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BOLSAS
O Ibovespa: -0,44% Pontos: 
87.449,50 Máxima de +0,39% 
: 88.184 pontos Mínima de 
-0,83% : 87.106 pontos Volu-
me: R$ 10,64 bilhões Variação 
em 2018: 14,46% Variação no 
mês: -2,3% Dow Jones: -2,08% 
(às 18h32) Pontos: 24.086,89 
Nasdaq: -1,98% (às 18h32) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9061 Venda: R$ 3,9066 
Variação: +0,58% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,98 Venda: R$ 4,08 
Variação: +0,66% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9084 Venda: R$ 
3,9090 Variação: +0,77% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8770 
Venda: R$ 4,0500 Variação: 
+0,67% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% 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$ 1.241,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,48% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,650 
Variação: -0,06%

Cotação: R$ 3,9185 Variação: 
+0,66% - Euro (às 18h32) Compra: 
US$ 1,1306 Venda: US$ 1,1307 
Variação: -0,45% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4130 Venda: R$ 
4,4150 Variação: +0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3500 Ven-
da: R$ 4,5870 Variação: estável

Pontos: 6.930,59 Ibovespa 
Futuro: -0,58% Pontos: 88.050 
Máxima (pontos): 89.045 Míni-
ma (pontos): 87.755 Global 40 
Cotação: 819,513 centavos de 
dólar Variação: -0,13%

“Aprendi que um 
homem só tem o 
direito de olhar um 
outro de cima para 
baixo para ajudá-lo a 
levantar-se”. 
Gabriel García Marquez (1927/2014)
Escritor colombiano

Terminou sem qualquer 
tipo de acordo a última 
rodada de negocia-

ções entre o Mercosul e a 
União Europeia. Na ausência 
de uma aproximação das 
posições entre os dois blo-
cos, um eventual acordo fi ca 
adiado para 2019 e caberá ao 
governo de Jair Bolsonaro 
tomar uma decisão sobre 
o destino do processo. O 
fracasso na negociação frus-
trou a esperança do governo 
Temer de deixar o país com 
um tratado de dimensões 
importantes. 

Acordo entre Mercosul e 
UE fracassa e negociação 
dependerá de Bolsonaro

Mas o Mercosul considerou 
que a UE não fez qualquer 
gesto signifi cativo para abrir 
seu mercado. Com a eleição de 
Bolsonaro, a Comissão Euro-
peia se mobilizou para tentar 
fechar um entendimento com 
o Mercosul antes do fi nal do 
ano. Reuniões proliferaram 
e delegações dos dois lados 
do Atlântico foram enviadas 
para tentar encontrar uma 
aproximação. Mas os objeti-
vos de Bruxelas foram rapi-
damente frustrados, diante 
de uma pressão de governos 
como o da França, da Irlanda 

e de alguns outros do Leste 
Europeu, refratários a uma 
abertura de seus mercados 
para os bens agrícolas do 
Mercosul.

Também foi recebida como 
uma ducha de água fria o 
alerta que o presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
lançou durante o G-20, apon-
tando que apenas assinaria 
um acordo com o Mercosul 
se Bolsonaro seguisse no 
Acordo Climático de Paris. 
Mesmo assim, as delegações 
dos dois blocos decidiram 
tentar uma “última chance” 

UE refratária a uma abertura de seus mercados para os bens agrícolas.

nesta semana em Montevidéu. 
Mas, segundo o Mercosul, os 
europeus uma vez mais não 
apresentaram propostas de 
abertura sufi cientes. 

Se houvesse uma sinalização 
positiva, os grupos técnicos 

anunciariam uma reunião mi-
nisterial para, então, realizar a 
fase fi nal das concessões. Mas 
nada disso ocorreu. Em meio 
ao processo, a chanceler da 
Alemanha, Angela Merkel, se 
mostrou preocupada e alertou, 

no Parlamento em Berlim, que 
o “tempo estava se esgotando” 
para um acordo com o Mer-
cosul. Para ela, um processo 
sob a gestão de Bolsonaro e 
do chanceler Ernesto Araújo 
seria mais difícil (AE).

A música do século XX 
Lançada em 1975, “Bohemian 

Rhapsody”, do Queen, se tornou a 
música do século XX mais escutada 
da história, segundo afi rmou o Uni-
versal Music Group. Passados 43 
anos desde o lançamento, a música 
teve um pico de popularidade neste 
ano, coincidindo com a estreia do 
fi lme de mesmo nome que narra 
a trajetória da banda britânica e 
do vocalista, Freddie Mercury. A 
música superou a marca de 1,6 bi-
lhão de reproduções em streaming.

O ministro do STF, Luiz 
Fux, afirmou na sexta-feira 
(14) que ordenar a prisão 
imediata do italiano Cesa-
re Battisti foi uma decisão 
“eminentemente técnica”. A 
extradição de Battisti para a 
Itália não pode ser feita por-
que “um presidente, que é o 
representante do Brasil nas 
suas relações internacionais, 

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, disse na sexta-
-feira (14) que um eventual 
rompimento comercial com 
os países árabes e a China, em 
razão de disputas geopolíti-
cas, pode ser prejudicial para 
o agronegócio no país. “Não 
temos condições de ser o líder 
do mundo, então porque vamos 
fazer enfrentamentos nessa 
ordem?”, alertou o ministro, 
lembrando que quase 50% 
das exportações brasileiras de 
frango têm como destino os 
países do Oriente Médio. “Criar 
um ambiente ruim de negócios, 
signifi ca problemas para nossas 
empresas, e que vai bater por 
último lá no campo, nos nossos 
produtores”, afi rmou.

O ministro se referiu a decla-
rações do presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, que disse que pre-
tendia transferir a embaixada 
brasileira em Israel de Tel Aviv 

Ministro da Agricultura, 

Blairo Maggi.

A Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás confi rmou que o 
Tribunal de Justiça de Goiás aca-
tou o pedido do Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) e determinou 
a prisão do médium goiano João 
Teixeira de Faria, o João de Deus. 
Ele é alvo de denúncias de abusos 
sexuais. Como o processo tramita 
em sergredo de Justiça, o MP-GO 
não vai se manifestar. 

Até a última quinta-feira 
(13), a força-tarefa criada pelo 
MP estadual para apurar as 
acusações de abusos sexuais 
contra João de Deus, havia 
recebido 330 mensagens e con-
tatos por telefone de mulheres 
que afi rmam ser vítimas de 
crimes sexuais praticados pelo 
médium. Promotorias de Justi-
ça Criminais do MP de outros 
estados também estão rece-
bendo denúncias e auxiliando 

Médium goiano João Teixeira 

de Faria, o João de Deus.

Calendário de leilões de 
petróleo está mantido

Rio - O futuro ministro de Mi-
nas e Energia, almirante Bento 
Costa Lima de Albuquerque 
Júnior, afi rmou na sexta-feira 
(14), que o calendário de lei-
lões de áreas de exploração 
de petróleo e gás já anunciado 
pela ANP será mantido no fu-
turo governo Jair Bolsonaro. 
O almirante Bento destacou a 
importância de dar previsibili-
dade para o mercado. 

“Quem participa de um leilão 
quer saber se vai ter um leilão 
hoje, se vai ter outro amanhã e 
outro depois. É disto que a gente 
precisa, dar previsibilidade”, afi r-
mou o futuro ministro, antes de 
ser questionado se o calendário 
de leilões seria mantido. “Está 
mantido”, respondeu. Ele parti-
cipou de uma entrevista coletiva 
sobre o lançamento ao mar do 
submarino Riachuelo, em Itaguaí, 
região metropolitana do Rio.

Atualmente, o almirante Bento 
é diretor-geral de Desenvolvi-
mento Nuclear e Tecnológico 
da Marinha. O futuro ministro 
evitou responder a perguntas 
sobre o trabalho no ministério. 
Limitou-se a dizer que a ideia é 
dar continuidade ao trabalho do 
governo Temer. Após a coletiva, 
o almirante reforçou a afi rmação. 
“Temos um governo legalmente 
constituído no País. Vamos 
aperfeiçoá-lo, como deve ser, 
dada a nova administração, pro-
curando dar a sua contribuição, 
aperfeiçoando a governança, a 
gestão, e dando previsibilidade 
para o mercado” (AE).

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

O presidente Michel Temer 
e o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, participaram na 
manhã de sexta-feira (14) da 
cerimônia de lançamento ao 
mar do submarino Riachuelo, 
no Complexo Naval de Itaguaí 
(RJ). O Riachuelo é o primeiro 
do Programa de Desenvolvi-
mento de Submarinos, que 
tem parceria com a França. A 
primeira-dama Marcela Temer, 
madrinha do Riachuelo, batizou 
o submarino quebrando uma 
garrafa contra o casco e pediu 
a bênção ao submarino e aos 
marinheiros que o navegarem.

“País de vocação pacífi ca, o 
Brasil constrói seu submarino, 
não para ameaçar quem quer 
que seja, não para perturbar a 
tranquilidade das águas inter-
nacionais. O Brasil constrói seus 
submarinos, porque um país com 
mais de 7 mil km de costa, não 
pode prescindir de instrumentos 

Presidente Temer e o presidente eleito Bolsonaro participam da 

Cerimônia de Lançamento do Submarino Riachuelo.

O grupo editorial da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Gráfica (Abigraf) criou na 
sexta-feira (14) um grupo de 
trabalho para auxiliar na reor-
ganização da cadeia produtiva 
do livro. O objetivo é minimizar 
os refl exos da crise gerada 
pelas grandes livrarias no se-
tor gráfi co. A Abigraf sinaliza 
ao mercado a disposição dos 
empresários em colaborar. As 
medidas propostas vão do rea-
juste de preços até a exigência 
de que as editoras ofereçam 
garantias de pagamento para 
novas impressões.

“Existe no mercado de livros 
duas crises muito distintas. A 
primeira é a que assola o Brasil 
como um todo e afetou todos 
os segmentos. A segunda, 
paralela a isso, é bem pontual: 
é a recuperação judicial tanto 
da Livraria Cultura quanto 
da Saraiva, que é a que está 
afetando a indústria gráfi ca, 
com as editoras que venderam 
a essas duas grandes redes. 
Algumas grandes têm milhões 
para receber e a grande maioria 
das editoras de médio porte 
fi cou com seu caixa zerado, não 
recebeu”, explicou diretor do 
segmento editorial da Abigraf, 
João Scortecci.

Segundo ele, está havendo 
um efeito dominó, com as 
gráfi cas sendo a última peça da 
fi leira, já que muitas editoras 
estão pedindo renegociação de 
suas dívidas com as gráfi cas 
porque não conseguem pagar, 

O volume de livros impressos 

no Brasil se mantém na casa 

dos 350 milhões por ano.
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Linkmex/Reprodução

Temer e Bolsonaro participaram de 
lançamento do submarino Riachuelo

em conjunto pelo presidente 
Temer, pelo comandante da 
Marinha, almirante de esquadra 
Leal Ferreira e pelo presidente 
eleito,Bolsonaro. 

Bolsonaro não discursou. O 
comandante da Marinha desta-
cou que o projeto contou com 
troca de conhecimento com a 
França e capacitação de profi s-
sionais e empresas brasileiras. 

O ministro da Defesa, Joaquim 
Silva e Luna, lembrou ao discur-
sar que o Brasil é o 10º país com 
maior área marítima e possui 
riquezas inestimáveis nesse 
território, batizado de Amazônia 
Azul, como 95% da produção de 
petróleo nacional. “Hoje é dia 
a ser celebrado, sem ufanismo, 
mas com muito otimismo e 
muito orgulho”, afi rmou Silva 
e Luna. O ministro acrescentou 
que o programa requer perseve-
rança, continuidade de esforços 
e investimentos (ABr).

para defesa de sua soberania e 
suas riquezas marinhas”, disse 
Temer, que descerrou a placa.

Dirigindo-se a Bolsonaro, Te-
mer disse ter a “mais absoluta 
convicção” que o presidente 
eleito e sua equipe farão um 

“extraordinário governo”. “Não 
só pelo que revelaram nas suas 
falas, mas pela história do pre-
sidente Bolsonaro e daqueles 
que compõem a sua equipe”. O 
elevador de lançamento ao mar, 
com 34 guinchos, foi acionado 

Justiça de Goiás determina 
prisão de João de Deus

o MP de Goiás na apuração, 
colhendo os depoimentos das 
denunciantes que não moram 
em Goiás (ABr).

Maggi: rompimento comercial com 
árabes e China prejudicará o agronegócio

que sugeriu que, logo após 
a posse, a ministra faça uma 
viagem para esse países.

“Tem que transmitir a eles 
que Brasil os quer como 
nossos parceiros, que somos 
confi áveis, nós não fi camos 
disputando hegemonia mundial 
da economia, da política, de 
território, de nada. O Brasil 
é um país que deve seguir o 
seu ritmo, se transformando 
no maior produtor agrícola do 
mundo, de pecuária e que deve 
garantir a qualidade dessas 
mercadorias e a frequência 
dessas mercadorias”, disse.

De acordo como ministro, 
em 2018, as exportações do 
agronegócio devem ultrapassar 
a barreira dos US$ 100 bilhões. 
“Será a primeira vez que o 
agronegócio vai ultrapassar a 
barreira dos US$ 100 bilhões. 
Já exportamos US$ 99 bilhões 
em 2013” (ABr).

para Jerusalém e de críticas ao 
avanço da China em negócios 
no país. As declarações não 
foram bem recebidas pelos 
países. Maggi disse que já con-
versou com a futura ocupante 
da pasta, Tereza Cristina, para 
manter o trabalho de abertura 
de novos mercados para os 
produtos brasileiros. Ele disse 

Decisão sobre Battisti teve ‘critério técnico’
não pode ficar impedido de 
extraditar um estrangeiro 
pelo fato de o presidente 
anterior não ter o mesmo 
ponto de vista”. 

O ministro do STF ainda 
explicou que para “evitar 
o açodamento”, recebeu o 
pedido do italiano como um 
habeas corpus e deu uma 
liminar para ele não ser 

extraditado imediatamente, 
além de instruir o processo.

“Nós verifi camos que o presi-
dente Temer demonstrou o de-
sejo de extraditá-lo. O STF já 
tinha autorizado a extradição, 
só que a entrega fi ca sujeita ao 
presidente. Por esta razão, eu 
julguei improcedente o pedido 
dele de não ser extraditado”, 
fi nalizou Fux (ANSA).

Grupo vai reorganizar 
cadeia produtiva do livro

por não receberem das livra-
rias. “Fora isso temos mão de 
obra e os impostos, que não há 
como fugir, e o papel. Hoje te-
mos dois grandes fornecedores 
que não negociam. Ou seja, se 
não pagar, não tem mais papel. 
Toda a cadeia está interessada 
em negociar, parcelar, encon-
trar uma sobrevivência para 
isso, mas quando chega na 
indústria gráfi ca para porque 
não tem matéria prima para 
trabalhar”.

Segundo Scortecci, não há 
uma crise livreira no país, 
porque o Brasil ainda tem 23 
milhões de leitores. Para ele, o 
potencial do mercado livreiro 
é muito grande e é preciso 
atender aos leitores com ho-
nestidade, bons preços, e com 
produto nas prateleiras (ABr).
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Nove mil anos em doze

O plano de metas de 

Juscelino Kubitschek, 

quando foi eleito 

presidente da República 

em 1955, tinha como 

síntese de sua proposta 

de desenvolvimento o 

mote “50 anos em cinco”

Curiosa analogia pode 
ser estabelecida em 
2018, considerando-se 

as eleições, as reivindicações 
do agronegócio ao governo e a 
recente descoberta do Museu 
de Arqueologia e Etnologia 
da USP, de que, há nove mil 
anos, os habitantes originais 
da Amazônia brasileira já 
cultivavam mandioca, feijão, 
abóbora, goiaba e castanha-
-do-pará, inclusive manejando 
o solo para que se tornasse 
mais fértil.

