Emissão serão destinados para o pagamento do resgate ou do resgate antecipado, conforme o caso, das notas promissórias comerciais da 2ª 
(segunda) emissão da Emissora. (v) Agente Fiduciário: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46 será 
contratada, às expensas da Companhia, para atuar como Agente Fiduciário e representante dos interesses da comunhão dos titulares das Notas 
Promissórias, conforme termos e condições previstos na cártula e no contrato de prestação de serviços de agente fiduciário. (w) Garantia: A fim de 
garantir o integral, fiel e pontual pagamento e cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que 
venham a ser assumidas pela Companhia, perante os titulares das Notas Promissórias, o que inclui, principalmente, mas não se limita, ao pagamento 
das Notas Promissórias, abrangendo a sua Remuneração, bem como todos e quaisquer outros pagamentos devidos pela Companhia, incluindo o 
pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas da Terceira Emissão e a totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas não se 
limitando, Encargos Moratórios, multas, penalidades, honorários arbitrados em juízo e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como a 
remuneração do Agente Fiduciário, do Banco Mandatário e do Custodiante e todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo 
Agente Fiduciário e/ou pelos titulares das Notas Promissórias em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares das Notas Promissórias (“Obrigações Garantidas”), será constituída 
a garantia de aval, a ser outorgada pelo Senhor Paulo José Dinis Ruas, bem como pela Senhora Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (“Avalistas”) em favor dos 
titulares das Notas Promissórias, obrigando-se como avalistas e principais pagadores, solidariamente responsáveis com a Companhia, pelo 
pagamento de todos os valores devidos nos termos das Notas Promissórias (“Aval”), mediante anuência dos cônjuges, conforme aplicável. O Aval 
será prestado em caráter universal e compreende a totalidade das Obrigações Garantidas. Respondem os Avalistas como principais pagadores de 
toda e qualquer obrigação pecuniária prevista nas Notas Promissórias e que seja exigível nos termos da cártula. O Aval é prestado pelos Avalistas em 
caráter irrevogável e irretratável e vigerá até que todas as Notas Promissórias sejam integralmente liquidadas pela Companhia. Os Avalistas sub-
rogar-se-ão nos direitos dos titulares das Notas Promissórias caso venham a honrar o Aval, total ou parcialmente, nos termos do parágrafo 1º, do 
artigo 899, do Código Civil, sendo certo que os Avalistas somente poderão realizar a cobrança de qualquer valor que lhe seja devido pela Companhia 
após o pagamento integral das Obrigações Garantidas. (ii) aprovaram a delegação de poderes aos diretores da Companhia a praticarem todo e 
qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários à realização da Terceira Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, sem 
limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas Promissórias e assinar as respectivas cártulas; (b) contratar instituições 
financeiras devidamente habilitadas para ser responsável pela prestação dos serviços de Banco Mandatário e Custodiante de guarda física das Notas 
Promissórias, bem como pela coordenação e intermediação da Oferta Restrita, sob o regime de garantia firme de colocação, o agente fiduciário e a 
B3; e (c) contratar quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Terceira Emissão, à Oferta Restrita e/ou às Notas Promissórias; e (iii) 
aprovaram a ratificação de todos os atos praticados pelos diretores da Companhia anteriormente a esta data no âmbito da Terceira Emissão e da 
Oferta Restrita. LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que 
lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo, 18 de outubro de 2018. Paulo José Dinis Ruas - Presidente; Sérgio Luiz Pereira 
de Macedo - Secretário. Acionistas: Amarante Participações Ltda. (Administradora - Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, Serpa Participações Ltda. 
(Administrador -Sr. Paulo José Dinis Ruas e MJR Participações Ltda. (Administrador - Sr. Marcelo Dinis Ruas). JUCESP 510.364/18-4 em 25/10/2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Agricultor deixou de produzir algodão,

milho e feijão para vender vento.

Sandra Mallón/Agência EFE

Longe de um Brasil vio-
lento e inseguro, Luis 
Cardoso, o Piúga, re-

cebe com sorrisos qualquer 
estranho que se aproxime de 
sua casa, que fi ca na cidade 
de Santa Luiza, na Paraíba, 
oferecendo sombra e água 
fresca no terraço. Mas não 
foi a receptividade que fez o 
agricultor, de 73 anos, fi car 
conhecido na região. Piúga 
tornou-se famoso e atraiu 
curiosos por deixar de pro-
duzir algodão, milho e feijão 
para vender vento.

Os problemas enfrentados 
com as fortes secas que di-
fi cultam a produção agrícola 
deram lugar a uma oportu-
nidade gerada pelos ventos 
fortes e constantes registrados 
no Nordeste, o que favorece o 
desenvolvimento de projetos 
eólicos. A “oferta” abundante 
do recurso atraiu a indústria e 
mudou a vida de agricultores 
como Piúga. Há cerca de oito 
anos, ele conta que “estra-
nhos” apareceram em sua casa 
e contaram a ele que queriam 
comprar vento.

A proposta era instalar 
três aerogeradores sobre as 
terras do agricultor, tornando 
a propriedade uma parte do 
complexo eólico de Santa 
Luiza, conduzido pela empresa 
espanhola Iberdrola, através 
da fi lial brasileira Neoenergia. 

Na Paraíba, agricultor
deixa produção convencional 

para vender vento
O agricultor, de 73 anos, fi cou conhecido na região, Piúga tornou-se famoso e atraiu curiosos por deixar 
de produzir algodão, milho e feijão para vender vento

6ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004270-34.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NIVACIR MARACCINI, CPF 
762.361.888-15, que NILTON CÉSAR SIMÕES DE OLIVEIRA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
94.658,05 (atualizado até Dez/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0027923-68.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FERNANDO MEDEIROS REBOUÇAS, CPF 082.398.258-00, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.191,56 (em 01/08/2018), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S.A.
CNPJ/MF: 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 12.11.2018, às 16 horas, na sede social, Rua do Rocio, 350 – 14º andar,  São Paulo, SP. Presença: 
Totalidade dos conselheiros. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg. Secretário: Wilson Pinto Rodrigues. Deliberações 
Aprovadas: A reeleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de (01) um ano, a saber: Diretor Presidente: Firmino 
Matias Lucio JR., brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 6.167.177 SSP/SP, CPF/MF nº 086.909.968-00 e Diretor: 
Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG nº 6.531.873 SSP/SP, CPF/MF nº 052.425.568-70, 
ambos com endereço comercial em São Paulo, os quais serão revestidos em seus cargos e declarando não estarem incursos 
em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.11.2018. 
Conselheiros: Rafael Novellino, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto Matias Lucio 
Mendonça,  Firmino Matias Lucio Júnior, Wilson Pinto Rodrigues. Diretores Reeleitos: Firmino Matias Lucio Júnior,  
Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 549.997/18-0 em 28/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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FE não serviam para nada. Mas 
agora há vento, e eu alugo”, 
afi rmou. Para ele, a ideia de 
vender vento era “impossível” 
de ser verdade. No entanto, 
com a renda que recebe agora 
com o aluguel de suas terras, 
Piúga consegue ajudar os 
fi lhos e netos.

