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Validade da CNH
pode passar de 5 para 10 anos

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, avisou, via 
Twitter, que pretende aumentar o prazo de validade 
da carteira nacional de habilitação no Brasil. Ele pre-
tende estender o prazo de validade dos atuais 5 para 
10 anos. “Informo que faremos gestões no sentido de 

passar para 10 anos a validade da carteira nacional 
de habilitação”, disse Bolsonaro que parabenizou o 
governo do Rio de Janeiro que anunciou a extinção 
da vistoria anual de veículos.

No início do ano o governo revogou uma resolução 
do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) 
que obrigava os motoristas a fazer curso teórico de 
dez horas e uma prova para renovar a carteira de 

habilitação. A exigência mantida é a realização de 
um exame médico. A atribuição sobre as regras de 
trânsito passará, a partir de janeiro de 2019, para 
as mãos de Gustavo Canuto, que será o titular do 
Ministério do Desenvolvimento Regional. A pasta 
incorporará as atribuições das Cidades e Integração 
Nacional – dois ministérios que foram suprimidos 
pelo presidente eleito (ABr).

“Desejo a todos 
um Ano Novo de 
muitas virtudes e 
alguns pecados 
suaves e bem 
aproveitados”.
Rubem Braga (1913/1990)
Escritor brasileiro

O Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) voltou 
a negar a licença ambiental 
necessária para que a mul-
tinacional Total E&P possa 
começar a perfurar os cinco 
blocos que detém na bacia 
da foz do Rio Amazonas. No 
último dia 7, o Ibama já havia 
indeferido o pedido de licença 
da empresa. Na ocasião, o 
instituto justifi cou a decisão 
apontando a existência de 
“um conjunto de problemas 
técnicos identificados ao 
longo do processo de licen-
ciamento”.

A Total E&P recorreu do 
indeferimento, mas o Ibama 

Ibama nega licença ambiental 
para exploração na Foz do 
Amazonas pela Total E&P

rejeitou o recurso na quarta-
-feira (26). Em seu despacho, a 
presidente do Instituto, Suely 
Araújo, destaca que a empresa 
não apresentou nenhuma nova 
informação técnica que já não 
tivesse sido analisada antes de 
o instituto decidir indeferir o 
pedido de licença ambiental. 
Também menciona que, na 
documentação entregue ao 
Ibama, a própria empresa as-
sume que “alguns elementos 
técnicos do processo podem 
despertar dúvidas” quanto 
à segurança do empreendi-
mento. 

Para ela, não há como relevar 
“as notórias difi culdades en-
contradas pela empresa para 
solucionar questões técnicas 

para a realização da perfu-
ração, em especial aquelas 
ligadas a apresentar um Plano 
de Emergência Individual que 
seja exequível e compatível 
com a extrema sensibilidade 
ambiental da região. “Um inci-
dente com vazamento de óleo 
na região pode implicar danos 
irreversíveis se o empreende-
dor não contar com robusta 
infraestrutura e planejamento 
preciso de como atuar na emer-
gência”, acrescenta Suely em 
seu despacho, acompanhando 
parecer técnico.

Para o Ibama, a decisão já 
não comporta mais recursos 
ao ministério do Meio Am-
biente ou a outra autoridade 
administrativa. Procurada, a 

Segundo o IBAMA: “Um incidente com vazamento de óleo na região pode implicar danos 

irreversíveis se o empreendedor não contar com  infraestrutura de como atuar na emergência”. 

Total E&P informou que não 
se manifestaria sobre o as-
sunto. Em seu site, a empresa 
informa que os cinco blocos da 
bacia da foz do Rio Amazonas 
estão entre seus principais 
ativos no Brasil – onde a 
subsidiária do Grupo Total, 
uma das maiores empresas 

exploradoras de petróleo e gás 
do mundo, possui, no total, 15 
blocos exploratórios de óleo 
e gás, com foco em águas 
profundas.

A Total E&P do Brasil atua na 
Exploração e Produção de óleo 
e gás, e possui um portfólio am-
plo e diversifi cado, composto 

por 15 blocos exploratórios, 
com foco em águas profundas. 
Entre os principais ativos da 
empresa estão a participa-
ção de 20% no consórcio do 
campo de Libra, no pré-sal 
brasileiro, e os cinco blocos 
como operadora na Bacia da 
Foz do Amazonas (ABr).

Polícia Civil apreende R$ 1,2 milhão em mala de João de Deus.

O Tribunal de Justiça estadual 
(TJ-GO) determinou o bloqueio 
de R$ 50 milhões de contas 
pessoais do médium goiano 
João Teixeira de Faria, o João de 
Deus. No pedido apresentado 
à Justiça, os promotores goia-
nos pedem que R$ 20 milhões 
sejam destinados a reparar as 
eventuais vítimas de João de 
Deus, que é acusado de abusar 
sexualmente de mulheres que 
frequentavam o centro espírita 
Casa Dom Inácio de Loyola, em 
Abadiânia. Os R$ 30 milhões 
restantes serão reservados a in-
denizar danos morais coletivos. 
Só em uma mala encontrada 
num dos endereços de João 
de Deus, a polícia apreendeu 
R$ 1,2 milhão. 

No mesmo local, haviam ain-
da US$ 908 e 770 euros, além 
de pedras preciosas. O médium 
está preso em caráter preven-
tivo desde o último domingo 
(16). Também, o juiz Wilson 

Confi ança empresárial 
O Índice de Confi ança de Servi-

ços, medido pela FGV, avançou 1,3 
ponto de novembro para dezembro. 
O indicador atingiu 94,7 pontos, em 
uma escala de zero a 200 pontos, o 
maior patamar desde abril de 2014 
(95,9 pontos). A alta da confi ança 
atingiu dez dos 13 setores avaliados 
pela pesquisa. O Índice de Expec-
tativas, que mede a confi ança dos 
empresários no futuro, avançou 2 
pontos, para 101,4 pontos.

Bolsonaro se reunirá 
com autoridades 
norte-americanas

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, depois da posse, 
já planejou uma reunião com 
autoridades norte-americanas, 
lideradas pelo secretário de Es-
tado dos Estados Unidos, Mike 
Pompeo. O futuro chanceler 
Ernesto Araújo estará presente. 
A confi rmação é do governo 
norte-americano. Os detalhes 
ainda não foram divulgados.

O Departamento de Estado 
norte-americano informou que 
a intenção dos Estados Unidos 
é reafi rmar “a forte parceria” 
com o Brasil “na promoção 
da prosperidade, seguran-
ça, educação e democracia”. 
O primeiro contato com os 
americanos ocorreu há pouco 
menos de um mês, quando o 
secretário de Segurança dos 
Estados Unidos, John Bolton, 
visitou Bolsonaro no Rio de 
Janeiro, antes de prosseguir 
a viagem para Buenos Aires, 
onde participou da Cúpula dos 
Líderes do G20.

No encontro, o presidente 
eleito e o secretário norte-ame-
ricano discutiram a situação 
da Venezuela e a possibilidade 
de transferir a Embaixada do 
Brasil em Israel, de TelAviv para 
Jerusalém (ABr).

Um decreto assinado pelo 
presidente Michel Temer reduz 
gradativamente os descontos 
concedidos em tarifa de uso do 
sistema de distribuição e tarifa 
de energia elétrica, bancados 
pela Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), paga por 
todos os consumidores. 

“A partir de janeiro, nos 
respectivos reajustes ou proce-
dimentos ordinários de revisão 
tarifária, os descontos serão 
reduzidos à razão de 20% ao ano 
sobre o valor inicial, até que a 
alíquota seja zero”, diz o decreto. 
A CDE é uma espécie de taxa 
embutida na conta de luz que 
custeia programas sociais, des-
contos tarifários e empréstimos 
subsidiados para o setor. 

Segundo o Ministério de Minas 
e Energia, o objetivo da medida 
é retirar das contas de energia 
elétrica, pagas pelos consumi-
dores de todo o país, benefícios 
a atividades considerados es-
tranhos ao setor elétrico, como 
serviço público de água, esgoto 
e saneamento. A proposta foi 
encaminhada pelo titular da 
pasta, Moreira Franco, que de-
fende a eliminação desse tipo de 
subsídio como forma de reduzir 
os preços nas contas de luz. 

O objetivo é também eliminar a 
cumulatividade de dois subsídios 
concedidos à irrigação e aquicul-
tura na área rural, “que hoje per-
mite que um mesmo benefi ciado 
tenha acesso aos dois subsídios 
ao mesmo tempo” (ABr).

Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, intensifi ca as 
conversas com os líderes parti-
dários alinhados com o governo 
do presidente Jair Bolsonaro. O 
esforço é para consolidar um 
bloco suprapartidário capaz de 
aprovar as propostas encami-
nhadas pela futura gestão, como 
um eventual texto de reforma 
da Previdência. Paralelamente, 
os parlamentares que disputam 
cargos de comando na Câmara 
e no Senado visitam o gabinete 
de transição. 

A disputa para a presidência 
da Câmara será defi nida no dia 
1º de fevereiro, por voto aberto. 
Na corrida pela cadeira estão, 
entre outros, o atual presidente, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e João 
Campos (PRB-GO), ambos alia-
dos de Bolsonaro. O presidente 
do Democratas, Antonio Carlos 
Magalhães Neto (BA), ao se 
reunir com Onyx, pediu apoio 
à candidatura de Rodrigo Maia. 
Porém, o ministro informou 
que a gestão Bolsonaro não 
pretende participar da corrida 
pelo comando da Câmara.

O líder do partido de Bolsona-
ro na Câmara, Delegado Waldir 
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Presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do

primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, disse que Brasil e Israel 
devem ser “irmãos no futuro”, 
com parcerias em diversas 
áreas. “Aprofundamos mais 
um pouco as nossas intenções. 
Mais do que parcerias, sermos 
irmãos no futuro, na economia, 
em tecnologia, em tudo aquilo 
que possa trazer benefícios 
para os dois países”

Netanyahu e Bolsonaro almo-
çaram no Forte de Copacabana, 
no Rio de Janeiro. O primeiro-
-ministro veio ao Brasil para a 
posse do presidente. 

“Começamos um governo 
difícil a partir de janeiro, mas 
o Brasil tem potencialidade, 
tem massa humana, como a 
formada em nosso ministério, 
para que possamos vencer 
esses obstáculos. Em parte, 
precisamos sim de bons alia-
dos, bons amigos, bons irmãos, 
como Netanyahu”, completou 
Bolsonaro.

Netanyahu disse que a coo-

peração mútua entre os dois 
países pode trazer benefícios 
para as duas nações. “Israel é 
a terra prometida e Brasil é a 
terra da promessa. Israel quer 
ser parceiro do Brasil nessa 
empreitada. Entendemos que a 
nossa cooperação mútua pode 
render enormes benefícios aos 
nossos povos, na economia, na 
segurança, na agricultura, em 
recursos hídricos, indústria, em 
todos as esferas da atividade 
humana”, disse.

O primeiro ministro anunciou 
que convidou Bolsonaro para 
visitar Israel para “avançarmos 
na cooperação e parceria”. 
Bolsonaro aceitou o convite 
e disse que em março visitará 
o país junto com um comitiva 
para tratar de tecnologia, agri-
cultura, psicultura, segurança, 
forças armadas.

Netanyahu se reuniu com 
jornalistas, líderes da comuni-
dade judaica e Amigos Cristãos 
de Israel (ABr).

Fernando Frazão/ABr

Reprodução/Reuters

Justiça determina bloqueio das 
contas de João de Deus

cometeu nenhum abuso contra 
frequentadores do centro espí-
rita e que não se recordava das 
três mulheres em cujas denún-
cias os promotores se fi xaram 
neste primeiro depoimento. O 
médium também afi rmou que, 
ao contrário do que as vítimas 
afi rmam, ele não atendia aos 
frequentadores do centro em 
ambientes separados do centro 
espírita.

Até a última quarta-feira 
(26), o MP-GO já tinha rece-
bido mais de 600 mensagens 
de mulheres que afirmam 
ser vítimas do médium. Nem 
todos os contatos serão con-
vertidos em inquéritos já que, 
além de avaliar a consistência 
dos relatos, os promotores 
precisam verifi car quais deles 
caracterizam potenciais casos 
de abuso sexual, descartando 
aqueles que não passam de 
desabafos ou de denúncias em 
duplicidade (ABr).

Safatle Faiad, converteu em 
domiciliar a prisão preventiva 
decretada pela posse ilegal de 
cinco armas de fogo apreendi-
das durante o cumprimento de 
mandados de busca e apreen-
são em endereços associados 
ao médium. Mesmo com esta 
decisão, João de Deus per-
manece preso devido a outro 

mandado de prisão preventiva, 
decretado em face das acusa-
ções de crimes sexuais.

Denunciado por crimes se-
xuais, João de Deus garante 
ser inocente. Ao prestar depoi-
mento no MP-GO, o médium 
disse aos promotores Luciano 
Miranda Meireles e Paulo Edu-
ardo Penna Prado que nunca 

Brasil e Israel aprofundam 
parcerias para o futuro

Ministro da Casa Civil 
intensifi ca reuniões políticas

(PSL-GO), reiterou a pauta da 
articulação política e disse que 
ainda não há um candidato do 
governo na disputa pela presi-
dência da Casa. Segundo ele, 
o PSL não indicará um nome, 
mas votará conjuntamente 
no parlamentar que tiver o 
melhor alinhamento com o 
Planalto. “Vamos escolher um 
candidato que defenda a pauta 
do governo. Se o PSL votar de-
sunido, é falho. Como governo, 
temos que mostrar nossa força 
e lealdade ao presidente que 
elegemos”, disse. 

João Campos, acompanhado 

pelo presidente do seu partido, 
Marcos Pereira, esteve com 
Onyx Lorenzoni. Porém, não 
mencionaram se houve algum 
tipo de sinalização em favor da 
candidatura do PRB. Segundo 
ele, o foco está em construir 
uma base sólida de sustentação 
no Congresso.

“Onyx não estabeleceu ne-
nhuma condição [sobre apoio 
à eleição para a presidência]. 
Pode ser até consequência [um 
possível alinhamento do can-
didato com o futuro governo], 
mas não foi uma condição”, 
afi rmou (ABr).

Decreto assinado por Temer 
reduz subsídios da conta de luz
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OPINIÃO
O governo formou sua 

equipe. E como está a sua? 

O País passou algumas 

semanas acompanhando 

com muita atenção a 

formação da equipe do 

novo governo federal

Na imprensa e nas rodas 
de conversa os contra-
ditórios animavam o 

tom da troca de ideias. Mui-
tos interlocutores estavam 
satisfeitos com as escolhas. 
Outros nem tanto. Na realidade 
precisamos ver para crer o que 
vai acontecer com o novo go-
verno. Se não der certo mesmo, 
é relativamente simples após 
um certo período de stress e 
tensão trocar o ocupante do 
cargo. 

Após alguns dias da pagina 
virada - e um novo ocupante 
do cargo estar esquentando 
a cadeira -, ninguém mais fa-
lará sobre o assunto, até que 
uma nova dança das cadeiras 
ocorra. Simples assim. Numa 
grande corporação ou empre-
sa estatal o modelo de certa 
forma se replica. Havendo 
descontentamento por qual-
quer razão com relação a um 
gestor, diretor ou outro ele 
simplesmente será convocado 
para o departamento de RH 
para receber o seu bilhete azul. 

E agora caro leitor, como 
isto se passa em uma empre-
sa familiar? Poderá o fi lho ou 
um parente do “dono” sim-
plesmente ser convidado a se 
retirar da organização? É óbvio 
que não. O processo é muito 
mais complexo, chegando ao 
quase impossível de ser rea-
lizado. Vamos analisar alguns 
aspectos que de uma forma 
ou de outra outra  atingem 
os membros de uma família 
empresarial. 

Em primeiro lugar, a família 
ou o “dono” deverão defi nir 
se os familiares terão o direito 
de trabalhar na empresa. Não 
o tendo, uma série de proble-
mas poderão ser evitados e o 
caminho para uma vida familiar 
harmônica poderá ser pavi-
mentado. Não haverão fi lhos 
ou herdeiros gestores, mas 
sim, os descendentes como 
controladores do negócio 
familiar. Para isto, poderão re-
ceber treinamento específi co e 
serem membros do Conselho 
da empresa. 