Nossos agricultores ances-
trais realizavam seu trabalho 
de modo tão efi ciente, que 
o Sudoeste Amazônico cre-
dencia-se a ser caracterizado 
como berço pré-histórico da 
agricultura, em posição simi-
lar à do Crescente Fértil, no 
Oriente Médio, e à dos vales 
dos grandes rios chineses. E 
fi zeram tudo isso, obviamen-
te, sem ajuda do Estado, que 
sequer existia. 

Guardadas as devidas pro-
porções, o agronegócio bra-
sileiro tem se desenvolvido 
de maneira notável, movido 
muito mais pelo empenho, 
capacidade de trabalho e te-
nacidade dos seus empresários 
e trabalhadores do que pelo 
apoio estatal. Apesar de sua 
importância cada vez maior 
para nossa economia e balan-
ça comercial, há numerosas 
e relevantes lacunas a serem 
supridas por políticas públicas 
adequadas.

Nesse sentido, é crucial que 
o presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, e a futura ministra da 
Agricultura, deputada federal 
Tereza Cristina, deem atenção 

ao substantivo documento com 
as propostas do setor, que ha-
via sido entregue aos candida-
tos às eleições deste ano. A sua 
elaboração foi capitaneada por 
Roberto Rodrigues, coordena-
dor de Agronegócio da FGV e 
reconhecido especialista no 
tema. 

As sugestões, muito perti-
nentes, abrangem o período 
até 2030, ou seja, quatro man-
datos presidenciais. Podemos 
considerar, então, levando-se 
em conta a ainda modesta 
participação do Estado no 
fomento da atividade e a mi-
lenar atividade desta, recém-
-descoberta pelos cientistas, 
tratar-se de um plano de metas 
que contempla “nove mil anos 
em 12”.

As principais sugestões, 
embora algumas sejam espe-
cífi cas, têm congruências com 
as reivindicações de distintos 
segmentos: segurança jurídica, 
menos burocracia, melhorias 
na logística e na armazenagem, 
investimentos na sustentabi-
lidade, Estado menor e mais 
efi ciente e reformas estrutu-
rais (previdenciária, tributária 
e política). 

Eu acrescentaria: mais aces-
so a crédito, inclusive para os 
pequenos e médios produ-
tores, e aperfeiçoamento do 
seguro rural. Como defi niu o 
próprio Roberto Rodrigues, 
trata-se de um projeto que 
transcende à agropecuária, 
pois objetiva “transformar o 
Brasil no campeão mundial da 
segurança alimentar”.

Cultivar a terra, conforme 
constatam os pesquisadores 
da USP, está em nosso DNA há 
quase dez mil anos. Que o novo 
governo seja um marco para 
o infi nito desenvolvimento do 
agronegócio, o presente e o 
futuro do País!

(*) - É engenheiro (Escola de 
Engenharia de São Carlos - EESC/
USP), presidente do Conselho de 
Administração da São Martinho e 

membro da Academia Nacional de 
Agricultura (ANA).

João Guilherme Sabino Ometto (*)
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News@TI
Atento anuncia quase 3,4 mil oportunidades de 
emprego em estados do Sudeste 

@A Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e 
terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América 

Latina e uma das líderes mundiais em seu setor, anunciou nesta se-
mana a abertura de 3.696 vagas de emprego em todo o país, sendo 
3.230 para a área de atendimento ao cliente e 466 para a de trade 
marketing. A maior parte das oportunidades (3.332 vagas) são para 
moradores da região Sudeste. Ao todo, são 3.130 posições abertas para 
interessados em atuar como operador de atendimento, função para 
a qual não é necessário que o candidato tenha experiência anterior. 
Destas, 1.350 são para São Paulo, capital; 230 em Guarulhos; 175 em 
São Bernardo do Campo; 160 em Ribeirão Preto; 120 em Santos; 115 
em São José dos Campos; 75 em São Caetano do Sul; 70 em Santo 
André e 835 no Rio de Janeiro. As demais 202 oportunidades são 
para a área de trade marketing, para os cargos de Consultor, Promo-
tor de Vendas e Supervisorde Negócios. Destas, 144 estão em São 
Paulo, 39 em Minas Gerais e 19 no Rio de Janeiro. Para concorrer, 
os interessados devem ter idade acima dos 20 anos, experiência com 
vendas externas (porta a porta), veículo próprio e disponibilidade 
para viagens (recrutamento@atento.com.br).

Rede social adulta da América Latina lança app 
de troca de casais e investe na segurança e sigilo

@AO Sexlog, maior rede social adulta da América Latina, com 
mais de 10 milhões de usuários cadastrados, acaba de lançar 

o Ysos, novo aplicativo para os solteiros que buscam ménage e 
também para os comprometidos que querem se aventurar e expe-
rimentar a troca de casal. Tudo isso com muito mais segurança e 
privacidade. Ysos já está disponível para usuários de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e chegará em São Paulo em 2019. Por meio da ge-
olocalização, o aplicativo permite que seus usuários encontrem 
parceiros e, com isso, selecionem as pessoas para participarem da 
sua "Galeria Privada". Nesse espaço reservado, poderão comparti-
lhar suas fotos, inclusive íntimas, com mais privacidade. Com o foco 
na segurança e sigilo, o Ysos proporciona uma interface discreta 
para seus usuários, já que fotos mais explícitas e de rosto não 
são permitidas fora da galeria Privada. Desta forma, este recurso 
facilita o uso da ferramenta que pode ser feito em qualquer hora e 
lugar sem constrangimento. "Nós pensamos muito na privacidade e 
segurança dos nossos usuários e foi isso que nos motivou a lançar 
o Ysos (http://ysosapp.com.br).

Smart Cities: cidades cada vez 
mais inteligentes

Carlos Rodolfo Sandrini (*)
 

Além disso, a cidade inteligente cria laços culturais que une 
seus habitantes, propicia desenvolvimento econômico e 
melhoria da qualidade de vida.

Em busca do status de Smart City, cidades de todas as regiões 
do planeta irão investir entre US$ 930 bilhões e US$ 1,7 trilhões 
ao ano até 2025. Porém, mais do que investimentos, a cidade 
para ser inteligente, necessita de iniciativas inteligentes do poder 
executivo e legislativo.

A iniciativa privada tem se reunido em fóruns mundiais, como 
o SmartCity Business America, para apontar soluções e opor-
tunidades de negócios no mercado das Smart Cities. Entre as 
adaptações, que seguem o desejo da população, estão a adoção 
de conceitos e tecnologias sustentáveis; inclusão urbana, ao 
contrário do isolamento das periferias; educação agregadora 
para evitar a radicalização; foco total na educação presencial e 
inclusiva até os 18 anos; e planejamento urbano que contemple 
os espaços para ensino e educação, que hoje não é apenas uma 
questão acadêmica.

Com essas novas características, as cidades inteligentes terão 
um aumento da oferta de emprego nos setores públicos, de 
hospitalidade e, principalmente, da economia criativa, área que 
tem crescido exponencialmente, tendo como processo principal 
o ato criativo e resultando, entre outros, na transformação da 
cultura local em riqueza econômica.

Essa evolução social e cultural promete gerar novo desejos, 
fazendo com que a cidade seja utilizada cada vez mais por prazer 
e promovendo ideais como inclusão, aproximação, conectividade, 
relacionamento e compartilhamento. O conceito aborda, também, a 
verticalização das cidades, com práticas sustentáveis e encurtando 
distâncias com soluções inteligentes de transporte, com o carro 
deixando de ser sonho de consumo; e uma transformação legislativa, 
que deverá possibilitar e encurtar caminhos para o desejo da maioria.

As novas tecnologias vão permitir, ainda, que as pessoas 
possam trabalhar em casa, além de não precisarem se deslocar 

Nas cidades inteligentes, o cidadão e os serviços essenciais estão conectados, utilizam energia limpa, 
reaproveitam a água, tratam o lixo, compartilham produtos, serviços e espaços, se deslocam com 
facilidade e usufruem de serviços públicos de qualidade

para adquirir o básico ou resolverem problemas burocráticos. 
Não tem mais lógica as pessoas se dividirem diariamente entre 
dois ambientes (residencial e comercial). Assim como não existe 
lógica no horário comercial padrão. Por qual motivo a maioria das 
pessoas é obrigada a se deslocar nos mesmos horários? Veremos, 
em breve, o fi m dos prédios comerciais como conhecemos. Já os 
prédios residenciais ganharão novos conceitos e funcionalidades.

Fica claro que os próximos anos serão de transformações in-
tensas nos grandes centros urbanos. O conceito das Smart Cities 
tem ganhado força em todos os continentes e, em breve, seus 
benefícios estarão presentes em nossas vidas. Em um ambiente 
cada vez mais degradado e com dicotomias religiosas e políticas, 
as cidades inteligentes, apostando na inclusão, em soluções com-
partilhadas e em serviços públicos efi cazes, podem representar 
a oportunidade de viver numa sociedade ideal.

 
(*) É arquiteto, urbanista e presidente do Centro Europeu

(www.centroeuropeu.com.br).

Esse é Marcello de Mo-
raes Siciliano, de 45 
anos. A Polícia Civil e o 

Ministério Público do Rio de 
Janeiro cumpriram na manhã 
de sexta-feira (14), mandado 
de busca e apreensão na casa 
de Siciliano (PHS), na Barra 
da Tijuca. 

O vereador, que estaria en-
volvido em grilagem de terras, 
é suspeito de envolvimento na 
morte da vereadora Marielle 
Franco. No site da Câmara 
dos Vereadores, um vídeo 
apresenta o parlamentar. O 
vereador conta, sem disfar-
çar o orgulho, que teria sido 
indicado ao Prêmio Nobel da 
Paz em 2010 por suas ações 
sociais em Vargem Grande 
e Vargem Pequena, na zona 
oeste do Rio, onde mora há 
mais de 20 anos.

No vídeo, o vereador se 
apresenta como “pai de fa-
mília, com cinco fi lhos e três 
netos”. Diz que trilhou sua 

Vereador do Rio, Marcello Siciliano (PHS), que disse que não 

“sabe o que está acontecendo”.
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Alvo de buscas no caso Marielle, 
Siciliano enaltece suas ações sociais

Empresário da área de construção civil, novato na política, pouco conhecido até dos próprios colegas 
da Câmara e eleito com forte votação na zona oeste, um tradicional reduto das milícias

estava em casa no momento 
da chegada dos agentes. Na 
residência foram aprendidos 
um tablet, um computador, 
HD e documentos. Investiga-
ções também apontam parti-
cipação, em menor grau, do 
ex-PM Orlando Curicica, que 
está preso na Penitenciária 
Federal de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte.

Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo, o general 
Richard Nunes, secretário 
da Segurança do Rio, afi rma 
que Marielle foi morta porque 
milicianos acreditaram que ela 
poderia atrapalhar os negócios 
ligados à grilagem de terras na 
zona oeste da capital fl umi-
nense Segundo ele, o crime era 
planejado desde 2017. Defen-
sora dos direitos de moradores 
de favelas, negros, mulheres e 
da população LGBT, Marielle 
levou quatro tiros na cabeça 
dentro de seu carro na noite 
de 14 de março (AE).

trajetória profi ssional sozi-
nho, e começou a trabalhar 
com apenas 15 anos de idade. 
Aos 17, começou a comprar e 
vender carros. Depois, conta, 
migrou para o ramo da cons-
trução civil, chegando a ser 
proprietário de uma empresa. 
“Comecei a minha vida do nada 

e me tornei um empresário 
bem-sucedido”, diz no vídeo. 
“Faço política para ajudar as 
pessoas, não preciso disso 
para viver.”

As buscas na casa do verea-
dor foram noticiadas pela TV 
Globo. De acordo com reporta-
gem da emissora, Siciliano não 

Brasília - Indigenistas responsáveis 
pelas frentes de proteção aos povos iso-
lados e de recente contato divulgaram 
um manifesto para alertar sobre novos 
riscos de pressão sobre esses índios. Em 
uma carta pública, os coordenadores das 
Frentes de Proteção Etnoambiental e da 
Coordenação-Geral de Índios Isolados e de 
Recente Contato da Funai alertam sobre a 
“extrema complexidade e especifi cidade 
da política de proteção desses povos e a 
necessidade de forte atuação na defesa 
territorial para sua execução”.

A manutenção das políticas aos isola-
dos, que prevê o trabalho de proteção de 
suas terras de intrusos - permitindo ao 
índio o poder de decidir se quer ou não 
fazer contato com pessoas de fora - tem 
sido questionada pelo presidente eleito 
Jair Bolsonaro e também é criticada pela 

Aumento de riscos contra índios isolados
por base as trágicas experiências de ge-
nocídio anteriores, passando a atuar por 
meio da proteção territorial e da política 
de não-contato”, afi rma o manifesto. “A 
defesa do território é fundamental para a 
garantia da vida desses povos. As Frentes 
de Proteção Etnoambiental atuam de 
forma permanente na vigilância e fi sca-
lização desses territórios". As atividades 
de proteção, afi rmam os indigenistas, 
são uma atividade de “responsabilidade 
e competência específi ca do Estado, não 
podendo ser relegada à segundo plano ou 
à terceiros, nacionais ou estrangeiros”.

Os servidores da Funai voltaram a defen-
der que o Ministério da Justiça fi que com a 
tutela da Funai, “sem o desmembramento 
de suas atribuições, e para garantia da 
vida dos povos indígenas isolados e de 
recente contato” (AE).

futura ministra das Mulheres, Família e 
Direitos Humanos, Damares Alves, que 
vai coordenar a Funai.

No documento, os indianistas da Funai 
lembram que as práticas da fundação se 
baseiam em princípios da Constituição de 
1988, em especial a partir de seu artigo 
231. “Esta política foi construída tendo 
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Clareza para distrato 
de imóvel na planta 

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de dezembro de 2018 

A - ‘Esqueça’ um Livro
Até o próximo dia 25, a GOL move toda a companhia para criar milhares 
de momentos mágicos que mexem com a vida. A ideia é simples: todas 
as pessoas que quiserem participar, estão desde já convidadas a levar 
um livro na sua próxima viagem pela GOL e a “esquecer” a obra sobre 
a poltrona da aeronave. Vale fi cção, biografi a, contos, temas infantis 
etc. Basta ser um livro que o Cliente considere capaz de emocionar 
positivamente a quem vai recebê-lo. Os comissários estarão distribuindo 
marcadores de páginas especiais da campanha. Eles vão identifi car os 
livros “esquecidos” como parte do projeto. Quem doou poderá, inclusive, 
deixar um recado escrito no próprio marcador.

B - Chá em Cápsulas
Novidade do portfólio de Coca-Cola Brasil, as cápsulas de chá Leão 
compatíveis com as máquinas nespresso chegam ao mercado nas 
versões Matte Leão Original e em dois sabores da linha premium Leão 
Senses: Amora, Mirtilo e Baunilha e Maracujá, Laranja e Gengibre. O 
lançamento vem em embalagem com 10 unidades, com rendimento de 
200 ml cada cápsula. Transparentes, as cápsulas têm um fi ltro de papel 
interno que proporciona uma bebida leve e com notável sabor, além do 
selo que preserva o aroma dos chás. Até o fi nal deste ano, a novidade 
pode ser encontrada em algumas lojas de redes varejistas no estado de 
São Paulo. A partir de janeiro de 2019, as cápsulas dos chás Leão serão 
vendidas em todo o Brasil. 

C - Leilão de Imóveis 
A Zukerman Leilões possui mais de 250 imóveis disponíveis em sua 
plataforma provenientes de instituições fi nanceiras e abertos para lances 
dos interessados. As propriedades oferecidas são casas, apartamentos, 
terrenos e prédios comerciais, ocupados e desocupados. Os bens estão 
localizados em todo o Brasil. São 140 lotes disponíveis apenas do Ban-
co Santander, mas é possível encontrar leilões das demais instituições 
fi nanceiras, como Itaú, Bradesco, Banco Inter, Pan, entre outros. Os 
descontos chegam a 50% do valor do mercado e o pagamento pode ser 
à vista ou parcelado e até fi nanciado, dependendo do lote escolhido. 
Para participar da negociação e oferecer lances, os interessados devem 
se cadastrar no site (www.zukerman.com.br).