“Antes isso era uma região 
seca, e ninguém queria um 
terreno aqui, mas desde que 
os moinhos chegaram, todo 
mundo está interessado. Foi 
por isso que deixei de traba-
lhar com algodão para vender 
vento”, explicou. Em 2020, 
a Neoenergia iniciará uma 
ampliação da usina próxima 
ao terreno de Piúga para 
construir mais 15 parques 
eólicos. Desta forma, o local 
será o maior complexo do tipo 
da América Latina.

Segundo relatório da Abe-
Eólica, 14% da energia pro-
duzida no Brasil é a partir de 
vendas. No Nordeste, o índice 
chega a 70%, motivo pelo qual 
a região começa a atrair uma 
série de investimentos no se-
tor. Além disso, o Brasil vem 
escalando postos no ranking 
de países mais geram energia 
eólica no mundo. Atualmente, 
o país ocupa o oitavo lugar, 
segundo o Conselho Global 
de Energia Eólica (GWEC), 
com 7 mil aerogeradores em 
funcionamento e 569 parques 
eólicos, a maior parte deles no 
Nordeste.

“Nunca tinha ouvido falar que 
podíamos vender o vento”, 
explicou Piúga, ainda incrédulo 
com a proposta que recebeu. 
Para a construção do complexo 
eólico formado pelos três par-
ques hoje em funcionamento 
na região, a Neoenergia aluga 
as terras de 23 famílias, e uma 
delas é a de Piúga.

Não só o agricultor fi cou 
ressabiado com a proposta que 
recebeu da empresa. Quando 
contou à esposa que tinha re-
cebido uma oferta para vender 
vento, ela recebeu a notícia 
com desconfi ança. “Minha mu-
lher achava que perderíamos o 
pouco que tínhamos, mas eu já 
tinha dado minha palavra, não 

podia voltar atrás”, revelou o 
agricultor, que agora agrade-
ce por ter tomado a decisão. 
Piúga é fi lho de agricultores, 
mas fi cou órfão de pai e mãe 
aos 14 anos. Depois disso, ele 
se criou sozinho, junto com os 
14 irmãos. A família tinha vá-
rias propriedades, que foram 
divididas entre os fi lhos. Cada 
um fi cou com 50 hectares.

Foi assim que Piúga come-
çou a trabalhar como agricul-
tor e a plantar algodão, milho 
e feijão. No entanto, as fortes 
secas, especialmente as da 
década de 80, atrapalharam 
a produção agrícola, trazendo 
grandes difi culdades à família. 
“Ninguém queria essas terras, 

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 – NIRE 35.300.414.594

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de junho de 2018
1. Data, Hora e Local: No dia 29/06/2018, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Hungria, nº 514, 
10º andar, conjunto 101, sala 7, Jardim Europa, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores (“Lei 6.404/76”), em virtude 
da presença da totalidade dos acionistas da Companhia (“Acionistas”), conforme assinaturas constantes do “Livro 
de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, Presidente; e Sr. André Ferreira de 
Abreu Pereira, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Consignar a renúncia do Sr. Luiz Renato Paim Fernandes ao cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Eleger o novo membro do Conselho de Administração da 
Companhia. 5. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Consignar a renúncia do Sr. Luiz Renato Paim Fernandes, 
RG nº M-3.590.084 SSP/MG, CPF/MF nº 686.206.406-15, ao cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data e arquivada na sede social; e 5.2. 
Eleger o Sr. José Roberto Salvini, RG nº 19.277.003-2 SSP/SP, CPF/MF nº 129.538.808-10, para o cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia, em continuação ao mandato do Sr. Luiz Renato Paim Fernandes, a 
encerrar-se na AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2018. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara, sob as penas da lei, que se obriga 
a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia, bem como que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos 
do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada; e (ii) atende aos requisitos de reputação ilibada, bem 
como não ocupa nenhum cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não 
tem, nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da 
Lei nº 6.404/76, conforme alterada. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo/SP, 29/06/2018. 
Assinaturas: Mesa: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, Presidente; e André Ferreira de Abreu Pereira, Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 538.528/18-7 em 13/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de dezembro 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.

Página 6

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 10 de Dezembro de 2018. Dia de Nossa Senhora do 
Loreto (padroeira dos aviadores), Santa Joana Francisca de Chantal, 
Santa Júlia, São Melquíades, São Gregório III, São Hermógenes, Santa 
Eulália, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é o dinamismo. Dia do 

Palhaço e Dia Internacional dos Direitos Humanos. Hoje aniver-
saria o ator Floriano Peixoto que faz 59 anos, a cantora Cássia Eller 
que nasceu em 1962, a atriz Luma de Oliveira que completa 54 anos, a 
atriz Luciana Vendramini que nasceu em 1972 e o nadador Luiz Lima 
que chega aos 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau tem caráter agradável e busca 
os conhecimentos secretos e místicos. Enérgico, independente defende 
suas crenças mesmo que não sejam as mesmas das outras pessoas. 
Quando se sente motivado prefere tomar a frente a receber ordens. 
Quer saber a verdade, acima de tudo, indo além das aparências no seu 
dia a dia. Natureza livre expressa seus desejos abertamente e procura 
realizá-los de forma independente. O gosto pelo perigo pode acarretar 
acidentes em alguns períodos da vida.  

Dicionário dos sonhos
BATOM – Usar batom: você está cercado (a) por 
amizades falsas. Outras pessoas usando batom: 
traição profi ssional. Comprar batom: frivolidade. 
Homem com batom nos lábios: problema conju-
gal. Números de sorte: 05, 15, 22, 27, 49 e 50.