Muitas empresas cente-
nárias serpenteiam diversas 

gerações nesta forma de 
conduzir a questão. De outro 
lado, temos famílias que optam 
por admitir fi lhos e parentes a 
participar da gestão dos negó-
cios. Neste caso, o fl anco está 
aberto para embates, confl itos 
e dissabores. Um dos primeiros 
aspectos a serem analisados 
é o critério da competência. 
Será que todos familiares são 
competentes? 

É justo admitir um jovem de 
um núcleo familiar e não admi-
tir o seu primo ou irmão por ser  
menos competente? Quem fi xa 
os critérios de competência 
para familiares? Uma segunda 
questão é o da remuneração. 
Geralmente os pais querem ser 
justos e intencionam remune-
rar todos os fi lhos com ganhos 
similares. Isto pode gerar um 
grande potencial de confl itos 
futuros. Não são todos os fi lhos 
que têm a mesma avidez pelo 
trabalho e a mesma dedicação. 

Muitas famílias creem que os 
familiares são honestos e pre-
ferem trabalhar com honestos 
em detrimento a pessoas que 
desconhecem, mas que podem 
ser muito mais competentes. 
Qual a surpresa quando sur-
gem casos de desonestidade 
em relação a própria empresa 
da família? O que fazer? Grave é 
quando a desconfi ança começa 
a reinar entre irmãos. 

São vidros que se quebram 
e difi cilmente o vaso poderá 
ser reparado. Pelos poucos 
exemplos dados, vemos como 
a questão de familiares traba-
lhando na empresa pode ser 
muito difícil de ser resolvida, 
chegando ao ponto do desliga-
mento do familiar ser a melhor 
alternativa.

É de muita importância que 
as famílias empresariais desen-
volvam e revejam de tempos 
em tempos  os protocolos fami-
liares que regulamentam estas 
questões, como por exemplo 
conteúdos que versam sobre 
a remuneração de familiares, 
admissibilidade, desligamento 
e assim por diante. 

Na maioria das empresas 
familiares brasileiras, formar 
equipes de gestores com mem-
bros da família é uma grande 
dor de cabeça.

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
UP Education promove uma nova 
experiência educacional com plataforma 
Microsoft Educação

@Você vai mergulhar em um novo universo de conexão 
digital, uma ponte para levar tecnologia até o universo 

educacional e ampliar o horizonte de conhecimento de 
professores, alunos, pais e responsáveis, gestores escolares 
e seus profissionais de TI. A UP Education é reconhecida 
como Microsoft Authorized Education Partner (AEP), de-
monstrando sua capacidade de atender às necessidades em 
evolução dos clientes acadêmicos da Microsoft Educação 
e também é certificada como Microsoft Global Training 
Partner em Educação. “Esta autorização, juntamente com 
nossas outras iniciativas de parceiros de educação, dá aos 
nossos parceiros o reconhecimento de suas áreas de espe-
cialização e para nossos clientes acadêmicos a confiança 
que eles estão lidando com especialistas em TI acadêmi-
cos. ” Declara Anthony Salcito, VP de Educação Global 
da Microsoft. A proposta da UP Education é conduzir as 
instituições de ensino em uma jornada de transformação 
que respeita o legado de cada uma delas dando significado 
à transformação digital além de proporcionar a curadoria 
de soluções para suportar o uso da tecnologia no dia-a-dia. 
Preencha o formulário do website e receba atualizações 
sobre nossas atividades, treinamentos, e próximos eventos 
e fique por dentro de tudo que a sua escola ou instituição 
precisa para entrar definitivamente no mundo digital (www.
upeducation.com.br).

Vivemos talvez a primeira geração em 
que os netos ensinam os avós

Bruno Rondani (*)

Como nativos digitais, essas crianças ab-
sorvem e incorporam inovações que pos-
teriormente serão transferidas no âmbito 

familiar. Algo similar vem ocorrendo no mercado: 
a transformação digital tornou-se um assunto 
obrigatório em quase toda grande empresa, dos 
mais diferentes setores. Ao mesmo tempo, temos 
uma geração de startups nativas digitais buscando 
ocupar escala e posição de liderança nos espaços 
deixados pelo mercado tradicional.

As startups, em geral, nascem com o objetivo 
de resolver um problema relevante de merca-
do e criar um modelo de negócio disruptivo 
e escalável. Empresas estabelecidas muitas 
vezes procuram, como parte do seu processo 
de transformação digital, oportunidades para 
atualizar ou melhorar processos ou modelo de 
negócios existentes.

O dilema do inovador é decidir quando im-
plementar uma inovação. Para a startup, não 
pode ser muito antes de o mercado estar pronto 
para recebê-la, pois pode fi car sem recursos e 
morrer no meio do caminho. Também não pode 
ser muito tempo depois, quando o mercado já 
estiver sendo explorado por concorrentes que 
podem estabelecer vantagens de posicionamen-
to e criar barreiras para novos entrantes. Para 
a grande empresa, a maior dúvida estratégica é 
quando a inovação potencial se torna relevante 

Nativos Digitais e a Transformação Digital
Capital (VC), por parte dos empreendedores. 
Quem tinha recurso para fazer P&D em escala 
mantinha a posição de liderança em inovação e 
um grupo muito seleto de empreendedores tinha 
acesso a investimentos de VC. Hoje, o jogo da 
inovação está completamente mudado e muito 
mais democratizado. Os modelos de inovação 
corporativa e empreendedora utilizam métodos 
similares, além de ser cada vez mais comum star-
tups se aliando a grandes empresas e vice-versa.

As grandes companhias têm aprendido 
rapidamente a se comportar como startups 
e a se relacionar com essas comunidades. As 
novatas têm aprendido a inovar em parceria 
com organizações estabelecidas, de forma a 
acelerar seu crescimento. Médias empresas, 
antes com pouco papel no desenvolvimento de 
inovação disruptiva, passaram a fazer cada vez 
mais parte do jogo estabelecendo parcerias com 
startups inclusive de forma mais ágil.

Universidades no mundo todo, antes focadas 
na transferência de tecnologias, começaram a 
trabalhar de maneira muito mais diversa, como 
verdadeiros motores de redes de inovação. 
Políticas públicas, antes mais orientadas a estí-
mulo de investimento em P&D e VC, passaram 
a enfatizar estratégias de fomento a redes de 
inovação. Passamos a viver um ambiente onde 
a inovação acontece cada vez mais em rede e 
de forma distribuída.

Em pouco tempo não será mais o neto ensi-
nando os avós, mas todos aprendendo juntos!

(*) É fundador e CEO do movimento 100 Open 
Startups e professor na FIA.

o sufi ciente para justifi car a substituição de um 
processo ou um modelo consolidado que ela já 
tornou efi ciente com melhorias contínuas ao 
longo dos anos.

Hoje vemos serviços digitais originados por 
startups ou por grandes grupos tradicionais 
convivendo e competindo no mercado. Por 
exemplo, o ZAP Viva Real, antigo Zap Imóveis, 
nasceu como iniciativa do Grupo Globo para ser 
uma plataforma de aluguel de imóveis residen-
ciais, e se uniu à startup Viva Real. Por outro 
lado, temos o QuintoAndar, um nativo digital que 
acaba de se tornar um unicórnio com o aporte 
da empresa de investimentos General Atlantic.

No mercado de fi ntechs observamos o Nu-
bank, um nativo digital se tornando referência 
em usabilidade para serviços financeiros, 
acelerando a movimentação de bancos como 
Itaú e Bradesco, em rápido processo de trans-
formação digital.

No setor de transporte de cargas, a CargoX, 
empresa nativa digital que conecta os cami-
nhoneiros com quem precisa desse tipo de 
serviço, une tecnologia, inovação e big data 
no transporte de carga, enquanto que grandes 
empresas líderes do setor, como a TNT, passa-
ram por um rápido processo de transformação 
para também oferecer projetos atualizados 
digitalmente a seus clientes.

Duas décadas atrás, a disputa que prevale-
ceu entre o modelo de inovação corporativo 
e o modelo de inovação empreendedor era a 
aposta em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
por parte das grandes empresas, e no Venture 

Estrela é ativista em questões de refugiados e 

violência sexual.

A atriz americana Angelina Jolie deu a en-
tender que pensa em entrar para a política. 
Em entrevista ao programa de rádio “Today”, 
da BBC, na sexta-feira (28), ela disse que 
descartaria essa hipótese há 20 anos, mas que 
hoje vai aonde sua presença for necessária. 
Angelina é enviada especial do Alto Comissa-
riado da ONU para Refugiados (Acnur), além 
de militar em questões de violência sexual e 
conservação ambiental.

A atriz conversou com o apresentador Justin 
Webb sobre diversos temas delicados, como 
política americana, redes sociais e crise dos 
refugiados. Quando questionada sobre um 
futuro na política e, em particular, sobre uma 
possível corrida à Casa Branca, respondeu: 
“Se você tivesse me perguntado há 20 anos, eu 
teria dado risada. Sempre disse que vou aonde 
precisam de mim... Não sei se estou preparada 
para a política”.

Quando Webb sugeriu que seu nome pode 
estar na lista de pré-candidatos à Presidência 
pelo Partido Democrata, Jolie apenas riu e 
não negou nem confi rmou. Em fevereiro, uma 

Cartórios divulgam 
os nomes mais 
registrados em 2018

Miguel, com 2.784 registros, e 
Arthur, com 2.647, foram os nomes 
mais escolhidos pelos pais no mo-
mento do registro de nascimento 
de seus fi lhos na Capital paulista em 
2018. É o que apontam os dados com-
pilados pelos cartórios de Registro 
Civil. Por sua vez Miguel, com 4.718 
registros, e Arthur, com 4.312, foram 
os nomes mais escolhidos pelos pais 
no momento do registro de nasci-
mento de seus fi lhos no Estado de 
São Paulo em 2018. 

Já no Brasil, os nomes mais 
registrados foram Enzo Gabriel, 
com 18.156 registros, e Maria Edu-
arda, com 15.760. As preferências 
nacionais do ano que se encerra 
superaram os nomes que em 2017 
ocupavam o topo da lista – Miguel, 
agora na segunda colocação e Alice, 
agora na 3º colocação entre os nomes 
femininos. O levantamento deste 
ano, que reuniu dados de todos os 
58 Cartórios de Registro Civil da 
Capital paulista, que formaram uma 
base com registros realizados até o 
dia 18 de dezembro, disponível a 
toda a sociedade através do Portal da 
Transparência no endereço (www.
registrocivil.org.br).

A população ocupada, de 93,2 milhões, é a maior da série 

histórica, iniciada em 2012.

Os dados são do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). De 

acordo com a pesquisa, a popu-
lação desocupada fi cou em 12,2 
milhões em novembro, 3,9% a 
menos (501 mil pessoas) que 
agosto e 2,9% abaixo (menos 
364 mil pessoas) de novembro 
do ano passado.

A população ocupada, de 
93,2 milhões, é a maior da série 
histórica, iniciada em 2012. O 
número de pessoas emprega-
das é 1,2% maior (mais 1,1 
milhão de pessoas) que agosto 
e 1,3% maior (mais 1,2 milhão 
de pessoas) que novembro do 
ano passado. A taxa de subu-
tilização da força de trabalho 
fi cou em 23,9%, ou seja, 0,5 
ponto percentual abaixo de 
agosto (24,4%) e estatistica-
mente igual à de novembro de 
2017 (23,7%). A taxa inclui os 
desocupados, aqueles que tra-
balham menos do que poderiam 
(subocupados por insufi ciência 
de horas) e pessoas que não 
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Taxa de desemprego recuou 
para 11,6% no trimestre 
encerrado em novembro

A taxa de desemprego no país fi cou em 11,6% no trimestre encerrado em novembro. O índice é inferior 
aos 12,1% registrados no trimestre encerrado em agosto e aos 12% de novembro do ano passado

O número de empregados no 
setor privado com carteira assi-
nada foi de 33 milhões de pesso-
as, apresentando estabilidade 
em ambas as comparações. 
Já o número de empregados 
sem carteira assinada (11,7 
milhões) foi o maior da série 
histórica e subiu em ambas as 
comparações: 4,5% na compa-
ração com agosto e 4,7% em 
relação a novembro de 2017.

“O ponto positivo é que o 
volume do mercado de trabalho 
aumentou. Mas a característica 
desse trabalho é a informali-
dade. E sabemos o prejuízo 
que isso traz a longo prazo. 
Não há, por exemplo, a con-
tribuição para a Previdência. 
Um exemplo é a entrada de 
trabalhadores no transporte, 
com os aplicativos, que não 
têm carteira assinada e nem 
vínculos formais com as empre-
sas ou aqueles ocupados com 
a venda de quentinhas”, disse 
o pesquisador do IBGE Cimar 
Azeredo (Abr).

estão trabalhando mas que têm 
potencial para integrar a força 
de trabalho, a chamada força 
de trabalho potencial.

O total da população subu-
tilizada chegou a 27 milhões, 
1,7% a menos que agosto, mas 
1,8% a mais que novembro de 
2017. O número de pessoas 
desalentadas, isto é, aquelas que 

desistiram de procurar emprego, 
fi cou em 4,7 milhões, estável 
em relação a agosto, mas 9,9% 
maior que novembro de 2017 (4,3 
milhões). O percentual de pes-
soas desalentadas (4,3%) fi cou 
estável em relação ao trimestre 
anterior e aumentou 0,3 ponto 
percentual em relação ao mesmo 
trimestre de 2017 (3,9%).

Angelina Jolie cogita entrar 
para a política

revista australiana chamada “New Idea” havia 
dito que a atriz estava deixando Hollywood por 
uma carreira política. Segundo a reportagem, 
uma fonte disse que Jolie trabalharia como 
conselheira do governo britânico (ANSA).
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A - Movimentação de Cargas
O Porto de Santos voltou a crescer em novembro nos dois fl uxos de 
movimento de cargas (embarques e desembarques), o que não aconte-
cia desde abril. Com isso, bateu o recorde para o mês e no movimento 
acumulado do ano (11 meses), o que deve confi rmar em dezembro o 
melhor ano da história. O resultado foi de 11,66 milhões de toneladas 
no mês de novembro e 122,32 milhões de toneladas desde janeiro. A 
estimativa da Codesp aponta uma movimentação em dezembro acima 
de 9,6 milhões de toneladas de carga, com isso chegando a mais de 131 
milhões no ano, quebrando o recorde de 129,86 milhões registrado no 
ano passado. Outras informações: (www.portodesantos.com.br).

B - Pré-vestibular Popular
O Quantum é um curso pré-vestibular popular organizado pelos alunos 
de medicina e enfermagem da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde 
Albert Einstein. A proposta é fornecer ensino de qualidade para alunos 
de baixa renda a fi m de prepará-los para os vestibulares de todo o país. As 
aulas são presenciais e noturnas, ministrada por alunos da faculdade nas 
instalações desta. O material utilizado é do cursinho CPV e é fornecido, 
assim como o resto do curso, gratuitamente para os alunos. O processo 
seletivo acontece no dia 27 de janeiro. As inscrições podem ser feitas pelo 
link (https://www.sympla.com.br/inscricao-do-processo-seletivo-2019-do-
-cursinho-quantum__424840), com a cobrança de uma taxa de inscrição 
de R$35,00 - única taxa cobrada ao longo de todo o ano dos alunos.

C - Reclamações na Anatel  
Desde 2015, o índice de reclamações feitas pelos usuários de serviços 
de telecomunicações na Anatel caiu 28%. Essa redução vem sendo 
verifi cada pelo quarto ano consecutivo e é resultado da implantação de 
ações pelas prestadoras para a melhoria do atendimento ao consumidor, 
entre elas, os serviços digitais. De acordo com dados da agência regula-
dora, as reclamações em 2015, de janeiro a novembro, somaram 3.745 
e no mesmo período de 2018 foram 2.688. Nesses últimos quatro anos, 
a redução no número total de acessos foi de 12%. Nos últimos anos, 

telecomunicações foi o setor que registrou o maior índice de solução 
de problemas apresentados pelos consumidores aos Procons, 83,7%. 
Também resolveu 88,6% dos problemas apresentados no Consumidor.gov.

