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BOLSAS
O Ibovespa: -0,16% Pontos: 
93.658,31 Máxima de +0,17% 
: 93.961 pontos Mínima de 
-0,48% : 93.359 pontos Volu-
me: R$ 14,85 bilhões Variação 
em 2019: 6,57% Variação no 
mês: 6,57% Dow Jones: -0,28% 
(às 18h30) Pontos: 23.934,32 
Nasdaq: -0,38% (às 18h30) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7130 Venda: R$ 3,7135 
Variação: +0,16% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,79 Venda: R$ 3,89 
Variação: +0,08% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7135 Venda: R$ 
3,7141 Variação: +0,74% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6830 
Venda: R$ 3,8670 Variação: 
+0,26% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,18% ao ano. 
- Hot money, 0,82% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.289,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,16% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,000 
Variação: +0,66%.

ro) Cotação: R$ 3,7150 Variação: 
-0,01% - Euro (às 18h30) Compra: 
US$ 1,1462  Venda: US$ 1,1462  
Variação: -0,31% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2570 Venda: R$ 
4,2590 Variação: -0,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2000 Ven-
da: R$ 4,4400 Variação: estável.

Pontos: 6.959,24 Ibovespa 
Futuro: -0,3% Pontos: 94.050 
Máxima (pontos): 94.620 Míni-
ma (pontos): 93.765. Global 40 
Cotação: 847,142 centavos de 
dólar Variação: estável.

“Eu não falo de 
vingança nem 
de perdão, o 
esquecimento é a 
única vingança e o 
único perdão”.
Jorge Luis Borges (1899/1986)
Escritor argentino

Na cerimônia em que 
transmitiu o Comando 
do Exército para o 

sucessor, o general Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas dis-
se na sexta-feira (11) que a 
eleição e posse do presidente 
Jair Bolsonaro representam 
a “renovação” e a “liberação 
das amarras ideológicas”. O 
discurso foi feito na presen-
ça de Bolsonaro e de várias 
autoridades militares e civis, 
incluindo ministros, o presi-
dente do STF, Dias Toffoli, 
e a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge.

Villas Bôas, que assumiu 
o comando em 2015, trans-
mitiu o cargo ao general 
Edson Leal Pujol. Segundo 

Novo governo representa 
“renovação e liberação 
das amarras ideológicas”

Villas Bôas, além de Bolsona-
ro, duas “personalidades” se 
destacaram em 2018: o então 
juiz e atual ministro da Justiça 
e Segurança, Sergio Moro, e 
o ex-interventor federal da 
segurança pública no Rio de 
Janeiro, general Walter Braga 
Netto.

“O presidente Bolsonaro, 
que fez com que se liberas-
sem novas energias, um forte 
entusiasmo e um sentimento 
patriótico há muito tempo 
adormecido”, afi rmou.

O ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, tam-
bém presente à cerimônia, 
destacou o momento de re-
novação em que Pujol assume 
e a atuação de Villas Bôas no 

Exército: “Villas Bôas deixou 
sua marca nas Forças Arma-
das. Fez do Exército solução, 
não parte do problema”. 

Azevedo e Silva ressaltou 
a atuação de Villas Bôas no 
comando do Exército na 
Amazônia. “ [Ele] serviu ano-
nimamente nas remotas fron-
teiras, com a missão proteger 
os territórios e acolher os 
brasileiros quase esquecidos 
que vivem naquelas terras 
distantes”, disse.

O ministro lembrou que o 
general participou ativamente 
da organização da recepção 
de refugiados em Roraima, 
do acompanhamento da greve 
dos caminhoneiros em maio de 
2018 e da intervenção federal 

Presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade de passagem de Comando do Exército,

do general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas ao general Edson Leal Pujol.

no Rio de Janeiro. O novo co-
mandante do Exército, Edson 
Leal Pujol, de 64 anos, nasceu 
na cidade de Dom Pedrito/RS. 
Foi promovido ao posto atual 
em março de 2015. 

Como general de Exército, 
foi secretário de Economia e 
Finanças e chefe de Departa-
mento de Ciência e Tecnologia 
do Exército em Brasília e 
comandante militar do Sul, 

em Porto Alegre. Entrou na 
Força em 1971 na Escola 
Preparatória de Cadetes do 
Exército e concluiu o curso 
da Academia Militar das Agu-
lhas Negras em 1977 (ABr).

Calibre 12 na radiopatrulha 
O governo do Estado anunciou o 

uso de espingardas calibre 12 por 
todas as equipes de radiopatrulha 
da PM. Serão disponibilizadas 5 mil 
armas do tipo. Todas as viaturas 
que prestam o atendimento das 
chamadas 190 estarão equipadas, 
em até 60 dias, com armas mais 
potentes para o combate ao crime, 
inclusive para cabos e soldados. 
Antes, as espingardas de calibre 
12 eram destinadas apenas para 
as operações noturnas.

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou na sexta-feira (11) 
lei que permite a cassação da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) ou a proibição de 
obter o documento pelo prazo 
de cinco anos. A lei prevê que 
a medida será aplicada a quem 
for condenado, com trânsito 
em julgado, pelos crimes de 
contrabando, receptação e 
descaminho, que é o não pa-
gamento de impostos devidos 
pela entrada, saída ou consumo 
de mercadorias. Caso seja preso 
em fl agrante, o condutor pode-

rá ter a habilitação suspensa 
por decisão do juiz antes da 
condenação. 

As pessoas que não tenham 
habilitação serão proibidas de 
solicitar o documento pelo mes-
mo período. Foi vetada a parte 
do texto que previa a perda da 
inscrição no CNPJ de empresa 
envolvida no transporte, dis-
tribuição, armazenamento ou 
comercialização de produtos 
derivados de furto, descaminho 
ou contrabando ou quando 
negociar produtos falsifi cados 
(ABr). 

Cassação da CNH atingirá motoristas condenados pelos crimes 

de contrabando, receptação e descaminho.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, disse 
que a tendência do governo é 
apresentar uma única proposta 
de reforma da Previdência para 
o Congresso. Com isso, não se-
riam levadas propostas avulsas 
para categorias específicas. 
“Estamos discutindo dentro da 
equipe técnica e a tendência é 
uma única proposta preparan-
do o sistema para o futuro. É 
a tendência nesse momento”, 
disse o ministro após solenida-
de no Clube do Exército.

Isso não signifi ca que os mili-
tares serão incluídos na reforma 
preparada pelo governo Jair 
Bolsonaro. A possibilidade ainda 
está em estudo pela equipe téc-
nica coordenada pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. O 
novo comandante do Exército, 
general Edson Leal Pujol é con-
trário à inclusão dos militares na 
reforma da Previdência. Na sua 
opinião, o sistema previdenciário 
das Forças Armadas não deveria 
ser modifi cado na reforma da 
Previdência. 

Segundo Lorenzoni, haverá 
uma “reunião preparatória” 
nesta segunda-feira (14) para 
tratar da reforma, mas a pro-
posta só será levada para apre-

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Onyx Lorenzoni.