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

Esta segunda é o quarto dia da lunação. A Lua em Capricórnio fi ca fora de curso às 19h28 até ingressar em Aquário 
as 21h41. Durante o dia a a lua capricorniana se torna grande aliada para se encontrar soluções no trabalho. A 
noite é melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Não estamos atentos o sufi ciente para 
lidar com isso. A noite clima mais social e maior generosidade e boa vontade. Maior aproximação entre as pessoas. 
Um toque de encantamento ajudará a atrair quem se deseje. Com a Lua em Aquário no fi nal da noite será mais 
fácil nos adaptarmos às pessoas e aos ambientes nesta segunda-feira. 
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Com a Lua em Aquário a noite 
procure reunir pessoas e tomar 
decisões. Tudo que sua mente 
criar agora poderá ser feito depois. 
Sentimentos marcantes, uma nova 
paixão, talvez um amor profundo 
ou até mesmo uma forte amizade 
lhe dará momentos felizes. 77/377 
– Vermelho.

Melhore as relações mostrando 
interesse por assuntos que atraiam 
a atenção das pessoas próximas. A 
Lua em Capricórnio dá a dose certa 
de liberdade para criar e executar 
atividades novas. Viagens podem ser 
planejadas e iniciadas neste fi nal de 
2018. 19/219 – Amarelo.

Disposição para boas relações com 
todos, e isso será importante para 
sua felicidade. O dia é bom para 
pessoas idosas e doentes, mas é 
impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Se insistir sofrerá perdas 
por suas atitudes e pela intolerância 
e falta de consideração por alguém. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua na fase Nova terá ajuda 
para perceber melhor o ambiente. 
Ótimo para reunir amigos, participar 
de reuniões, festas e o dia é estimu-
lante para relações bem expansivas 
a noite com a Lua em Aquário. Evite 
fugir de mudanças na rotina, que 
ajudam a renovar suas energias. 
92/792 – Branco.

Algumas dúvidas poderão trazer 
perturbações e obstáculos neste 
momento em que o Sol está em 
Sagitário. Não deixem que elas 
persistam e afastem amizades. Evite 
alimentar algum desejo impossível, 
mas satisfaça aquele que você pode 
realizar. 02/202 – Amarelo.

Com Sol na casa da família fi que 
perto dos pais, fi lhos e irmãos, reali-
zando aquilo que eles tanto desejam. 
A insubordinação pode ser negativa 
demais. As viagens e contatos a 
lugares distantes aumentam sua 
disposição para amar e ser amado 
nesta semana. 12/412 – Verde.

Um novo ciclo de vida começa, com 
novas oportunidades e maior moti-
vação para alcançar seus desejos no 
próximo ano que se aproxima. A Nova 
ajuda a iniciar projetos. Mantenha-
se fi el aos acordos que foram feitos 
anteriormente, evitando voltar atrás 
por motivos egoístas. 40/140 – Verde.

O Sol nos últimos graus de seu signo 
aumenta seu interesse pela vida e 
pela relação a dois. Se estiver com-
pletando aniversário poderá receber 
o que lhe é devido em breve. Apro-
veite para um momento especial 
com algo novo e extraordinário no 
fi nal destra segunda.  20/320 – Azul.

Não mude nada na rotina, reze e 
medite até chegar o seu aniversário. 
O ideal é fazer planos, mas não os 
executar ainda. Não mude o seu ritmo 
nos relacionamentos amorosos e nem 
se aventure em nada novo nesta fase 
mais delicada do ano que vai até o 
seu aniversário. 80/480 – Branco.

A insubordinação e uma reação ne-
gativa a qualquer tipo de autoridade 
fi cam bastante ampliadas. Precisa 
resolver assuntos pendentes e tomar 
decisões importantes antes que o 
passe para a sua casa doze. Por isso 
resolva qualquer situação que esteja 
pendente logo. 09/509 – Cinza.

Por enquanto ainda precisa manter 
a harmonia, evitando brigas no re-
lacionamento amoroso, que podem 
diminuir o desejo e a intensidade se-
xual. A segunda-feira deve ser muito 
boa para usar de determinação 
com a Lua no signo de Capricórnio . 
47/747 – Azul.

O Sol ainda na casa três provocará 
mudanças radicais e irá alterar 
seu ritmo de vida. Neste momento 
deverão renovar o prazer sexual e 
viverem bons momentos íntimos. Os 
últimos dias do ano deverão ser mais 
agitados socialmente, fará amigos. 
89/389 – Azul.

Simpatias que funcionam
Tirar uma paixão da cabeça: Pegue uma folha de 
pape l de seda branco virgem, caneta azul, pedaço 
de fi ta adesiva. Escreva o nome do seu ex-amor 
no papel e, pendure-o atrás da porta de entrada 
de sua casa. Passados 3 dias, pegue o papel com 
a mão esquerda e reze sete vezes o Pai Nosso. Em 
seguida, use o papel no bolso por uma semana. Ao 
fi nal do período, jogue a folha em água corrente. 
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INICÍO A COLUNA comentando o mal aproveitamento da 
jornalista Rosana Jatobá na Rede TV. A profi ssional chegou 
á nova casa em meio a muitos planos da emissora de ampliar 
seu jornalismo com muito investimentos, coisas que não 
aconteceram.

E NESTE UM ANO DE CASA, NÃO SÓ A REDE TV NÃO 

LANÇOU UM NOVO JORNALÍSTICO, COMO ROSANA 

JATOBÁ ainda não encontrou um posto fi xo. A estreia da 
jornalista na TV aconteceu como repórter matinal da Band. 
Fez o caminho de muitos profi ssionais do jornalismo.

ROSANA ENTÃO FOI CONTRATADA PELA GLOBO 

EM 2000. Na emissora foi âncora do tempo nos principais 
telejornais, além de apresentadora substituta. Porém deixou a 
Globo em 2014, e nesse meio tempo passou pelo canal National 
Geografhic onde fi cou pouco tempo.

MAIS TARDE, ASSINOU COM A REDE TV. No momen-
to a jornalista  segue de stand by na emissora, até porque a 
Rede TV precisa investir mais no jornalismo e abrir mão de 
locar vários de seus horários para igrejas e concessionários. A 
emissora ainda não aprendeu viver sem esse dinheiro.

APESAR DE SER DISCRETÍSSIMA COMO SEMPRE, 

A APRESENTADORA LUCIANA GIMENEZ, ao que tudo 
indica, estaria vivendo um romance com o empresário brasi-
leiro Augusto Garcia, que mora em Nova York. Fontes bem 
informadas garantem que eles já estão juntos há três meses.

A ATRIZ MARINA RUY BARBOSA FARA DUETO COM 

ROBERTO CARLOS no tradicional especial de fi m de ano 
da Globo. Os ensaios já tiveram início nos estúdios da Urca no 
Rio de Janeiro. Mariana afi rmou que realiza um grande sonho 
por também ser fã incondicional do rei.