D - Pisando em Uvas
A Vindima Góes 2019 já tem data marcada! De 25 de janeiro à 17 de fevereiro 
acontece a festa da colheita das uvas na vinícola. O visitante terá quatro fi nais 
de semana para aprender e se deslumbrar com o mundo dos vinhos. A outra 
grande novidade deste ano são as Ilhas Interativas e as outras atividades 
a céu aberto num espaço de entretenimento para depois do almoço. No 
local, os adultos e crianças poderão estender o passeio e aproveitar o dia 
inteiro nas belas paisagens da Vinícola Góes, que fi ca na Estrada do Vinho 
Km 9 - Canguera - São Roque. Os turistas passam o dia inteiro em clima de 
festa. Outras informações em: (www.vinicolagoes.com.br).

E - Reciclagem de Vidro
Apesar de ser o único material infi nitamente reciclável, todos os dias, 
aproximadamente 90 toneladas de vidro são descartadas em aterros 
sanitários no Distrito Federal. Com desafi os diversos, menos de 2% é 
encaminhado à reciclagem. A região não conta com recicladoras para esse 
tipo de material e o custo do frete para transporte dos casos é elevado. 
Em busca de soluções para a logística reversa, a Owens Illinois (O-I), 
líder global na fabricação de embalagens de vidro, fi rmou no primeiro 
semestre de 2018 uma parceria com o Instituto Ecozinha para um projeto 
inédito em Brasília, que viabiliza o descarte e reciclagem adequados na 
região. O projeto não conta com subsídios públicos, sendo 100% apoiado 
por instituições privadas. Para mais informações, acesse: (www.o-i.com).  

F - Campus Party 2019 
A Campus Party Brasil, maior imersão tecnológica em Internet das 
Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo 
do mundo (que acontece entre 12 a 17 de fevereiro, no Expo Center 
Norte), acaba de confi rmar mais um palestrante magistral para o evento. 
Matthew Patrick, também conhecido como MatPat, é o criador de dois 

dos principais canais de games do Youtube – o The Game Theorists e o 
The Film Theorists. Com cerca de 1000 horas de programação, o evento 
também já tem confi rmadas as presenças dos brasileiros, Ivair Gontijo, 
físico mineiro que trabalha na NASA; da pesquisadora e designer Alda 
Rocha - criadora do projeto Codamos; e de Joana D’Arc Felix, uma das 
pesquisadoras mais premiadas fora do país. Outras informações em:
(http://brasil.campus-party.org/cpbr12/).

G - Redução da Inadimplência 
O Santander oferece aos clientes, até o próximo dia 7, descontos a 
partir de 25% no valor de suas dívidas com atraso superior a 90 dias. 
A condição especial abrange débitos sem garantia que totalizem até 
R$ 100 mil, e é válida tanto para clientes pessoa física quanto para 
pessoas jurídicas. Com a nova ação, o Santander assume novamente o 
pioneirismo ao apoiar os clientes na organização fi nanceira para o novo 
ano, época na qual os compromissos são maiores, com vencimentos de 
IPVA, IPTU, compra de material escolar, entre outras despesas. O Ban-
co ainda oferece condições especiais em taxas de juros para as dívidas 
com atrasos inferiores a 90 dias. As negociações podem ser realizadas 
na página (www.santander.com.br/semdivida). 

H - Saúde Bucal 
A população de 92 municípios de São Paulo, será benefi ciada com o re-
forço fi nanceiro de R$ 5,4 milhões para melhoria da assistência à saúde 
bucal no SUS. Em São Paulo, a verba viabilizará a compra de 300 cadeiras 
odontológicas, que serão instaladas em unidades básicas de saúde. O 
Ministério da Saúde está destinando R$ 51 milhões para 898 municípios 
brasileiros para a compra de 2.836 cadeiras odontológicas, de todas as 
regiões do país. A liberação do recurso já foi publicada no Diário Ofi cial 
da União. O investimento contribui para qualifi car, ampliar e fortalecer 
o atendimento de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde (SUS).

I - Produtor Rural
A partir de janeiro, o produtor rural que auferir, durante o ano, receita 
bruta total de atividade rural superior ao valor de R$ 3.600.000,00 deverá 
entregar, em arquivo digital, a escrituração do Livro-Caixa Digital do 
Produtor Rural (LCDPR). A obrigação foi estabelecida pela Secretaria 
da Receita Federal. O livro deve ser assinado digitalmente, por meio de 
certifi cado digital e realizado até o fi nal do prazo de entrega da declara-
ção do IRPF do respectivo ano-calendário, ou seja, a partir do exercício 
de 2020. É facultativo para os demais produtores e deve representar 
uma importante ferramenta para a fi scalização da atividade rural dos 
contribuintes pessoas-físicas.

A - Movimentação de Cargas
O Porto de Santos voltou a crescer em novembro nos dois fl uxos de 

telecomunicações foi o setor que registrou o maior índice de solução 
de problemas apresentados pelos consumidores aos Procons, 83,7%. 
Tambémresolveu88 6%dosproblemasapresentadosnoConsumidor gov

Final de ano se 

aproximando e não há 

quem resista a uma 

simpatia para atrair 

prosperidade, não é 

mesmo? 

Comer lentilha na virada 
do ano, pular as famo-
sas sete ondinhas na 

praia ou guardar sementes da 
romã na carteira são dicas que 
nunca saem de moda (e que 
não custam nada se manterem 
na tradição). Mas não é disso 
que vamos falar nesse post. 

Brincadeiras à parte, esse é 
um excelente momento do ano 
para planejar o que você quer 
para a sua vida profi ssional 
em 2019. Por isso, selecio-
nei quatro dicas que acho 
fundamental para projetar a 
carreira. 
 1) Faça uma retrospec-

tiva - Para pensar no 
próximo ano é preciso 
fechar o atual. A vida 
profi ssional, assim como a 
pessoal, anda em ciclo. E 
isso é importante ser res-
peitado. Então, faça uma 
retrospectiva de quais 
foram os pontos altos e 
baixos na sua carreira 
em 2018. Analise cada 
situação que não foi tão 
positiva e tente tirar uma 
lição dela (sempre há). 

  Sobre o que foi muito 
bom, também procure 
entender quais as ações 
que foram fundamentais 
para levá-lo ao sucesso. 
É importante ter isso 
em mente para repetir 
(ou evitar) em outras 
situações. 

 2) Defi na metas - Inicie o 
ano novo com um plane-
jamento da sua carreira. 
Assim como todo fi nal de 
ano você precisa planejar 
as metas para a sua área, 
faça o mesmo para a 
profi ssão. Por exemplo, 
se você almeja um novo 
cargo, crie um plano de 
ação para conquistar a 
promoção ao longo do 

ano. 
  Crie também novos 

desafios para você. É 
importante sair da zona 
de conforto. Se você não 
vai bem nas apresen-
tações em público, por 
exemplo, coloque como 
desafi o ter a iniciativa de 
conduzir as reuniões da 
sua área. É só assim que 
você vai evoluir. 

 3) Atualize-se - Estamos 
vivendo uma nova era 
do mercado, onde a 
transformação digital 
faz parte de todos os 
setores. Além disso, cada 
vez mais as empresas 
falam de ganho de pro-
dutividade e mobilidade. 
Você não pode deixar de 
acompanhar as tendên-
cias. Busque por cursos 
na sua área. Se você é 
da área de projetos, por 
exemplo, estude mais 
sobre os modelos de 
gestão ágil. 

 4) Reveja seus custos - 
Por último, mas também 
muito importante, sugiro 
que você reveja seus 
custos e faça um plane-
jamento orçamentário 
para o próximo ano. É 
preciso que seu salário 
se enquadre no seu custo 
de vida. Parece óbvio, 
mas conheço muitos 
profissionais que não 
conseguem equilibrar os 
ganhos com os gastos. 

  Sem isso, a pessoa nunca 
consegue ver seu dinhei-
ro render e isso traz uma 
constante insatisfação. 
Ou seja, não importa 
onde esteja trabalhando, 
mas se o orçamento não 
fechar no fi nal do mês, 
difi cilmente, terá a “re-
compensa” que busca. 

Ainda dá tempo para plane-
jar sua carreira para este novo 
ano. Trace seu planejamento e 
coloque seus planos em ação. 

(*) - É CEO da Orbitall, empresa
do Grupo Stefanini.

Braulio Lalau de Carvalho (*)

O défi cit primário, receitas 
menos despesas, sem 
considerar os gastos 

com juros, fi cou em R$ 15,602 
bilhões, resultado bem maior 
que o de igual período de 2017, 
quando foi de R$ 909 milhões. 
Esse é o maior défi cit para me-
ses de novembro desde 2016, 
quando fi cou em R$ 39,141 
bilhões.

No mês passado, o resultado 
negativo veio principalmente do 
Governo Central (Previdência, 
Banco Central e Tesouro Nacio-
nal) que apresentou défi cit pri-
mário de R$ 17,073 bilhões, uma 
piora em relação a novembro de 
2017, quando o défi cit primário 
fi cou em R$ 366 milhões. Esse 
resultado negativo é explicado 
pelo défi cit da Previdência, que 
chegou a R$ 17,968 bilhões, em 
novembro, enquanto o Tesouro 

O setor de serviços foi o ramo em que a inadimplência mais 

cresceu em novembro.

O cenário econômico conti-
nua afetando o resultado das 
empresas, que seguem com 
elevado índice de inadim-
plência. Dados apurados pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que o volume de empresas com 
o CNPJ inscrito nos cadastros 
de devedores cresceu 9,01% 
em novembro na comparação 
com o mesmo período de 2017, 
quando houve um avanço de 
3,71%. Já em relação ao mês 
de outubro, o aumento foi de 
2,17%.

A alta foi puxada, principal-
mente, pela região Sudeste, 
com crescimento de 16,76%. A 
região Sul, que teve a segunda 
maior variação, registrou um 
aumento de 4,00%. Em tercei-
ro lugar, aparece o Nordeste, 
com 2,22%. Na sequência vem 
Centro-Oeste (1,84%) e Norte 
(0,49%). Quanto ao número 
de empresas negativadas por 
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Contas públicas têm saldo 
negativo em novembro

O setor público consolidado, formado pela União, os estados e municípios, registrou saldo negativo 
nas contas públicas em novembro, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC)

Em 12 meses, os gastos com juros somaram R$ 385,594 bilhões, 

que corresponde a 5,64% do PIB.

Nos 11 meses do ano, houve 
défi cit primário de R$ 67,125 
bilhões, contra resultado tam-
bém negativo de R$ 78,261 bi-
lhões em igual período de 2017. 
No acumulado em 12 meses 
encerrados em novembro, as 
contas públicas fi caram com 
saldo negativo de R$ 99,447 
bilhões, o que corresponde a 
1,45% do PIB

Os gastos com juros fi ca-
ram em R$ 35,029 bilhões em 
novembro, contra R$ 29,129 
bilhões no mesmo mês de 
2017. De janeiro a novembro, 
essas despesas chegaram a 
R$ 352,275 bilhões, contra 
R$ 367,507 bilhões em igual 
período de 2017. Em 12 meses 
encerrados em novembro, os 
gastos com juros somaram R$ 
385,594 bilhões, o que corres-
ponde a 5,64% do PIB (ABr).

registrou saldo positivo de R$ 
948 milhões. O Banco Central 
teve défi cit de R$ 52 milhões.

Os governos estaduais apre-
sentaram superávit de R$ 2,431 
bilhões, e os municipais, défi cit 

de R$ 423 milhões. As empresas 
estatais federais, estaduais e 
municipais, excluídas as dos 
grupos Petrobras e Eletrobras, 
registraram défi cit primário de 
R$ 537 no mês passado.

Inadimplência das empresas
teve alta de 9,01% em novembro

setor, serviços foi o ramo em 
que a inadimplência mais cres-
ceu em novembro de 2018, na 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado, com um avanço 
de 13,20%. Este setor engloba 
os bancos e as fi nanceiras. 

Agricultura vem logo em se-
guida, com 11,68%; enquanto 
comércio teve 6,33% e indústria 
5,32%. Em termos de participa-
ção, a maior parte das empresas 
negativadas atua no comércio 
(39,97%), seguida dos setores 

de serviços (39,97%) e indús-
tria (9,21%). Na avaliação do 
presidente da CNDL, José Ce-
sar da Costa, o alto número de 
empresas negativadas ainda 
refl ete os efeitos da crise. “Mas 
já há sinais de retomada da 
economia e da confi ança dos 
empresários para o próximo 
ano. Acredita-se que, à medida 
que os negócios se recuperem, 
a capacidade de pagamento 
das empresas em difi culdade 
deva melhorar”, explica.

Coaf investigou 370 
mil pessoas físicas e 
empresas 

Órgão responsável por analisar 
transações fi nanceiras suspei-
tas, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
investigou 370 mil pessoas 
físicas e empresas em 2018. O 
volume representa alta de 10% 
em relação ao ano passado. Em 
parceria com o Ministério Público 
e autoridades policiais, o Coaf 
conseguiu bloquear judicialmen-
te cerca de R$ 36 milhões no 
Brasil e no exterior, relacionados 
a investigações sobre lavagem de 
dinheiro e outros crimes.

Os números constam de balan-
ço divulgado pelo Coaf. Segundo 
os dados, o total de pessoas 
investigadas baseia-se em 7.279 
relatórios de inteligência fi nan-
ceira (RIF), que geraram 330 
mil comunicações de operações 
suspeitas e em espécie. O órgão 
também informou ter recebido 
6.915 pedidos de informações 
de autoridades nacionais e ter 
feito 297 operações de troca de 
informações com unidades de in-
teligência fi nanceira no exterior.

Entre os destaques do balanço, 
o Coaf cita cerca de 400 relató-
rios de inteligência fi nanceira 
que auxiliaram a força tarefa da 
Operação Lava Jato no Paraná e 
no Rio de Janeiro e outras ope-
rações da Polícia Federal e da 
Receita Federal. O órgão citou a 
colaboração nas Operações Cui 
Bono, que investigou fraudes 
na liberação de créditos pela 
Caixa; Greenfi eld, que investi-
gou irregularidades em fundos 
de pensão, e Cadeia Velha, que 
investigou esquemas de corrup-
ção de lideranças da Alerj com a 
Odebrecht e empresas de ônibus 
urbanos (ABr).

A Petrobras anunciou a aprovação 
de mecanismo financeiro de proteção 
complementar à política de preços 
do diesel. O mecanismo dará a opção 
de adotar períodos de estabilidade 
no preço do derivado de petróleo 
por prazos curtos, em até sete dias 
consecutivos, em momentos em que 
houver forte oscilação nas cotações 

internacionais do derivado e do 
câmbio. O mecanismo de proteção 
já existe para a gasolina. A estatal 
vai definir o momento de aplicação 
do mecanismo ao produto, quando 
for registrada elevada volatilidade.

Não há, porém, previsão de aplicação 
imediata e automática do instrumento, 
que será incluído entre as alternativas 

possíveis dentro da política de preços 
da companhia. “O objetivo é evitar uma 
eventual alta volatilidade em períodos 
curtos de tempo, como a provocada 
pela passagem de furacões no Golfo 
do México”, destacou a Petrobras.

Informou também que isso será 
feito “sem abrir mão da paridade dos 
preços internacionais, o instrumento 

derivativo, a ser aplicado por não 
mais do que sete dias consecutivos, 
permitirá à empresa obter um resul-
tado financeiro equivalente ao que 
alcança com a prática de reajustes 
diários”. Durante a utilização opcional 
desse instrumento, os preços ficarão 
estáveis durante o período de sua 
execução (ABr).

Mecanismo de proteção para o diesel
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Por que planejar seu 2019?

Você acha que 

desperdiçou energia 

e tempo bloqueando 

a realização dos seus 

objetivos neste ano? 