O ministro da Ciência e 
Tecnologia, Marcos Pontes, 
disse que o acordo de fusão 
entre as empresas Embraer, 
nacional, e Boeing, dos Esta-
dos Unidos, “preserva tudo o 
que nos interessa em termos 
de país”. Após a cerimônia de 
troca do Comando do Exército, 
na sexta-feira (11) em Bra-
sília, Pontes explicou que as 
condições têm sido estudadas 
pela equipe da FAB. “Será uma 
ótima oportunidade para o país, 
preservando tudo que precisa-
mos preservar, os funcionários, 
a nossa tecnologia, as empresas 
daqui e melhorando as possibi-
lidades e oportunidades para a 
Embraer”, disse.

O acordo foi apresentado ao 
presidente Jair Bolsonaro, que 
afi rmou que o governo federal 
não vai se opor à fusão, pois não 
fere a soberania nacional e os in-
teresses do país. O acordo prevê a 
criação de uma nova companhia, 
uma joint venture, no termo do 
mercado, na qual a Boeing teria 
80% e a Embraer, 20%. Caberia 
à Boeing a atividade comercial, 
não absorvendo as atividades 
relacionadas a aeronaves para 
segurança nacional e jatos execu-
tivos, que continuariam somente 

Ministro da Ciência e 

Tecnologia, Marcos Pontes.

Rio - Com a infl ação abaixo 
da meta, os juros básicos nas 
mínimas históricas e contas 
externas ajustadas, o Banco 
Central (BC) atingiu a “matu-
ridade” e construiu um “legado 
excepcional”, mas, para chegar 
a um “happy end”, falta ainda a 
independência formal da auto-
ridade monetária e um trabalho 
de “reconstrução” fi scal. 

A avaliação é do ex-presidente 
do BC e pesquisador da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), Carlos 
Langoni, que participa da elabo-
ração e da implementação de uma 
agenda para abertura econômica 
do País, a convite do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. “É qua-
se happy end”, afi rmou Langoni, 
em palestra na sede da autoridade 
monetária no Rio.

Após citar a infl ação abaixo 
da meta, juros nas mínimas 
e contas externas ajustadas, 
Langoni disse: “O que está fal-
tando? Pouco”. Dos dois itens 
faltando para o “fi nal feliz”, Lan-
goni disse que a independência 
formal será feita por Guedes e 

Ex-presidente do BC,

Carlos Langoni.

Valter Campanato/ABr

Marcelo Camargo/ABr
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Rio - O presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Goldfajn, 
afi rmou na sexta-feira (11), 
que, mais importante do que 
a infl ação corrente estar em 
torno da meta, é o fato de 
que as expectativas para os 
próximos anos também estão 
no mesmo patamar. “A infl ação 
corrente e, mais importante, as 
expectativas de infl ação para 
os próximos anos encontram-
-se em torno da meta”, afi rmou, 
em discurso na abertura da 
cerimônia de lançamento 
da “Coleção Digital História 
Contada do Banco Central”, na 
sede da autoridade monetária 
no Rio.

Segundo Goldfajn, a anco-
ragem de expectativas se dá 
porque os agentes econômicos 
confi am que a política monetá-
ria será ajustada caso o cenário 
para infl ação mude de forma 
relevante. “Isso é sinal de cre-

Presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn.
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Expectativas de infl ação futura 
encontram-se em torno da meta

desembocando no Regime de 
Metas, que já tem servido ao 
Brasil por quase 20 anos”, disse 
o presidente do BC.

Embora tenha comemorado 
o sucesso recente no controle 
da infl ação, Goldfajn ressaltou 
que esse trabalho é contínuo e 
citou a importância das refor-
mas econômicas para a redução 
estrutural da infl ação.

“Sabemos que a continuida-
de do processo de reformas e 
ajustes necessários à economia 
brasileira é essencial para a 
manutenção da infl ação baixa 
no médio e longo prazos, para 
a queda da taxa de juros es-
trutural e para a recuperação 
sustentável da economia. É a 
manutenção de um ambiente 
macroeconômico estável e pre-
visível, no médio e longo prazos, 
que poderá trazer grandes 
benefícios para a população”, 
afi rmou Goldfajn (AE).

dibilidade da política monetária 
e fruto do resultado do trabalho 
de todos ao longo de décadas”, 
disse Goldfajn, dirigindo-se aos 
13 ex-presidentes do BC pre-
sentes no evento no Rio. Hoje, 
o BC do Brasil é respeitado no 
País e no exterior. Segundo ele, 

o controle da infl ação foi um 
trabalho “de décadas”.

“O trabalho de controle da 
infl ação também foi um esfor-
ço de décadas, que por fi m foi 
bem sucedido, passando pela 
luta contra a hiperinflação, 
pelo importante Plano Real, e 

Lei cassa CNH de 
condenado por contrabando

Governo estuda enviar 
proposta única de 

reforma da Previdência

ciação do presidente na semana 
seguinte. Ele acrescentou que 
o governo trabalha por uma 
reforma que ‘não sacrifi que 
ninguém’. 

“Vamos apresentar uma re-
forma que, ao mesmo tempo, 
permita o equilíbrio fi scal mas 
que seja fraterna, tenha olhar hu-
mano para todos os brasileiros”.

O ministro também disse 
que as medidas provisórias 
sobre fl exibilização da posse de 
armas  e de combate a fraudes 
previdenciárias devem sair no 
início desta semana. Segundo 
ele, os textos estão “nos ajustes 
fi nais” (ABr).

Fusão de Embraer 
e Boeing ‘preserva’ 
interesses do país

com a Embraer. Pontes afi rmou 
ainda que sua viagem a Israel 
deve ocorrer até o fi nal deste 
mês. Além de dessalinização, 
a equipe brasileira vai tratar 
de outras pautas na área de 
espaço e inovações. “Vai ser uma 
viagem bem aproveitada”, disse. 
Durante a visita ao país, Pontes 
participará da homenagem 
ao astronauta Ilan Ramon. Os 
dois foram colegas de turma no 
período em que Pontes passou 
na Nasa. Ramon foi o primeiro 
astronauta israelense e morreu 
no acidente da nave Columbia, 
que se desintegrou na atmosfe-
ra, em fevereiro de 2003 (ABr).

Faltam independência do BC e 
reconstrução fi scal para fi nal feliz

ressaltou que a “reconstrução 
fi scal, permanente e sustentá-
vel”, é essencial para garantir 
infl ação controlada no futuro. 

Segundo Langoni, só as con-
tas públicas ajustadas darão 
“margem de manobra” para 
o BC na condução da política 
monetária e permitirão que a 
infl ação baixa se mantenha. 
“O problema brasileiro não é 
a dívida externa, é a dúvida 
interna”, disse Langoni, citando 
o economista Roberto Campos, 
principal nome do liberalismo 
econômico no Brasil (AE).