O NAMORADO DE FÁTIMA BERNARDES, DEPUTA-

DO FEDERAL TÚLIO GADELHA, teve alta do hospital em 
Recife recentemente. Ele foi internado após ser diagnosticado 
com trombose nas pernas. A apresentadora, que passou uma 
semana na Europa com ele, publicou no seu instagran que 
agora está tudo bem e ela aliviada.

CAROLINA DIECKMANN FOI ACUSADA PELOS 

INTERNAUTAS DE GORDOFOBIA por comentários na 
TV, quando falou da sua última gravidez. A atriz afi rmou que 
engordou 20 quilos e que a magreza sim é a única forma da 
beleza. Carolina foi detonada pelos internautas, mas não quis 
comentar as críticas.

O HUMORISTA CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA, 

QUE HERDOU O BANCO DA ‘PRAÇA É NOSSA’ desde 
1987, afi rmou no programa da Tatá Werneck que tentou atuar 
diferente de seu pai. Ele ainda afi rmou que está a três décadas 
no SBT e queria um contrato vitalício, mas Sílvio Santos não 
permitiu.

FRASE FINAL:  Os conceitos e princípios fundamentais da 
ciência são criações livres do espírito humano (Albert Einstein). 

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

Portugal foi escolhido, 
pelo segundo ano conse-
cutivo, como o “melhor 

destino turístico do mundo”, 
de acordo com os prêmios 
World Travel Awards. No ano 
passado, os lusos bateram 
recorde de visitantes, aco-
lhendo mais de 24 milhões 
de turistas e crescendo cerca 
de 12% ao ano. “É incrível”, 
disse a secretária de Turismo 
de Portugal, Ana Mendes Go-
dinho, ao receber o prêmio, 
um dos mais valorizados no 
mercado mundial do turismo. 
“É um prêmio a todos os que 
trabalham no setor turístico”.

O mais importante para Por-
tugal, segundo a secretária, é 
que o crescimento não é ape-
nas quantitativo, mas também 
qualitativo, já que o volume de 
recursos trazidos para o país já 
cresceu 11,4% em 2018.

O santuário de Fátima recebe mais de 9 milhões de turistas por ano.

Portugal é eleito o melhor 
destino turístico do mundo
O turismo religioso também é uma aposta para que Portugal continue forte no mercado de viagens, 
tanto que foi criada uma plataforma para promover destinos como o santuário de Fátima

português e espanhol têm de-
senvolvido um programa para 
“vender” a península ibérica 
como um único destino. A am-
pliação das rotas aéreas entre 
Portugal e outros países foi um 
fator marcante para alavancar 
a entrada de turistas, já que 
possibilitou a conexão com 
grandes mercados, como o 
Brasil, a China e o Japão.

O turismo religioso também é 
uma aposta para que Portugal 
continue forte no mercado de 
viagens, tanto que foi criada 
uma plataforma para promover 
destinos como o santuário de 
Fátima, o Caminho de Santiago 
ou regiões de grande infl uência 
judaica. Em 2018, o turismo 
tem crescido em praticamente 
todas as regiões portuguesas, 
como Porto, Lisboa, Alentejo, 
Algarve, Centro ou ilhas (Agên-
cia EFE).
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Além dos amantes da culinária, a Itália também 
conquistou os apaixonados por música. O país é 
o destino preferido entre turistas que viajam por 
interesses musicais, deixando para trás Alemanha, 
Áustria, França e Reino Unido. As informações 
surgiram de um relatório sobre turismo musical 
na Itália e no Vêneto, produzido sob curadoria da 
Fondazione Santagata, para a associação “Econo-
mia della Cultura”, que promove o desenvolvimento 
da economia no setor de bens culturais. 

Esses viajantes querem assistir a óperas líricas e 
a concertos nos mais belos teatros italianos, além 
de participar de festivais musicais e visitar os locais 
de origem de grandes compositores clássicos, como 
Verdi, Puccini, Rossini e Donizetti. Aproveitando 
a ida ao país, os turistas acabam alargando a ex-
periência cultural no território, visitando museus 
e vilarejos. O estudo aponta ainda que o turista 
musical é exigente e investe muito em experiências 
de qualidade. 

Esse viajante é autônomo na organização de seus 
passeios (cerca de 80% planejam sozinhos) e costu-
ma viajar com amigos que também são apaixonados 
por música. Segundo o estudo, aproximadamente 
72% desses turistas usam a internet para buscar 
informações sobre viagens e escolher seu destino. 
Das prestigiosas salas de apresentação ao alto 
artesanato na realização de cenografi a, a Itália se 
destaca com uma vasta oferta lírica e artística.

Itália vira destino preferido para turismo musical

Os turistas querem assistir a óperas líricas e a 

concertos nos mais belos teatros italianos.

Em 2017, o faturamento do 
setor turístico português, que 
representa 10% do PIB nacio-
nal, chegou a 15 bilhões de 
euros. Segundo Ana Godinho, 
“entre janeiro e outubro deste 
ano, já é possível observar um 

aumento de 1,5 bilhão de euros 
em 2018”.

Concorriam ao prêmio diver-
sos países, como África do Sul, 
Brasil, Estados Unidos, Grécia, 
Índia e Espanha, entre outros. 
Recentemente, os governos 

O Teatro alla Scala, de Milão, recebe 250 mil 
visitantes ao ano, e o Teatro La Fenice, de Veneza, 
160 mil visitantes, o que o coloca na frente até 
de importantes museus da cidade em termos de 
público. Por fi m, os festivais de música têm movi-
mentado o turismo e a economia na Itália. O Festival 
de Caracalla, em 2017, gerou 4,1 milhões de euros 
graças a seus 77.610 espectadores. O Macerata 
Opera Festival chegou a 36.500 espectadores, 
com mais de 1,2 milhão de euros em vendas. Já 
o Rossini Opera Festival, em 2018, atingiu 18.260 
espectadores, com quase 1,4 milhão em fatura-
mento. Neste caso, 67% do público era composto 
por estrangeiros (ANSA).
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SASABEDORIA DOS ANJOS 
canalizada por