O que faltou entre a vi-
são do objetivo e a sua 
concretização? O que 

fez você perder de vista as 
suas metas e não consolidar o 
compromisso com o resultado 
a ser atingido? A ponte entre a 
visão e o resultado real é cons-
truída pelo planejamento. Será 
que você planejou e organizou 
seus planos corretamente a um 
ano atrás? 

O planejamento nos leva a 
perguntar onde nos encontra-
mos em relação ao objetivo, a 
analisar a situação de partida 
- e possível evolução - e focar 
onde queremos chegar, com 
o intuito de defi nir como che-
garemos, em quanto tempo e 
o que precisamos fazer para 
defi nir as estratégias, planos 
de ação e execução. 

O ato de planejar é um guia 
para criar ações e atitudes 
alinhadas com o objetivo, e 
para estabelecer prioridades 
que representam a bússola, 
indicando a direção. É im-
portante lembrar que sempre 
haverá obstáculos. Todos os 
dias somos convidados a lidar 
com imprevistos, por isso, o 
planejamento é tão funda-
mental. Para que entenda na 
prática o por que deve planejar 
o seu ano de 2019, deixo cinco 
explicações:

1) Planejar nos ajuda a 
colocar em foco o que quere-
mos, a identifi car os pontos 
fracos e os pontos de força, os 
recursos necessários, a defi nir 
estratégias e a tomar decisões 
mais adequadas e direcionadas  
para atingir os resultados es-
perados;

2) Não é improviso. Às 
vezes, nos recusamos a pro-
gramar e planejar pela ideia de 
liberdade que associamos ao 
ato de improvisar. Na verdade, 
é bem o contrário. É realmente 
livre quem sabe planejar, pois 
consegue equilibrar melhor o 
tempo, as exigências, as tarefas 

e a ansiedade dos prazos que 
se aproximam;

3) Planejar signifi ca prio-
rizar atividades e tarefas que 
permitem concluir os próprios 
projetos com mais efi cácia, 
ajudando a manter a atenção 
focalizada, sem se distrair e 
agir de forma improdutiva;

4) O planejamento nos aju-
da também a dizer não quando 
necessário, pois fi ca mais claro 
o que é de nossa competência 
e o que não é, pois às vezes 
assumimos responsabilidades 
por não querer desagradar os 
outros;

5) Planejar é organizar a 
ação e prepara para possíveis 
imprevistos. Variáveis podem 
acontecer e muitas vezes 
fogem do nosso controle mes-
mo quando fazemos todos os 
planejamentos possíveis. Exa-
tamente por essa razão, treinar 
a capacidade de planejar nos 
permite antecipar as conse-
quências, prever resultados 
e ações e gerenciar melhor e 
de forma mais fl exível as ur-
gências que podem surgir no 
caminho, além  de eventuais 
correções de rota.  

Como em um jogo de xa-
drez, precisamos ter visão, 
antecipar na nossa mente 
os próximos movimentos e 
adiantar-se sobre o ambiente 
por meio do planejamento de 
metas e organização das ações 
para dar vida aos objetivos, 
permitindo assim que eles se 
manifestem e se concretizem 
como resultados.

Treinar a arte de planejar 
signifi ca contribuir para a cons-
trução dos próprios sonhos e 
objetivos e, consequentemen-
te, para viver a idealização de 
uma autoestima e autoconfi an-
ça mais sólidas. 

Utilize os seus talentos e 
capacidades e aprimore as suas 
próprias potencialidades para 
alcançar os seus propósitos de 
vida em 2019.

 
(*) - É presidente do Instituto 
Eduardo Shinyashiki, mestre 

em Neuropsicologia e Liderança 
Educadora. É referência em 

desenvolvimento da performance 
humana e autor de livros como “O 

Poder do Carisma”, o mais recente 
(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

Estabilidade para 
responsáveis 
por pessoa com 
defi ciência

A Câmara dos Deputados 
analisa o projeto da deputada 
Conceição Sampaio (PSDB-
-AM), que prevê a estabilidade 
no emprego dos responsáveis 
por pessoa com defi ciência. 
O texto insere dispositivo na 
Consolidação das Leis do Tra-
balho. Conforme a proposta de 
Conceição, os pais ou respon-
sáveis legais por pessoa com 
defi ciência não poderão ser 
despedidos senão por motivo 
de falta grave ou circunstância 
de força maior, devidamente 
comprovadas.

“Se a garantia da renda advin-
da do trabalho é fundamental 
na manutenção do lar, no caso 
dos pais e mães de que tratam 
esse projeto a perda do empre-
go potencializa os prejuízos e 
amarguras do desemprego e 
implica uma barreira adicional, 
muitas vezes, intransponível, 
para continuar a dar suporte ao 
fi lho com defi ciência”, disse a 
autora da proposta. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisada pelas comissões 
de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Defi ciência; de 
Trabalho; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Senador Otto Alencar presidiu a Comissão de Ciência e 

Tecnologia no biênio 2017-2018.

O novo marco legal das 
telecomunicações foi um dos 
desafi os da Comissão de Ciên-
cia e Tecnologia do Senado no 
biênio 2017-2018. No período, 
o colegiado presidido pelo se-
nador Otto Alencar (PSD-BA) 
reuniu-se 57 vezes e votou 336 
proposições legislativas, entre 
projetos de lei, autorizações 
para funcionamento de rádios 
e TVs e requerimentos gerais.

O projeto que altera a Lei 
Geral de Telecomunicações foi 
aprovado na Câmara em 2016, 
passou pela Comissão Especial 
de Desenvolvimento Nacional 
do Senado e enviado para 
sanção presidencial, mas foi 
devolvido aos senadores para 
que fosse votado novamente 
pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia e pelo Plenário, por 
determinação do STF. Com o 
fi m das sessões deliberativas 
do Plenário, o projeto só po-
derá ser apreciado em 2019.

A nova lei das teles permite 
transformar as concessões de 
telefonia fi xa em autorizações. 
Com a mudança, as empresas 
deixarão de ter obrigações 
previstas no regime de con-
cessões, como, por exemplo, 

Projeto concede registro 
a automóveis com mais 
de 30 anos

A Câmara analisa projeto que concede 
Certifi cado de Registro de Veículo aos 
automóveis antigos com mais de 30 anos 
(ou suas réplicas), mediante apresentação 
de declaração de propriedade e origem 
lícita com fi rma reconhecida. A proposta, 

do deputado José Mentor (PT-SP), altera o 
Código de Trânsito Brasileiro e inclui essa 
previsão no texto.

A proposição preserva a questão da segu-
rança veicular, já que o Certifi cado de Re-
gistro e Licenciamento Veicular, documento 
que autoriza a circulação dos veículos, só 
será expedido após a vistoria nos Detrans. 
Mentor explica que em 1998, quando se 
alterou o formato e modelo das placas dos 

veículos, muitos proprietários não puderam 
vistoriar seus carros até o prazo estipulado, 
o que deixou esses veículos sem qualquer 
registro perante os órgãos de trânsito. 

“No Brasil, existem cerca de 20 mil auto-
móveis conhecidos como “clássicos” entre 
nacionais e importados, nessa situação. São 
necessariamente os automóveis antigos com 
“placa amarela”, que não foram recadastra-
dos pelos donos até 1999, quando a placa 

passou a ser de três letras. Estima-se que 
o antigomobilismo gere atualmente mais 
de 500 mil empregos diretos e indiretos, 
e promova receitas nos três níveis de mais 
de dois bilhões de reais ao ano”, explicou o 
parlamentar.

O projeto, que tramita conclusivamente, 
será analisado pelas comissões de Viação 
e Transportes; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Camara).

Regulamentação da  
profi ssão de piloto 
de “voadeiras”

Proposta em análise na Câmara 
dos Deputados regulamenta a 
profi ssão de piloto de lanchas 
“voadeiras”, “rabetas” e “ba-
jaras”. Essas embarcações de 
pequeno porte são comumente 
utilizadas por populações ribei-
rinhas da Região Norte do País 
para o transporte de cargas e de 
pessoas. Pelo texto, para atuar 
como piloto dessas embarca-
ções o profi ssional precisará ter 
18 anos, ensino fundamental 
completo e participação em 
curso básico de qualifi cação de 
20 horas. 

Segundo o autor, deputado 
Wladimir Costa (SD-PA), a 
região amazônica possui uma 
extensa malha hidroviária de 
aproximadamente 22 mil km de 
rios navegáveis, com uma po-
pulação estimada de 20 milhões 
de pessoas, das quais 300 mil, 
principalmente os ribeirinhos – 
que vivem às margens dos rios 
–, são usuários das pequenas 
embarcações. 

“Isso torna o transporte fl uvial 
indispensável à sobrevivência da 
quase totalidade dos vilarejos e o 
instrumento de integração social, 
econômico e ambiental”, afi rma 
Costa. O projeto será analisado 
conclusivamente pelas comis-
sões de Viação e Transportes; 
de Trabalho; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A multa para o comprador que desistir da compra de um imóvel negociado na planta

será de 50% do valor já pago à construtora.

Pela nova lei, os clientes 
que desistirem da com-
pra de um imóvel nego-

ciado na planta, em regime de 
patrimônio de afetação, terão 
direito a receber 50% do valor já 
dado à construtora como multa 
para se desfazer do negócio, 
após dedução antecipada da 
corretagem. 

A devolução dos 50% dos 
valores será feita apenas de-
pois de 30 dias da emissão do 
“habite-se”. O regime de afeta-
ção é aquele no qual o terreno 
é separado do patrimônio do 
incorporador, afi m de evitar 
que o imóvel conste como bem 
do incorporador para o paga-
mento de multas na hipótese 
de falência deste. O texto diz 
ainda que se o empreendimento 
não estiver com seu patrimônio 
assegurado, a multa que fi cará 
com a incorporadora será 
de 25% dos valores pagos. A 
devolução desse percentual 
ocorrerá em 180 dias depois 
do distrato.

Nos dois casos, a incorpora-
dora imobiliária poderá des-
contar ainda valores relativos 
a impostos incidentes sobre a 

A rejeição a Temer alcançou 62% em dezembro, menor índice 

desde abril de 2017.

Pesquisa Datafolha divulgada 
na quinta-feira (27) mostra 
queda na reprovação do presi-
dente mais impopular desde o 
fi m da ditadura militar, Michel 
Temer. Segundo o levantamen-
to, que ouviu 2.077 pessoas em 
130 cidades, entre os dias 18 
e 19 de dezembro, 62% consi-
deram o atual governo ruim ou 
péssimo, 29% o acham regular, 
e 7%, bom ou ótimo.

Apesar de os dados não serem 
animadores, outra pesquisa 
Datafolha, conduzida em junho, 
indicava que 82% dos brasilei-
ros consideravam Temer ruim 
ou péssimo, a maior taxa de 
reprovação já registrada pelo 
instituto. Após essa marca, a 
rejeição ao presidente começou 
a diminuir, alcançando 62% em 
dezembro, menor índice desde 
abril de 2017.

Depois das manifestações 

Senador Gladson Cameli deixa seu mandato para assumir o 

governo do estado do Acre.

Nas eleições de outubro, 
três senadores foram eleitos 
governadores de seus estados: 
Gladson Cameli (PP) será 
governador do Acre, Ronaldo 
Caiado (DEM) vai assumir o 
governo de Goiás e Fátima 
Bezerra (PT) será a nova gover-
nadora do Rio Grande do Norte. 
Gladson foi eleito em primeiro 
turno com quase 224 mil votos, 
o que representa 54% dos votos 
válidos no Acre. Sua primeira 
suplente é Mailza Gomes (PP), 
que terá mandato até 2023. Em 
sua trajetória na vida pública, 
Mailza ocupou as secretarias de 
Articulação Institucional e de 
Assistência Social no município 
de Senador Guiomard (AC). 

Caiado conquistou sua eleição 
também no primeiro turno, 
com quase 1,8 milhão de votos, 
número que representa 60% 
dos votos válidos em Goiás. O 
primeiro suplente de Caiado 
é o empresário Luiz Carlos do 
Carmo (MDB). Ligado à igreja 
Assembleia de Deus, ele foi 

deputado estadual entre 2006 e 
2014 e informou que terá como 
prioridades a reforma tributária 
e a geração de empregos. Fátima 
Bezerra foi eleita governadora 
do Rio Grande do Norte no 2º 
turno. Única mulher que venceu 
o pleito para governador nessas 
eleições, ela conseguiu pouco 
mais de 748 mil votos (46% 
dos votos válidos). O primeiro 
suplente de Fátima é Jean 
Paul Prates (PT). Advogado e 
economista, além de empresário 
com formação e experiência 
profi ssional na área de energias 
renováveis, Prates quer manter 
a atuação na área e defender 
também projetos sobre educa-
ção e desenvolvimento regional. 

A senadora Regina Sousa 
(PT-PI) já renunciou ao man-
dato há duas semanas. Ela foi 
eleita vice-governadora do 
Piauí, na chapa com Wellington 
Dias (PT). No lugar da sena-
dora, assumiu o suplente Zé 
Santana (MDB-PI), advogado 
e professor (Ag.Senado). 
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Geraldo Magela/Ag.Senado

Sancionada a lei que regulamenta 
a desistência na compra do imóvel

A lei que regulamenta o distrato imobiliário foi publicada na sexta-feira (28) no Diário Ofi cial da União. 
Trata dos direitos e deveres das partes nos casos de rescisão de contratos de aquisição de imóveis em 
regime de incorporação imobiliária ou loteamento

unidade, cotas de condomínio 
e outras contribuições, quando 
o mutuário teve a unidade dis-
ponível para uso, antes mesmo 
do “habite-se”. Se o comprador 
desistente apresentar um inte-
ressado no imóvel, não haverá 
retenção da pena contratual 
(25% ou 50%) desde que a 
incorporadora dê a anuência na 
operação e o novo mutuário te-
nha seu cadastro e capacidade 
fi nanceira aprovados.

O texto diz ainda que o pro-
cedimento de desistência da 
compra de imóveis poderá ser 
feito em estandes de venda e 
fora da sede do incorporador do 
empreendimento e que o direito 
de arrependimento poderá ser 
exercido em sete dias, contados 
da compra, com a devolução de 
todos os valores eventualmente 
antecipados, inclusive da co-
missão de corretagem.

O projeto determina também 

que as incorporadoras deverão 
apresentar um quadro-resumo 
com informações sobre a tran-
sação. Entre as informações 
obrigatórias estão o preço total 
do imóvel, a parcela de entrada 
e sua forma de pagamento, o 
valor da corretagem, a forma de 
pagamento e indicação do ven-
cimento das parcelas, as taxas 
de juros e as consequências do 
desfazimento do contrato (Ag.
Câmara).

Nova lei das teles depende 
de aprovação do Plenário

investimentos em telefones 
públicos, conhecidos como 
orelhões. A proposta também 
permite às operadoras incorpo-
rarem bens públicos usados na 
prestação do serviço de telefonia 
fi xa ao fi m dos contratos de 
concessões feitos nos anos 1990, 
o que inclui instalações físicas, 
equipamentos, cabos etc. São os 
chamados bens reversíveis, que 
segundo a legislação vigente, 
devem ser devolvidos ao Estado.

Para Otto Alencar, o projeto 
vai estimular investimentos 
em redes de suporte à banda 

larga, garantindo cobertura 
em pontos do país que hoje 
não contam com internet de 
alta velocidade. Ele lamentou 
a demora no andamento do 
projeto. “A cada ano esse patri-
mônio vai perdendo mais valor 
e, se não aprovarmos essa lei, 
poderemos em pouco tempo 
ter um patrimônio enorme 
na mão do governo federal e 
ele não terá o que fazer até 
porque não terá valor para as 
empresas que trabalham no 
setor”, avaliou o presidente da 
Comissão (Ag.Senado).

Temer encerra mandato 
com rejeição em queda

pedindo a renúncia do emede-
bista, a vitória do presidente 
eleito Jair Bolsonaro fez com 
que opositores do futuro go-
verno criassem a hashtag #Fi-
caTemer, que ainda está entre 
os assuntos mais comentados 

no Twitter. Esses são os últi-
mos dias de Temer no poder, 
e considerando 1989 até hoje, 
apenas Fernando Collor e Dilma 
Rousseff tiveram rejeição maior 
no fi m de seus mandatos: 68% e 
63%, respectivamente (ANSA).