D - Energia Renovável
A Cervejaria Ambev irá inaugurar, no início de 2019, uma usina solar 

em sua Cervejaria de Uberlândia. A planta irá gerar energia elétrica 
limpa o sufi ciente para a operação de 100% dos centros de distribuição 
que a companhia mantém no estado de Minas Gerais. Esse é o primeiro 
passo para que, até 2025, todas as operações da Cervejaria Ambev no 
País utilizem energia vinda de fontes renováveis. O projeto funciona 
por meio de geração distribuída, ou seja, a energia gerada pela planta, 
equivalente à quantidade utilizada nos CDDs, é disponibilizada para a 
grade pública do estado. Além disso, a usina, que contém mais de 4.905 
painéis solares e capacidade de geração de 1.815 kWp, contribuirá para 
que 1.910 toneladas de CO2 evitem de ser emitidas, garantindo uma 
operação cada vez mais sustentável.

E - Remessas Internacionais
A Usend está oferecendo o serviço de pagamentos internacionais em 
poucos cliques. A empresa faz parte do grupo Pontual Money Trans-
fer, estabelecido no mercado americano desde 2007 e conhecido pela 
transparência, segurança e preocupação com compliance durante as 
transações fi nanceiras. No ano passado, o grupo foi responsável por 
25% do volume total em dólares transmitidos dos Estados Unidos ao 
Brasil, transacionando cerca de US$ 282 milhões. A decisão de investir 
em tecnologia avançada e criar a Usend veio de forma natural ao longo 
dos anos de atuação, por entender que o mercado de remessas iria 
inevitavelmente migrar para o digital, possibilitando mais autonomia 
e agilidade no envio de dinheiro. Saiba mais em: (www.usend.com). 

F - Registro de Biofertilizante
A Microquimica, empresa brasileira que atua na produção e comercia-
lização de fertilizantes, inoculantes e reguladores de crescimento, é a 
primeira no Brasil a conquistar o registro de biofertilizante com o Vorax®, 
produto com ação bioestimulante produzido a partir de um processo de 
fabricação envolvendo fermentação biológica. O processo levou mais de 
cinco anos para ser concluído, com muitas pesquisas em várias culturas 
e alto investimento. É um produto diferente, desde sua forma de obten-
ção, por meio de fermentação biológica do melaço de cana. Sua dose 
é reduzida e seus efeitos nas plantas diferentes dos fertilizantes, que 
se baseiam nas quantidades necessárias de nutrientes, enquanto que 
o biofertilizante estimula o metabolismo das plantas e reduz perdas de 
produtividade. Outras informações: (www.microquimica.com).

G - Empresas Otimistas
Anualmente, a Câmara do Comércio Sueco-Brasileira divulga o ‘Swedish 

Business Climate in Brazil’, pesquisa que avalia o grau de interesse de 
negócios das empresas suecas no Brasil. A maioria das companhias 
mostraram otimismo com as perspectivas de retomada da economia. O 
relatório aponta que mais de 72% das companhias estudam ampliar as 
suas atividades e preveem crescimento para a sua operação nos próxi-
mos três anos. Segundo a pesquisa, 65% das empresas se mostraram 
satisfeitas ou muito satisfeitas com o ambiente do país. Este ano 52% 
das organizações conseguiram aumentar seu market share e 34% prevê 
uma presença acima de 40% para os próximos três anos. Esta percepção 
antecipa um 2019 com muitas oportunidades de geração de empregos 
e investimento.

H - Programa de Estágio
O Grupo Heineken no Brasil busca novos talentos para a Companhia, 
com a abertura de seu novo programa de estágio 2019. O processo se-
letivo recruta estudantes que estejam no antepenúltimo ou penúltimo 
ano letivo de graduação de diversos cursos. Os interessados devem se 
cadastrar no site da 99 Jobs até o próximo dia 20. A busca é por jovens 
que queiram fazer a diferença, que gostem de desafi os e que sejam 
protagonistas de suas carreiras, para crescerem no mesmo ritmo dos 
negócios, que é dinâmico. Todos os interessados precisam ter inglês 
avançado. Para mais informações, acesse: (https://www.99jobs.com/
heineken/jobs/33037-programa-deestagio-heineken-2019). 

I - Orçamento Doméstico
A Boa Vista atualizou recentemente a sua Cartilha do Orçamento Do-
méstico, que já foi distribuída a milhares de pessoas em todo o Brasil, 
e que agora encontra-se também disponível no portal (www.consu-
midorpositivo.com.br). o material conta com orientações atualizadas 
e mais completas, para ajudar ainda mais o consumidor brasileiro a 
manter a vida fi nanceira em ordem. E o melhor, tudo de forma simples, 
didática e gratuita. O material começa com um teste que traça o perfi l 
do consumidor. Com o diagnóstico, o leitor saberá se está no caminho 
certo ou se precisa rever o modo como usa o dinheiro e controla suas 
fi nanças. Após este passo, são dados detalhes sobre o que é orçamento 
doméstico, sua importância e como iniciar o planejamento fi nanceiro.    

J - Oportunidades Profi ssionais
O resultado das eleições presidenciais tornou as expectativas para 
2019 mais otimistas, com o empresariado confi ante no reaquecimento 
econômico e disposto a investir em mão de obra diante da expectativa 
de maiores investimentos e incentivos. Janeiro e fevereiro serão meses 
decisivos para quem está em busca de novas oportunidades ou reco-
locação profi ssional. Estudo divulgado pela consultoria Deloitte, com 
826 empresas (43% do PIB nacional), aponta para um período fértil. 
O levantamento indica que 80% do empresariado brasileiro colocou a 
contratação de novos funcionários como uma prioridade para 2019. 
Consultoria-boutique voltada a executivos, gerentes e subgerentes em 
processo de recolocação profi ssional, a Outplacement chegou ao Brasil 
em 2016. Outras informações: (www.dnaoutplacement.com/br).

A - ‘Esqueça’ um Livro
Até o próximo dia 25, a GOL move toda a companhia para criar milhares 

em sua Cervejaria de Uberlândia. A planta irá gerar energia elétrica 
limpa o sufi ciente para a operação de 100% dos centros de distribuição 
que a companhia mantém no estado de Minas Gerais Esse é o primeiro

O distrato de imóvel 

na planta ganha 

regras mais claras 

para construtoras e 

adquirentes

Após bonança, a de-
crepitude do projeto 
econômico da primeira 

metade desta década ele-
vou a disputa judicial para 
desfazimentos da compra de 
unidades residenciais a níveis 
indesejáveis. Felizmente, após 
intermináveis idas e vindas, a 
Câmara, em sessão delibera-
tiva extraordinária, aprovou 
o projeto através do qual, 
dentre outras deliberações, 
regulamentou os percentuais 
que deverão ser deduzidos do 
montante a ser devolvido pelas 
construtoras aos adquirentes 
em caso de distrato do contrato 
de compra e venda de imóvel 
na planta. 

O projeto aprovado ainda 
está pendente de sanção pelo 
presidente Michel Temer, po-
dendo ainda sofrer vetos. Ao 
fi xar regras claras no tocante 
a devolução pelas construto-
ras dos valores pagos pelos 
adquirentes de imóveis na 
planta em caso de distrato, a lei 
estabelecerá de maneira obje-
tiva como se dará a devolução 
aos consumidores, bem como 
os valores que poderão ser 
deduzidos pelas construtoras. 

A sanção do texto original 
mostra-se essencial aos consu-
midores, na medida em que o 
assunto não era expressamen-
te previsto em lei, de modo que 
o judiciário estabelecia valores 

que poderiam ser deduzidos 
pelas construtoras. Confor-
me jurisprudência atual, os 
percentuais de dedução eram 
fi xados de 10% a 20%.

Nesse sentido, o projeto pre-
vê que quando a construtora 
criar uma empresa específi ca 
e realizar a separação do pa-
trimônio para a construção 
de um empreendimento, ou 
seja, incorporar sob o regime 
de “patrimônio de afetação”, 
ela poderá reter da restituição 
o percentual de 50% do valor 
pago pelo consumidor, a fi m 
de custear as despesas com a 
devolução do imóvel.

Caso a incorporação não seja 
realizada com patrimônio de 
afetação (não haja a separação 
de bem para determinado pro-
jeto), o percentual de retenção 
é reduzido para 25%. Para 
ambos os casos, os valores 
pagos à título de comissão de 
corretagem não serão objeto de 
devolução pelas construtoras.

Importante destacar ainda 
que o projeto original previa 
a dedução de apenas 10% dos 
valores pagos pelos consu-
midores/adquirentes. Assim, 
evidente que caso haja a 
sanção, tal fato poderá ser 
considerado como uma vitória 
para os consumidores, eis que 
até o momento não há legis-
lação específi ca que trate da 
matéria, porém, por outro lado, 
os percentuais de dedução 
fi xados na lei superam aqueles 
que vinham sendo fi xados pela 
jurisprudência até então.

(*) - É sócio do Saiani & Saglietti 
Advogados.

Rafael Mermerian (*) 

Entre 2014 e 2016, o País 
perdeu 8% do seu PIB, e o 
consumo das famílias caiu 

cerca de 20%. Segundo projeções 
da FecomercioSP, em 2018, o 
PIB tende a fechar o ano com 
elevação de 2%. A infl ação, me-
dida pelo IPCA, deve atingir 4%, 
enquanto as vendas do varejo no 
Brasil devem fechar positivas em 
3%, mesma taxa de crescimento 
esperada para a indústria.

Ainda de acordo com a Feco-
mercioSP, o mercado e o setor 
produtivo esperam um novo go-
verno que coloque de forma clara 
as medidas prioritárias e suas dire-
trizes sobre a política econômica. 
Além de promover ajustes fi scais, 
reduzir seu grau de interferência, 
possibilitar encaminhamento e 
aprovação das reformas nas áreas 
tributária, previdenciária e de 
gastos públicos e diminuir a bu-
rocracia, estimulando o ambiente 
de negócios. 

De imediato, o varejo e o setor 
de serviços provavelmente se 
benefi ciarão da confi ança em 
alta, e o Natal tende a ser um 

O varejo e o setor de serviços provavelmente se benefi ciarão da confi ança em alta.

A participação das cidades 
São Paulo e do Rio de Janeiro 
no PIB nacional recuou de 
19% em 2002 para 16,2% 
em 2016. Os dados do PIB 
dos Municípios foram divul-
gados na sexta-feira (14) 
pelo IBGE e mostram que, 
apesar disso, as duas capitais 
continuam tendo as maiores 
economias do país. Sozinha, 
São Paulo tem o dobro do 
PIB carioca e responde por 
11% da economia do país (em 
2002 respondia por 12,7%), 
enquanto o Rio representa 
5,3% do PIB nacional (em 
2002 eram 6,4%). 

Se somarmos as outras 
quatro maiores cidades bra-
sileiras, em termos econô-
micos, elas concentram 25% 
do total do PIB do país. São 
elas: Brasília, com 3,8%, Belo 
Horizonte, com 1,4%, Curiti-
ba, com 1,3% e Osasco (SP), 
com 1,2%. Apesar de ainda ter 
essa concentração em torno 
de seis grandes cidades, a 
economia brasileira está cada 
vez mais desconcentrada. 
Nesse período de 15 anos, as 
capitais estaduais reduziram 
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A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), atingiu este 
mês 91,2 pontos. É o maior 
patamar do indicador desde 
junho de 2015 (91,7 pontos). 
A ICF de dezembro é 4,2% 
maior que a do mês anterior 
(87,6 pontos), a maior taxa 
desde 2010. O número tam-
bém é superior (11,7%) ao 
de dezembro do ano passado.

Apesar disso, o indicador 
se mantém abaixo dos 100 
pontos e, portanto, ainda é 
verifi cada uma insatisfação 
dos consumidores. A última 
vez que a ICF fi cou acima de 
100 pontos foi em abril de 
2015 (102,9 pontos). A alta 

da taxa de novembro para 
dezembro foi provocada por 
crescimentos nos sete com-
ponentes do indicador, com 
destaque para a avaliação de 
que o momento é bom para 
a compra de bens duráveis 
(11,2%) e para a perspectiva 
de consumo (7,2%).

Para a CNC, os juros em 
queda, com infl ação em baixa, 
formam o cenário que dá su-
porte a uma maior disposição 
das famílias para o consumo de 
eletrodomésticos, cuja caracte-
rística é o crédito. 

Já na comparação com de-
zembro de 2017, os componen-
tes com maiores altas foram o 
nível de consumo atual (24,3%) 
e a perspectiva de consumo 
(16,4%) (ABr).

Setor de 
serviços 
cresce 0,1% 
em outubro

O volume de serviços no país 
cresceu 0,1% de setembro para 
outubro deste ano, segundo 
dados da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada na 
sexta-feira (14), pelo IBGE. 
Na comparação com outubro 
do ano passado, a alta foi 1,5%. 
No acumulado do ano e no 
acumulado de 12 meses, no 
entanto, o volume de serviços 
teve quedas de 0,2%. 

A receita nominal do setor 
manteve-se estável de setem-
bro para outubro, mas cresceu 
4,2% na comparação com 
outubro do ano passado, 2,5% 
no acumulado do ano e 2,9% 
no acumulado de 12 meses. 
Na passagem de setembro para 
outubro, o volume cresceu 
em dois dos cinco segmentos 
pesquisados: serviços de infor-
mação e comunicação (0,5%) e 
outros serviços (5,5%). 

Por outro lado, houve quedas 
nos volumes de serviços presta-
dos às famílias (1%), de serviços 
profi ssionais, administrativos e 
complementares (1,9%) e de 
serviços de transportes, auxi-
liares de transporte e correio 
(0,2%) (ABr).
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2019: ano da retomada da economia, 
com elevação de 3% do PIB

Ainda que muito abaixo do que era esperado para o período nas projeções feitas no fi m do ano passado, 
2018 foi o segundo ano de recuperação da economia brasileira

momento mais positivo do que 
a média do ano, indicando um 
bom começo em 2019. As pro-
jeções da Federação apontam 
ainda que, em 2018, a expecta-
tiva é de um superávit de US$ 
55 bilhões na balança comercial 
brasileira, saldo positivo que 
deve se repetir em 2019, em 

US$ 40 bilhões.
Além disso, as privatizações 

e aceleração das concessões 
propostas pela nova equipe 
econômica também podem 
impulsionar investimentos de 
forma relativamente rápida no 
País nos próximos anos, o que 
benefi cia a geração de emprego 

e renda e, consequentemente, 
consumo. O recente crescimen-
to da confi ança de consumido-
res e empresários tende a ser 
mantido e até acelerado com o 
efetivo início do novo governo 
em janeiro de 2019 – se, de fato, 
as observações acima se con-
cretizarem (AI/FecomercioSP).

Caiu a participação de cidades 
de SP e RJ no PIB nacional

sua participação de 36,1% para 
33,1%.

Segundo o pesquisador do 
IBGE Frederico Cunha, nos 
últimos anos, houve uma 
desconcentração da indústria 
no país que trouxe, com ela, 
o crescimento dos serviços e 
administração pública para es-
ses novos municípios. “Quando 
você descentraliza e a indústria 
avança, é preciso levar servi-
ços. E o estado acaba tendo 
que crescer”. Entre 2002 e 
2016, a participação conjunta 
dos municípios do semiárido no 
PIB nacional passou de 4,5% 
para 5,1%, e a dos municípios 
que formam a Amazônia Legal 
foi de 6,9% para 8,6%.