Sharon Taphorn.
Esperança. Mantenha-se 

positivo. Às vezes é um desafi o 
permanecer positivo, então, quan-
do for, encontre algo que o ajude a 
se agarrar à esperança. Esta é uma 
força poderosa e quando você pode 
se ligar a ela, sua coragem surge. 
Dê um passo para trás e olhe para 
a luz. Esta mensagem é para lhe 
assegurar que um novo começo 
está a caminho. Concentre-se pu-
ramente em um resultado positivo 
e, se você não se sentir apoiado 
em seu mundo físico, saiba que 
seus anjos estão com você a cada 
passo do caminho, lembrando-lhe 
de sua magnifi cência. Pensamento 
para hoje: Lembre-se de quem 
você é um ser infi nito e poderoso 
que pode mover montanhas. Fique 
em seu poder e saiba que você está 
seguro. E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos 
e Guias. http://www. playingwith-
theuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond – 
reginamadrumond@yahoo.com.br
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Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Marise Berg – Europa – 108 receitas veganas, 
com fotos incríveis, que realmente ensejam o ato 
degustatívo, seja o leitor adepto ao não, da fi losofi a 

Ayurvedica . Como diz a autora:” Há mais mistérios entre o céu da 
boca e a terra que supõem nossas papilas”. Muito apropriado para 
o momento festivo, para evitar-se exageros gastronômicos, que 
normalmente levam a problemas as vezes incontroláveis. Este 
humilde escriba testou e aprovou. Saudável e muito gostoso!

O Céu da Boca: Guia de 
nutrição para o corpo e a 
consciência

Amadeu Roberto Garrido de Paula – Gustavo 

Andrade (Ilustr) - De Leon – Do alto de suas habilidades 
jurídicas, o experiente profi ssional deixa-se levar por ideias 
aguerridamente libertárias, bem joviais, e lança nesta obra, 
um olhar poético e prosaico , que mais se assemelha a um 
chamamento geral, pela preservação da liberdade de todo ser 
vivente. Há bons dedos de prosa, para palanque, e poesias 
doces e ácidas, depreendidas de um’ alma irrequieta, volta ao 

bem comum. Muito bom!

Poesias e Prosas
sob a Tempestade

Ana Rosa Costa – Odilon Moraes (Ilustr) 

– Positivo – Com uma visão introspectiva sobre o 
ideário de duas crianças que observam um ninho 
de passarinhos. Toda sorte de cenas imaginárias, 
todavia, com boa realidade, lastreada no cotidiano 

dos humanos, são ponteadas por graciosas ilustrações, numa 
aquarela em tons quiméricos. Eles comentam, como será a vida 
dentro do ninho. Para ser lido aos pequeninos, os infantes alfabe-
tizados irão delirar e os adultos adorarão. Sensibilidade em alta!

Casa de Passarinho

Sandra Sahd – Bill Borges (Ilustr) – Loyo-
la – Uma história, aliás, mini biografi a do padre 
americano Haroldo Rahm, dotado de uma bondade 

impar e despojamento, absolutamente exemplar. Toda história 
é contada em versos e cada página com ilustrações que alavan-
cam com rara magnitude em cada frase. Uma ode ao amor e 
justíssima homenagem!

Medo de Nada, Só Amor:
A semente de um jesuíta

Margareth Darezzo – Bruno Nunes (Ilus-

tr) – Melhoramentos – Verdadeira obra prima, que 
tem o condão de abrir o universo e estimular o recém-nascido 
a iniciar uma viagem vivencial pelo novo cotidiano. Além dos 
ensinamentos práticos de manuseio, ilustrações que ensejam 
atos de amor e carinho, há um CD, que conta com direção e 
arranjos do renomado maestro musicista Pichu Borrelli, com 
cantigas e brincadeiras, que certamente acalentarão dias e noites 
dos pequenos felizardos, e facilitarão sua plena adaptação. Fará 

o encantamentos da família!

Quem Vem Lá?: Música e 
brincadeira para o bebê

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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EMPRESAS SEM MOVIMENTO
As empresas sem movimento são obrigadas a entregar a EFD-Reinf? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA RECOLHIMENTOS DE DIFERENÇAS ANTERIORES A IMPLANTA-
ÇÃO DA DCTFWEB, DEVEMOS CONTINUAR UTILIZANDO A GUIA GPS?

Esclarecemos que é de nosso entendimento que diferenças anteriores a 
DCTFweb devem ser recolhidas via GPS com a devida informação em SEFIP.

ATRASOS CONSTANTES
Funcionário que atrasa constantemente têm os atrasos descontados 
em folha, poderá a soma dos minutos converter em dias para reduzir 
o gozo de férias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA 
Os adicionais de Insalubridade e Periculosidade e também a comis-
são, entram na base de cálculo para pensão alimentícia? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS COLETIVAS NÃO PODEM INICIAR 02 DIAS QUE ANTECEDA 
O DSR E FERIADO? 

Esclarecemos que para fins de férias coletivas nosso entendimento é 
que deve sim a empresa observar a data de início do descanso, não 
podendo ocorrer no período de dois dias que antecede feriado ou dia 
de repouso semanal remunerado.

NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS
Qual é a regra para mudança do período aquisitivo, para concessão das 
férias coletivas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAR HORAS EM ATRASO
Descontos por atraso podem ser compensados do banco de 
horas, podendo ficar negativo? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

“Em parte dos casos, a causa não é 
identifi cada – no caso das idiopá-
ticas, o cérebro é saudável, po-

rém, possui atividade elétrica aumentada. 
O tratamento por medicamentos, então, 
é mais indicado”, afi rma a dra. Valentina 
Nicole de Carvalho, da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN).

Nas demais situações, o indivíduo 
pode até necessitar de uma intervenção 

cirúrgica, uma vez que estas convulsões 
são causadas por lesões cerebrais como 
traumatismos cranianos, infecções como 
meningite, doenças degenerativas, tumo-

Convulsão: 
doença ou 
sintoma?

As convulsões são causadas por atividade elétrica 
anormal e excessiva do cérebro por causa 

sintomática ou idiopática.
res, entre outros. Estes episódios também 
podem ocorrer quando há o uso excessivo 
de drogas ilícitas ou abstinência delas. 
Para o tratamento cirúrgico, é retirada 
a região cerebral que gera as crises, no 
entanto, não signifi ca que o paciente não 
possa apresentar sequelas motoras entre 
outras.

“Nem sempre a cirurgia é a melhor 
indicação, pois se a área for eloquente e 
propensa a ser prejudicada, a sequela não 
compensaria o benefício. As crianças são as 
mais indicadas para este processo devido a 
sua melhor recuperação. A terapia medica-
mentosa é sempre a primeira medida e com 
uma boa resposta, na maioria dos casos. 
Vale lembrar que todo medicamento tem 
efeito adverso, por isso é muito importante 
informar as reações ao paciente”, afi rma a 
Dra. Valentina.