Três senadores 
deixarão o mandato 

para assumir governos



Um tema educacional 

recorrente é que os 

millenniuns têm 

demandado mais 

tecnologia dentro da sala 

de aula

Em contrapartida, que os 
professores resistem às 
inovações educacionais. 

Ouso discordar. Em sete anos 
de atuação da Geekie – que alia 
tecnologia de ponta às metodo-
logias pedagógicas inovadoras 
que potencializam o aprendi-
zado – comprovamos com mais 
de 12 milhões alunos e 5 mil 
escolas que o entusiasmo com 
a tecnologia é compartilhado 
por alunos e docentes. Claro 
que por motivos distintos, mas 
igualmente relevantes no uni-
verso educacional. 

A Geekie responde à demanda 
de atuar para auxiliar professo-
res e alunos no objetivo comum 
de ressignifi car o processo de 
aprender por meio a união da 
tecnologia e metodologia. E 
como a tecnologia impacta a 
vida do educador? Em uma so-
ciedade de múltiplas exigências 
simultâneas, caracterizada pelo 
avanço tecnológico e o amplo 
acesso à informação, o professor 
está diante de novos desafi os 
para atender à demanda de pais 
e estudantes. Entre os desafi os 
mais presentes no cotidiano 
está a gestão do tempo. 

No Brasil, os docentes uti-
lizam 12% do tempo adminis-
trando tarefas; 20% mantendo 
a ordem na sala de aula; e 
67% dedicando-se ao ensino e 
aprendizagem – de acordo com 
pesquisa da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Quando 
lançamos uma lupa nesses da-
dos, vemos que grande parte do 
tempo é dedicado a atividades 
operacionais como corrigir 
exercícios e provas; preencher 
listas e tabelas; elaborar e 
revisar planejamento; calcular 
notas; e uma infinidade de 
ações que embora importantes 
podem ser revistas com o apoio 
da tecnologia.

OGeekie Oneé um exemplo 
de que – quando acolhida com 
intencionalidade pedagógica – 
a tecnologia possibilita que os 
professores tenham mais tempo 
para interações pessoais e de 
aprendizagem signifi cativa com 
os alunos. A personalização tra-
zida pela tecnologia representa 
um ganho para professores 
e alunos; ambos recebem fe-
edback constantemente por 
meio do uso de plataformas 
tecnológicas. 

Os alunos têm, individual-
mente, mais tempo com os 
professores – o que resulta 

em muito mais protagonismo, 
entusiasmo e orgulho dos pró-
prios resultados. O professor, 
por sua vez, associa o feedba-
ckque recebe sobre o próprio 
trabalho como algo extremante 
produtivo.

Quando pensamos no desafi o 
da motivação do aluno também 
enxergamos a tecnologia como 
uma aliada. 

No Brasil, de acordo com a 
PNAD, 50% dos jovens brasi-
leiros não conseguem concluir 
o Ensino Médio até os 19 anos. 
A necessidade de trabalhar, que 
pode vir à mente como principal 
fator da evasão escolar, não 
é o primeiro motivo: 40% dos 
jovens que abandonaram os 
estudos apontam o desinteresse 
– de acordo com a pesquisa da 
Fundação Getulio Vargas.

Citando apenas esses desa-
fios, vemos que a inserção da 
tecnologia na educação não 
se limita a deixar o conteúdo 
mais atrativo: ela permite que 
os professores conheçam as 
necessidades de cada aluno 
em tempo real, de forma per-
sonalizada; e possam ajudá-
-los antes que eles travem, 
fiquem desmotivados e que 
desistam por não estarem 
aprendendo. 

Os avanços tecnológicos são 
exponenciais. Hoje, o desafi o é 
direcionar esses avanços para 
levarmos a educação a um novo 
patamar. Não se trata de auto-
matização, mas da possibilidade 
inovadora de personalizar, ca-
nalizar o tempo dos educadores 
e gestores para o que realmente 
importa e utilizar os recursos e 
metodologias capazes de apoiar 
uma educação coerente com 
as necessidades dos nossos 
alunos. 

Na sala de aula, os ganhos do 
uso da tecnologia são indiscu-
tíveis: ajuda a individualizar o 
aprendizado, auxilia professo-
res no planejamento de aulas 
e habilita os alunos com as 
capacidades digitais. As tecno-
logias digitais também trazem 
benefícios quando voltadas aos 
professores. Um computador 
nas mãos dos professores, por 
exemplo, elevou a notas no PISA 
em 2,7 pontos.

Em suma, usar a tecnologia 
em sala de aula extrapola a 
visão sobre a capacitação de 
professores para o uso da fer-
ramenta. Estamos falando de 
como os recursos tecnológicos 
ajudam a tornar a aula uma 
experiência mais dinâmica e 
completa. Algo que é almejado 
por alunos, professores, pais e 
toda a comunidade educacional.

(*) - É mestre em Educação pela 
Stanford University e cofundador 

da Geekie, empresa referência em 
educação com apoio de inovação no 

Brasil e no mundo.

Professores e alunos: 
uma nova geração de 

entusiastas da tecnologia
Claudio Sassaki (*)
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SEGUNDA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DESCREDENCIAR DO SINDICATO
Empresa pretende se descredenciar de seu sindicato. Quais os impactos 
que podem ocorrer? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM MOVIMENTO DEVEM INFORMAR O E-SOCIAL?
Considerando que se trata de empresa do 2º grupo, que teve início 
do envio dos eventos não periódicos em 10/10/18, entende-se que a 
informação de “sem movimento” que está no evento S-1299 (evento 
periódico) deverá ser prestada em janeiro de 2019 em razão da altera-
ção do cronograma de implantação, conforme Resolução CDES nº05/18.

CANCELAR O CONTRATO DO APRENDIZ
Jovem aprendiz tem 03 (três) advertência por escrito e assinado, pode ser 
cancelado o contrato? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRACIONAR O ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode dividir abono pecuniário em dois recibos férias, conceder 06 dias 
de férias e seis de abono no primeiro recibo, 14 dias de férias e 04 de abono 
para segundo recibo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALGUM IMPEDIMENTO LEGAL PARA INÍCIO DE GOZO DE FÉRIAS NA 
VÉSPERA DE CARNAVAL?

Esclarecemos que é vedado o início das férias no período de dois dias 
que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Tendo 
em vista que nenhum dia do carnaval é feriado, entendemos não haver 
impedimento, salvo previsão em contrário em convenção coletiva. 
Base Legal – Art.134, §3º da CLT.

FUNCIONÁRIO EM LIBERDADE
Funcionário que foi preso se encontra em liberdade no momento, em relação 
a rescisão, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO EM REGIME PARCIAL
Empresa pretende contratar cozinheira apenas para trabalhar aos 
sábados ou domingos, seria o contrato intermitente, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe - ABPG (PGA Brasil). Edital de
Convocação da AGO. A Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe - ABPG, nos
termos estatutários, Convoca os srs. Associados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (AGO), em primeira convocação às 10h00 ou em segunda e última
convocação,  às 10h30 do dia 29 de janeiro de 2019 (terça-feira), nas dependências
do PL Golf Club, situado na Estrada da PL, S/N, na cidade de Arujá, CEP: 07422-000,
com a seguinte ordem do dia: eleição e posse dos dirigentes da ABPG (Presidente;
Vice Presidente Técnico; Vice Presidente Administrativo; Vice Presidente Financeiro
e Vice Presidente de Marketing e Membros do Conselho Fiscal, sendo (3) efetivos e
(3) suplentes). As chapas poderão ser inscritas até às 15h00 do dia 14 de janeiro
2019, mediante protocolo da inscrição diretamente com o Secretário Executivo da
ABPG, Sr. Diego Hans, na sede temporária da ABPG, na Rua Piauí, 561 Higienópolis,
em São Paulo-SP, CEP 01241-001. No pedido de inscrição da chapa deverão constar
os nomes dos candidatos a cada cargo e o nome e qualificação completa do
representante da chapa, que responderá plenamente por ela e, que deverá ser pessoa
com endereço certo e fixo no Brasil. Todo o processo eleitoral, desde a publicação deste
edital até a posse dos eleitos, observará o Estatuto Social. O Associado, candidato ou
não, que quiser postular direito que entenda possuir ou quiser manifestar-se sobre o
processo eleitoral, deverá fazê-lo por escrito, entregando a petição na sede provisória
da ABPG, ao senhor Diego Hans, que assinará recibo contendo a data e horário do
recebimento. Luiz Martins - Presidente - Heleno Andrade Jr. - V.Presidente
Administrativo - Miguel Cavalieri - V.Presidente Financeiro.

Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A. (“Compa-
nhia”), para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30/01/2019,
às 10h, em primeira convocação. Tal assembleia será realizada na sede da Compa-
nhia, Rua Ferreira de Araújo, nº 221, conjunto 94 e 95, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP
05428-000, contando com a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social da
Companhia em R$1.000.000,00, com a consequente emissão de 2.213 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal (ii) previsão de autorização para aumento do
capital social da Companhia; (iii) a emissão do bônus de subscrição com preço de
emissão de R$1,00 e preço de exercício de R$1.000.000,00, concedendo o direito de
subscrição de 2.361 (duas mil trezentas e sessenta e uma) ações ordinárias, sem
valor nominal em 12 meses; (iv) alteração do estatuto social para inclusão de direito
dos acionistas de cessão das ações para sociedades controladas, controladores ou
sob controle comum, sem aplicação das regras de direito de preferência e/ou tag
along. Ficam os Acionistas cientificados de que possuem 30 dias para manifestação
do exercício do direito de preferência para subscrever as ações a serem emitidas em
decorrência do aumento de capital social e a emissão do bônus de subscrição a
serem deliberados em assembleia geral extraordinária. São Paulo/SP, 28/12/2018.
Clarissa Rossetti (Diretor Presidente).                      (29/12/2018, 03 e 04/01/2019)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: CLÁUDIO MARCOS DE CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (05/08/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alfredo de Campos e de Maria Lúcia 
Bueno Campos. A pretendente: XÊNIA CAVALCANTI DE MELO, estado civil solteira, 
profi ssão comissária de voo, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (25/05/1976), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amaro Cavalcanti de 
Melo e de Luzinete Tereza de Melo.

O pretendente: FELIPE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em Monteiro - PB (Registrado em Sumé - PB), no dia (14/01/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Melchiades Ferreira e de 
Maria das Graças Querino da Silva. A pretendente: SHEYLA CHRISTINA SÁ GOMES, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Luís - MA, no dia (27/03/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Botelho Gomes 
Filho e de Elisabeth Cristina Serpa Sá.

O pretendente: LÁZARO HENRIQUE PEREIRA DE JESUS, estado civil soltei-
ro, profissão motorista, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 
(01/11/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Paulo Sergio de Jesus e de Lucineia Pereira da Cruz. A pretendente: MARIA RAFA-
ELA CAMPOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (20/02/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Fortunato da Silva e de Maria 
Iranilde Campos da Silva.

O pretendente: JOSÉ LUIS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão escrevente nototrial 
aposentado, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (05/02/1958), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves da Silva e de Olga 
Romano da Silva. A pretendente: IZILDINHA DO CARMO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (17/01/1955), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Zacarias da 
Silva e de Maria do Carmos Silva.

O pretendente: EDUARDO GONÇALVES DA SILVA NETO, estado civil divorciado, 
profissão corretor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/11/1976), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edmundo Gonçal-
ves da Silva e de Sebastiana Dias de Souza. A pretendente: RENATA CRISTINA 
SALUSTIANO, estado civil solteira, profissão supervisora de cobrança, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/01/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Salustiano e de Maria Aparecida de 
Sousa Salustiano.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Diego Barbosa (*)

A carreira costuma ser um 
item indispensável den-
tro desse levantamento 

e, a maioria dos profi ssionais, 
mesmo aqueles que são muito 
planejados em relação a suas 
metas e ambições, algumas 
vezes fi cam perdidos sobre o 
que conseguiram realizar e o 
que não foi cumprido. É difícil 
balizar o que foi concretizado 
daquilo que acabou se tor-
nando apenas um devaneio de 
resolução de ano novo quando 
não colocamos metas e KPIs 
(indicadores de performance). 

Independentemente de você 
estar satisfeito na sua vida 
profi ssional ou não, saber onde 
você deseja estar nos próximos 
anos é fundamental para cons-
truir uma carreira feliz e de su-
cesso. Aproveitar esse momen-
to de refl exão para olhar para 
a carreira, tirar uma fotografi a 
do estado atual e sonhar com 
o futuro é válido em qualquer 
que seja o seu objetivo. 

Antes de sair traçando novas 
metas e passos ousados, dê 
tempo para si mesmo. Avalie 
qual foi o seu desempenho 
nesse período. 

Relembre os feedbacks que 
recebeu, os projetos de sucesso 
e aqueles que não saíram como 
o esperado, além de novos skills 
e habilidades que adquiriu ao 
longo do ano. Se precisar, peça 
ajuda para sua liderança direta, 
para seus colegas de trabalho 
e para seus subordinados tam-

Como a tecnologia pode ajudar 
no gerenciamento da sua carreira
O fi m do ano marca uma época propícia para refl exões. É um sentimento generalizado onde fazemos 
um balanço em todas as áreas da nossa vida

D
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o muitas variáveis envolvem essa 

decisão. Você deve se fazer 
algumas perguntas: É uma mo-
vimentação hierárquica, lateral 
(a mesma posição em outra 
empresa) ou uma mudança de 
área? Para fazer uma transição, 
quais competências preciso 
desenvolver? Quanto tempo 
e dinheiro preciso investir? É 
possível fazer isso dentro da 
empresa onde estou ou terei 
que buscar uma recolocação 
no mercado?

Criar metas e ações que serão 
medidas de tempos em tempos 
ajuda a manter o profi ssional na 
trilha certa, além de sustentar 
a motivação em alta. Não con-
trolamos fatores externos e, 
se nosso objetivo é mudar de 
carreira, corremos o risco de, 
mesmo tendo feito tudo o que 
podíamos, chegar ao fi nal do 
ano sem ter concretizado nossa 
resolução de ano novo. 

Agora, se a meta foi “fatiada” 
em etapas, conseguiremos man-
ter nossa ansiedade controlada, 
ver o quanto caminhamos e 
não desistir a poucos passos da 
realização. A tecnologia pode 
ser uma grande aliada nesse mo-
mento. Então, não desperdice 
toda ajuda que puder e vá em 
busca daquilo que deseja! Boas 
festas e bom planejamento de 
carreira para 2019!

(*) - É headhunter da Yoctoo e formado 
em Administração de Empresas. 

Experiência no recrutamento para 
áreas de tecnologia e conhecimento 

na contratação de talentos em toda a 
América Latina.

bém. Encare esse momento 
como uma mentoria. Com essa 
análise em mãos, você terá 
bases mais sólidas para fazer 
uma escolha de movimentação. 

A maior dica que eu posso 
te dar nesse momento é: use 
a tecnologia como uma aliada 
para documentar sua decisão 
e desenhar seu planejamento 
de carreira. Infelizmente, não 
temos um aplicativo ou plata-
forma exclusivo para gestão de 
carreira, mas podemos utilizar 
outras ferramentas para nos 
auxiliar nesse momento. Para 
os mais minimalistas, o bloco 
de notas do celular é sufi ciente 
para resolver a questão, regis-
trando o momento atual, as 
ambições e metas, as ações de 
curto prazo e alguns KPIs de 
mensuração. 

Para os que gostam de de-
talhar melhor suas anotações, 
o Evernote surge como uma 
solução muito interessante, já 
que funciona como um caderno 

online que pode ser divido em 
abas e/ou assuntos. O Mindmap 
pode ser uma boa opção para 
quem é visual e leva o termo 
“desenhar” a carreira a sério, 
tornando possível hierarquizar 
ideias e planos em mapas men-
tais bem visuais, com cores e 
ramifi cações que façam sentido 
pra você. 