Em 2016, os 1.456 muni-
cípios predominantemente 
urbanos responderam por 
87,5% do PIB brasileiro. Os 
1.318 municípios com os me-
nores PIBs responderam por 
cerca de 1% do PIB e por 3,1% 
da população brasileira. Já os 
100 maiores PIBs municipais 
representavam 56% do PIB. 
Os maiores ganhos de par-
ticipação no PIB entre 2015 
e 2016 foram os municípios 
baianos de Gentio do Ouro, lo-
cal onde estava sendo constru-
ído um complexo de geração 
de energia eólica, e Tabocas 
do Brejo Velho, onde estava 
sendo instalado um parque de 
geração solar (ABr).

Intenção de consumo atinge 
maior nível em 3 anos
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Raio X da Justiça 
Brasileira

O Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) acaba de 

divulgar a 14ª edição de 

seu anuário, “Justiça 

em Números”, relatando 

as atividades de todo 

o sistema judicial 

brasileiro no ano de 

2017

O Poder Judiciário con-
sumiu, em 2017, mais 
de R$ 90 bilhões, o 

que corresponde a 2,59% do 
orçamento geral da União (3,5 
trilhões). Os 18 mil magistra-
dos, que preenchem 86% dos 
cargos existentes, julgaram 
ao longo do ano cerca de 31 
milhões de processos, ou seja, 
um aumento de 8% em relação 
aos processos inaugurados ao 
longo do ano anterior. 

Mesmo com o crescimento 
na produtividade, que atingiu a 
marca de 2,3% no período, o es-
toque de processos subiu 0,3% 
em relação ao ano de 2016, 
fechando 2017 com mais de 80 
milhões de processos penden-
tes de julgamento. Apesar de o 
número de processos baixados 
ter sido superior a quantidade 
de novos casos – pela primeira 
vez desde a instalação do CNJ 
– o estoque não reduziu, mas 
cresceu ligeiramente (0,4%). 

Entre os anos de 2009 e 2017, 
o crescimento do estoque de 
processos atingiu 31,9%, com 
o incremento de mais de 19 
milhões de processos ao esto-
que pendente de julgamento. 
Isso signifi ca que, mantendo a 
produtividade atual, se o Judi-
ciário “fechasse as portas” para 
novos casos e não aceitasse 
outros processos até julgar os 
existentes, levaria 2,54 anos 
para zerar o estoque existente.

A rigor, 12,5 mil em cada 100 
mil brasileiros inauguraram um 
novo processo no ano de 2017. 
O estado mais beligerante foi 
Mato Grosso, onde o índice foi 
de 14.579/100.000, e o menos 
demandante foi o Pará, com ín-
dice de 3.155 para cada 100 mil 
habitantes. Cada magistrado 
brasileiro julgou, em média, ao 
longo do ano, 1.844 processos, 
sendo a maior produtividade 
verifi cada no Rio de Janeiro, 
com 3.321, e a menor no Ceará, 
com 908 processos julgados 
por magistrado.

A taxa de congestionamento 

do Judiciário Brasileiro é de 
74,5%. Cada juiz tem em média 
4.407 processos em estoque, 
pendentes de julgamento. Na 
justiça estadual, todavia, esse 
estoque corresponde a 8.224 
casos para cada juiz. O Rio 
de Janeiro é o campeão com 
21.519 casos para cada magis-
trado. E o Estado do Amapá 
é o que apresenta o menor 
estoque, com 2.646 processos 
pendentes para cada juiz.

O tempo médio de trami-
tação de um processo, com-
preendendo a primeira e a 
segunda instância, tem sido de 
quatro anos e cinco meses. O 
estado mais lento tem sido o 
Rio Grande do Norte, onde um 
processo tem consumido dez 
anos e 11 meses em primeiro 
grau e mais 13 meses na se-
gunda instância. O mais veloz 
tem sido o estado de Sergipe, 
consumindo 18 meses para 
atravessar ambas as instâncias.

Desde a criação do CNJ e 
o estabelecimento de metas, 
índices de produtividade e 
classifi cação de efi ciência, mui-
tas melhoras foram notadas no 
judiciário brasileiro, mas ainda 
está muito distante de um ho-
rizonte ideal ou de, no mínimo, 
desejável. Se observarmos que 
cada juiz estadual do Rio de 
Janeiro julgou em média 3.621 
processos, em um ano que teve 
245 dias úteis (110 fi nais de 
semana e 16 feriados), conclui-
remos que cada um julgou, em 
média, 14,77 processos por dia 
(sem levar em conta as férias 
e recessos forenses). 

Um desempenho humana-
mente impossível, visto que 
não haveria tempo hábil para a 
leitura da história de cada uma 
das partes, a compreensão do 
enredo, a análise e a valoração 
das provas produzidas, bem 
como o ato de proferir sen-
tenças justas para cerca de 15 
processos a cada dia.

Melhoramos muito na quan-
tidade, não resta dúvidas. Mas 
no que se refere à qualidade, 
infelizmente, não dá para exigir 
- e nem esperar - grande coisa.

 
(*) - É presidente da Anadem 

(Sociedade Brasileira de Direito 
Médico e Bioética), advogado 

especialista em Direito Médico e 
Odontológico e autor das obras: 

O pensamento jurisprudencial 
brasileiro no terceiro milênio sobre 

erro médico; e Erro médico e 
judicialização da medicina.

Raul Canal (*)

Bolsonaro envia recado a 
Salvini e fala de Battisti

O presidente eleito do Brasil, 
Jair Bolsonaro, comentou na 
manhã de sexta-feira (14), 
via Twitter, a ordem de prisão 
emitida pelo ministro Luiz Fux, 
do STF, contra o italiano Cesare 
Battisti. “Obrigado pela conside-
ração de sempre, Senhor Minis-
tro do Interior da Itália. Que tudo 
seja normalizado brevemente no 
caso deste terrorista assassino 
defendido pelos companheiros 
de ideais brasileiros! Conte 
conosco!”, escreveu Bolsonaro, 
arriscando-se no italiano, nas 
redes sociais.

A referência ao ministro e 
vice-premier da Itália, Matteo 
Salvini, veio após o político pe-
dir, mais uma vez, ajuda de Bol-
sonaro para extraditar Battisti. 
“Uma prisão perpétua cumprida 
curtindo a vida, nas praias do 
Brasil, diante das vítimas, me 
deixa irritado! Darei grande 
mérito ao presidente Jair Bol-
sonaro se ajudar a Itália a fazer 
justiça, ‘presenteando’ Battisti 
com um futuro na prisão da 
pátria”, disse Salvini, também no 
Twitter. Bolsonaro já anunciou 
em várias ocasiões que gostaria 
de extraditar Battisti como um 
“presente” para a Itália (ANSA). 

Decisão sobre 
Battisti ‘era 
esperada’ há 1 ano

A ex-deputada ítalo-brasi-
leira, Renata Bueno, disse na 
sexta-feira (14) que a decisão 
de prender e extraditar o ex-
-guerrilheiro Cesare Battisti, 
condenado na Itália à prisão 
perpétua por quatro assassi-
natos cometidos na década de 
1970, “já era esperada por mais 
de um ano”.

Em 27 de novembro de 2018, 
Renata juntamente com o de-
putado Rubens Bueno Brasil 
(presidente do grupo parla-
mentar Itália-Brasil) tiveram 
uma reunião com a ministra do 
STF, Carmen Lúcia, em Brasília, 
que confi rmou a conclusão do 
procedimento judicial, reabrin-
do assim a possibilidade de con-
tinuar o processo de extradição 
ou expulsão do terrorista”, diz 
o texto. Além disso, Renata 
ressalta que durante todo o seu 
mandato, entre 2013 e 2018, 
ela se empenhou diretamente, 
tanto na Itália quanto no Brasil, 
para a resolução do caso.

Segundo a nota, mesmo Bat-
tisti estando desaparecido, as 
“autoridades brasileiras estão 
se movimentando fortemente 
para garantir que o presidente 
da República, Michel Temer, 
possa dar defi nitivamente pros-
seguimento ao ato político de 
expulsão como “persona non 
grata” no território nacional” 
(ANSA).

O futuro ministro da Secreta-
ria de Governo, general Carlos 
Alberto Santos Cruz, disse hoje 
(14) que o caso do italiano Cesa-
re Battisti não deve ser aborda-
do como uma questão política. 
Segundo ele, a avaliação deve 
ser jurídica. “É um desgaste 
desnecessário para um país 
que tem tanto problema como 
o nosso fi car se desgastando 
com uma discussão política de 
um fato criminoso”, afi rmou.

Para o general, é a Justiça 
que tem de defi nir o destino do 
italiano. Ele disse que a Justiça 
julgou Battisti e o considerou 
criminoso e que, por isso, não 
vê aí um caso político. “Vejo o 
caso de um criminoso que foi 
julgado e foi considerado cri-
minoso, foi responsável pelos 
crimes e tem que responder 
na Justiça, só isso. Não vejo 
decisão política. Vejo decisão 
policial, uma decisão de Justi-
ça, de recolher aquele que foi 
condenado”.

Futuro ministro da Secretaria de Governo,

general Carlos Alberto Santos Cruz.
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O senador Cristovam Buar-
que (PPS-DF) fez um balanço 
de seu mandato e destacou sua 
luta em favor de uma educação 
de qualidade.

“Eu posso dizer que, dos 744 
senadores eleitos no Brasil 
desde 1988, eu sou o campeão 
em leis: 21 leis. O segundo tem 
17, é o senador Crivella [atual 
prefeito do Rio]. E, dos 1.544 
eleitos desde 1946, eu sou o 
segundo. Então, eu vim aqui 
para fazer leis. Fiz”.

O parlamentar reiterou a 
ideia de que somente através 
da federalização a educação vai 
melhorar de forma consistente, 
pois na prática cada município 
tem seu microssistema edu-
cacional, sofrendo com a falta 
de recursos. Nesse aspecto, 
lembrou ter dado sua contri-
buição, ao propor e conseguir 
que fosse aprovado o primeiro 
piso nacional para o salário do 

professor. E acrescentou que é 
uma das leis de sua autoria que 
mais o orgulham.

Ele garantiu que continuará, 
fora do Senado, sua luta “pela 
educação e por um Brasil me-
lhor”. Disse que seu discurso 
não era uma despedida, pois 
apenas “trocará de trincheira”, 
obedecendo ao povo, que não 
o reelegeu. Ele admitiu que ser 
difícil, para ele, depois de 16 
anos como senador, represen-
tar a renovação, que o eleitor 
tanto buscou no último pleito.

Cristovam destacou que 
um país melhor signifi ca um 
Brasil com alta renda social e 
bem distribuída, diferente do 
que acontece hoje. O senador 
afi rmou que o caminho para 
obter isso não é colocar a prio-
ridade apenas na condução da 
economia, mas na educação de 
excelência para todos, ricos e 
pobres (Ag.Senado).

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF).

Waldemir Barreto/Ag.Senado

A Constituição Brasileira foi a terceira no 
mundo a ter um capítulo sobre meio ambiente. 
Veio depois da espanhola e da portuguesa e 
inspirou outras Constituições, em especial de 
países da América Latina e do Leste Europeu. 
De acordo com o ex-deputado Fábio Feld-
mann, que articulou a Frente Verde durante 
a Constituinte, isso só foi possível porque o 
meio ambiente não foi uma pauta exclusiva da 
esquerda. Tinha apoio também de parte do Cen-
trão: “Formamos uma frente suprapartidária, 
de cerca de 200 deputados e senadores, que 
foi fundamental. Conseguimos neutralizar o 
Centrão com gente que era do Centrão”, conta.

Além das alianças e da negociação, Feldmann 
conta que a atuação de Chico Mendes no Acre 
também criou um momento oportuno para a 
pauta do meio ambiente. O ecologista e presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Xapuri, no Acre, foi morto a tiros em 22 de 
dezembro de 1988, a mando de um fazendeiro.

Segundo Feldmann, a Constituição brasileira 
foi a primeira no mundo a tratar dos direitos dos 
animais, ao proibir a crueldade contra eles. Hoje, 
o mundo já avançou nessa questão e já há países 
discutindo se os animais devem ter os mesmos 
direitos que os humanos. Na Argentina, por exem-
plo, houve um caso em que foi dado um habeas 
corpus a uma chipanzé presa no zoológico, para 
que ela fosse transferida a um santuário.

Fábio Feldmann, consultor,

ex-deputado federal.
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O ministro Edson Duarte 
informou que o país 
não apenas cumpriu 

como antecipou sua meta nessa 
área, já atingindo o resultado 
esperado para 2020. Apesar 
das conquistas, a comitiva de 
senadores que viajou para Ka-
towice, na Polônia, demonstra 
receio com o futuro da atuação 
ambiental brasileira. 

Os parlamentares temem 
que a linha de atuação do país 
seja revertida dependendo das 
posições a serem adotadas pelo 
próximo governo.

Segundo o MMA, entre julho 
de 2017 e agosto de 2018 o 
Brasil conseguiu uma absorção 
de 1,28 bilhão de toneladas de 
gases causadores do efeito es-
tufa. Com esse número, o país 
superou a redução de 38% das 
suas emissões desde 2005, meta 
esperada apenas para 2020.

Medidas de organização do 
uso da terra foram responsáveis 
pela absorção de 538 milhões 
de toneladas de carbono. Essas 
medidas incluem o estabeleci-
mento de áreas de unidades 
de conservação, de áreas de 
preservação permanente e 

Parlamentares brasileiros participam da 24ª edição do encontro da COP24,

na cidade de Katowice, na Polônia.
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Brasil antecipa meta de 
redução de emissões, mas 

senadores temem pelo futuro
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) aproveitou a COP-24 para anunciar os números mais recentes 
de emissões de gases poluentes pelo Brasil, referentes ao período entre 2017 e 2018

de reservas legais. O número 
também tem a participação de 
propriedades privadas inscritas 
no Cadastro Ambiental Rural, 
que devem destinar parte do 
seu terreno à preservação 
ambiental. Mais de 90% dos 
imóveis do campo estão ca-
dastrados. 

Os senadores que participa-
ram das atividades da COP-24 
entendem que os resultados 
alcançados pelo Brasil são a 

culminação de anos de esforços 
ambientais bem-sucedidos. No 
entanto, eles retornam a Bra-
sília preocupados com a conti-
nuidade desse trabalho. Para os 
parlamentares, a política que 
deve ser adotada para o meio 
ambiente a partir de 2019 pode 
colocar em risco a participação 
brasileira na cooperação global.

João Capiberibe (PSB-AP) 
foi direto ao ponto. “Estamos 
voltando para o Brasil com um 

certo pessimismo em relação à 
participação do nosso país. O 
Brasil é uma potência ambiental 
e parece que está renunciando 
a isso”. Ele destacou que deixa 
o evento satisfeito com o resul-
tado das negociações entre os 
países, que estão estabelecendo 
o “livro de regras” para cumpri-
mento das metas do Acordo de 
Paris. Em relação ao futuro do 
Brasil, porém, há “apreensão 
no ar” (Ag.Senado).

Constituição inovou em meio 
ambiente e nos direitos dos animais

Neste momento em que o mundo está reunido 
na Conferência do Clima, pós-saída dos Estados 
Unidos do Acordo de Paris, Feldmann critica 
as pressões por retrocesso na área de meio am-
biente. “Há no mundo um período de tentativa 
de retroceder em várias matérias, inclusive na 
área de meio ambiente. Acho difícil que isso 
venha a acontecer, mas há no ar alguma coisa 
nessa direção”, afi rma (Ag.Senado).

Cristovam Buarque 
defende a federalização 

da educação

Battisti é ‘assunto’ do Judiciário,
e não da política

Santos Cruz, cuja pasta 
também será o responsável 
pelo Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), que trata 
das concessões e privatizações 
no governo federal, adiantou 
que pretende manter no cargo o 
secretário especial da Secreta-
ria, Adalberto Vasconcelos. Ao 

elogiar o corpo técnico atual do 
PPI, Santos Cruz acrescentou 
que credibilidade e qualidade 
técnica são fundamentais para 
a área que será “ tratada com 
o máximo de transparência e 
confi abilidade”, sem qualquer 
dúvida sobre qualidade técnica 
e moral de sua equipe (ABr).