As crises convulsivas constituem a prin-
cipal manifestação clínica da epilepsia. 
A neurologista explica que a propensão 
ao quadro epilético é mais comum nos 
extremos da vida. “Nos primeiros dois 
anos de vida, o cérebro está em desenvol-

vimento e os neurotransmissores estão se 
organizando, o que torna a criança mais 
vulnerável. Isso volta a acontecer com o 
idoso por conta das doenças degenerativas 
e da alta incidência de quedas com trauma 
craniano”, esclarece.

As crises epilépticas duram de 2 a 3 
minutos – neste período, é preciso fi car 
atento aos eventos que podem ocorrer 
ao indivíduo. Em casos de convulsões, o 
importante a se evitar são as quedas, que 
podem ser graves. Recomenda-se, em 
caso de crise, colocar o paciente de lado, 
afastar qualquer objeto pontiagudo ou que 
difi culte sua respiração, não tentar puxar 
a língua e não oferecer nenhum tipo de 
alimento.

Quando há crise de ausência, caracteri-
zada pela perda súbita de contato com o 
ambiente, olhar vago e comprometimento 
da consciência, caso o paciente esteja em 
alguma atividade cotidiana, como dirigir 
ou nadar, o envolvimento da consciência 
pode ocasionar algum acidente. 

Fonte: Academia Brasileira de Neuro-
logia (ABN).
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Patricia P. S. Oliveira (*)

O verão é tempo de praia, 
de carnaval, de dias mais 
compridos e ensolarados e, 
para muita gente, período de 
muita diversão. 

Além disso, é a estação que 
acolhe uma das épocas mais 
festivas do ano, devido os 
feriados do Natal e Réveillon. 
Com tantos motivos para 
festas e comemorações, é co-
mum ganhar alguns quilinhos 
a mais entre o peru natalino 
e o champanhe que brinda a 
virada do ano. 

Para não ter que correr atrás 
do prejuízo depois de 1º de 
janeiro, confi ra aqui algumas 
dicas para manter a forma (e 
a saúde!) neste fi m de ano: 

• Beba muita água - O tem-
po voa quando estamos nos 
divertindo, é verdade. Um dia 
de sol na praia, por exemplo, 
tem o poder de lavar a alma 
e fazer com que esqueçamos 
de todos os problemas do 
cotidiano. Porém, ter a cabe-
ça leve não nos isenta desta 
importante necessidade do 
corpo humano. Ingerir líqui-
dos, principalmente água, já 
é crucial durante todo o ano 
– imagine só na praia, com o 
sol ardendo e atividades que 
envolvem altos gastos calóri-
cos, como natação ou vôlei. 

Aqui, vale lembrar: não pen-
se, também, que a tradicional 
água pode ser substituída 
por uma cervejinha. O álcool, 

Evite os quilinhos a mais 
durante o verão

saladas, e o outro lado deve 
ser dividido entre uma pro-
teína magra e legumes, arroz 
(de preferência, integral) ou 
hortaliças, como batata, aipim 
ou inhame. 

E não se esqueça de ma-
neirar no álcool, também. 
Muita gente gosta de ir para a 
balada ou pular carnaval com 
uma cerveja na mão, e não há 
mal nisso. A dica aqui é: beba 
uma garrafi nha de água entre 
cada dose de bebida a fi m de 
diminuir seu consumo total.  

O verão e o fi m do ano são 
tempos para diversão e rela-
xamento. Com as dicas acima, 
você pode curtir à vontade, 
sem ter que voltar à rotina 
com quilinhos indesejados na 
bagagem. Além disso, é possí-
vel iniciar desde já o projeto 
verão 2019-2020.  

(*) - É nutricionista do HSANP,
centro hospitalar localizado na zona 

Norte de São Paulo.

inclusive, pode acelerar ainda 
mais a desidratação. Confi e 
no básico: com água e água 
de coco, não tem erro. Vale 
até pedir um suco no fi nal da 
tarde (de frutas e sem açúcar, 
de preferência); 

• Evite exageros – a regra 
vale para o ano inteiro, mas é 
bom ressaltá-la nesta época. 
A ceia de Natal traz quitutes 
culinários incríveis, porém 
gordurosos. Não há necessida-
de de passar vontade, é claro, 
mas também não precisa en-
cher metade do seu prato com 
aquela coxa de peru enorme. 
O mesmo vale para o camarão 
frito da praia, ele é uma delícia 
e, para muitos, parte essencial 
de uma praia. 

Porém, uma porção para divi-
dir entre amigos já basta, em vez 
de duas, três ou até quatro. Se 
quiser seguir uma alimentação 
rigorosa, siga esta receita: me-
tade de seu prato deve conter 
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Você sabe que não é só a aparência física que 
muda com a idade. Nossos órgãos, tecidos e 
funções também sofrem com o envelhecimento. 
Um dos efeitos desse processo é a diminuição 
da força da musculatura respiratória. A boa 
notícia é que um estudo brasileiro, publicado 
no jornal científi co Clinics, mostrou que o 
Pilates, associado a um treinamento muscular 
inspiratório, proporciona melhora da função 
pulmonar e do condicionamento físico nas 
pessoas com mais de 60 anos.  

Segundo a fi sioterapeuta, Walkíria Brunetti, 
especialista em Pilates e RPG, a diminuição 
da força muscular é uma característica muito 
marcante no processo do envelhecimento e 
atinge todas as cadeias musculares, inclusive 
os músculos responsáveis pela respiração. “A 
redução da capacidade respiratória nos ido-
sos tem impactos importantes no dia a dia. O 
cansaço surge mais facilmente. As atividades 
simples, como varrer o chão, passear com o 
cachorro ou subir uma escada podem se tor-
nar mais desgastantes, causando falta de ar e 
fadiga”, explica.

A explicação para as difi culdades respirató-
rias em idosos está na fi siologia da respiração. 
A capacidade pulmonar de se expandir na 
inspiração e de voltar ao normal na expiração 
se chama complacência pulmonar. Esta com-
placência pode aumentar, especialmente em 
idosos ou em pessoas com enfi sema pulmonar, 
devido à perda das fi bras elásticas. “Com 
isso, o pulmão se expande, mas não volta ao 
normal, difi cultando a saída completa do ar 

Estudo aponta que Pilates
melhora a função pulmonar na terceira idade

abdominal, das funções neuromusculares e da 
condição aeróbica dos participantes.