Trello, Meistertask e outras 
ferramentas de gestão de 
projetos costumam agradam 
os profi ssionais de TI porque 
já fazem parte do seu dia a dia 
e permitem uma ótima visua-
lização de status de projetos. 
O importante é encontrar um 
ambiente onde seja possível 
analisar o cenário, traçar planos 
e mensurar. Uma dica válida 
para todos é quebrar o objetivo 
principal em várias pequenas 
metas, que podem ser cumpri-
das e reavaliadas há cada três 
ou quatro meses. 

Por exemplo, se o que você 
deseja é mudar de emprego, 

Carlos Rodolfo Schneider (*)

O problema fi scal do país tem um diagnóstico 
claro: é gasto e não receita. 

As receitas já estão esticadas: 33% de carga 
tributária, quase 80% de dívida e défi cit primário 
de 2% do PIB. Já existe excesso de transferência 
de recursos da sociedade para o poder público, 
de quem gasta bem para quem gasta mal, o 
que afeta a efi ciência da economia e a taxa de 
produtividade. E, quanto maior a fartura de 
recursos, segundo Raul Velloso, especialista em 
contas públicas, maior corrupção, desperdício e 
inefi ciência. O que vale para a União, vale para 
Estados e Municípios. 

Não por acaso, o Rio de Janeiro, Estado com 
o maior desequilíbrio nas contas, é o que mais 

recebeu e tem recebido recursos, para a Copa do 
Mundo, para as Olimpíadas e pela arrecadação 
de royalties do petróleo.  É o poder público 
deixando de servir o público para dele servir-se. 

Mesmo que existam alguns bons exemplos de 
controle de gastos, como o do desembargador 
Manoel Pereira Calças, presidente do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, que conseguiu reduzir 
em 30% os valores dos contratos renegociados 
em 2018, e que foi checar uma solicitação de 
verba de R$ 240 mil para impermeabilizar uma 
caixa d’água, sabendo de que uma nova não 
custaria mais de R$ 25 mil.

A Reforma da Previdência, o aumento de 
efi ciência das despesas, para viabilizar a sobre-
vivência da lei do Teto dos Gastos, são medidas 
necessárias para gerar investimentos que 

permitam ampliar o PIB potencial, mantendo a 
infl ação e os juros baixos. Segundo o governo, 
em dez anos, a lei mencionada, aprovada em 
2017, permitiria a despesa pública federal cair 
dos 20% do PIB para os 15% que tínhamos no 
início da década passada.

Quanto à velocidade do ajuste, é importante 
observar o que ocorreu na Argentina. A falta de 
pressa deixa o país mais vulnerável a imprevistos. 
Importante aprovar a Reforma da Previdência, 
pela importância que tem para o ajuste fi scal. 
Lembrando que a proposta que está no Congres-
so já foi aprovada nas comissões, aguardando 
aprovação nos plenários da Câmara e do Senado. 

(*) - É empresário e coordenador do Movimento 
Brasil Efi ciente. 

Repensar o gasto público para crescer

O pretendente: RIVANILDO GADELHA DA SILVA, nascido em Patos - SP (Registrado 
em Condado - PB), no dia 01/01/1978, estado civil solteiro, profi ssão zelador, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Dalva da Silva. A pretendente: 
DIANE PEDREIRA DE SOUZA, nascida em Quijingue - BA (Registrada no Distrito de 
Quijingue, Comarca de Euclides da Cunha - BA), no dia 22/07/1983, estado civil solteira, 
profi ssão doméstica, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ambrozio Celestino de Souza e de Lucia Pereira Pedreira.

O pretendente: JAE SUNG AHN, nascido em Seoul, República da Coreia, no dia 
14/04/1982, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ji Hwan Ahn e de Mi Sook Kim. A pretendente: GRA-
CE HEA RA KANG, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 04/10/1987, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Yong Jae Kang e de Kyung Hee Min Kang.

          
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

O pretendente: HÉRCULES SILVA DA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão mecâni-
co, nascido em Souto Soares - BA (Registrado em Cafarnaum - BA), no dia (01/09/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ribeiro da Fonseca 
e de Aurenice Silva da Fonseca. A pretendente: ALINE SOARES DE MATOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/06/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rodivaldo Jesus de 
Matos e de Valdirene Moreno Soares de Matos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia (14/06/1985), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Almeida da Silva 
e de Elza Maria Ferreira. A convivente: DÉBORA BATISTA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão gerente, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (17/12/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Ernesto Batista 
dos Santos e de Laide Rosa Nogueira dos Santos. Obs.: Faços saber que pretendem se 
casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, Código Civil nº I, III e IV.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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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
QUARTA 02 de Janeiro de 2019. Dia de São Basílio Magno, São 
Gregório Nazianzeno, São Argeu e Dia do Anjo Jabamiah, cuja vir-
tude é a confi ança. Hoje aniversaria a atriz Débora Duarte que faz 
69 anos, o ator Cuba Gooding Jr que nasceu em 1968 a atriz  Rita 
Guedes que chega aos 46 anos, a modelo e apresentadora  Danielle 
Souza (a mulher samambaia) que nasceu em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem um profundo respeito 
pela lealdade, pelos laços familiares e os compromissos. Persistente 
e trabalhador, com muita habilidade mental e grande capacidade 
para aprender. Possui muita necessidade de afeto e harmonia na 
relação profi ssional. Com amor pelo luxo e pela qualidade pode 
gastar acima de suas posses. Seu progresso na vida vem de forma 
lenta e constante. Sua natureza desconfi ada o leva a agir com ex-
trema prudência. Por isso, a realização de um projeto pode durar 
a vida inteira. Depois que se decide, difi cilmente volta atrás em 
sua opinião. No lado negativo pode ser levado a tomar atitudes 
perigosas e críticas.

Dicionário dos sonhos
HORÓSCOPO – Comprar um livro, receberá 
dinheiro. Ouvir um no radio será atormentado 
por problemas. Ler seu horóscopo, terá difi -
culdade a enfrentar. Números de sorte: 08, 
15, 57, 66 e 91.

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

Esta quarta é o vigésimo sétimo dia da lunação. A Lua em Escorpião fi ca fora de curso até ingressar em Sagitário 
às 07h00 da manhã. Será melhor evitar fazer cobranças e exigências até lá. Não espere demais das situações no-
vas e não se iluda com promessas. Depois que a Lua entrar no signo do centauro todo mundo vai ter vontade de 
ir, expandir os horizontes. Este é o signo do otimismo! Com a Lua em Sagitário, as pessoas estão mais positivas e 
alegres. Confi am mais em suas atitudes e criam expectativas elevadas a respeito de tudo e todos. No fi nal do dia 
há maior entusiasmo e isto nos leva a crer que tudo será possível. 
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Os objetivos que traçou devem ser 
perseguidos, usando o poder de 
comunicação e muita inspiração 
que o ajudará a sair do planejado e 
conseguir superar as difi culdades. 
Pode esperar um clima de procurar 
solucionar eventuais problemas pelo 
bem de todos. 85/485 – Vermelho.

O Sol em Capricórnio promete um 
período agradável, harmônico e afe-
tuoso neste começo de ano. Contará 
mais a praticidade e a solidez na 
relação.   Podem encontrar à noite 
soluções para problemas coletivos. 
Cuidado apenas com excesso de 
crítica. 89/189 – Azul.

Precisa considerar o foco dos inte-
resses e seguir o rumo que eles indi-
cam. A Lua em Sagitário faz agir de 
forma mais realista e resolver tudo 
que necessite de maior idealismo. 
Os desentendimentos no fi nal do dia 
podem assumir proporções exage-
radas controle-se.  32/732 – Verde.

Contatos que tenham alguma fi na-
lidade podem ser bem-sucedidos 
pelo bom aspecto planetário deste 
começo de ano. Ajude alguém que 
precise de apoio e terá depois o 
retorno esperado quando necessitar 
de ajuda. Dedique a sua atenção à 
saúde e mantenha a rotina social. 
23/323 – Branco. 

Nem sempre tudo acontece o plane-
jado, às vezes é preciso mudar algo 
de última hora. Sem se comunicar 
pode sofrer pequenos obstáculos 
e difi culdade de compreensão. Os 
resultados nos contatos têm que ter 
fi nalidade prática, ou será melhor 
evitá-los. 92/692 – Amarelo.

Momento perigoso em assuntos pes-
soais que devem ser resolvidos com 
calma e com o uso da intuição para 
não errar. À tarde e à noite, quebre 
a rotina. Aproveite para manifestar 
um sentimento de responsabilidade 
e segurança nos vínculos afetivos. 
78/578 – Verde.

Um forte poder de atração por 
alguém especial pode levá-lo a agir 
sem pensar bem e arrepender-se mais 
tarde pelas atitudes que tomar. O 
melhor é priorizar as obrigações de 
forma realista e determinada. Será 
mais fácil conseguir o que deseja se 
acreditar mais. 56/556 – Bege. 

A vida fi nanceira e a aquisição de 
bens materiais passam por intensa 
e profunda transformação com o Sol 
na casa dois, a do dinheiro. Precisa 
agir para aumentar seus lucros ime-
diatamente neste começo de ano. 
No fi nal do dia será bom para sair e 
encontrar pessoas. 67/467 – Cinza.

Com o Sol em Sagitário terá ajuda 
das pessoas mais próximas, amigos e 
familiares. Faça viagens e mantenha 
contato importante no trabalho que 
ajudará a melhorar sua condição fi -
nanceira. Cuide melhor de sua saúde 
neste começo de ano. 56/356 – Cinza.

Retome antigos projetos ou comece 
o que já esteja sendo preparado, 
depois que passar o aniversário. 
Até lá mantenha a rotina e evite 
atitudes impensadas e o mau humor 
nas relações. Precisa se animar e 
preparar algo para ser colocado em 
ação e obter sucesso. 09/309 – Azul.

Evite qualquer mal-entendido junto 
de amigos e familiares. Seja discreto 
ao falar o que pensa, pois, as pala-
vras poderão ser mal interpretadas 
pelas demais pessoas nesta metade 
de semana. A Lua minguante em 
Sagitário dá a chance de soluções.  
57/457 – Branco.

Ótima metade de semana para de-
dicar-se a vida amorosa e a relação 
sexual. A Lua sagitariana facilita 
enxergar o todo e resolver situações 
de forma prática e direta, já que o 
clima de começo de ano tende a 
ser de alto astral. Deve trabalhar a 
autossufi ciência e o autocontrole.   
22/522 – Azul.

Simpatias que funcionam
Conquistar alguém: Use uma maçã e mel. 
Adquira uma maçã bem madura, corte de modo 
a deixar uma tampa e retire as sementes sem 
danifi cá-la, encha a cavidade com mel e asse-a 
no forno. Coma-a antes de ir encontrar com a 
pessoa que deseja conquistar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CASADAMOEDA

REMESSASON
NANARJCE
TROCAALADO

RIACENAT
COTAASTECA

DANARARAB
SENADORTRI

HOUMOLENGO

IPEBAUER
PEROBAROSA

DIVISAAHF
SATODORALI
MNTITANIC

COSTELACASA

Razão
trigono-
métrica 

Vira-(?): 
o voto

incerto em
decisões

Projeto brasileiro de 
preser-
vação

marinha 

Parte
abrigada
do porto

Produz os 
passapor-
tes brasi-

leiros

Ser micros-
cópico

causador
de alergias

Cartunista
paulista de

"Piratas 
do Tietê"

O cavalo
como

Pégaso 
(Mit. grega)

Valor
inicial de
um inves-
timento

Bovina,
suína e de

frango

Prejudicar Árabe, 
em inglês

Testemunha
técnica de
processos
judiciais

Apático;
fraco

(?) de West-
minster,

atração de
Londres

Claudia (?),
atriz de "Sol
Nascente"

(TV)

Apodrecer,
em inglês

Flor-de-(?),
símbolo

heráldico
francês

Sabrina
(?), apre-
sentadora
da Record

Muham-
mad

(?), "lenda"
do boxe

(?) de Adão,
origem da

mulher
(Bíblia)

Navio tido
como  

"inafundá-
vel" (Hist.)

"(?) de
ferreiro,

espeto de
pau" (dito)

Reles
(bras.)

Chris (?),
ator 

(?) e
deputado:
atuam no
processo
de impea-

chment

(?) renal:
nefralgia
Telefone
(abrev.)

O império
mexicano

extinto
Fertilizantes

Curiosidade engraçada
revelada em livros

sobre pessoas ilustres

"O Bom (?)", parábola
bíblica Instalação

em Deodoro reformada
para a Rio 2016

Filho, em
inglês

Refeição da
noite (pop.)

3 vezes
De cabelos

claros
(fem.)

Faz sinal
para táxi
(?) Caroli-
na, cantora

Pacote dos
Correios

(?) Caymmi,
cantora

Direito do 
consumidor

em caso
de defeito

Fronteira

Árvore
brasileira
de casca
medicinal

3/rot — son. 4/arab — peba. 6/laerte. 17/anedota biográfica.

“Vamos de uma 

economia da informação 

dominada pelo intelecto 

para uma que é muito 

mais baseada em 

habilidades humanas”

Nas últimas décadas, en-
quanto uma revolução 
digital transformou com-

pletamente o mundo, acompanha-
mos, atônitos, grandes corpora-
ções quebrarem ao mesmo tempo 
em que novos conglomerados 
tecnológicos surgiram. A razão 
para os dois cenários é uma só: 
inovação (ou a falta dela).

Segundo análise realizada 
este ano pelo Boston Consulting 
Group, líderes do ranking das 
50 empresas mais inovadoras 
transformaram as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos em verdadei-
ros empreendimentos digitais, 
inclusive as organizações que 
têm negócios considerados mais 
sólidos e conservadores. 

Para isso, quatro tipos de ino-
vação estão sendo perseguidos: 
análise de Big Data, adoção rápida 
de novas tecnologias, produtos e 
recursos móveis e design digital. 
O estudo ainda apontou que a 
conquista de uma transformação 
digital bem-sucedida requer ex-
celência em três áreas fundamen-
tais: velocidade, escala e valor. 

Nesse cenário, apesar de a tec-
nologia ser a principal alavanca 
para a sobrevivência e lucro das 
empresas, há algo fundamental 
para a obtenção de sucesso: o fator 
humano. É preciso atrair as pesso-
as certas, reter talentos, capacitar 
profi ssionais e enfatizar, de forma 
transparente, a visão da empresa e 
os seus objetivos-chaves para que 
as equipes se sintam motivadas 
em executar suas atividades com 
excelência e rapidez. 

Em 2013, o futurólogo britâ-
nico Ian Pearson, conhecido por 
antecipar tendências tecnológicas 
e de negócios, já sinalizava que 
à medida que os computadores 
se tornassem “mais espertos” e 
fossem capazes de eliminar de-
terminadas tarefas no ambiente 
corporativo, mais seria necessário 
desempenhar atividades que en-
volvem habilidades humanas re-
lacionadas a cuidar, como realizar 

avaliações de desempenho, lidar 
com equipes, guiá-las e liderá-las. 

“Vamos de uma economia da in-
formação dominada pelo intelecto 
para uma que é muito mais ba-
seada em habilidades humanas”, 
conta o estudioso em entrevista 
para a Revista ESPM. Curiosa-
mente, o CEO da Hootsuite, Ryan 
Holmes, revelou em um artigo no 
LinkedIn que foram seus pais e a 
criação em uma fazenda, sem água 
corrente e energia elétrica, que o 
inspiraram a ser o profi ssional que 
ele é hoje. “O que eu absorvi dele 
[meu pai] e de nossas vidas ‘fora 
da rede’ moldou como eu cons-
truí um negócio de quase 1.000 
funcionários, com escritórios em 
todo o mundo”, relata. 

Holmes ressalta o quanto o es-
pírito “mão na massa”, ágil e com 
capacidade para se adaptar a de-
safi os, buscando soluções rápidas 
e inovadoras, é necessário para 
a sobrevivência de um negócio. 