A incerteza das 

eleições se vai, as 

festas do final do ano 

vêm e trazem com elas 

o consumo de bens e 

serviços

Bens e serviços que 
crescem e se juntam 
aos juros e infl ação, 

todos unidos para empurrar 
a economia brasileira à reto-
mada do crescimento. Esse 
cenário otimista, enfeitado 
por um endividamento menor 
de empresas e consumidores, 
com contornos de capacidade 
ociosa elevada, especialmente 
na indústria e no mercado 
de trabalho, é o ambiente 
ideal para que entrem em 
cena os heróis da economia, 
empresários e capitalistas 
que investirão sua riqueza e 
capital na criação e desenvol-
vimento de novos e apurados 
bens e serviços para atender 
aos anseios do consumidor.

Todavia, diferente da fi cção, 
no ambiente dos negócios, 
quem mais precisa de cuidado 
são esses heróis, que migrarão 
pela desconhecida terra dos 
contratos, no mais das vezes, 
sem dominar a maioria dos 
seus meandros. Acontece 
que, junto com o aumento 
da produção de bens e servi-
ços e da sua distribuição no 
mercado consumidor, não 
cresce apenas a quantidade 
de contratos celebrados e o 
número de obrigações a serem 
cumpridas pelo empreende-
dor, mas adolesce também a 
complexidade das relações 
contratuais e, por consequên-
cia, as possibilidades de dis-
cussões judiciais envolvendo 
cláusulas contratuais.

Há contrato com o provedor 
do capital de giro, com o for-
necedor de insumos, contrato 
de trabalho, contrato de par-
ceria, contrato com o trans-
portador e com o consumidor 
fi nal, contrato de compra e 
venda, contrato de locação, 
contrato de investimento, 
depois vem o termo aditivo 
que prorroga o vencimento e 
a forma de cumprimento da 
obrigação, renova as puni-
ções por descumprimento e 
mantém as demais cláusulas. 
E por aí vai.

Esse terreno dinâmico das 
relações contratuais, com 
diferentes naturezas e im-
plicações, modifi cadas a um 
ritmo alucinante pelo avanço 
da tecnologia e das formas de 
fazer negócio, sem dúvidas 
eleva o empresário, mesmo 
o mais experiente, a uma 
condição de vulnerabilidade 
jurídica que, se não tratada 
da forma adequada, pode tra-
zer danos irreparáveis. Dito 
de outra forma, empresário 
que caminha sozinho por 
essas bandas, está “dando 
sopa ao azar”. Isto porque o 
direito das obrigações é um 
tanto quanto impassível, não 
convive com meias palavras, 
menos ainda com suben-
tendimentos. Ou está bem 
escrito ou não está. 

O contrato faz lei entre as 
partes, o que signifi ca que, 
no exercício da autonomia 
da vontade, as partes contra-
tantes são quem cria a lei que 

mandará nelas mais tarde. E 
como diz a sabedoria popular: 
“o que está combinado não 
é caro”. Mas, quem combina 
mal... Desta importância de 
produzir um contrato adequa-
do à realidade do negócio, com 
cláusulas redigidas por quem 
conhece o ambiente do judi-
ciário e os desdobramentos 
que a relação contratual pode 
trazer, nasce uma parceria tão 
saudável quanto necessária: 
a do empreendedor com o 
profi ssional da área jurídica. 
Como já dizia Milton Erickson: 
“no veneno está o antídoto”. 

Transportando essa verda-
de para o ambiente jurídico-
-contratual, podemos afi rmar 
que ninguém melhor para 
criar cláusulas preventivas e 
evitar um confl ito judicial do 
que aquele que se dedica a 
resolver confl itos contratuais 
no judiciário, quando as regras 
criadas pelo contrato não fo-
ram sufi cientes para conduzir 
a relação de forma pacífi ca, 
mesmo quando as partes estão 
dotadas de boa-fé.

Não é pequeno o número 
de ações que abarrotam os 
tribunais pedindo por anula-
ção de cláusulas e até mesmo 
de contratos inteiros, não 
raramente, por ausência de 
transparência e clareza nas 
disposições do instrumento. 
Dessa vez, o exemplo prá-
tico vem de Minas Gerais. 
Ainda não esfriou o acórdão 
lavrado pela 14ª câmara cível 
do TJMG em 30/11/2018, 
nos autos da apelação nº 
1.0000.18.074009/001, que 
anulou o contrato de emprés-
timo fi rmado entre as partes, 
desfazendo o negócio celebra-
do e condenando a instituição 
fi nanceira ao pagamento de 
danos morais ao contratante.

Ao anular o contrato e con-
denar a instituição bancária ao 
pagamento de danos morais, 
a Corte mineira fundamentou 
que as disposições contratuais 
induziam a erro e não cum-
priam o dever de informação. 
Nas palavras do órgão julga-
dor, “informação adequada 
implica em correção, clareza, 
precisão e ostensividade, sen-
do o silencio, total ou parcial, 
do fornecedor, a respeito da 
utilização do serviço, uma 
violação ao princípio da trans-
parência”.

O entendimento esposado 
pelo TJMG não encontra 
divergência relevante entre 
os tribunais pátrios. Como 
se vê, basta uma palavra mal 
colocada, uma virgula fora do 
lugar, ou mesmo a falta delas, 
para que a validade do pacto 
seja questionada e, quiçá, 
prejudicada. Certo, portanto, 
que nesse caminho tortuoso 
e necessário que o mundo 
jurídico representa para o 
empreendedor brasileiro, o 
advogado deve servir como o 
guia, que antevê os perigos do 
caminho e aponta qual a rota 
mais segura para se chegar ao 
destino desejado. 

(*) - Sócia fundadora do FF 
Advogados, atua nas áeras 

direito privado, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário,

família e sucessões
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de Contencioso

Cível e Imobiliário
renan.lopes@ffl  aw.com.br).

Na terra dos contratos, 
quem precisa de cuidado 

são os heróis da economia
Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Renan Freitas Lopes (**)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Página 5São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de dezembro de 2018

ECOESFERA EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.239.248/0001-11 - NIRE nº 35.224.257.209

Reunião de Sócios - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 21/12/2018, 
às 09:00h, na Rua Gomes de Carvalho, 1581 - 1º andar - Conjunto 109, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Sociedade, com a consequente 
alteração da Cláusula 2ª do Contrato Social da Sociedade; (ii) aumento do capital social da 
Sociedade mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC e a 
consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade; e (iii) alteração do endereço 
do Diretor Emilio Della Togna Neto.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

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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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Empresa deve possuir inscrição no PAT, para o oferecer o auxílio 
alimentação, sem incidência do INSS e FGTS? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE PEDIU DEMISSÃO POR MOTIVO DE OUTRO 
EMPREGO, PODE TER O AVISO PRÉVIO DESCONTADO?

Segundo o artigo 487, § 2º da CLT, a falta de aviso prévio por parte do 
empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários cor-
respondentes ao prazo respectivo. Isto posto, o funcionário que pediu 
demissão e não irá cumprir o aviso, pode ter o aviso prévio descontado 
em sua rescisão contratual.

CÁLCULO DA COTA DE APRENDIZ
Para o cálculo da cota de aprendiz, as funções desempenhadas em locais 
insalubres e perigosos são desconsideradas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

UTILIZAÇÃO DO HOMOLOGNET
Quais empresas estão obrigadas a utilizar o HomologNet, qual a penali-
dade caso não utilize? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS FÉRIAS DO APRENDIZ MAIOR DE 18 ANOS TAMBÉM PRECISAM 
COINCIDIR COM AS FÉRIAS ESCOLARES?  

Segundo o artigo 19, inciso II da Instrução Normativa do SIT nº 
146/2018, o período de férias do aprendiz com idade igual ou supe-
rior a dezoito anos, deve coincidir, preferencialmente, com as férias 
escolares, em conformidade com o artigo 25 do Decreto n.º 5.598, de 
2005. Portanto, não é obrigatório que coincidam com o período de 
férias escolares, seria apenas uma sugestão do legislador.

OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR APRENDIZES
Empresa ou entidades sem fins lucrativos são obrigadas a contratar 
jovens aprendizes? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JULIO CESÁR SILVA REIS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio Alves dos Reis e de Maria das Graças Silva Reis. 
A pretendente: SILVANA ANTONIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adeilde Antonia da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

Balanços Patrimoniais no Período de 31/12/2017 e 31/12/2016 - (Valores em R$ mil)
Ativo              2017              2016
Circulante 8.427.682,72 8.350.357,71
Disponivel 1.038.078,07 1.030.838,49
Aplicações Financeiras 7.186.288,76 7.248.592,95
Outros Créditos 194.779,81 63.034,80
Despesas Pagas Antecipadas 8.536,08 7.891,47
Não Circulante 2.337.128,00 2.657.002,76
Realizável a Longo Prazo - -
Investimentos 1.954.807,84 2.037.964,84
Imobilizado 382.320,16 619.037,92
Intangível - -

Total do Ativo 10.764.810,72 11.007.360,47

Passivo              2017              2016
Circulante 10.939,14 238.296,83
Fornecedores 2.994,74 -
Obrigações Fiscais 6.184,40 24.352,92
Encargos Sociais a Recolher 960,00 1.920,00
Conta Corrente Acionistas 800,00 -
Provisões Diversas - 212.023,91
Não Circulante - -
Exigível a Longo Prazo - -
Patrimônio Líquido 10.753.871,58 10.769.063,64
Capital Social 5.000.000,00 5.000.000,00
Reservas de Lucro 5.753.871,58 5.769.063,64
Total do Passivo 10.764.810,72 11.007.360,47

Demonstração das Mutuções do Patrimônio Líquido
em 31/12/2017 e 31/12/2016

Capital Reservas
Realizado       de Lucro               Total

Saldo em 31/12/2015 5.000.000,00 4.811.920,34 9.811.920,34
Lucro Líquido do Exercicio - 957.143,30 957.143,30
Saldo em 31/12/2016 5.000.000,00 5.769.063,64 10.769.063,64
Reserva Legal - 181.202,77 181.202,77
Reserva Estatutaria - (181.202,77) (181.202,77)
Prejuizo do Exercicio - (15.192,06) (15.192,06)
Saldo em 31/12/2017 5.000.000,00 5.753.871,58 10.753.871,58

Demonstrações de Resultados
nos Períodos de 31/12/2017 e 31/12/2016 - (Valores em R$ mil)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2017 e 31/12/2016

BALABALABALABALABALATON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTON EMPREENDIMENTOS LTDATDATDATDATDA
CNPJ: 03.421.217/0001-63
Demonstrações Contábeis

             2017              2016
Receita Bruta 31.136,27 28.749,40
Impostos e Deduções (2.729,95) (7.115,83)
Receita Líquida 28.406,32 21.633,57
Lucro Bruto 28.406,32 21.633,57
Despesas Administrativas e Gerais (488.147,35) (514.879,38)
Lucro Antes do Resultado Financeiro (459.741,03) (493.245,81)
Receitas Financeiras 449.434,77 1.921.595,20
Despesas Financeiras (4.885,80) (7.471,86)
Lucro Antes da Tributação (15.192,06) 1.420.877,53
Imposto de Renda e Contribuição Social - (463.734,23)
Lucro Líquido Após Tribuitação (15.192,06) 957.143,30
Lucro Líquido do Exercicio (15.192,06) 957.143,30

             2017              2016
A) Resultado do Exercicio (15.192,06) 957.143,30
Depreciação a Amortização 319.874,76 270.596,15
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (2.317,26)

304.682,70 1.225.422,19
B) Aumento/Redução nos Ativos Circulantes
Outros Créditos (131.745,01) 35.812,30
Despesas pagas Antecipadas (644,61) (3.816,05)

(132.389,62) 31.996,25
C) Aumento/ Redução no Ativo não Circulante Realizável Longo Prazo
D) Aumento/Redução nos Passivos Circulantes
Fornecedores 2.994,74 (4.856,29)
Obrigações Fiscais (18.168,52) 14.414,26
Encargos Sociais (960,00) 960,00
Conta Corrente Acionistas 800,00 (2,00)
Provisões Diversas (212.023,91) 179.144,80

(227.357,69) 189.660,77
E) Aumento/ Redução no Exigivel a Longo Prazo - -
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Operacionais (55.064,61) 1.447.079,21
II - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições do Imobilizado - (365.000,00)
Investimentos Realizados - (165.805,68)
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Investimentos - (530.805,68)
III - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Financiamento - -
Aumento/Redução Líquido
  de Caixa e Equivalente de Caixa (55.064,61) 916.273,53
Demonstração do Caixa e Equivalência de Caixa
Caixa e Equivalente de
  Caixa do Exercício (8.279.431,44) (7.363.157,91)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Final do Exercicio 8.224.366,83 8.279.431,44

(55.064,61) 916.273,53

Notas Explecativas às Demontrações Contábeis em 31/12/2017 e 2016
A Sociedade tem como principal objetivo a) compra, venda e administração
de imóveis próprios; b) participação e realização de empreendimentos imobi-
liários, inclusive incorporações e fundos imobiliários; c) participação em ou-
tras sociedades na qualidade de sócia quotistas ou acionista; d) importação
e exportação sob qualquer forma permita em lei Aplicações Financeiras re-
presentadas por CDB / DEBENTURES, demonstradas ao custo de aplicação,
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e ajustadas,
quando aplicável a valor do mercado.

Riccardo Arduini
Diretor Presidente

Shozo Sato
Contador - CRC/SP 1SP051081/O-5

Jeferson Propheta (*)

A explosão dos dispositivos 
móveis, dos serviços e da 
compra online, e também 

a redução dos custos de arma-
zenamento proporcionados pela 
nuvem contribuíram para que os 
negócios trouxessem cada vez 
mais dados pessoais de clientes 
para dentro de casa. Afi nal, infor-
mação era vista como “ouro” para 
qualquer empresa, e quanto mais 
se tinha, maior a chance de gerar 
receita sobre ela. 

No entanto, a aprovação por 
parte do governo da nova Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD) 
causará uma inversão dramática 
nessa lógica estabelecida. A lei 
diz que as empresas passam a 
ser totalmente responsáveis pela 
segurança dos dados que coletam, 
processam, transmitem e arma-
zenam. Isso signifi ca que elas 
poderão sofrer graves punições, 
incluindo multas milionárias, em 
casos de incidentes de segurança 
como roubo ou vazamento de 
dados.  

Para atender aos pré-requisitos 
da lei e evitar as penalidades, é 
natural que as empresas terão que 
investir cada vez mais em recur-
sos de segurança da informação. 

Lei Geral de Proteção de Dados: 
sua empresa tem dados demais?
A pergunta título deste artigo pareceria algo irrelevante há alguns meses. Afi nal, sempre foi um 
pensamento comum entre as empresas o de que “quanto mais dados, melhor”

informação, avaliando a relevân-
cia do que é coletado de forma 
constante. 

Além disso, é fundamental 
que qualquer empresa que conte 
com um grande volume de da-
dos desenvolva um trabalho de 
classifi cação dos mesmos. Antes 
do surgimento da lei, negócios 
mais estruturados já faziam esse 
trabalho, mas apenas avaliando 
se determinado dado era crítico 
ou não para o negócio. A partir 
de agora, será preciso classifi -
car também os dados pessoais, 
inclusive para determinar se são 
sensíveis (caso, por exemplo, de 
origem racial, religião ou prefe-
rência política de uma pessoa) 
ou não. E isso não é um trabalho 
simples de se fazer. 

Por isso, retorno ao questio-
namento inicial deste artigo: sua 
empresa tem dados demais? Che-
gou a hora de começar a fazer esta 
avaliação, e também de buscar 
o auxílio necessário para que a 
transição para as normas trazidas 
pela LGPD sejam cumpridas da 
forma mais suave possível, com 
pouco ou nenhum impacto para 
o negócio. 