Página 2

Geral
São Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de janeiro de 2019

www.netjen.com.br

OPINIÃO
Como expandir os negócios 

do mundo físico para o online

Todo início de ano é 

cheio de promessas e 

sonhos e iniciar ou 

expandir o próprio 

negócio é algo que está 

sempre no topo da 

lista de milhares de 

brasileiros

Obviamente, a internet é 
um campo muito fértil 
para isso, dado o seu 

grande poder de alcance e 
constante crescimento. O co-
mércio eletrônico, por exem-
plo, cresceu cerca de 15% em 
2018 e atingiu faturamento 
de aproximadamente R$ 69 
bilhões, segundo pesquisa 
realizada pela Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm).

Mas, muita gente não sabe 
como começar e qual direção 
tomar, seja quem já tem um 
negócio no mundo físico e 
quer expandir ou ainda quem 
vai começar do zero. 

Uma pesquisa feita pelo 
Sebrae em 2018 apontou os 
segmentos mais promissores 
do momento: alimentos e 
bebidas; vestuário e calçados; 
saúde, como atividades de 
condicionamento físico, por 
exemplo; educação infantil e 
de esportes; serviços de beleza, 
construção e manutenção do-
méstica; transporte; entregas; 
comunicação multimídia; ven-
das; tecnologia; informática e 
entretenimento. A variedade 
de setores para a atuação 
permite que você escolha algo 
que se identifi que e que tenha 
mais facilidade para iniciar o 
seu negócio. Mas, como?

O uso das redes sociais é 
poderosíssimo para divulgar 
os seus serviços e estabelecer 
um bom relacionamento com 
o seu público. Cada vez mais, 
os consumidores desejam 
receber um atendimento per-
sonalizado e diferenciais na 
hora de comprar ou contratar 
um serviço. Se você produz e 
vende alimentos congelados 
na sua vizinhança ou oferece 
serviços na área da beleza, 
talvez seja a hora de usar o 
poder das mídias para divulgar 
mais o seu negócio e conquistar 
novos clientes. 

Há quem utilize as redes 
sociais para comercializar 
produtos e serviços e isso tem 
sido uma boa saída para quem 
quer começar e ainda não tem 
a estrutura adequada. Outra 
opção é utilizar aplicativos 
consolidados no mercado para 
aumentar o alcance das vendas 
e oferta de serviços. Aplica-
tivos de pedidos online, por 

exemplo, podem alavancar o 
seu negócio, além de oferecem 
melhor estrutura no ambiente 
online.

Os marketplaces, que são 
pequenas lojas online integra-
das aos players de mercado, 
também têm sido uma grande 
tendência e uma poderosa 
fonte para obter ou aumentar 
os ganhos. Existem soluções 
que, inclusive, separam auto-
maticamente os percentuais de 
venda para cada agente envol-
vido na transação, o que facilita 
imensamente a administração 
do negócio. As possibilidades 
são inúmeras. Para não errar, 
fique atento a três pontos 
fundamentais para comercia-
lizar produtos e serviços pela 
internet: segurança, opções de 
pagamento e entrega. 

Parece óbvio, mas há quem 
negligencie isso e coloque 
a perder tudo o que foi tra-
balhado e conquistado. Se o 
consumidor não sentir que 
seu negócio garante seguran-
ça adequada de seus dados, 
oferece o meio de pagamento 
que ele dispõe ou ainda que 
não assegura a entrega no 
prazo estipulado, ele vai pre-
ferir comprar em outra loja, 
mesmo que o produto esteja 
mais caro no concorrente. 
Afi nal, ninguém abre mão de 
conforto e tranquilidade para 
adquirir um produto e serviço. 
Pode parecer cruel, mas é a 
realidade do mercado. 

Por isso, procure oferecer a 
maior quantidade possível de 
opções de pagamento e contra-
te empresas que garantam to-
tal segurança nas transações, 
com certifi cados internacio-
nais e ambiente robusto, que 
também assegure que a sua loja 
estará sempre disponível para 
o acesso do cliente. Lentidão 
na rede também não tem vez!

Por fi m, mantenha sempre o 
estoque organizado e atualiza-
do para não correr o risco de 
vender um produto esgotado. 

Se você trabalha com pres-
tação de serviços, o mesmo 
vale para o agendamento das 
atividades. Hoje em dia, há 
inúmeras oportunidades de 
empreender ou aumentar o 
negócio, mesmo investindo 
pouco. O diferencial é ter 
criatividade, perseverança e a 
missão de que um atendimento 
de qualidade, que atenda todas 
as necessidades do cliente, 
é o item fundamental para o 
sucesso.

(*) - Bacharel em Economia pela 
Universidade Paulista, pós-graduado 

em Finanças pelo Ibmec e mestre 
em Administração de Negócios pela 

Fundação Dom Cabral, é diretor geral 
da Braspag (www.braspag.com.br).

José Carlos Vianna (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Setor fi nanceiro ganha terminal de 
comunicação de última geração
@Líder no desenvolvimento de soluções de tecnologia IP para 

centros de decisão e localizada no Parque Tecnológico UFRJ, 
a plataforma Neopath possibilita uma comunicação ágil, interface 
simples e objetiva, facilitando a administração e gerenciamento de 
gravações e auditorias de registros. Possui arquitetura efi ciente e 
recursos avançados para chamadas simultâneas, criação e geren-
ciamento de conferências, gravação e reprodução de chamadas. 
A solução, também ofertada na modalidade de contratação como 
serviço, benefi cia os clientes, que não precisam arcar com altos in-
vestimentos de uma só vez. O mercado fi nanceiro é impulsionado no 
seu dia a dia por tecnologias que estão em constante mudança. No 
atual contexto de dinamismo e de olho no mercado internacional, a 
solução NeoPath foi desenvolvida no Brasil com tecnologia de última 
geração para atender as necessidades de comunicação para centros 
de decisão, tais como mesas de operações fi nanceiras, despacho de 
energia, centros de operação e salas de comando e controle, com um 
sistema robusto, resiliente e facilmente escalável em ambientes que 
exigem evolução constante. O CEO da Neopath, João Freire Ribeiro 
afi rma que “disponibilizamos uma infraestrutura tecnológica capaz 
de atender a exigentes requisitos de compliance, cumprindo missão 
crítica em ambiente de tomada de decisão, oferecendo serviços de 
gerenciamento, monitoramento, segurança e alta disponibilidade”.

Consultor empresarial destaca 
prós e contras de negócios que 
surgiram na crise de 2008, deram 
empoderamento ao consumidor 
e estão mudando o formato de 
consumo em todo o mundo

Ela está presente na forma como nos 
locomovemos, ouvimos músicas e nos 
alimentamos. A economia comparti-

lhada, conceito que surgiu em 2008 e hoje 
está presente em todo o mundo, trouxe novos 
formatos à economia global. De acordo com o 
consultor empresarial Roberto Vilela, esse novo 
formato não só deu mais autonomia e empode-
ramento ao consumidor, como também forçou 
empresas de diversos segmentos a repensarem 
seus produtos e serviços.

“O crescimento exponencial de coworkings e 
de negócios como o Uber são exemplos claros 
de economia compartilhada. Trata-se daqueles 
negócios em que as empresas dividem recursos 
– que vão desde investimentos até habilidades 

Economia compartilhada: como o seu negócio 
pode se benefi ciar dela?