“Sobreviver à vida de startup 
requer esse mesmo tipo de au-
tossufi ciência. Se algo quebrar, 
cabe a você consertar. Não há 
tempo nem dinheiro para chamar 
profi ssionais - especialmente nos 
primeiros dias de atividade. Em 
vez disso, você precisa ser im-
placavelmente engenhoso e criar 
uma solução com as ferramentas 
à sua disposição. O que você 
não conhece ou entende – seja 
marketing, fi nanças, codifi cação, 
logística, recrutamento ou conta-
bilidade – você precisa desenvol-
ver rapidamente pelo menos uma 
competência razoável”, conta.

Esse relato diz muito sobre 
as habilidades necessárias em 
empresas de tecnologia. A busca 
pela inovação, atrelada às neces-
sidades de crescimento de uma 
organização, deve ser pautada 
pela criação de uma cultura de alta 
performance, em que transparên-
cia, confi ança e viés de velocidade 
e ação devem ser incentivados em 
cada colaborador, a fi m de desen-
volver equipes movidas por desa-
fi os e resultados, comprometidas 
em atingir um objetivo comum. 

A tecnologia tem transformado 
o mundo, mas sem as pessoas 
certas, nada vai adiante.

(*) - É gerente de Marketing da 
Mandaê, somando experiências 

no setor de e-commerce, logística, 
startups e educação.

A revolução
não será só digital

Michele Prado (*)

Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões

Para 2019, temos uma proposta diferen-
te: que tal incluir resoluções fi nancei-
ras na lista também? O Como Investir, 

site da Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais sobre 
investimentos e fi nanças pessoais, vai te 
ajudar nessa tarefa!

Resolução número 1: Ser mais organi-
zado com o dinheiro - Pagar multas e juros 
por atraso nas contas fi xas do mês – como 
aluguel, condomínio, água e luz – não está com 
nada. E é ainda pior quando isso acontece por 
pura desorganização. Quem nunca deixou o 
vencimento passar por esquecimento? Tem 
jeito mais bobo de perder dinheiro do que 
esse? Para evitar esse gasto desnecessário 
é preciso aumentar o nível de organização 
pessoal, especialmente quando o assunto 
é dinheiro. A maneira mais rápida e fácil é 
passar o pagamento de todas as contas para 
o débito automático. Desse jeito, você não 
precisará mais ocupar a cabeça ou o celular 
com lembretes. Só não esqueça de checar 
sua conta corrente periodicamente, para 
verifi car se os pagamentos estão acontecendo 
conforme o esperado.

Resolução número 2:  Priorizar o paga-
mento à vista - Quem nunca passou um cheque 
pré-datado e depois se surpreendeu quando o 
débito apareceu depois na conta corrente? Ou 
parcelou uma compra no cartão de crédito e 
se angustiou porque já tinha um débito no mês 
seguinte, sem ter consumido nada de novo? O 
parcelamento de consumos desse tipo é um 
dos grandes vilões do controle fi nanceiro. É 
que depois de pagar a primeira prestação de 
uma compra, as pessoas acabam “esquecendo” 
que ainda há outra, e outra, e mais outra para 
quitar. É fácil acumular vários parcelamentos 

Inclua metas fi nanceiras na sua 
lista de resoluções para o ano novo

Já é uma tradição aproveitar dezembro para montar uma extensa lista de resoluções para o ano novo. 
Normalmente os objetivos são variações em torno de “fazer dieta” e “voltar para a academia”

objetivos fi nanceiros que você estabelecer 
para si mesmo.

Resolução número 5:  Guardar dinhei-
ro no dia em que recebê-lo - O que é mais 
comum na sua vida fi nanceira: poupar o que 
sobra no fi m do mês ou poupar um valor 
pré-determinado logo no começo do mês? 
Nove entre dez pessoas responderão que é a 
primeira alternativa. Só que receber o salário 
na primeira semana e deixar para economizar 
só na última, alegando que antes é preciso 
pagar as contas, é um grande erro. Quando 
a grana está parada na conta ou queimando 
no bolso, gastar fi ca muito mais fácil – e 
tentador. Poupar é uma atividade que exige 
um alto grau de disciplina. Por isso, a ordem 
correta deve ser guardar o dinheiro tão logo 
ele apareça – se for possível, usando aplica-
ções automáticas em dia marcado.

Resolução número 6:  Começar uma 
reserva fi nanceira - Ter uma reserva de fi nan-
ceira precisa ser uma prioridade para todo 
mundo que já conseguiu colocar as contas 
minimamente em dia. Essa poupança deve ser 
equivalente a alguns meses dos seus gastos, 
tudo depende do quanto você acha o bastante 
para se sentir seguro. Ela serve exatamente 
para um momento de necessidade – pode 
ser uma oportunidade de compra ou até para 
tirá-lo de uma enrascada. Afi nal, quem vai 
pagar seu aluguel se você perder o emprego 
de uma hora para outra? 

Não esqueça que sua reserva precisa, obri-
gatoriamente, estar aplicada em investimen-
tos de baixo risco e que sejam muito fáceis 
de resgatar. Tudo isso para que você possa 
ter o dinheiro rapidamente quando precisar.

Fonte e mais informações: (https://comoin-
vestir.anbima.com.br/).

e, no fi m, acabar com o orçamento seriamente 
comprometido. Por isso, priorizar o pagamento 
à vista – mesmo quando a loja oferecer parce-
lamento sem juros – deve ser uma das suas 
resoluções fi nanceiras de ano novo.

Resolução número 3:  Valorizar o seu 
próprio dinheiro - Não deixe a preguiça tomar 
conta e impedi-lo de fazer uma pesquisa de 
preços quando quiser ou precisar comprar al-
guma coisa. Nem de estudar as características 
de um mesmo produto de marcas diferentes. 
Nem de pechinchar na loja, pedindo um des-
conto para o pagamento das suas compras à 
vista. Você sabe que dá muito trabalho ganhar 
dinheiro, então não desperdice nenhum 
trocado. Estabeleça como meta para 2019: 
valorizar seu próprio dinheiro.

Resolução número 4:  Montar um or-
çamento - Fazer um orçamento não é sim-
plesmente anotar o que você gastou. É bem 
mais do que isso. Primeiro, é determinar qual 
renda você terá em um determinado período. 
Depois, calcular quais serão os gastos no mes-
mo período. E por fi m, entender como está 
o andamento das suas dívidas e estabelecer 
quanto será possível investir. Com esses itens 
organizados, fi ca muito mais fácil cumprir os 

Mensagem dos Anjos através 

de Ann Albers. TRAZENDO 

ORDEM AO CAOS. Os Anjos 
nos ajudam a encontrar uma bela 
saída do caos. Há momentos em 
sua vida em que parece que tudo 
está enlouquecendo. Há momen-
tos em sua Terra onde você sente 
o mesmo. No entanto, no meio 
do chamado caos, uma ordem 
maior está surgindo. Às vezes, o 
que não está funcionando deve 
ser revelado para ser curado. Às 
vezes você precisa de uma análise 
sobre o que o esteve bloqueando 
interiormente. Às vezes você está 

simplesmente vendo os efeitos de 
criações passadas, em contraste 
com o que você deseja agora. 
Quando você sente que sua vida 
se tornou caótica e você não sabe 
como corrigir isso, fi que tranquilo. 
Sente-se. Respire. Receba. Seus 
anjos e o Divino estão sempre aí 
para você, apenas esperando para 
ajudá-lo se você o permitir. Quando 
você não sabe o que fazer a seguir, 
Deus faz. Quando você não sabe 
para onde se virar, interiorize-se. 
Quando você não sabe como irá 
superar algo, lembre-se de que 
você não precisa saber como lidar 

com qualquer coisa, além do mo-
mento presente. Respire. O amor 
está sempre com você, querido. O 
amor está sempre tentando ajudá
-lo. O amor está sempre tentando 
resolver seus problemas, resolver 
seus desafi os, curá-lo, inspirá-lo 
e elevá-lo. O amor está sempre 
tentando fl uir. Você tem as mãos 
na torneira. Você vai permitir um 
gotejamento em sua vida, tentando 
lidar com os desafi os por conta pró-
pria, ou você permitirá um grande 
fl uxo de graça para ajudá-lo? Está 
sempre aí. Se no momento em que 
você tivesse um problema, em vez 

de permitir que a mente girasse 
e o confundisse, você poderia se 
sentar, respirar e receber, então, 
você imediatamente começaria a 
receber nossa orientação. Querido, 
nós o amamos muito. Você está 
cercado pelo amor do Divino. Este 
poder do amor quer ajudá-lo a 
cada desafi o que você enfrentar 
e, se você o permitir, ele poderá 
ajudar a criar milagres absolutos 
em suas vidas. Deus o abençoe. Nós 
o amamos muito. Os Anjos. www.
visionsofheaven.com. Tradução: 
Regina Drumond - reginamadru-
mond@yahoo.com.br
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Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

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

Rosana Dantas – Chiado –  A doutora em 
fi siologia humana e pós doutorado em neurobiologia 
pela Universidade de Estrasburgo, França e respon-
sável pelo projeto Dieta Cientifi ca, sobre mecanismos 
fi siológicos do corpo humano, trouxe ao mundo, de 
maneira bastante simples e sem ofensas ao leitor, 

tudo sobre a melatonina. Suas principais funções, aplicabilidade 
e também seus cuidados. Nada sobre o assunto lhe escapa. Num 
palavreado nada técnico, recomendado, a meu modo de ver, 
àquelas pessoas notívagas e que ressentem-se de problemas, 
muitas vezes ignorado. Muito esclarecedor!

A Melatonina não Serve só Para te 
Fazer Dormir

Daniela Kulot – Telos -  Mais um excelente 
lançamento dessa nova editora, veio para fi car, assim 
desejo. Nessa obra, temos bons exemplos de convi-
vência familiar; fraterna, cidadã e de necessária e 
sadia  tolerância. Num colorido especial, em formato 
de cartão, deve ser mostrado e lido, aos infantes não 
alfabetizados também. Muito oportuna!

Todos Juntos!

Vilma Farias – Marina Mendes (Ilustr) 
– Autografi a – Psicopedagoga e coach kid, dentre 
outras atividades voltadas à educação infantil, lançou 
um verdadeiro manual visando às sadias práticas 

fi nanceiras, que deverão ser levadas em conta, por crianças e 
jovens. Vivemos, desafortunadamente,  sob a égide social  do 
consumismo. Essa obra tem o condão de alertar pais e fi lhos 
sobre danos causados numa situação econômica e fi nanceira 
desordenada, sem disciplina. Em suma, a obra ensina, com res-
peito lúdico,  como planejar e focar a vida num destino exitoso.  
Nada chato. Educativo!

Sonhar: A educação fi nanceira 
é o verdadeiro tesouro de uma 
infância feliz

Alberto Júnior – Literare – Lastreado em sua 
profunda e vasta experiência em vender produtos 
– sua paixão é seguros – lançou obra que fará fun-
damental diferença na vida de qualquer vendedor 
profi ssional, ou de quem esteja na iminência de fazer 
parte desse universo. Cada letra da sigla do título, 
refere-se a um posicionamento obrigatório, para o 
profi ssional fi rmar-se e obter sucesso na carreira, 

que normalmente é muito bem remunerada. Lucrativa.

Vendedor C. O. U. G. A. T. I

Bob Proctor e Greg S. Reid – Citadel – Auto-
res conhecedores do mecanismo das mídias sociais 
e da índole humana, lançaram numa espécie de 
homenagem a um dos maiores infl uenciadores de 
todos os tempos: Napoleon Hill, uma obra plena em 
ferramentas motivacionais, é o que encontramos nas 
páginas desta obra de cabeceira, sem fi ltro etário. 

Crianças, jovens e adultos, receberão mensagens com boa 
dose de espiritualidade, com potencial para alavancar qual-
quer carreira, ou “levantar” quem esteja prá baixo, tornando-a 
mais confi ante. Sem nenhum viés religioso, atingirá o cerne de 
qualquer problema. Necessário. 

Penso e Acontece

Um comerciante da cidade 
de Sarzana, na Itália, chamado 
Giulio Soresina, começou a 
cobrar 10 euros de clientes 
que quiserem provar os sapa-
tos e as roupas de suas lojas. 
O valor, que é descontado 
do preço fi nal caso a compra 
seja efetuada, é uma forma de 
evitar que as pessoas entrem 
nas lojas apenas para expe-
rimentar as peças e depois 
adquiram o mesmo produto, 
por um preço mais barato, na 
internet.

Soresina dirige dois negócios 

no centro da cidade há 33 anos 
e anunciou a iniciativa com 
diversas placas nas vitrines. 
“Tinha gente que voltava várias 
vezes, provava, media, fotogra-
fava e não comprava”, explica. 
“Chegamos ao ponto de fazer 
o cliente experimentar 14 pa-
res de sapato em uma mesma 
manhã, sem vender nenhum”, 
continua. “Eu coloquei as pla-
cas para afastar os espertinhos, 
e desde quando peço 10 euros, 
muitos foram embora e as 
vendas aumentaram”, conclui 
(ANSA).

Objetivo é evitar clientes que querem só experimentar as peças.

Michelle Obama 
e eleita mulher 
mais admirada 
dos EUA

A ex-primeira-dama dos Es-
tados Unidos, Michelle Obama, 
foi eleita a mulher mais popular 
do país, de acordo com o institu-
to de pesquisa norte-americano 
Gallup. A advogada , escritora 
e ativista fi cou com 15% da 
preferência de 1.025 pessoas 
que participaram do estudo, 
que é realizado desde 1946 em 
todo o país.

A segunda colocação na lista 
ficou com a apresentadora 
de televisão Oprah Winfrey, 
que teve 5% da preferência 
e o terceiro lugar fi cou com 
a ex-secretária de Estado 
norte-americana Hillary Clin-
ton que, após vencer por 17 
anos consecutivos, perdeu 
a hegemonia. Ela obteve 4% 
dos votos e fi cou à frente da 
atual primeira-dama, Melania 
Trump, que também teve 4% 
dos votos.

Michelle Obama está viajando 
pelo mundo para promover sua 
autobiografi a, intitulada “Beco-
ming” (Tornando-se, em tradu-
ção livre).     Entre os homens, 
o ex-presidente Barack Obama, 
que teve 19% dos votos, fi cou 
com o primeiro lugar pela 11ª 
vez consecutiva. O atual ocu-
pante do cargo, Donald Trump, 
aparece logo atrás, com 12%, à 
frente de George W. Bush, que 
teve 2% das menções (ANSA).

Ricardo Inforzato (*)

Aproveitando a emoção e 
a paixão que o assunto 
desperta, ele ajuda em-

presas (do segmento esportivo 
ou não) a se comunicarem 
melhor com seu público-alvo. 
Patrocinar esportistas ou criar 
ações relacionadas ao esporte 
pode fazer bem para a imagem 
de uma marca e turbinar suas 
vendas e seu alcance. Confi ra 
cinco dicas para fazer isso:
 • Escolha o esporte ade-

quado - Antes de tudo, é 
preciso trabalhar o esporte 
certo, adequado ao perfi l 
da marca e às mensagens 
que deseja transmitir. De 
nada vale apostar em uma 
modalidade que não atenda 
a esses requisitos. Igual-
mente importante é optar 
por um esporte adequado 
ao público com o qual a mar-
ca quer se comunicar. Um 
esporte acessível somente 
a pessoas de alto poder 
aquisitivo, por exemplo, 
certamente não se encaixa 
na ação de marcas popu-
lares, que desejam falar 
com um número maior de 
consumidores.

 • Capriche no storytelling 

- Tudo começa com uma 
boa história, e o esporte é 
um prato cheio para isso. 
Mexa com as emoções, as-

Aprenda a usar o universo dos 
esportes a favor do seu negócio

O marketing esportivo vem crescendo expressivamente no Brasil

caso das empresas menores, 
há a chance de aproveitar o 
buzz gerado por determinados 
acontecimentos esportivos. 
Claro que tudo deve estar de 
acordo com o planejamento de 
marketing esportivo feito e em 
consonância com os valores e 
ideais buscados pela marca e 
seus clientes.
 • Use e abuse dos víde-

os - O vídeo marketing 
é um recurso aprovado 
por empresas de todos os 
segmentos, e no marketing 
esportivo não é diferente. 
A produção deste tipo de 
conteúdo vem se tornando 
cada vez mais acessível. 
Mensagens visuais têm 
um grande potencial para 
encantarem consumidores 
e viralizarem pela internet. 
Use o vídeo para contar 
histórias que emocionem 
o público e estabeleça uma 
relação afetiva com seu 
produto. 