(*) - É diretor geral da McAfee no Brasil 
(www.mcafee.com).

Também é possível afi rmar que, 
quanto mais informações ela 
coletar e armazenar, mais custos 
terá para mantê-las de forma 
segura dentro de seu ambiente, 
estejam os dados armazenados 
internamente ou na nuvem. 

Caberá às empresas, portanto, 
fazer uma análise se vale a pena 
continuar coletando dados pes-
soais de forma descontrolada, 
seguindo a regra do quanto mais 
melhor, ou apenas aqueles que 
realmente façam sentido para o 
negócio. Além disso, será preciso 
olhar para “dentro de casa” e 
avaliar quais das informações já 

armazenadas faz sentido manter. 
É como abrir aquele velho armá-
rio, repleto de quinquilharias, 
e avaliar: “de tudo isso, o que é 
realmente importante e do que 
eu posso me desfazer?” 

Pode parecer algo simples 
de implementar, mas esse novo 
pensamento trará impactos para 
diferentes esferas do negócio. 
Áreas como as de marketing e 
comercial, que utilizam os dados 
pessoais para lançar produtos, 
promoções ou oferecer novos 
serviços, provavelmente terão 
que estar mais próximos à área 
de tecnologia e segurança da 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O pretendente: TIAGO ALFREDO GARCIA, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, 
no dia 22/11/1982, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alfredo Ambrosio Garcia e de Nilceia Tozzi 
Garcia. A pretendente: JULIA NICOLE MENACHO TEIXEIRA, nascida em San José, 
Chiquitos, Departamento de Santa Cruz, Bolívia (transcrição feita no 1º Subdistrito - Sé, 
desta Capital), no dia 21/11/1988, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Lupo Menacho 
Vilarde e de Rosangela Teixeira de Carvalho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Ativo 31.168.074,78
Ativo Circulante 17.494.653,02
Disponibilidades 16.106.449,84
Caixa Geral 30.000,00
Caixa Matriz 30.000,00
Instituições Financeiras 806,45
Banco Conta Movimento 10,00
Banco Contas de Investimento 796,45
Aplicações Financeiras 16.075.643,39
Aplicação Renda Fixa 16.075.643,39
Circulante de Curto Prazo 1.388.203,16
Créditos Tributários 8.203,18
Impostos a Compensar 8.203,18
Outros Créditos 1.380.000,00
Partes Relacionadas 1.380.000,00
Ativo Não Circulante 13.673.421,76
Investimento 466.565,96
Participações Societárias Controlada 466.565,96
Odontoclinic S.A 466.565,96
Intangíveis 13.206.855,80
Fundos de Comércio 13.206.855,80
Fundos de Comércio 13.206.855,80

Passivo 31.168.074,78

Passivo Circulante 6.918,77

Impostos e Contribuições 6.918,77

Provisões Fiscais e Previdenciárias 6.918,77

Impostos Sobre Resultado 6.918,77

Patrimônio Liquido 31.161.156,01

Capital Social 30.399.030,89

Capital Social Integralizado 30.364.027.80

Capital Nacional 30.364.027.80

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 35.003,09

AFAC 35.003,09

Lucros/Prejuízos Acumulados 1.091.375,94

Lucros/Prejuízos Acumulados 1.091.375,94

Lucros/Prejuízos Acumulados de Exercício 1.091.375,94

Outras Contas (329.250.82)

Ajuste Reflexo (329.250.82)

Resultado Abrangente (329.250.82)

Contas Resultado - Credoras
Resultado de Equivalência 301.303,91 C
Rendas Operações Renda Fixa a Realizar 342.952,81 C
Contas Resultado - Devedoras
Despesas de Divulgação 6.152,80 D
Despesas Tributarias 120,96 D
Serviços Técnicos Especializado 5.275,31 D
Serviços de Terceiros 900,00 D
Despesas Bancarias 807,22 D
IRPJ Sobre Resultado 21.444.49 D
Contribuição Social Sobre Lucro 12.650.27 D
= Lucro 596.905,67 C

BRAVIA ODONTO S.A
 CNPJ: 11.964.439/0001-50

Demonstrações Financeiras do Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Balanço Patrimonial Demonstração de Resultado do Exercício

Mauricio de Araujo
TC CRC: 215429/O-4

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores 
do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 31.168.074,78 
Trinta e Um Milhões, Cento e Sessenta e Oito Mil, Setenta e Quatro Reais 
e Setenta e Oito Centavos)
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 17 de Dezembro de 2018. Dia de Santa Betânia, 
Santa Olímpia, Santa Vivina, São João da Mata, São Floriano, 
São Lázaro, e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. São 
Lázaro, irmão de Santa Maria Madalena e de Marta, foi ressus-
citado por Cristo. Hoje aniversaria Jorge Mario Bergoglio, o 
Papa Francisco nascido em 1936, o ator Bill Pullman que faz 64 
anos, o cantor Gilliard nascido em 1956, a modelo e atriz Milla 
Jovovich que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é direto e franco em 
suas opiniões. Mente criativa, curioso, ambicioso e otimista. 
Personalidade dinâmica e com muita imaginação gosta de inovar. 
É uma companhia amigável e estimulante. Comunicativo, é um 
diplomata.  Pode ganhar fama pela eloqüência e pelos escritos, 
distinguindo-se das demais pessoas por ser virtuoso e confi ável. 
Tem chance de vida longa e proteção nos perigos e acidentes. 
Precisa evitar a tendência à impaciência e inquietude.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte: 27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

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

Esta segunda é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua plena em Áries os assinala um ótimo período para agir. 

Qualquer assunto mais delicado será fácil de ser tocado e resolvido. Diversifi que os assuntos do trabalho ou dos 

estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será mais fácil executar tarefas simultaneamente. 

Projetos, ideias, conversas e planos se apresentam de forma mais engenhosa e produtiva do que questões de ordem 

prática. Anote tudo que surgir na sua cabeça. Deixe as ideias se multiplicarem.
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O Sol em se aproximando de Capri-
córnio vai iluminar a casa dez que 
infl uencia o destino, a profi ssão e 
as questões materiais neste fi nal 
de ano. Ouse mais e acredite em si 
mesmo e na força para conquistar, 
mas não deixe que seus pensa-
mentos o ceguem. Evite viagens. 
88/388 – Verde.

Termine ano saindo da rotina, fa-
zendo viagens e estabelecendo um 
novo ideal de vida para o ano que 
vem. Evite agir e resolver negócios 
de dinheiro que não estão sobe bom 
augúrio nesta segunda. Com a Lua em 
Áries faz você voltar-se para aquilo 
que o motive mais. 45/245 – Azul.

Novas experiências serão vividas e 
poderão ser úteis para que encontre 
um novo caminho neste fi nal de 
ano. Alguém pode se aproximar de 
você e ajudar a conhecer melhor 
sua identidade. Use de compaixão e 
solidariedade, o dia é bom o dia para 
viagens. 89/489 – Amarelo.

Com o Sol indo esta semana para 
Capricórnio, na casa sete, você pode 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. A Lua em ariana 
ainda dá energia e muito pique nas 
atividades novas. Terá respostas para 
dúvidas e irá conhecer algo ou al-
guém ainda melhor. 53/553 – Branco.

É tempo de dedicação ou trabalho 
cotidiano, executando as tarefas 
rotineiras de sempre. Deixe assuntos 
importantes para o ano que vem. 
Agora a ações empreendidas acabam 
sendo um desperdício. Cuide melhor 
do seu conforto pessoal e dê atenção 
à saúde neste fi nal de ano. 78/778 – 
Vermelho.

Um bom momento para a vida amo-
rosa e maior cuidado com os fi lhos 
e à família. O seu astro, Mercúrio 
pode difi cultar o relacionamento 
social, devido ao isolamento que 
tende a provocar por causa de seus 
pensamentos detalhistas e críticos 
demais. 67/467 – Azul.

Muita coisa irá mudar no começo do 
ano, pode conhecer novas pessoas 
e viverem novos ambientes. Os im-
pedimentos que existiam começam 
a desaparecer neste fi nal de 2018. 
Veja a realidade sem abafá-la com 
seus pensamentos, aceite-a como 
ela é.  55/655 – Verde.

Não se prenda muito num único 
assunto ou matéria. Será mais fácil 
executar tarefas simultaneamente. 
Dê valor àquilo que conquistou, 
procure conservar seus bens e seu 
prestígio no trabalho. O que vem 
perseguindo será logo alcançado no 
início do ano que vem.  42/342 – Azul.

Neste dia as ações empreendidas 
acabam sendo um desperdício. 
Depois do aniversário seus planos 
se realizarão. Anote tudo que surgir 
na sua cabeça. Projetos, ideias, 
conversas e planos se apresentam 
de forma mais engenhosa e produtiva 
do que questões de ordem prática. 
89/289 – Marrom.

Enfrentará provações e obstáculos 
ainda nesta fase mais delicada do 
ano. Se mantiver a certeza, terá a 
satisfação de um dos seus desejos 
mais íntimos. Não tome atitudes 
sem pensar bem, mantenha a rotina 
e divirta-se neste fi nal de dezembro. 
80/980 – Verde.

Dê mais atenção as suas amizades 
e ao ambiente social. Os projetos e 
sonhos podem se tornar realidade, 
desde que acredite neles. Não 
desista de mudanças na rotina que 
foram preparadas e que poderão 
ser realizadas no começo do ano 
que vem. 62/662 – Branco. 

Fique perto das pessoas queridas, 
faça viagens e volte as suas raízes 
revendo quem estava afastado de 
sua vida e voltará a fazer parte. 
Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida neste fi nal de ano 
ao executar com gosto suas tarefas 
rotineiras. 71/571 – Branco.

Simpatias que funcionam
Não enjoar em viagem: Ingredientes: espara-
drapo ou folha de jornal. Como fazer: Coloque 
sobre o umbigo o esparadrapo ou uma folha 
dobrada de jornal, permanecendo assim até o 
fi nal, por baixo da roupa. Reze antes um Pai 
Nosso e uma Ave-Maria, pedindo a seu anjo da 
guarda que não deixe enjoar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Atividade
censurada
durante a
Ditadura

Sofrimento
retratado

na via-crú-
cis (Catol.)

(?) rosa,
tempero 

com muitos
minerais

Formação
para a

dança da
quadrilha

Magoar-se 
com; 

ressen-
tir-se

Freguesia 
de 

Portugal

Número 
de lugares
no pódio

Chama-
mento a

um desco-
nhecido

Preto velho
ou pomba-
gira (Can-
domblé)

"(?) festas!",
inscrição

em cartões
de Natal

Daniel (?),
jogador de

futebol

Apelido do
Amazonas

(Hidro-
grafia)

Destino
final de

Thelma e 
Louise (Cin.)

"Filho de
onça (?)

nasce pin-
tado" (dito)

Listra es-
treita para
encobrir
palavras

Assinatura
(abrev.)

Atração turística da zona sul
carioca

Penhor
(pop.)

Conjunção 
alternativa 

Macaco,
em inglês

Especialidade de
Glória Perez

Religião sincrética de
origem japonesa

Bernardinho e José
Roberto Guimarães

Outra vez!

Chapéu,
em inglês

Patriarca
bíblico

(?) de pei-
xe, petisco

E outras 
coisas (lat.)
Para que
lugar?

Verbo de
ligação 
Local da 

happy hour

Jerusalém

Concerto
musical

Uma vez,
em inglês

Tarefa do
aluno em
alfabe-
tização

Cervo, 
em inglês

Qualquer
coisa

(?) e queda:
certeiro

Sensação
crônica da 
narcolepsia

Produto do
roubo de
cargas

Que respeitam a moral

Direito do feto à (?),
argumento contra 

o aborto

Mova-se 
no ar

Português
(abrev.)

Cerveja 
de alta fer- 
mentação
Querida

3/ale — ape — hat. 4/deer — once. 5/alvor. 10/seicho-no-ie.

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

Alexander Steffensmeier – Hedi Gnädinger 

(Trad) – Telos –  Numa fazenda, com bicharada su-
per amiga, um bando de galinhas prepara uma festa 
surpresa para comemorar o aniversário da amiga 

Mimosa. Em versos, cada tarefa é explicada, com ilustrações 
muito coloridas. A Mimosa, sem nada saber, acompanha os de-
talhes que culminam numa festança emocionante, que incluiu 
até os fazendeiros. Capa dura, suas páginas também, estilo pop 

art, um lindo presente que fará o delírio da galerinha. Lindo.

O Aniversário da Vaca Mimosa

Sandra Sahd – Dimaz Restivo (Ilustr) 

– Pontes –  Uma linda e real história, na qual seu 
personagem, tinha o direito de muito lamentar-se. 
Não o fez. Garoto que amava e muito convivia com a 
natureza, repentinamente sofreu um grave acidente, 
que imputou um dos seus braços. Do alto dos seus 11 
anos, pouco poderia fazer. Limitou-se a continuar seu 

caminho em prol da natureza. Vive, até o momento, espargindo 
alegria e gratidão, demonstrando muita força, obstinação, que 

lhe valeram atributos para superação. Belo exemplo!

O Encanto da Minhoca

Telma Guimarães – Carla Irusta (Ilustr) – 
Do Brasil –  Professora de uma galera agitada, criou 
concurso de música. Cada aluno foi escalado para 
cantar e dançar determinado ritmo, à sua escolha. 
Havia, de tudo, até rap sertanejo. Uma grande “ba-

rato”! Na realidade, a ideia que norteia toda obra é o respeito 
às decisões alheias e total inclusão. Encorajador!

O Som de Cada Um

Silvia Oberg (Org) – Daniel Cabral (Ilustr) 

– Positivo –  Poetas de primeiríssima, incluindo a 
organizadora, desfi lam alta sensibilidade sobre um 
tema super atraente: Casa e lar. São 14 excelentes 
poemas que descrevem com muita pluralidade, 
o lugar onde habitamos, ou gostaríamos de viver. 

Adultos também gostarão!

Um Livro pra Gente Morar

Dani Grinberg – Cortez – Obra voltada para 
crianças e porque não, adultos também, a ajudá-los a 
entender que alguns medos, residem num recôndito, 
dentro de uma “caixinha” que insiste em guardar 
sentimentos e medos, muitas vezes inexplicáveis, 

tais como: vacina; injeção; morte, elevador, etc.. Com ilustrações 
em aquarela, feitas pela autora, página a página, os medinhos 
vão desanuviando-se. Bom!

A Gigante Caixinha de Medos

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

O Verão está aí e, com o 
excesso de calor, po-
demos nos descuidar 

da alimentação. Ao contrário 
do Inverno, no Verão o corpo 
precisa de menos quantidade 
de energia, então comer alimen-
tos altamente calóricos pode 
difi cultar o funcionamento do 
nosso organismo. Por esse mo-
tivo, a Coordenadoria de Desen-
volvimento dos Agronegócios 
(Codeagro), da Secretaria de 
Agricultura do Estado, resol-
veu montar um cardápio de 
alimentos mais leves e frescos 
para que você possa comer bem 
e se sentir melhor ainda. 

Quando fi camos expostos ao 
sol, liberamos grande quantida-
de de água por meio do suor, 
causando náuseas, mal-estar, 
tontura e até mesmo desmaios. 
Segundo Sizele Rodrigues, 
nutricionista da Codeagro, “é 
necessário que aumentemos a 
quantidade de ingestão de água 
para evitar a desidratação na 

Opções para uma alimentação 
fresca e saudável para o Verão

É melhor evitar alimentos pesados e gordurosos e optar por frutas, verduras e legumes, pois são de 
mais fácil digestão, já que no calor nosso metabolismo fi ca mais lento

todo o dia; Ex: Castanhas, 
Amêndoas, Nozes, Milho, 
cereais integrais;

 • Almoço: Escolha alimen-
tos leves e de fácil digestão 
e que podem ajudar como 
fi ltros de raios ultravio-
leta. Ex: Brócolis, couve, 
ervilha, tomate, cenoura, 
carnes magras, peixe;

 • Lanche da Tarde: A me-
lhor opção são frutas ricas 
em Vitamina C, que são 
nutritivas e refrescantes. 
Ex: Laranja, manga, melão, 
melancia, goiaba (também 
é possível optar pela opção 
dos sucos naturais ou sor-
vetes caseiros);

 • Jantar : Como última 
refeição do dia, melhor 
que seja leve para que não 
tenha problemas na hora 
de descansar. Arroz inte-
gral, peixe, alface, tomate, 
carnes magras (Mariana 
Chagas/AC- Secretaria de 
Agricultura do Estado).

estação mais quente do ano, 
mesmo estando sem sede”. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), é 
recomendável que se beba uma 
média de 2,3 litros de água 
por dia. 