áreas tradicionais, como a comercial.
- Englobe mais do que o óbvio
Uma das bases da economia compartilhada é 

tirar o foco da quantidade e se voltar à qualidade 
de um produto ou serviço. “Independentemen-
te de seu setor de atuação, signifi ca entregar 
uma experiência completa ao se cliente. Vale 
pensar em parceria com empresas e oferecer, 
além da compra do seu produto, a entrega, a 
personalização, troca facilitada. Uma padaria 
que ofereça assinatura mensal para entrega 
diária de pães na casa do cliente é um exemplo 
de união entre produto e serviço”, comenta.

- Foco no consumidor, sempre
Pode parecer cliché, mas de acordo com Ro-

berto Vilela, muitas empresas ainda esquecem 
que o consumidor é que precisa ser a razão do 
seu negócio. “De empoderamento ao seu cliente. 
Ouça o que ele tem a dizer, argumente se achar 
necessário, mas tenha em mente que é a expe-
riência de compra que fará ele voltar. Você pode 
atuar em um coworking, pela internet ou ter uma 
grande loja: se não tratar cada consumidor como 
único tem grande chance de ser substituído por 
uma startup com essa visão”, fi naliza.

e tempo – e em que há um foco no benefício 
do produto e não nele próprio. Esse modelo 
é, muitas vezes, disruptivo e traz novas opor-
tunidades tanto para empreendedores como 
consumidores”, destaca.

Segundo a consultoria PwC, a economia com-
partilhada movimentará, até 2025, 335 bilhões 
de dólares em todo o mundo — 20 vezes mais 
em relação a 2014. Para Roberto Vilela, essa 
perspectiva deve ser levada em consideração no 
planejamento empresarial. Ele destaca fatores 
positivos e negativos na hora de se investir em 
economia compartilhada:

- Repensar o modelo de gestão é desafi ador
Segundo o consultor, o grande desafi o de 

quem quer implantar conceitos de economia 
compartilhada é a resistência a um novo modelo 
de produção. “Nem sempre gestores e equipes 
estão preparados, dispostos ou mesmo confi an-
tes. Por isso é importante estudar profundamente 
um modelo de transformação que gere impactos 
positivos em longo prazo e que em um primeiro 
momento não cause um choque na cultura 
empresarial”, sustenta. Roberto aconselha, por 
exemplo, a busca de parcerias estratégicas em 

Lei sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, e publicada sexta-feira (11) 
no Diário Ofi cial da União, institui o Julho 
Amarelo para combate às hepatites virais. 
De acordo com o texto, a campanha deve 
ser realizada todos os anos, em todo o 
território nacional. Grave problema de 
saúde pública no Brasil e no mundo, a 
hepatite é uma infl amação do fígado. 
Pode ser causada por vírus ou pelo uso 
de remédios, álcool e outras drogas, assim 

como por doenças autoimunes, metabóli-
cas e genéticas.

O Ministério da Saúde alerta que as he-
patites virais são doenças silenciosas, que 
nem sempre apresentam sintomas. Quan-
do estes aparecem, podem ser cansaço, 
febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, 
dor abdominal, pele e olhos amarelados, 
urina escura e fezes claras. No Brasil, 
as hepatites virais mais comuns são as 
causadas pelos vírus A, B e C. 

Existem ainda os vírus D e E, sendo 
que o último é mais frequente na África 
e na Ásia. Milhões de pessoas no Brasil, 
segundo a pasta, são portadoras do vírus 
B ou C e não sabem. “Elas correm o risco 
de as doenças evoluírem (tornarem-se 
crônicas) e causarem danos mais graves 
ao fígado, como cirrose e câncer. Por isso, 
é importante ir ao médico regularmente e 
fazer os exames de rotina que detectam 
a hepatite”, destaca o ministério (ABr).

Embora alto, o valor calórico das refeições em fast foods foi 

inferior ao de de pratos feitos.

A conclusão é de um estudo que pesou e mediu o valor ca-
lórico de uma refeição completa, em cinco países: Brasil, 
China, Finlândia, Gana e Índia. Excetuando a refeição 

chinesa, o volume calórico por prato feito (PF), como se diz no 
Brasil, chega a ser, em média, 33% maior do que a de um lanche 
de fast food (comida rápida). O consumo das porções servidas 
em restaurante populares fornece entre 70% e 120% das neces-
sidades calóricas diárias para uma mulher sedentária, cerca de 
2 mil quilocalorias (kcal).

“Os profi ssionais da área da saúde que lidam com pessoas obe-
sas estão muito preocupados em orientar a população para não 
comer fast food, mas, na hora que vai ver a refeição completa, 
ela também está exagerada”, afi rma a pesquisadora brasileira 
Vivian Suen, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Na média, os fast foods 
ofereciam refeições com 809 calorias, enquanto as servidas à la 
carte (que constam do cardápio), 1.317 kcal. 

Além da quantidade de comida oferecida pelos restaurantes 
em uma única refeição, também foram percebidos preparos que 
fazem aumentar o ganho calórico. Vivian cita como exemplo o 
arroz, que comumente está brilhante, indicando cozimento com 
excesso de óleo. “Precisa prestar atenção nesse prato feito, que 
é uma refeição completa, mas que não está sendo saudável”, 
alertou. Os dados mostram que 94% os pratos à la carte e 72% 
dos servidos em fast foods continham mais de 600 kcal, mais que 
o consumo energético por refeição recomendado pelo Sistema 
de Saúde Pública da Inglaterra (NHS).

O estudo mediu as calorias de 223 amostras de pratos popu-
lares e de 111 refeições escolhidas aleatoriamente à la carte e 
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Se a porção de comida é excessiva, a recomendação é não comer 

tudo, dividir.
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Tamanho exagerado de 
porções em restaurantes 
contribui para obesidade

O tamanho das porções de comida servidas em restaurantes populares contribui para o aumento da 
obesidade

de fast foods de restaurantes de Ribeirão Perto, Pequim, Kuopio 
(Finlândia), Acra (Gana) e Bangalore (Índia). Eram considera-
dos restaurantes que fi cam a um raio 25 km de cada centros de 
pesquisa. O tradicional PF brasileiro, com arroz, feijão, frango, 
mandioca, salada e pão, tem 841 gramas e 1.656 kcal. O clássico 
ganês fufu, com carne de bode e sopa, tem 1.105 gramas e 1.151 
kcal. O típico prato indiano biryani de carneiro tem 1.012 gramas 
e 1.463 kcal.

A obesidade é considerada uma epidemia global pela OMS. 
Estima-se que 1,9 bilhão de adultos tenham sobrepeso, dos quais 
600 milhões estão obesos. A pesquisadora explica que as porções 
exageradas têm efeito no chamado mecanismo compensatório. 
“São pessoas que não conseguem compensar numa refeição 
seguinte o que ela comeu antes. O organismo do obeso desen-
volve defesas contra perda de peso”. Segundo Vivian, a pessoa 
obesa perderia a percepção para regular a quantidade de comida 
necessária para a refeição subsequente.