As opções para isso são 
muitas: contar a trajetória de 
um atleta, mostrar o exercício 
diário de superação que a práti-
ca de um determinado esporte 
exige, como a obsessão pela 
vitória impulsiona os melhores 
resultados, entre outras.

(*) - É diretor de Planejamento
e Estratégia da agência de

Marketing Pílula Criativa
(pilulacriativa@nbpress.com.br).

socie sua marca ou produto 
aos valores do esporte que 
você apoia e, assim, esta-
beleça identifi cação com o 
público. 

 • Fuja de confusões - Es-
portes, não raro, despertam 
um turbilhão de momentos 
intensos. O futebol, uma das 
modalidades mais amadas 
pelos brasileiros, é motivo 
de paixão, choro, explosão 
de alegria, drama. As mar-
cas precisam estar atentas 
a isso, pois qualquer deslize 
pode ser fatal e manchar a 
imagem para sempre. Não 
entre em qualquer confl ito, 
procure engajar o público 
da maneira mais assertiva 
e positiva possível. Caso 
você patrocine um time ou 
um atleta, não se esqueça 
de tratar com respeito e 
elegância não só a ele, mas 

também os adversários e 
seus simpatizantes.

 • Esteja presente - Se o 
orçamento permitir, esteja 
presente em grandes even-
tos esportivos. Eles mobili-
zam um número expressivo 
de pessoas, que estarão 
especialmente atentas às 
mensagens exibidas duran-
te esse momento. É uma 
ótima chance de mostrar 
sua marca e aumentar o 
potencial de vendas. Não se 
esqueça também de marcar 
presença nas redes sociais, 
pois são extremamente im-
portantes no engajamento 
do público e na dissemina-
ção da mensagem. 

Vale a pena apostar nelas. 
É possível apostar em ações 
nas mídias sociais relaciona-
das aos atletas ou aos eventos 
patrocinados pelas marcas. No 
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O governo federal publicou 
no Diário Ofi cial da União a 
lista com os feriados e pontos 
facultativos da administração 
federal em 2019. A lista não 
inclui feriados estaduais e 
municipais. No próximo ano, 
os feriados que cairão no fi nal 
de semana serão: Tiradentes 
(domingo), Independência 
(sábado), Dia de Nossa Se-
nhora da Aparecida (sábado) 
e Finados (sábado). Os demais 
vão cair em dias de semana.

A portaria diz que os dias 
de guarda dos credos e re-
ligiões, não relacionados, 
poderão ser compensados, 
desde que “previamente au-
torizados pelo responsável 
pela unidade administrativa 
do exercício do servidor”. 

Lista de feriados e pontos 
facultativos em 2019

Confi ra as datas:
 • 1º de janeiro: Confraternização Univer-

sal (feriado nacional);
 • 4 de março: Carnaval (ponto facultati-

vo);
 • 5 de março: Carnaval (ponto facultativo);
 • 6 de março: quarta-feira de cinzas (ponto 

facultativo até as 14 horas);
 • 19 de abril: Paixão de Cristo (feriado 

nacional);
 • 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);
 • 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho 

(feriado nacional);
 • 20 de junho: Corpus Christi (ponto 

facultativo);

 • 7 de setembro: Independência do Brasil 
(feriado nacional);

 • 12 de outubro: Nossa Senhora Apare-
cida (feriado nacional);

 • 28 de outubro: Dia do Servidor Público 
(ponto facultativo);

 • 2 de novembro: Finados (feriado na-
cional);

 • 15 de novembro: Proclamação da Re-
pública (feriado nacional);

 • 24 de dezembro: véspera de natal 
(ponto facultativo após as 14h); 

 • 25 de dezembro: Natal (feriado nacional); 
 • 31 de dezembro: véspera de ano novo 

(ponto facultativo após as 14h) (ABr).

Diz ainda que o cumprimento 
dos feriados não deve trazer 
prejuízo da prestação dos ser-
viços considerados essenciais e 
que caberá aos dirigentes dos 

órgãos e entidades “a preser-
vação e o funcionamento dos 
serviços essenciais afetos às 
respectivas áreas de compe-
tência”.

Italiano cobra para 
provar roupas e 

sapatos em suas lojas
ANSA

 1) Desde os tempos an-
tigos, antes mesmo de 
Cristo, as coroas de 
fl ores eram usadas ape-
nas por vencedores de 
batalhas e pessoas in-
fl uentes, eles as ganha-
vam como uma forma de 
homenagem.

 2) Nos jogos olímpicos da 
Grécia, os vencedores 
recebiam uma coroa de 
louros. Ela signifi cava o 
reconhecimento de todos 
pela vitória e conquista. 
No caso da coroa de 
fl ores, o simbolismo é 
justamente coroar a pes-
soa falecida por todos os 
feitos em vida, reconhe-
cendo sua importância.

 3) A maioria das pessoas 
que dão coroas de fl ores, 
acham que ela se destina 
aos familiares do falecido, 
e por isto, costumam pe-
dir mensagens de consolo 
para eles. No entanto, 
isso é um equívoco, pois a 
faixa deve-se destinar ao 
homenageado, no caso, o 
fi nado.

Coisas que você não sabia sobre as 
coroas de fl ores

e enterravam o falecido 
junto com as homena-
gens, foi daí que surgiu a 
ideia de a coroa de fl ores 
fi car exposta no período 
do velório juntamente 
com a faixa.

 7) A fl or sempre foi consi-
derada representação 
da vida para muitas re-
ligiões, por isso a coroa 
de flores é encarada 
como um símbolo que 
retrata a vitória da vida 
sobre a morte. Amigos e 
familiares deixam coroas 
de fl ores na certeza de 
que o espírito da pessoa 
vencerá o momento de 
transição e entrará na 
próxima existência com 
muito mais harmonia e 
felicidade.

Seja qual for o motivo, a coroa 
de fl ores sempre representou a 
conquista e vitória de alguém 
sobre algo, seja em vida ou 
em morte, ela sempre será um 
símbolo de homenagem.

Fonte e mais informações: 
(www.besthomenagens.com.
br).

 4) Uma coroa de fl ores pode 
ser facilmente encontra-
da em diversas ocasiões. 
Em momentos felizes, 
como eventos acadêmi-
cos, premiações e outras 
celebrações de conquis-
tas. E em momentos 
tristes como velórios e 
funerais.

 5) Antigamente os velórios 
eram realizados nas casas 
dos falecidos e, como 
forma de homenagem, 
as pessoas levavam fl ores 
para dar adeus à pessoa 
que partiu. Era comum 
todos os familiares com-

parecerem. Com o passar 
do tempo, os velórios co-
meçaram a ser realizados 
em locais como igrejas 
e cemitérios e muitos 
parentes não conseguiam 
comparecer, seja pela 
distância do local ou 
pelo horário do velório. 
Então, como uma forma 
de homenagear o falecido 
mesmo estando longe, 
essas pessoas mandavam 
coroas de fl ores com car-
tões de condolências.

 6) Muitas vezes, na angústia 
do momento, os familia-
res nem liam os cartões 
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Renan Tanandone/ANSA

De fora da lista dos três melhores 
jogadores do planeta, além do fraco 

desempenho na Copa do Mundo, na Rús-
sia, o craque Lionel Messi teve um 2018 
abaixo do esperado, principalmente em 
comparação com outros atletas, como 
Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Kylian 
Mbappé.

Em janeiro, ele até conseguiu superar 
o alemão Gerd Müller e se tornar o maior 
artilheiro das principais ligas da Europa, 
com 366 gols. 

Messi ainda foi campeão com o Barcelo-
na do Campeonato Espanhol e da Copa do 
Rei da temporada 2017/18. Mas o ano de 
Messi fi cou marcado pelos vexames com a 
camisa da seleção argentina. No Mundial, 
o empate com a Islândia e as derrotas 
para Croácia e França renderam diversas 
críticas ao atacante, principalmente por 
parte da imprensa do país, que deposi-
tava nele todas as fi chas de um possível 
tricampeonato da Argentina.

Após o vice-campeonato em 2014, a 
Copa do Mundo de 2018 seria uma grande 
chance para a Argentina voltar a conquis-
tar um Mundial após 32 anos. No entanto, 
após a fraca campanha nas Eliminatórias, 
a seleção albiceleste não fi cou entre as 
grandes favoritas. Além disso, em março, 
em um amistoso preparatório, a Argentina 

O ano que Messi foi 
massacrado pelas críticas

Renan Tanandone/ANSA

O português viveu momentos ruins com a sua estremecida 
relação com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, 
a série de acusações de ter estuprado uma mulher e os 

problemas com o fi sco espanhol. Mas, ao mesmo tempo, conseguiu 
realizar uma excelente Copa do Mundo de 2018, na Rússia, além 
de ter chegado à Itália com status de ídolo, principalmente com 
a promessa de renovar o calcio. 

Desde 2009 no Real Madrid, o casamento que parecia não ter 
fi m entre Cristiano Ronaldo e o clube espanhol estremeceu. A 
relação entre clube e jogador estava bem dentro de campo, mas 
péssima fora dele. Em 2018, dentro das quatro linhas, o português 
deu aos Blancos uma outra Liga dos Campeões, a 13ª na história, 
após derrota o Liverpool na fi nal.

O Real, que lidava com a saída repentina do treinador Zinedine 
Zidane, viu internamente CR7 e Pérez falar línguas diferentes. 

Isso teve início após a fi nal da Champions, quando o português 
cedeu uma entrevista ao canal "BelN Sports" em tom de despedida. 
"O importante era ganhar e entrar para história. Agora é hora de 
aproveitar o momento. Vou comemorar e nos dias seguintes darei 
uma resposta aos torcedores, que estão sempre do meu lado. 
Foi muito bonito estar no Real Madrid", declarara CR7, à época..

    
Com seu nome ventilado em clubes asiáticos, no Manchester 

United e no Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo, 

que estava com 32 anos, teve sua multa rescisória diminuída 
pela equipe espanhola e poderia ser utilizado como moeda de 
troca para o Real Madrid contratar o atacante Neymar. Além da 
péssima relação com a diretoria madrilenha, os problemas com 
o Fisco espanhol pelas constantes acusações de sonegação de 
impostos aumentaram as hipóteses de um possível divórcio com 
o Real Madrid.

No dia 10 de julho, após uma semana de muitas especulações, 
Cristiano Ronaldo foi confi rmado como o novo reforço da Ju-
ventus e encerrou sua gloriosa passagem pelo Real. Além disso, 

O ano em que Cristiano 
Ronaldo abraçou a Juventus 

Da conquista da Liga dos Campeões 
com o Real Madrid até a milionária 
transferência para a Juventus, o 
ano de 2018 do craque Cristiano 
Ronaldo foi marcado por recordes, 
mas também pelos problemas extra 
campo

Seu primeiro gol na Juventus saiu na quarta partida ofi cial com a camisa da Velha Senhora, diante do Sassuolo.

Divulgação/Internet
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Em 2018, dentro das quatro linhas, o português deu 
aos Blancos uma outra Liga dos Campeões, a 13ª na 

história, após derrota o Liverpool na fi nal.
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antes se mudar para a Itália, CR7 entrou em um acordo com a 
Fazenda da Espanha e pagou 18,8 milhões de euros para quitar 
suas dívidas com o Fisco.

    
Diante do sonho de conquistar uma Copa do Mundo inédita 

com a seleção de Portugal e se redimir da fraca atuação em 2014, 
Cristiano Ronaldo foi o herói da sua equipe na fase de grupos do 
Mundial. Com quatro gols na primeira fase, o atacante comandou 
o empate por 3 a 3 contra a Espanha, além da vitória por 1 a 0 
sobre Marrocos. Diante do Irã, por sua vez, perdeu um pênalti 
e passou em branco. Após ter avançado na segunda colocação 
de sua chave, a seleção portuguesa foi eliminada nas oitavas de 
fi nais diante do Uruguai, por 2 a 1, em Sóchi.

    
Sob muita expectativa da torcida da Velha Senhora e tratada 

como a transferência "mais importante do futebol italiano", a 
Juventus desembolsou 115 milhões de euros para contar com o 
astro português.

As lojas ofi ciais do clube italiano fi caram abarrotadas e vende-
ram em poucas horas todo o estoque de camisas e outros objetos 
relacionados a Cristiano Ronaldo. O craque inspirou, inclusive, 
sabores de brioche e sorvete.

    
Seu primeiro gol na Juventus saiu na quarta partida ofi cial 

com a camisa da Velha Senhora, diante do Sassuolo. Atualmente, 
o atacante de 33 anos possui 10 gols na Série A, sendo o vice 
artilheiro da competição.    No entanto, a passagem pelo futebol 
italiano não foi só alegria. Em setembro, o astro foi acusado pela 
revista alemã "Der Spiegel" de ter estuprado em Las Vegas, no 
ano de 2009, a norte-americana Kathryn Mayorga. A publicação 
indica que CR7 teria subornado a vítima com um pagamento de 
US$ 375 mil para que o escândalo não se tornasse público. O 
jogador, por sua vez, sempre negou as acusações.

    
Além disso, a sonhada sexta Bola de Ouro também foi adiada, 

apesar do bom momento na Juventus. O prêmio foi concedido 
ao ex-companheiro de equipe Luka Modric, principalmente pela 

excelente Copa do Mundo realizada pela Croácia. Já dominante 
no Campeonato Italiano, onde é heptacampeã, o grande objeti-
vo da Juventus com Cristiano Ronaldo é conquistar a Liga dos 
Campeões. Nesta temporada, além de estar liderando com folga 
a Série A, o time bianconero já garantiu sua vaga para as oitavas 
de fi nais da Champions.

sofreu uma dura derrota por 6 a 1 diante 
da Espanha.

    
Durante a estreia dos argentinos contra 

a Islândia, Messi perdeu um pênalti de-
cisivo e viu sua equipe sair apenas com 
um empate de 1 a 1. Na segunda rodada, 
novamente em outra partida apagada do 
camisa 10, a Argentina foi goleada por 3 
a 0 pela Croácia, com um show do meio-
-campista Luka Modric. Desesperada pela 
classifi cação, a Argentina depositou suas 
últimas fi chas diante da Nigéria. Messi 
carregou sua equipe e marcou o primeiro 
gol da vitória por 2 a 1 diante da seleção 
africana. 

Com esse tento, o craque tornou-se 
apenas o terceiro argentino a marcar gols 
em três Copas do Mundo, ao lado de Diego 
Maradona e Gabriel Batistuta. Mas o feito 
não foi sufi ciente para glorifi car o craque, 
que passou a ser massacrado pelas críti-
cas. Nas oitavas de fi nais, a Argentina não 
conseguiu derrotar a campeã França, que 
venceu por 4 a 3 e avançou no Mundial. 
Atacado pela mídia de seu país, Messi 
chegou a declarar que não jogaria mais 
pela seleção albiceleste em 2018.

O fraco desempenho na Copa do Mundo 
rendeu críticas até do ex-jogador Diego 
Maradona, um dos maiores ídolos do 
futebol argentino. O atual treinador do 
Dorados de Sinaloa, do México, afi rmou 

que não convocaria mais o craque do 
Barcelona para a seleção. "É difícil falar, 
mas é inútil querer tornar líder um homem 
que vai ao banheiro 20 vezes antes de um 
jogo. Messi é Messi no Barcelona e Messi 
é Messi jogando com a Argentina", disse 
Maradona em entrevista ao canal de TV 
"Fox Sports".

A precoce eliminação da Argentina na 
Copa do Mundo, além do desempenho 
abaixo do esperado tirou Messi das fi nais 
dos prêmios de melhor jogador da Uefa 
e da Fifa. Nas duas ocasiões, o argentino 
e o craque português Cristiano Ronaldo 
foram desbancados pelo croata Modric.
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Sob muita expectativa da torcida da Velha Senhora 
e tratada como a transferência "mais importante do 

futebol italiano", a Juventus desembolsou 115 milhões 
de euros para contar com o astro português.