Mas quanto à alimentação, 
o que devo comer para que 
não me sinta mal no calor? 
Segundo Sizele, é melhor 

evitar alimentos pesados e 
gordurosos e optar por frutas, 
verduras e legumes, pois são 
de mais fácil digestão, já que 
no calor nosso metabolismo 
fi ca mais lento. 

Veja abaixo algumas opções 
para cada refeição do dia: 
 • Café da Manhã: Opte 

por alimentos ricos fi bras 
para se ter energia durante 
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Quem pretende viajar de avião 
precisa tomar alguns cuidados 
com a audição durante os voos. 
Com o verão e as festas de fi m 
de ano chegando, esse período é 
um dos preferidos para as férias. 
As idas e vindas nas aeronaves 
costumam causar incômodo e 
zumbido nos ouvidos de muitos 
viajantes e, para quem usa apa-
relhos auditivos, o desconforto 
pode ser ainda maior.

Por isso, a fonoaudióloga Isa-
bela Papera, da Telex Soluções 
Auditivas, preparou algumas 
dicas para quem pretende 
viajar de avião.

1- Desentupir o ouvido - Du-
rante o voo, os velhos truques de 
bocejar, engolir saliva e mastigar 
chiclete ajudam a ‘desentupir’ o 
ouvido. Uma dica é fazer esses 
movimentos para que a Trompa 
de Eustáquio se abra e feche. 
Dessa forma, é possível manter o 
equilíbrio da pressão do ar entre 
os dois lados da membrana do 
tímpano, aliviando o incômodo 
e um possível zumbido.

2- Soro fi siológico - Se o 

SABEDORIA DOS ANJOS 
canalizada por Sharon Taphorn.

Desdobramento. Permita que as coisas 

aconteçam. Há uma revolução espiritu-
al, uma expansão do seu físico, mental e 
emocional, levando ao crescimento e à 
compreensão de novas maneiras. Permita 
que esse desdobramento aconteça em seu 
próprio ritmo e as coisas fl uirão mais fa-
cilmente. Não force as coisas a acontecer, 
apenas permita. Essa energia traz consigo 
uma espécie de metamorfose à medida que 
você se torna um ser mais consciente. Fios 
invisíveis do seu DNA despertam e começam 
a funcionar, abrindo-o para novos estados de 
conhecer, fazer e ser. Encontre um santuário 
para permitir esse desdobramento e esteja 
pronto para trazer novas bênçãos e novos 
começos como isto faz. Pensamento para 
hoje: Permita que aquele lugar em você se 
esforce para encontrar a luz para fazê-lo e 
deixe o amor guiá-lo em sua jornada. E assim 
é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
os Anjos e Guias
http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Cinco cuidados com a audição durante os voos
4- Uso dos aparelhos - Para 

quem faz uso de aparelho au-
ditivo, o ideal é sempre usá-lo 
durante os pousos e decolagens. 
Isso é importante para evitar 
dores no ouvido. O incômodo 
nas viagens aéreas ocorre pela 
rápida mudança de altitude, 
com o avião em geral atingindo 
entre 10 e 12 mil metros. Assim, 
é possível também compreen-
der todas as orientações dos 
comissários de bordo.

5 - Longe dos motores - Se 
for possível, escolha assentos 
longe dos motores. Por mais 
que os aviões mais modernos 
sejam silenciosos, as áreas que 
fi cam próximas às asas ainda 
são as mais barulhentas.

“Na hora de viajar, outro 
cuidado importante para 
quem usa aparelho auditivo é 
não esquecer de levar o desu-
midifi cador, além de um bom 
estoque de pilhas para garantir 
uma boa audição durante 
toda a viagem”, aconselha a 
fonoaudióloga Isabela Papera 
(AI/Telex Soluções Auditivas).

passageiro estiver resfriado, 
com rinite ou congestão nasal, 
o entupimento dos ouvidos 
pode ser ainda maior. Aplicar 
soro fi siológico no nariz duran-
te a viagem ajuda a diminuir 
as secreções e o desconforto.

3- Assento ideal - Quem 
tem problemas de audição 
deve escolher um assento na 
lateral do avião oposto ao seu 
ouvido com melhor escuta. Por 
exemplo, caso ouça melhor com 
o ouvido direito, o ideal é optar 
um lugar na janela da fi leira es-
querda. Dessa forma, será mais 
fácil ouvir as recomendações e 
serviços da companhia área.
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INICÍO A COLUNA comentando a decretação da prisão 
pela segunda vez do ator Dado Dolabella; a primeira foi no início 
deste ano. Ele poderá ser encarcerado novamente, desta vez por 
injúria. Ele descumpriu uma decisão judicial que determinava 
o seu comparecimento em juízo todos os messes.

ESSE COMPARECIMENTO ERA PARA FAZER EM 

LOCAL DETERMINADO terapia em grupo e comunicar ao 
juízo o endereço fi xo de sua residência em São Paulo, que ele 
também não fez. Dolabella foi condenado por ofender a ex 
mulher, Viviane Sarahbiba.

O NOVO MANDATO DE PRISÃO CONTRA O ATOR foi 
expedido no fi nal de novembro pela juíza Ana Paula de Freitas, do 
juizado de violência doméstica do Rio de Janeiro. Ela determinou 
que o ator cumpra pena de dois meses e 15 dias. O mandato é 
consequência do processo que Viviane move contra ele.

EM 2010, OS DOIS SE SEPARARAM EM MEIO A 

DENÚNCIAS DE AGRESSÃO dela ao ator. O primeiro 
mandato de prisão do ator foi expedido em 2014. Na época, 
ele ainda era réu primário,e a pena foi substituí da por serviços 
comunitários. Ele teria que se apresentar á justiça mensalmente.  

DOLABELLA, SEMPRE FOI PROBLEMÁTICO E NUNCA 

CONSEGUIU SE FIRMAR em uma grande emissora que pese 
ser um bom ator. Agora, envolvido em violência doméstica, não 
aceitou fazer terapia em grupo determinado pela justiça, pena 
essa decretada para esse tipo de envolvimento.

FERNANDA GENTIL FEZ SUA DESPEDIDA DO ‘ES-

PORTE ESPETACULAR’ no último domingo, em edição come-
morativa dos 45 anos do programa da Globo. Na oportunidade 
foram exibidas diversas reportagens especiais. Fernanda faz 
parte da história desse programa e deixará saudades.

ROBERTO CARLOS GRAVOU SEU TRADICIONAL 

ESPECIAL DE FIM DE ANO. Com um extenso repertório, 
com ritmos diferentes do rock ao romântico passando pela MPB 
e pelo Pop. O show foi feito em um palco especial ambientado 
com uma cenografi a moderna onde o rei foi ovacionado.

A PARTIR DE 5 DE JANEIRO DE 2019, apresentarei o 
programa ‘Qual Viagem’, na Record News em Rede Nacional 
e para todas operadoras de celular. Terá a participação fi xa 
da Miss Brasil, Kamila Salgado, uma Big Brother Brasil e duas 
modelos. Depois darei maiores detalhes.

FRASE FINAL: Para ser feliz até um certo ponto é preciso 
ter-se sofrido até esse mesmo ponto.

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

Rabino Dor Leon Attar (*)

A verdade é que muitos dos que prometem, se já não co-
locaram em prática as promessas como metas até 15 de 
fevereiro, é muito provável que não irão cumpri-las. 

Ficou chocado? Eu explico: para poder ter realmente uma vida 
próspera, causar uma transformação e promover uma evolução na 
vida, é preciso colocar em prática as promessas e transformá-las 
em metas. Mas, para ter êxito na execução delas, o fundamental 
é ter planejamento. 

Agora, vou dar de presente de fi m de ano (estamos quase lá) 
cinco dicas para melhorar a sua vida em 2019! 
 1) Se você está no buraco, pare de cavar - Infelizmente, 

a maioria dos brasileiros está endividada em vários aspec-
tos e de muitas formas: dívidas com amigos ou familiares, 
com sócios nos negócios, em bancos ou, o pior tipo, com o 
cartão de crédito. Esteja ciente de que crédito não signifi ca 
dinheiro de graça, pelo contrário, é muito mais caro! Então, 
se você está com dívidas, pare agora de fazer outras. É 
fi nal de ano e sei que você se perguntou “como”? Simples: 
jogue fora o cartão de crédito e faça um planejamento (de 
preferência com um “mentor” profi ssional) para quitá-las.

 2) Pague suas compras à vista - O fi m de ano está chegando 
e adivinha quem chega junto? O mais esperado, o querido 
e famoso décimo terceiro. Você sabe pra que ele serve? 
Para você ter mais dinheiro para gastar com mais coisas 
que não precisa no fi nal de ano – desculpa a sinceridade. 
Com ele vem a ilusão de que se tem mais dinheiro do que 
realmente possui e, com isso, você aproveita e parcela suas 
compras. Acertei ou não?

Sinto-lhe informar, mas esse comportamento está errado! 
Um dos segredos dos prósperos é sempre pagar à vista: além 
de conseguir um preço melhor, na maioria das vezes, e não se 
endividar, evita começar o ano “pendurado”.  Um dos segredos 
para a felicidade é aprender a segurar as vontades! Nem tudo 
o que existe em uma loja e que seus fi lhos pedem precisa ser 
comprado. Não se endivide por isso!
 3) Comece a quitar suas dívidas – livre-se delas em 2019. 

As dívidas são como correntes: o prendem num mesmo lugar 
e tornam muito difícil uma pessoa endividada conseguir 

Cinco dicas para planejar o seu 
fi m de ano e início de 2019

Todo ano a mesma coisa... Fazer promessas de Ano Novo virou um costume, não é verdade? Mas, seja 
sincero: quantas dessas promessas duram pelo menos até o carnaval?

alcançar a liberdade fi nanceira. Até mesmo de uma forma 
espiritual. No meu livro, O segredo da prosperidade judaica, 
explico de forma simples, e até divertida, como você pode 
quitar suas dívidas em um ano. Note, não estou falando que 
é fácil, mas é simples! Uma dica: você aprenderá a negociar 
e a guardar dinheiro.

 4) Procure um mentor para ajudar - O que mais me ajudou 
a evoluir e crescer em todos os aspectos em que precisava 
e, na verdade ainda preciso, é o entendimento de que não 
posso fazer tudo sozinho.

Além de informação, devo ter experiência e, se eu não a tenho 
por que não usar a experiência dos outros? Isso é o mentor, 
aquele que poderá guiar o caminho que você quer trilhar, por 
dois motivos: ele já percorreu esse caminho e ele está olhando a 
situação do lado de fora e de cima. Dessa maneira, poderá dar as 
orientações de forma racional (e certas), por não estar envolvido 
emocionalmente.  
 5) Plano A-B-C: entre em ação - Escrevi que a maioria não 

cumpre as promessas de Ano Novo e pelo simples motivo 
de deixar para depois. Fica fácil de entender: em janeiro, 
esperamos acabar as festas, no fi nal de janeiro esperamos 
o carnaval passar, porque aí tudo voltará ao normal. Mas, 
quando chega o carnaval, nem nos lembramos mais qual 
era a nossa promessa, não é verdade?

Então, que tal você aplicar o plano de ação que escrevi em meu 
livro O segredo da prosperidade judaica? Eu chamo esse plano de: 
“Plano A-B-C” – Arranca a Bunda da Cadeira! É simples, é agora! 

Anote o que você quer realizar em 2019 e comece já, antes que 
o mês de novembro termine. Se é algo muito importante para 
você, por que esperar quase dois meses para fazer uma promessa 
e tentar cumpri-la? O futuro é agora!

(*) - Palestrante transformador, realiza eventos tendo como assunto central 
temas relativos ao judaísmo e Mentalidade Positiva Judaica. É supervisor na 

Empresa Herbalife, e fundador da Associação Judaísmo em Ação.
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Marcos Aurélio Pereira (*)

O ano letivo vem chegando 
ao fi m e as esperadas férias 
escolares podem se tornar 
um verdadeiro banho de água 
fria para alguns pais e alunos. 

O motivo? A temida recu-
peração escolar. O período de 
recuperação na educação re-
gular é um daqueles momentos 
do calendário que pode causar 
espanto, decepção e frustração 
aos estudantes, colegas e res-
ponsáveis. Isso acontece pelo 
estigma com que a recuperação 
é encarada socialmente, vista 
como uma forma de castigo ou 
punição quando, na verdade, 
representa uma oportunidade 
extra de aprendizado.

A recuperação é um mo-
mento de grande relevância 
para qualifi car os processos 
de ensino e de aprendizagem 
escolar. Por isso, é necessário 
que os agentes envolvidos re-
conheçam esse período como 
uma chance de retomada ao 
estudo daqueles conteúdos 
conceituais que não se fi xaram 
durante o ano letivo e, por isso, 
não foram assimilados.

Alguns alunos possuem um 
ritmo de aprendizado diferen-
te da maioria da turma e, por 
isso, podem levar um pouco 
mais de tempo para apreender 
um conteúdo, o que deve ser 

O estigma da
recuperação escolar

Assim, o período de recu-
peração oportuniza a assi-
milação pontual de matéria; 
assegura uma individualiza-
ção das práticas educativas 
e reforça o direito ao conhe-
cimento. Por todos esses 
ganhos, este processo deve 
ser compreendido como uma 
oportunidade de retomada de 
conteúdo para afi rmação do 
conhecimento.

Mais do que recompor a nota 
anual ou quantifi car o conteú-
do apreendido, a recuperação 
deve ser entendida como a 
garantia de que a escola está 
priorizando seu papel mais 
relevante: levar conhecimento 
ao aluno.

(*) - É coordenador do núcleo 
psicopedagógico

do Colégio Marista Glória.
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compreendido e respeitado pe-
los pais, colegas e professores. 

Nessa perspectiva pedagógi-
ca, a intencionalidade do proces-
so da recuperação é garantir aos 
estudantes um tempo estendido 
no calendário escolar, com prá-
ticas e didáticas diferenciadas, 
para assegurar a aprendizagem 
signifi cativa, ou seja, garantir 
que todos os alunos e alunas 
consigam apropriar-se do con-
teúdo que não conseguiram no 
tempo escolar regular.

Ao proceder com a prática 
da recuperação escolar, não só 
se cumpre uma exigência da 
legislação educacional brasilei-
ra, como também se assegura 
aos educandos a apropriação 
dos conteúdos essenciais para 
o seu processo de formação 
acadêmica.

Luzia Costa (*)

Como você tem avaliado o seu nível de 
produtividade? 