Vivian diz que o melhor é prevenir o ganho de peso. “Se você 
vai a um desses restaurantes em que a porção é excessiva, divida. 
Não coma tudo. E tente, dentro daquilo que existe disponível, 
escolher as opções mais saudáveis. Depois que a pessoa ganha 
peso é muito difícil perder”, recomenda a pesquisadora, que 
aconselha ainda mudanças no ato de comer, como mastigar 
devagar e dar mordidas menores na comida.

Julho Amarelo: lei institui mês de
combate a hepatites virais
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A preocupação com a 

evasão de informações e 

com a violação de dados 

tem sido o principal 

fator para instituições 

de vários setores 

buscarem métodos de 

segurança na Internet

Os números de investi-
mentos para combater 
esse fenômeno são alar-

mantes. Segundo estatísticas 
da Juniper Research, até 2020, 
o custo médio de uma violação 
de dados será de US$ 150 
milhões. Já as despesas totais 
com segurança da informação 
ultrapassará US$ 1 trilhão. E 
isso é só um breve panorama 
da onda de ataques às redes 
de computadores.

A cada dia mais interconec-
tada, a rede sofre os danos e 
as vulnerabilidades, o que com-
promete seu avanço, afi nal, o 
fator segurança é o bem maior 
e a grande aliada para ampliar a 
confi ança de todos os internau-
tas. No Brasil, quarto País que 
mais sofre com o cybercrime, 
os ataques virtuais foram res-
ponsáveis pela movimentação 
de R$ 32 bilhões. E os dados 
digitais são, disparadamente, 
os que mais foram saqueados.

Diante dessas constatações, 
é importante que todos, em 
todas as esferas, tenham um 
olhar ainda mais atento e com 
ações efetivas para preservar 
esses dados valiosos que 
circulam pela rede de compu-
tadores. Uma das principais 
discussões que avança no setor 
fi nanceiro está a resolução 
4658, publicada em abril de 
2018 pelo Banco Central (BC), 
que defi ne a criação de uma 
política de segurança ciberné-
tica para todas as instituições 
financeiras regulamentadas 

pelo BC. 
A exigência da resolução 

é que sejam desenvolvidos 
planos de ação e de respostas 
a incidentes, além de estabele-
cer requisitos para contratação 
de serviços em nuvem. Embora 
a adequação seja para todas as 
instituições fi nanceiras, o setor 
de pequenos e médios bancos 
sofre uma pressão maior com o 
curto prazo para cumprimento 
das regras estabelecidas. 

Até maio de 2019, as empre-
sas precisam estar com todos 
os documentos e planos defi -
nidos e apresentados ao Banco 
Central. O desafi o é grande 
para todos. E planejamento é 
o caminho mais correto a ser 
seguido. Desenvolver uma 
política de segurança ciberné-
tica e ter um plano de ações e 
respostas a incidentes exige 
uma série de medidas que 
traga efetividade ao negócio, 
com implementação de pro-
cedimentos e controles. 

Para auxiliar empresas e 
bancos, há no mercado uma 
série de soluções que se ajus-
ta aos sistemas, criando um 
Centro de Inteligência e de 
Comunicação para atender 
a todas as exigências e per-
fi s desses estabelecimentos. 
Como impacto e benefícios, 
haverá uma drástica redução 
no número de ataques com a 
migração de serviços para nu-
vem, maior controle de acesso 
e proteção de dados, redução 
de vazamentos internos e de 
fraudes, garantindo maior se-
gurança às informações. 

Até dezembro de 2021, 
todos os bancos devem estar 
totalmente ajustados às deter-
minações da resolução 4658. 
E a extensão desse ajuste é 
imensa. 

 
(*) - É vice-presidente executivo

da Stefanini.

Ailtom Nascimento (*)

A - Bateria de Baldes
A Fundação Japão, em colaboração com a Japan House São Paulo, promove 
em janeiro duas apresentações do baterista japonês Masa. O artista estará 
no próximo dia 20 (domingo), na entidade, para apresentações às 11h e às 
15h, em área externa. Masa tornou-se popular no Japão após introduzir o 
conceito de “podemos curtir música sem gastar dinheiro”. Ele, que sempre 
se interessou pela performance de rua, começou sua carreira em 2012, 
tocando nas ruas de Melbourne, na Austrália. Quando retornou ao Japão, 
deu início à sua “jornada da bateria de baldes”, viajando pelas 47 províncias 
japonesas pegando caronas e tocando nas ruas das cidades. Depois, Masa 
segue para o Rio, onde se apresenta durante o 2º Rio Matsuri, no Riocentro.

B - Show de Ações
Maior corretora independente do País, a Ativa Investimentos estreia 
em fevereiro o reality show de ações ‘Money Master’. Durante uma 
semana, seis competidores recebem um valor para operar na Bolsa de 
Valores. Eles irão comprar e vender ações, receber desafi os e mostrar 
seus dotes no mercado fi nanceiro. Será campeão aquele que conseguir 
rentabilizar mais. O programa acontecerá entre os dias 4 a 8 de fevereiro, 
no escritório da Ativa Investimentos, e será transmitido pelo canal da 
empresa no Youtube. Para participar, basta se inscrever em: (https://
ativa.in/moneymaster), preencher o formulário e gravar um vídeo, de 
cinco minutos, respondendo à seguinte pergunta: “Por que você deve 
ser escolhido para o Money Master?”.

C - Statistical Methods     
Estão abertas as inscrições para a sétima edição do “Workshop on Proba-
bilistic and Statistical Methods”. O evento, que faz parte do Programa de 
Verão em Estatística 2019, será realizado de 13 a 15 de fevereiro no Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação, em São Carlos, organizado 
pela UFSCar. O evento é destinado a todos os interessados na área de 
exatas e de importância ao se agrupar uma audiência multidisciplinar de 
especialistas, jovens pesquisadores e principalmente estudantes. As ins-
crições e mais informações podem ser feitas pelo site (wpsm.icmc.usp.br).

D - Estágio em Tecnologia
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio BIT, com foco 

na área de Tecnologia e Serviços Digitais. O programa é desenvolvido 
pela B2W Digital, detentora das marcas Americanas.com, Submarino, 
Shoptime e Sou Barato, e tem como objetivo formar desenvolvedores 
juniores em seis meses a partir de aulas teóricas, job rotation, creative 
thinking e criação de produtos digitais. Os interessados em concorrer 
às vagas disponíveis devem cursar a partir do 4º período das faculdades 
de Engenharia da Computação, Informática ou cursos de graduação 
similares. A B2W Digital oferece aos estagiários bolsa-auxílio compatível 
com o mercado. Inscrições: (http://estagiobit.b2w.io/).

E - Aventura Ambiental 
O Viveiro Manequinho Lopes tem como função conservar espécies da fl ora 
que estão ameaçadas, além de produzir plantas ornamentais utilizadas 
em áreas municipais. Nas férias escolares, está disponível a atividade 
gratuita para todas as idades: a visitação guiada ao Viveiro Manequinho 
Lopes, localizado no Parque Ibirapuera. A iniciativa é da Universidade 
Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, responsável pela educação 
ambiental da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e faz parte do 
programa Aventura Ambiental, que permite conhecer a estrutura e 
funcionamento do Viveiro em quatro horários: às 9h, às 10h30, às 14h 
e às 15h30, de segunda a sexta, até o dia 28 de fevereiro.