“Os músculos abdominais são essenciais 
para o controle da expiração. Portanto, o 
fortalecimento dessa cadeia muscular é muito 
importante para quem apresenta complacência 
pulmonar aumentada e o Pilates atua nessa 
função de aumento da força”, ressalta Walkíria. 
“Além disso, a respiração é um dos princípios 
para executar os exercícios do Pilates de forma 
correta. Vale lembrar que no Pilates, a expira-
ção é um dos movimentos mais importantes, 
pois depende da contração forçada dos mús-
culos do CORE, que participam da respiração, 
como por exemplo, o diafragma. E um dos 
principais benefícios do Pilates é justamente 
o fortalecimento dos músculos do CORE”.

Embora muitas pessoas hoje aderiram ao 
Pilates como uma prática esportiva, é im-
portante ressaltar que algumas modalidades, 
principalmente as mais recentes, não são in-
dicadas para todas as pessoas. “O ideal é que 
pessoas com problemas de saúde como idosos 
e gestantes, principalmente, procurem fazer 
aulas de Pilates mais individualizadas, com 
acompanhamento de um fi sioterapeuta espe-
cialista no método. Para esse público, o mais 
indicado é o Studio Pilates, que é a modalidade 
feita nos aparelhos”, reforça Walkíria. Como 
uriosidade fi nal, o criador do Pilates, Joseph 
Pilates, era asmático. Assim, ele praticava 
diariamente os exercícios respiratórios do seu 
método, inicialmente chamado de contrologia 
(agenciahealth). 

inspirado. E sabe-se que uma expiração efetiva 
é essencial para eliminar o CO2, para fazer as 
trocas gasosas e para melhorar a ventilação e 
a oxigenação dos tecidos, fatores essenciais 
para um envelhecimento saudável”, comenta 
Walkíria.

Em relação aos resultados da pesquisa, a 
fi sioterapeuta ressalta que o achado mais im-
portante foi que o Pilates melhorou de forma 
signifi cativa a Pressão inspiratória máxima 
(PImáx), que refl ete a força dos músculos 
inspiratórios. Também houve melhora da 
Pressão expiratória máxima (PEmáx), da força 
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China e Coreia do 
Norte mostram 
confi ança no diálogo 
com EUA

Os ministros das Relações Exte-
riores da China, Wang Yi, e da Coreia 
do Norte, Ri Yong-ho, mostraram na 
sexta-feira (7) sua confi ança de que 
o diálogo com os Estados Unidos 
continue para avançar rumo à des-
nuclearização da península. Os dois 
ministros se reuniram em Pequim 
como parte da visita de Ri à China 
para fortalecer os laços bilaterais, 
que estão em alta após as três visitas 
do líder norte-coreano Kim Jong-un 
ao país asiático este ano para se 
reunir com o presidente Xi Jinping.

O porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da China, 
Geng Shuang, informou que Wang 
destacou durante o encontro que 
a situação na península “continua 
melhorando” e reiterou a disposi-
ção de Pequim para seguir traba-
lhando com Pyongyang para avan-
çar rumo à desnuclearização. Geng 
disse que espera que “a Coreia do 
Norte e os EUA mantenham seu 
diálogo” e assim consigam cumprir 
com as pautas estipuladas por Kim 
e o presidente americano Donald 
Trump em sua histórica reunião 
realizada em Singapura em junho.

O chanceler norte-coreano, por 
sua vez, destacou “o importante 
progresso” nas relações bilaterais 
com a China e ressaltou seu interes-
se em seguir trabalhando conjunta-
mente com Pequim para conseguir 
a paz e a estabilidade regional. 
“(Ri) assegurou que a Coreia do 
Norte segue comprometida com 
a desnuclearização. Esta posição 
não mudou”, explicou o porta-voz 
chinês em entrevista coletiva.

O ministro norte-coreano também 
assegurou que seu governo espera 
“estabelecer a confiança mútua 
necessária” com Washington para 
avançar em suas relações. Trump 
afi rmou que prevê manter um novo 
encontro com Kim “no início do 
próximo ano” (Agência EFE).
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aos Sábados

Ricardo Westin/ArquivoS/Ag.Senado

O seringueiro, ambientalista e líder sindical foi exe-
cutado com um tiro de espingarda no quintal de 
sua casa, na noite de 22 de dezembro. Ele tinha 

completado 44 anos uma semana antes. A polícia logo 
prendeu os responsáveis pelo crime, dois fazendeiros, que 
foram condenados a quase 20 anos na cadeia.

Documentos históricos mantidos sob a guarda do Arquivo 
do Senado contêm os discursos feitos pelos senadores da 
época e ajudam a mostrar o signifi cado do episódio ocorrido 
30 anos atrás: o assassinato de Chico foi o grande divisor 
de águas da questão ambiental não só no Brasil, mas no 
mundo. "Hoje os sinos dobram por esse líder que só passa-
mos a conhecer depois de sua morte", discursou o senador 
Leite Chaves (PMDB-PR).

Chico, de fato, era um ilustre desconhecido. Fazia uma 
década que, de Xapuri, ele pregava contra a destruição da 
Amazônia sem ser ouvido. Em Brasília, o poder público 
ignorava sua existência. A imprensa do eixo Rio-São Paulo 
tinha vagas informações sobre Chico Mendes e preferia 
não publicá-las. Ele era fi lho e neto de seringueiros. Desde 
criança, acompanhava o pai nas incursões na mata para 
extrair látex. O fl uido esbranquiçado da seringueira é a 
matéria-prima da borracha.

Terra de iletrados
Foi só adulto que Chico aprendeu a ler e escrever. Numa 

terra de iletrados, ele foi rapidamente alçado ao posto de 
líder. No fi m da década de 1970, ajudou a criar em Xapuri 
um sindicato de seringueiros, do qual foi presidente até ser 
assassinado. "Aqui nos sentimos um pouco culpados por 
sua morte", continuou o senador Leite Chaves. Acabamos 
de fazer uma Constituição que abre caminhos a todos. 
Demos até aos índios segurança de suas reservas, mas não 
garantimos aos seringueiros o seu habitat, onde têm vivido 
por gerações.

A Constituição havia sido promulgada em outubro de 
1988, pouco antes do assassinato. Chico Mendes chegou a 
participar de debates da Assembleia Nacional Constituinte 
referentes ao meio ambiente. Como seu nome não tinha 
peso, acabou sendo só mais um no meio dos militantes das 
diversas causas sociais que buscavam ser ouvidos.