Sabemos que existem muitas pessoas que 
acabam confundindo um dia muito atarefado 
com ser produtivo. Para auxiliar nessa ques-
tão, separei algumas dicas para conseguirmos 
aproveitar mais o nosso tempo e alcançar de 
forma mais simples os resultados buscados, e 
claro não acabarmos perdidos dentro na nossa 
própria desorganização. Confi ra:

1. Se planeje com antecedência - Você que 
tem um dia muito corrido, é de extrema impor-
tância trabalhar com uma boa agenda. Quando 
se planeja, você consegue obter muito mais 
resultados. Por isso, tenha o hábito de marcar 
suas tarefas com antecedência, os horários e 

a duração que você demandará para realizar 
cada atividade;

2. Saiba qual o período mais produtivo do 
seu dia - Parece besteira, não é mesmo? Mas 
é muito importante saber e avaliar se você é 
mais produtivo por exemplo, de manhã, tarde 
ou noite. Isso auxiliará em seu planejamento de 
tarefas que necessita de mais atenção e tempo;

3. Seja organizado - A organização é o 
ponto ideal para ser produtivo, está ligada a 
toda sua agenda, como citei nos dois tópicos 
acima. Quando não se organiza você apenas 
enxergará a grande demanda de tarefas, mas 
não conseguirá defi ni-las e faze-las com tanta 
produtividade;

4. Delegue tarefas - Nem tudo é você que 
precisar fazer. Não queira fazer tudo, encher 
de ocupações que não cabe a você. Por isso, 

delegue! Veja em sua equipe as pessoas que 
são capacitadas para cada tipo de atividade. 
Distribua as tarefas entre seus colaborado-
res, você vai ver que você vai ter muito mais 
produtividade;

5. Durma cedo - É isso mesmo, dormir bem 
e cedo faz toda a diferença. Sabemos o quanto 
o dia a dia é corrido e difícil ter um tempo a 
mais para o descanso, mas é muito importante 
que até nessa hora você se organize e planeje 
um horário para dormir. No dia seguinte, você 
terá uma mente descansada para criar e pensar. 

Fique longe de tecnologias na hora de dormir 
para dar tempo do seu cérebro desligar e ter 
um dia mais produtivo no dia seguinte.

(*) - Criou duas redes de franquias: Sóbrancelhas 
e Beryllos, ambas com técnicas exclusivas e 

inovadoras no segmento. É CEO do Grupo Cetro.

Flávio Resende (*)
 
Saber se relacionar parece 

fácil, mas é uma habilidade de 
poucos, sobretudo no contexto 
profi ssional. 

Um dos segredos é ser em-
pático, ou seja, ser capaz de 
se colocar no lugar do outro. 
Conceitualmente, ser empático 
é - antes de qualquer coisa - ser 
um bom ouvinte; é estar aberto 
para conhecer a realidade do 
interlocutor e tudo que ele 
comunica, inclusive o que não 
é dito, mas pode ser percebido 
pelo tom de voz ou pelo olhar.

Depois de aprenderem a 
escutar, as pessoas empáticas 
tendem a não fazer julgamentos 
precipitados sobre o compor-
tamento do outro, procurando 
perceber as razões que o levam 
a agir de determinada forma. O 
cultivo desta habilidade fortale-
ce, ainda, a confi ança entre as 
pessoas. E mais confi antes, os 
indivíduos costumam se abrir 
mais e conseguem costurar 
laços pautados pelo respeito à 
verdade do outro, favorecendo 
a perenidade das relações.

Todo mundo sabe que confl i-
tos profi ssionais e problemas de 
ordem comportamental estão 
no topo da lista de razões para 
demissão no trabalho. Mais um 
motivo para sermos diplomá-
ticos no mundo corporativo. 
Neste sentido, não basta ter 
competência para gerar resul-
tados. É importante se distan-
ciar de disputas infrutíferas e 
manter o bom relacionamento 
com colegas e gestores.

O primeiro passo é estar 
atendo à nossa capacidade de 
autocontrole e, assim, investi-
gar quais os “gatilhos” que nos 
tiram do sério e como aprender 
a controlá-los. Dessa forma, por 
meio do autoconhecimento, va-
mos descobrindo o que pode ser 

feito para neutralizar ou adiar 
essas reações imediatas. Uma 
dica é refl etir se a sua reação vai 
trazer benefício a curto, médio 
ou longo prazo. Uma atitude 
que traga um alívio no curto 
prazo – uma explosão de raiva, 
por exemplo – certamente, 
pode gerar prejuízos a médio 
e longo prazos.

Com credibilidade ética, é 
possível conquistar a confi ança 
necessária para a construção 
dos relacionamentos profi ssio-
nais mais sólidos. E o líder que 
não sabe se relacionar com a 
sua equipe vai ter problemas 
de retenção de talentos – outra 
recorrente queixa de quem em-
preende ou coordena equipes.

É sempre bom também com-
partilhar, pedir e saber ouvir 
opiniões. Assim, é possível 
envolver o grupo, evitando 
problemas e fortalecendo as 
relações de trabalho. Em ou-
tras palavras, o “pulo do gato” 
está em criar um ambiente de 
cooperação na empresa e não 
de competição.

No cômputo geral, para uma 
pessoa ser diplomática, ela tam-
bém precisa ter habilidade em 
negociação; e saber negociar 
implica em suportar, gerenciar 
e superar confl itos. Procure, 
portanto, na medida do possí-
vel, encontrar um meio termo 
que deixe satisfeitos todos os 
envolvidos na negociação, o 
que signifi ca ser mais fl exível.

Em resumo, a capacidade de 
agir de modo diplomático com a 
equipe pode ser determinante 
para se chegar aos objetivos – 
seja de ascensão profi ssional ou 
até mesmo de ter um ambiente 
prazeroso e leve de trabalho.

(*) -  Jornalista, empresário e coach 
ontológico, atua com treinamentos 

e palestras sobre Comunicação, 
Mídias Digitais, Coaching e 

Autodesenvolvimento. 

O poder da diplomacia 
ao falar com a equipe

Bolsa pode receber 
US$ 50 bilhões 
de fundos de 
emergentes em 2019

São Paulo - O Bradesco estima 
que o Brasil pode receber US$ 50 
bilhões apenas de fundos dedicados 
a emergentes em 2019, caso a agen-
da de reformas avance, disse nesta 
sexta-feira, 14, o vice-presidente do 
banco, Marcelo Noronha. Além des-
tes recursos, fundos globais, que não 
investem só em emergentes, pode-
riam trazer mais US$ 50 bilhões para 
o mercado fi nanceiro local. Além dos 
recursos para o mercado fi nanceiro, 
o banco estima que US$ 200 bilhões 
podem vir nos próximos cinco anos, 
auxiliado, por exemplo, pela agenda 
de privatizações, concessões e inves-
timentos em infraestrutura. Noronha 
disse que para todos esses recursos 
aportarem aqui, é preciso que o 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
avance com a agenda de reformas, 
sobretudo a Previdência.

Noronha contou que esteve reuni-
do recentemente em Nova York com 
dois fundos globais e constatou esse 
interesse. Por volta de 2010, o Brasil 
respondia por 16% da alocação de 
recursos dos fundos dedicados a 
emergentes. Este patamar veio 
caindo e estava em apenas 5% este 
ano, mas já começou a subir e pode ir 
a 7%, ressaltou o executivo. Com as 
reformas avançando, a expectativa 
é que o País recupere mais espaço 
e volte ao menos no nível que tinha 
em 2010, afi rmou.

Noronha disse que a entrada 
desses recursos em 2019 pode 
ajudar a bolsa a subir e a apreciar 
o real. Nas reuniões em Nova York, 
ele contou que um dos gestores 
de um fundo global disse que há 
cinco anos não tinha demandas 
sobre Brasil, mas agora o quadro 
começou a se alterar (AE).

Cinco dicas para ter mais produtividade em seu trabalho
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Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Para os paraguaios, não existe herói 
maior do que Francisco Solano 
López, o ditador que há exatos 155 
anos invadiu o Brasil e defl agrou a 
Guerra do Paraguai (1864–1870)

Ricardo Westin/ArquivoS/Agência Senado

As deferências se espalham pelo país. Solano López dá 
nome a cidade, rodovia, ruas, praças, hospitais, colégios. 
A principal via de Assunção é a Avenida Mariscal López 

(mariscal é o termo em espanhol para marechal). As homena-
gens vão de academia de tae-kwon-do a parque de diversões, de 
shopping center a time de futebol.

O rosto do ditador aparece na moeda de mil guaranis. Faz 
sucesso entre os adolescentes uma camiseta que, numa licença 
histórica, retrata o mariscal e Che Guevara lado a lado. "Solano 
López se transformou numa religião cívica", resume Herib Cabal-
lero Campos, historiador da Universidade Nacional de Assunção e 
autor do livro El País Ocupado (sem edição em português). É um 
culto contraditório. A herança de Solano López foram a derrota 
e a humilhação. O país fi cou em ruínas, e pedaços do território 
foram perdidos para os países vencedores. 

Estima-se que 75% da população paraguaia tenha morrido nos 
cinco anos do confl ito, seja no front, seja por fome e doenças. 
A Guerra do Paraguai é o mais sangrento confl ito já visto na 
América Latina. A guerra derivou das tensões diplomáticas na 
região do Rio da Prata. O Paraguai cultivava estreitas relações 
com o Uruguai, pois o comércio exterior dependia do porto de 
Montevidéu, mas mantinha um pé atrás em relação ao Brasil e 
à Argentina, vistos como expansionistas. O frágil equilíbrio se 
rompe em outubro de 1864, quando o Brasil invade o Uruguai 
para intervir numa guerra civil local. O Paraguai protesta, te-
mendo perder o aliado. 

Como dom Pedro II ignora as reclamações, o mariscal toma 
duas medidas radicais. Em novembro, confi sca o navio brasileiro 
Marquês de Olinda, que navegava pelo Rio Paraguai, na altura 
de Assunção, rumo a Cuiabá. Em dezembro, manda suas tropas 
atacarem a província de Mato Grosso. A guerra está declarada. 
No Uruguai, a guerra civil termina com a queda do governo pró-
-Paraguai. A Argentina se vê envolvida no jogo em abril de 1865, 
após tropas paraguaias invadirem a província de Corrientes. Em 
maio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai formam a Tríplice Aliança, 
com o intuito de derrubar Solano López. No Paraguai, o confl ito 
é chamado de Guerra da Tríplice Aliança.

O mariscal chega a obter vitórias no início, mas logo passa a 
colecionar derrotas. No fi nal, ele se vê obrigado a convocar até 
crianças e anciãos às armas. Documentos guardados no Arquivo do 
Senado mostram que os senadores do Império descreviam Solano 
López como “tirano” e o comparavam a Napoleão, o imperador 
francês que tentou dominar a Europa. Numa sessão em 1868, 
um senador leu um documento em que o paraguaio aparecia 
como “marechal López”. Houve risos. Os senadores sabiam que 
ele fora alçado por decreto ao degrau mais alto da hierarquia 
militar. Preferiam chamá-lo de general.

Em janeiro de 1869, as tropas brasileiras ocupam Assunção. 
Em março de 1870, Solano López é descoberto nas montanhas 
do norte do país e morto na Batalha de Cerro Corá. Terminado 
o confl ito, a lembrança que os paraguaios, traumatizados, guar-
daram de Solano López foi a do déspota que arrastou o país para 
uma guerra catastrófi ca. A imagem oposta seria idealizada mais 
tarde, pelos ditadores que se sucederam em Assunção ao longo 
do século 20. O mariscal passou a ser incensado como um bravo 
líder que lutou por anos para defender os compatriotas e no fi nal 
deu a vida em sacrifício.

"Era a ditadura moderna buscando se legitimar por meio da 
ditadura do passado. O ditador do momento se apresentava 
como a continuidade da luta de Solano López pela soberania 
do Paraguai", explica Thomas Whigham, historiador da Uni-
versidade da Geórgia (EUA) e autor de La Guerra de la Triple 

Mais de um século e meio depois, 
guerra ainda é ferida aberta no Paraguai

Alianza (sem edição em português). Em 1936, a ditadura do 
coronel Rafael Franco inaugurou o Panteão Nacional dos Heróis 
e nele abrigou os restos mortais do mariscal. Em 1978, o gene-
ral Alfredo Stroessner patrocinou as fi lmagens do épico Cerro 
Corá, que cristaliza a imagem de mártir. O cartaz promocional 
anuncia “uma história de amor, coragem e sacrifício”. O fi lme 
é exibido até hoje na TV.

A mesma visão romantizada 
chegou ao Brasil e à Argentina 
nos anos 1960. Argumentava-se 
que a guerra fora tramada por 
Londres, que supostamente 
não estava gostando de ver o 
Paraguai se industrializar sem 
depender das manufaturas in-
glesas. A Tríplice Aliança teria 
sido usada como marionete da 
Inglaterra. A versão foi ensinada 
nas salas de aula brasileiras e 
argentinas até os anos 1990, 
quando os historiadores en-
fi m se deram conta da fi cção. 
Primeiro, o Paraguai não tinha 
indústria relevante. Depois, se 
a Inglaterra queria transformar 
o país em mercado consumi-
dor, não fazia sentido incitar 
uma guerra que dizimaria a 
população. 

Por fi m, as relações diplomáti-
cas entre o Brasil e a Inglaterra 
estavam rompidas quando a 
guerra estourou, por causa da 
Questão Christie.

Hoje se entende que essa 
interpretação era uma forma sutil de atacar as ditaduras que, 
apoiadas pelos EUA, governaram o Brasil e a Argentina nos anos 
1960 e 1970. Por um lado, atingia-se o imperialismo — o inglês 
e o americano. Por outro, criticavam-se os militares — tanto os 
que destroçaram o Paraguai quanto os que haviam tomado o 
poder em Brasília e Buenos Aires.

O Paraguai se tornou um país democrático em 1989, com a 
queda de Stroessner. No entanto, o culto a Solano López perma-
nece. Uma explicação é o fato de os horrores do confl ito estarem 
até hoje presentes na memória coletiva, como uma ferida não 
cicatrizada. A existência de um herói, ainda que irreal, serve de 
alento. Outra explicação é o fato de não ter havido liberdade 
acadêmica durante os 35 anos da ditadura Stroessner. Professores 
e pesquisadores que questionaram a versão ofi cial da história 
chegaram a ser presos e exilados.

Os alunos paraguaios sabem de cor o nome das batalhas. É 
provável que conheçam mais que os brasileiros o conde d’Eu — o 
marido da princesa Isabel foi comandante das tropas do Império. 
Entre as datas ofi ciais, estão o Dia dos Heróis Nacionais, 1º de 
março, quando Solano López foi morto, e o Dia das Crianças, 
16 de agosto, quando centenas de meninos soldados morreram 
na Batalha de Acosta Ñu. O ponto mais conhecido da batalha é 
o incêndio de um hospital que resultou na morte dos que esta-
vam internados. Na versão paraguaia, o conde d’Eu ordenou o 
atentado. Para historiadores brasileiros, as chamas foram pro-
vocadas pelas faíscas das armas e se espalharam pelas paredes 
de madeira do hospital.

Na avaliação do historiador Ricardo Salles, autor de 'Guerra 
do Paraguai — escravidão e cidadania na formação do Exército' 
(Paz e Terra), a população paraguaia foi, sim, aniquilada, mas 
não se pode falar em genocídio: "Ainda que tenham ocorrido 
degolas, fuzilamentos e outras barbaridades, o Brasil não atacou 
o Paraguai com o objetivo de exterminar a população. Foi uma 
guerra. E as mortes não podem ser creditadas integralmente ao 
Brasil. No fi nal, Solano López recrutava qualquer um que tivesse 
entre 12 e 60 anos. Pessoas morreram de fome porque soldados 
dos dois lados confi scaram o gado e a colheita".

O historiador Francisco Doratioto, autor de 'Maldita Guerra — 
nova história da Guerra do Paraguai' (Companhia das Letras), 
diz que é absurdo ver Solano López como herói: "Ele sacrifi cou 
um país inteiro inutilmente. O herói foi o povo paraguaio, que 
acreditou na história de que a independência do país era ameaçada 
pelo Brasil e pela Argentina. O paraguaio atendeu a convocação 
para pegar em armas e lutou bravamente, mas pagou um preço 
alto demais".

Cópia do original de Vitor Meirelles: a Batalha Naval do Riachuelo. Dimensão: 2,00m x 1,15m.
Autor: Oscar Pereira da Silva (1867-1939).

Foto de Francisco 
Solano López, ditador 
do Paraguai. Durante a 
primeira fase da guerra 
(1864-1865) a iniciativa 

esteve com os paraguaios
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