F - Cultura Startup
Em um mercado digital cada vez mais competitivo, a cultura startup 
vem se destacando. Visando preparar profi ssionais para essa realidade, 
o Centro Universitário Internacional Uninter inaugura o curso Gestão 
de Startups e Empreendedorismo Digital, nas modalidades a distância 
(para todo o país) e semipresencial (para Curitiba e Região). A gra-
duação fornece o título de tecnólogo ao fi nal de dois anos e propicia 
ao estudante a escolha entre dois percursos: Gestor de Tecnologias 
Digitais e Gestor de Negócios Digitais. Para mais informações, acesse: 
(https://www.uninter.com/graduacao-ead/curso-gestao-de-startups-e-
-empreendedorismo-digital/).

G - Melhores Vinhos
O vinho RAR Collezione Gewürztraminer safra 2011, da RAR, empresa 
idealizada por Raul Anselmo Randon, foi classifi cado como um dos 100 

melhores vinhos do ano da Revista Adega, uma das mais conceituadas 
publicações especializadas em vinho do país. O rótulo fi cou em destaque 
ao atingir 91 pontos na avaliação realizada pelos editores da revista. O 
vinho branco da RAR foi descrito como “exuberante no nariz e no paladar”. 
O Top 100 da revista é publicado anualmente, na edição de dezembro 
da publicação. A RAR tem, em seu portfólio, linha de importados com 
queijos e acetos italianos, presuntos e salames italianos e espanhóis, e 
azeites de oliva chilenos. A empresa, com sede em Vacaria/RS, ainda 
conta com linha de 12 rótulos entre vinhos e espumantes. Saiba mais 
em: (www.rarvinhos.com.br).

H - Lutas e Conquistas
Na próxima quinta-feira (17), às 10h, o Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo, Mogi e Região, inaugura a exposição fotográfi ca “86 Anos de 
Lutas e Conquistas”, em sua sede (Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade). A 
exposição, que fi cará em cartaz até 15 de fevereiro, tem entrada gratuita, 
de segunda a sexta, das 9h às 16h. Serão expostas fotografi as recentes e 
antigas da entidade e da categoria metalúrgica em assembleias, eventos, 
protestos e greves. Entre as fotos selecionadas, uma imagem de Manoel 
Fiel Filho, metalúrgico morto pela ditadura em 17 de janeiro de 1976, 
com o telegrama de protesto do Sindicato enviado ao governo militar.

I - Leilões Digitais
A VIP Direto, plataforma online que possibilita pessoas físicas ofer-
tarem e comprarem veículos em leilões, entra na onda do saldão de 
janeiro com ofertas de carros seminovos e usados, até 47% abaixo do 
valor de mercado. O bota-fora terá duração até o próximo dia 31. Os 
leilões ocorrem uma vez por dia, de segunda-feira a sexta-feira, às 13h 
e às 18h. Os leilões, que acontecem por meio do aplicativo VIP Direto 
ou pelo site (www.vipdireto.com), têm carros como Mercedes-Benz 
C-180, modelo 2012, lance inicial de R$ 20 mil, que está com 46% do 
valor de venda abaixo do mercado. Ainda sobre importados, a BMW 
530i, modelo 2009, lance inicial de R$ 33,5 mil, estará 23% abaixo do 
valor fi nal praticado.

J - Semana do Fornecedor
A GTM inicia 2019 captando e dando oportunidades a novos fornece-
dores. Durante a ‘Semana do Fornecedor’, que acontece em fevereiro, 
os criativos e diretores da empresa receberão os interessados em ofe-
recer produtos, serviços ou mesmo levarem ideias ou tecnologias que 
possam ser aproveitadas por sua equipe. Para participar, é necessário se 
cadastrar no link (http://bit.ly/semana-do-fornecedor) e, posteriormente, 
passar pela seleção prévia dos organizadores. Os selecionados irão até a 
fábrica, em Caieiras, para apresentar suas ideias e, também, conhecer o 
complexo no qual a GTM fabrica e realiza a pré-montagem de todos os 
seus projetos. Mais informações: (http://gtmcenografi a.com.br).

A - Bateria de Baldes
A Fundação Japão,em colaboração com a Japan House São Paulo,promove 

na área de Tecnologia e Serviços Digitais. O programa é desenvolvido 
pela B2W Digital, detentora das marcas Americanas.com, Submarino, 
Shoptime e Sou Barato e tem como objetivo formar desenvolvedores

O comércio atacadista no 
Estado de São Paulo voltou 
a gerar vagas com carteira 
assinada pelo quinto mês 
consecutivo. Em novembro, 
foram criados 1.657 postos de 
trabalho, resultado de 14.990 
admissões contra 13.333 
desligamentos. Com isso, o 
setor encerrou o mês com um 
estoque de 508.039 empregos 
formais, alta de 1,6% em re-
lação ao mesmo período de 
2017, maior patamar desde 
agosto de 2015. Nos 11 meses 
de 2018, o saldo se manteve 
positivo em 9.889 vínculos 
celetistas. 

Na soma dos últimos 12 
meses, 7.880 postos de tra-
balho formais foram abertos. 
Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base no 
Caged e das informações sobre 
movimentações declaradas 
pelas empresas do atacado 
paulista. Em novembro, três 
dos dez segmentos pesqui-
sados registraram saldo ne-
gativo, com destaque para os 

de materiais de construção, 
madeira e ferramentas (-186 
vínculos) e energia e combus-
tíveis (-39 vínculos). 

Por outro lado, os grupos 
de alimentos e bebidas (917 
vínculos) e máquinas de uso 
comercial e industrial (280 
vínculos) abriram o maior nú-
mero de vagas em novembro. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, o destaque também 
fi cou por conta do comércio 
atacadista de atividades de 
máquinas de uso comercial e 
industrial, com 2.170 vagas, o 
que representa um aumento 
de 4,2% no estoque de empre-
gados em relação a novembro 
de 2017, a maior taxa entre 
os dez segmentos analisados. 

A Federação recomenda que 
o empresário avalie o quadro 
de mão de obra em relação 
à capacidade da demanda 
dos clientes para saber se a 
quantidade de vagas geradas 
temporariamente para o fi m 
do ano foi pequena, sufi ciente 
ou excedeu as expectativas 
de vendas.

O primeiro contrato de 
concessão à iniciativa privada 
do governo do presidente Jair 
Bolsonaro foi assinado com o 
grupo CCR. O contrato previsto 
no Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) se refere 
à Rodovia de Integração Sul 
(RIS), com 473,4 km. A rodo-
via concedida será duplicada 
integralmente, enquanto 78,8 
km ganharão faixas adicionais, 
para aumentar a capacidade.

O trecho concedido foi 
leiloado em novembro do 
ano passado e compreende a 
BR-101, a 290, a 386 e a 448, 
no Rio Grande do Sul. A CCR 
investirá R$ 7,8 bilhões no 
período de 30 anos. Os custos 
operacionais de operação, 
conservação e monitoramento 
estão estimados em R$ 5,6 
bilhões. O grupo CCR deverá 
realizar a duplicação de 225,2 
km até o 18º ano de concessão. 
O valor da Tarifa Básica de Pe-
dágio fi cou em R$ 4,30545, um 
deságio de 40,53 % em relação 
ao da tarifa-teto, R$ 7,24.