“Pulmão do mundo”
A invisibilidade dentro do Brasil 

contrastava com o estrelato no plano 
internacional. Desde 1986, Chico re-
cebia com frequência, em sua precária 
casa de madeira em Xapuri, diretores 
de ONGs ambientalistas da Europa e 
dos Estados Unidos e correspondentes 
dos jornais mais infl uentes do mundo, 
como o New York Times, que se referia 
a ele como “Mr. Mendes”. O mundo 
já se mostrava incomodado com os 
desmatamentos e os incêndios na 
Amazônia, que avançavam com fúria, 
para abrir terra para criações de gado e 
plantações. O clichê que mais se ouvia 
era o de que a fl oresta precisava ser 
salva porque era o “pulmão do mundo”.

A destruição da selva era, na prática, 
uma política de Estado no Brasil. A ditadura militar havia 
dado incentivos fi nanceiros para a instalação em massa de 
fazendeiros na Amazônia. O senador Mário Maia (PDT-AC) 
afi rmou: "Com seu trabalho obstinado e fecundo, Chico 
Mendes esperava desmentir o discurso ecológico do go-
verno. Na verdade, o que é estimulado é o desmatamento 
generalizado. Ele presenciou em muitas situações a política 
do governo protegendo o desmatamento e dando guarida 
aos matadores de seringueiros".

Numa frente, o governo buscava criar latifúndios que 
impedissem focos de subversão comunista na mata seme-

Assassinato de Chico Mendes faz 30 anos

O lider seringueiro Chico Mendes, em foto de 1987, em Xapuri (AC).

Quando faltavam três dias para o Natal de 1988, os olhos de todo o planeta se voltaram para uma cidadezinha 
pobre e violenta dos confi ns do Brasil: Xapuri (AC), cercada pelo inferno verde da Floresta Amazônica, a poucos 
quilômetros da fronteira com a Bolívia. O que pôs Xapuri no centro do mundo foi o assassinato de Chico Mendes.

 Adrian Cowell

lhantes à Guerrilha do Araguaia. Em outra frente, estimulava 
o povoamento da selva de modo a desarticular uma suposta 
conspiração externa que tomaria a Amazônia do Brasil, 
colocando-a sob domínio internacional. "Que o símbolo de 
Chico Mendes sirva de alerta e advertência para a nação", 
discursou o senador Antônio Luiz Maya (PDC-TO). "Somos 
nós, o governo e o povo brasileiro, que temos de cuidar da 
Amazônia, defendê-la da ganância alheia, preservar suas 
fl orestas imensas, sua variedade das espécies vegetais, 
animais e minerais e sua imensurável bacia hídrica, com 
enorme potencial de navegação e energia hidráulica".

Motosserra
A primeira providência dos fazendeiros assim que se 

apossavam da fl oresta era ligar a motosserra, para desespero 
dos seringueiros. Além do látex, as fa-
mílias dos extrativistas dependiam da 
castanha, do babaçu, do mel etc. para 
sobreviver. Em reação, Chico passou a 
organizar barreiras humanas que, pa-
cifi camente, punham-se na frente dos 
peões contratados pelos fazendeiros 
e impediam a derrubada da mata. Foi 
então que Chico Mendes começou a 
despertar a ira dos latifundiários.

Em 1985, os seringueiros fi zeram em 
Brasília o seu primeiro grande encon-
tro fora da Amazônia para chamar a 
atenção do governo para o risco que 
corriam caso as políticas públicas para 
a fl oresta não fossem repensadas. O 
evento ocorreu na Universidade de 
Brasília. Foi graças ao evento que 
ONGs ambientalistas internacionais 
tomaram conhecimento da existência 
de Chico Mendes. "A UnB se orgulha de 

ter sido a plataforma que ajudou a projetar Chico Mendes 
no cenário mundial", diz hoje o senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), que na época era o reitor da universidade. A 
aliança que ali se formava mudou radicalmente os destinos 
das duas partes.

As ONGs europeias e americanas encontraram em Chico 
o rosto humano que faltava para justifi car a preservação 
do meio ambiente. Até então, elas pregavam a defesa da 
natureza como um fi m em si, sem relação com a vida das 
pessoas. O ambientalismo, por isso, não empolgava. Para 
muitos, era um devaneio de hippies que abraçam árvore. 

Chico, que vinha lutando 
apenas para garantir a so-
brevivência dos seringuei-
ros, sem ter o meio ambiente 
como foco, transformou-se 
num ecologista e passou a 
contar com a organização 
profi ssional, o know-how 
político e a visibilidade 
mundial das ONGs.

Os novos aliados levaram 
Chico Mendes ao exterior 
para que gritasse contra o 
desmatamento da Amazô-
nia. Nos Estados Unidos, 
recebeu um prêmio da 
ONU e falou no Congresso 
Nacional. Suas denúncias 
foram sufi cientes para que 
o Banco Mundial e o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento parassem de 
fi nanciar o asfaltamento da 
BR-364, rodovia que rasga a 
fl oresta no Acre. A lista dos 
que o odiavam aumentou.

No início, Chico lutava só pelos seringueiros; com o apoio de ONGs estrangeiras, 
passou a defender o meio ambiente.
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Oligarquia
Em 1988, Chico já era jurado de morte e tinha escolta 

24 horas por dia. Na noite de 22 de dezembro, contudo, 
os policiais militares incumbidos de não desgrudar os 
olhos dele jogavam dominó dentro da casa do seringalista 
e não puderam evitar o assassinato. "A oligarquia sabe 
que pode matar e que as autoridades não vão impedi-
-la ou puni-la, já que grande parte delas pertence à 
mesma classe, a classe dos grandes proprietários de 
terra", afi rmou o senador Aluizio Bezerra (PMDB-AC).

A repercussão internacional foi forte e imediata. Sa-
cudida pelas notícias publicadas no exterior, a imprensa 
nacional fi nalmente se deu conta do valor de Chico 
Mendes e correu para noticiar o assassinato e apresen-
tar ao Brasil o drama dos seringueiros. "As autoridades 
brasileiras foram coagidas pelo clamor internacional a 
sair em busca dos assassinos", constatou o presidente 
do Senado, Nelson Carneiro (PMDB-RJ).

Uma das responsáveis por aproximar Chico das ONGs 
estrangeiras foi a antropóloga Mary Allegretti. Ela diz 
que Chico, sem querer, fez uma revolução no mundo. 
"Depois vieram a Eco 92, o Protocolo de Kyoto, o Acordo 
de Paris. O meio ambiente virou prioridade. O mundo 
passou a se preocupar de fato, criou tecnologias limpas, 
mudou hábitos de consumo. Pouca gente se dá conta, 
mas o mundo mudou drasticamente nestes 30 anos. 
Foi o assassinato de Chico Mendes que abriu caminho 
para todas essas mudanças".