Infl ação baixa benefi cia consumidores. Taxa de 2018 é de 3,75%.

Os dados foram divul-
gados pelo IBGE. A 
infl ação fi cou dentro da 

meta estabelecida pelo Banco 
Central para 2018, que varia 
de 3% a 6%. Em dezembro, 
o IPCA registrou infl ação de 
0,15%, taxa maior que a de 
novembro, que teve defl ação de 
0,21%. Em dezembro de 2017, 
o indicador havia registrado 
infl ação de 0,44%.

O principal responsável pela 
infl ação de 3,75% em 2018 foi o 
aumento do custo com alimen-
tos, que tiveram alta de preços 
de 4,04% no ano passado. Em 
2017, o grupo alimentação e 
bebidas registrou queda de 
preços de 1,87%. O resultado 
foi impactado pela greve dos 
caminhoneiros em maio, o que 
provocou desabastecimento de 
itens alimentícios e aumento 
de preços desses produtos. Os 
alimentos consumidos em casa 
fi caram 4,53% mais caros no 
ano, enquanto os preços dos 
alimentos consumidos fora de 
casa subiram 3,17%.

Os produtos alimentícios que 
tiveram maior impacto na infl ação 
de 2018 foram o tomate (71,76% 
mais caros), frutas (14,1%), refei-
ção fora de casa (2,38%), lanche 
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Infl ação ofi cial, medida pelo 
IPCA, fecha 2018 em 3,75%

A infl ação ofi cial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou 2018 em 
3,75%. Em 2017, ela havia fi cado em 2,95%

fora (4,35%), leite longa vida 
(8,43%) e pão francês (6,46%). 
Outros grupos de despesas que 
tiveram impacto importante na 
infl ação do ano passado foram 
habitação (4,72%) e transpor-
tes (4,19%). Entre os itens de 
transporte que fi caram mais caros 
estão passagem aérea (16,92%), 
gasolina (7,24%) e ônibus urbano 
(6,32%).

Já entre os gastos com habi-
tação, o principal impacto no 

aumento do custo de vida veio 
da energia elétrica (8,7%). En-
tre os nove grupos de despesa 
pesquisados, apenas comuni-
cação teve defl ação (-0,09%). 
Os demais grupos tiveram os 
seguintes índices de infl ação: 
artigos de residência (3,74%), 
saúde e cuidados pessoais 
(3,95%), educação (5,32%), 
despesas pessoais (2,98%) e 
vestuário (0,61%).

Entre as regiões metropo-

litanas e capitais pesquisadas 
pelo IBGE, Porto Alegre foi a 
que acumulou maior infl ação 
em 2018 (4,62%), seguida por 
Rio de Janeiro (4,3%), Vitória 
(4,19%) Salvador (4,04%) e 
Belo Horizonte (4%), todas 
acima da média nacional. As 
menores taxas de inflação 
foram observadas em Aracaju 
(2,64%), São Luís (2,65%), Re-
cife (2,84%), Fortaleza (2,9%) e 
Campo Grande (2,98%) (ABr).

Atacado paulista gera 
vagas com

carteira assinada
Primeiro PPI da gestão 

atual concede
473 km no RS

O ministro-chefe da Se-
cretaria de Governo, general 
Carlos Alberto Santos Cruz, e 
o governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, participam 
da solenidade de assinatura. 
No leilão, a CCR disputou com 
outras quatro concorrentes os 
473,4 km do lote rodoviário 
gaúcho, composto por parte 
da BR-101 e mais três rodovias 
federais (BR-290/BR-386/BR-
448), passando pelas cidades 
de Osório, Passo Fundo, Cano-
as e Porto Alegre. O principal 
atrativo da RIS é a chamada 
Freeway, entre os municípios 
de Porto Alegre e Osório (ABr). 

A diretoria da ANP aprovou o cre-
denciamento da empresa Green Do-
mus Desenvolvimento Sustentável 
como a primeira fi rma inspetora para 
Certifi cação da Produção Efi ciente 
de Biocombustíveis nos termos de 
resolução da agência reguladora no 
âmbito do RenovaBio. A informação 
foi dada pela ANP, em nota, e me-
diante a publicação da decisão no 
Diário Ofi cial da União. A empresa 
estará apta a atender demandas de 
certifi cação de produtores.

A nota informa, ainda, que já se 
encontra em análise o pedido de 
uma segunda empresa interessada 
e que está “na iminência de ser 
concluído pela agência”. Já em 

fevereiro, estará pronta minuta 
de resolução que regulamentará 
as metas compulsórias individu-
ais de que trata o art. 7° da Lei 
13576/2017, aplicáveis a distribui-
dores de combustíveis. Aprovada 
internamente a minuta, serão 
realizadas consulta e audiência 
públicas sobre o tema.

A Green Domuns tem sede em 
São Paulo. O RenovaBio é a política 
nacional de biocombustíveis, cuja 
meta é expandir a produção de bio-
combustíveis no Brasil, baseada na 
previsibilidade, sustentabilidade 
ambiental, econômica e social, e 
compatível com o crescimento do 
mercado (ABr).

ANP aprova credenciamento de 
empresa certifi cadora
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Educação a Distância: 
sim ou não?

A Educação a Distância 

cresce a passos largos 

no Brasil. Em 2004, 

havia 60 mil estudantes 

matriculados nessa 

modalidade de ensino. 

Em 2016, a modalidade 

disparou, atingindo um 

total de 1,5 milhão de 

matriculados

Mesmo com a crise po-
lítica e econômica dos 
últimos anos, dados da 

Abed mostram que a modalida-
de a distância foi a única que 
apresentou crescimento de 
matrículas no Brasil e, hoje, são  
1,8 milhão de alunos. O número 
de polos cresceu ainda mais: do 
fi nal de 2017 para cá, passou de 
6 mil para mais de 15 mil em 
todo o Brasil. A expansão não 
só possibilita uma moderniza-
ção e fl exibilização do ensino, 
como levar a educação a um 
maior número de pessoas em 
diversas regiões do país. 

Esse crescimento no nú-
mero de alunos de EAD no 
Ensino Superior tem forte 
poder de transformação so-
cial, pois envolve pessoas que 
difi cilmente poderiam cursar 
o Ensino Superior presencial. 
Além disso, por alcançar com 
mais facilidade diferentes 
regiões do país, oferece a 
oportunidade de qualifi cação 
para uma população que vive 
em cidades menores, o que 
por si só é muito importante, 
pois favorece um desenvol-
vimento mais homogêneo do 
país. Porém, analisar apenas 
o crescimento dos números do 
EAD não é sufi ciente. 

Inúmeros estudos mostram 
que a Educação Superior a 
distância, apesar de ter gran-
de potencial de oferta, só é 
benéfi ca se tiver qualidade. A 
maioria dos países do mundo 
tem procedimentos de acredi-
tação acoplados a indicadores 
de qualidade, de maneira geral 
controlados pelos ministérios 
da Educação ou agências liga-
das ao poder público, tais como 
o Chea dos Estados Unidos, o 
Acode da Austrália, o esforço 
do Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Calidad en Edu-
cación Superior a Distancia 
(Caled), e a European Asso-
ciation of Distance Teaching 
Universities (EATU). 

Porém, enquanto as inova-
ções educacionais viajam a jato, 
os procedimentos regulatórios 

do EAD andam à pé. Direito, 
enfermagem, odontologia e 
psicologia a distância, inclusive 
em instituições credenciadas, 
dependem da manifestação 
do Conselho Federal da OAB 
ou do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) e eles são con-
trários. Ora, não é possível ser 
habilitado a exercer profi ssões 
tão complexas sem a prática 
e a troca de experiências em 
sala de aula. 

Para isso existe o ensino hí-
brido, que reúne o melhor dos 
dois mundos: a praticidade, 
capilaridade e economia de 
tempo e dinheiro do EAD, com 
a interatividade, convivência 
e experiência do presencial. 
Assim, ações de aprendizagem 
mais básicas, realizadas por 
meio transmissão de conhe-
cimento pelo professor, como 
lembrar e entender, podem 
ser realizadas individualmente 
pelos alunos, por meio dos 
conteúdos didáticos disponi-
bilizados no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem. 

Já as ações de aprendizagem 
tidas como intermediárias, 
como aplicar e analisar, podem 
ocorrer em situações práticas, 
com atividades ativas, análise 
de cenários e situações, fóruns 
de discussões e interação - 
que podem ser presencial ou 
virtual. 

Por outro lado, ações de 
aprendizagem mais complexas 
e elaboradas, como avaliar e 
criar, devem ser desenvolvidas 
em aulas presenciais, em que 
professores propõem ativida-
des que demandam níveis mais 
elevados de ações cognitivas. 
Essas aulas são fundamentais 
para que os alunos desenvol-
vam a capacidade de analisar, 
criticar, planejar e produzir. 

Em suma, a Educação Híbri-
da - ou semipresencial, como 
chamamos no Brasil - precisa 
não apenas de tecnologia, 
mas de recursos pedagógicos 
efi cazes e projetos de aula 
bem estruturados para que 
o estudante aproveite 100% 
do aprendizado. No Brasil, o 
Híbrido já é realidade - e o 
crescimento não deve parar 
nos próximos anos. 

Por isso, a fi scalização da 
qualidade desses cursos deve 
ser feita não apenas pelos ór-
gãos de classe, mas por todos 
nós, se quisermos evoluir.

(*) - É diretor da Associação 
Brasileira de Ensino a Distância

e pró-reitor acadêmico da
Universidade Positivo.

Carlos Longo (*)

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

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Moro 
acompanhará 
Bolsonaro em 
Fórum de Davos

O ministro da Justiça, Ser-
gio Moro, vai acompanhar o 
presidente Jair Bolsonaro no 
Fórum Econômico Mundial 
de Davos, como estratégia do 
governo para tentar melhorar 
a imagem do Brasil no exterior. 
O evento ocorre entre os pró-
ximos dias 22 e 25, na Suíça, e 
reunirá autoridades do G20 e 
de outros países, com o tema 
“Globalização 4.0: Moldando 
uma arquitetura global na era 
da quarta revolução industrial”.

Moro falará sobre o combate 
à corrupção, ao crime organi-
zado e à violência no Brasil. 
O governo de Bolsonaro quer 
passar uma imagem de que 
está na vanguarda do comba-
te à corrupção, já que Moro 
é a fi gura mais conhecida da 
Operação Lava Jato. Além de 
Moro, integrarão a comitiva 
ofi cial a Davos os ministros da 
Economia, Paulo Guedes, das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, e o presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto 
(ANSA).

Entrará em vigor no próximo 
dia 22 de fevereiro um compro-
misso entre Brasil e Itália que 
atualiza o acordo para reconhe-
cimento recíproco de carteiras 
de habilitação, em vigor desde 
janeiro de 2018. O tratado é 
uma antiga reivindicação da 
comunidade ítalo-brasileira, 
mas não contemplava CNHs 
emitidas a partir de 2017. 

No entanto, segundo o sub-
secretário do Ministério das 
Relações Exteriores da Itália, se-
nador Ricardo Merlo, passará a 
valer em 22 de fevereiro um novo 
acordo que permite a conversão 
de habilitações mais recentes. 
“Isso quer dizer que, a partir 
dessa data, será possível para os 
detentores do novo modelo de 
habilitação brasileira residentes 
na Bota pedir a conversão para 
a equivalente italiana”, declarou 
Merlo em uma nota.

O tratado permite que cida-
dãos dos dois países convertam 
suas cartas de motorista defi -
nitivas - nas categorias A e B 

Agentes de polícia fazem blitz em Milão, na Itália.

Peru classifi ca governo Maduro 
de ilegítimo e ditatorial

Em referência à posse do presidente venezuelano, 
Nicolás Maduro, o presidente do Peru, Martín Viz-
carra, disse que um regime “ilegítimo e ditatorial” foi 
instalado na Venezuela. “Nós levantamos nossa voz 
de protesto para defender a democracia na América 
Latina”, disse o peruano na conta pessoal do Twitter.

Maduro assumiu mais um mandato presidencial de 
seis anos para o período de 2019 a 2025. A reeleição 
do venezuelano é questionada pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e o Grupo de Lima, assim 
como o Brasil. Para o governo brasileiro, a OEA e o 
Grupo de Lima, a alternativa ideal é a Assembleia Na-
cional Constituinte da Venezuela (Parlamento), que é 
de oposição, assumir o poder e promover novas eleições.

O Peru vai convocar em consulta com o encarre-
gado de Negócios na embaixada em Caracas para 
formalizar o protesto. O governo anunciou a proibição 
de entrada no país de Maduro, integrantes de seu 
governo e suas famílias (ABr).

Tratamento diferenciado para 
pequenos empresários

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou 
projeto que determina benefícios às microempresas. 
O objetivo é incentivar à inovação tecnológica e sim-
plifi car as documentações das empresas de pequeno 
porte. O autor do projeto, deputado Itamar Borges 
(MDB), declarou que o benefício deve ajudar os 
empresários na sua independência. “Existem muito 
mais micro e pequenas empresas do que grandes 
empresas no país e elas vão colaborar para aumentar 
os empregos dos cidadãos paulistas”, diz. 

Jânio Benith, ex-Secretário de Desenvolvimento 
do Estado, ressaltou que o trabalho da Pasta é fazer 
com que essa comunicação com os micros e peque-
nos empresários seja facilitada. “Hoje a difi culdade 
que eles têm para fazer negócios com o governo é 
muito grande, é uma burocracia enorme, e isso inibe 
a vinda deles ao mercado”. O projeto foi aprovado 
em plenário e para entrar em vigor aguarda a sanção 
do governador de São Paulo (Ag.Alesp de Notícias).

O presidente Jair Bolsonaro 
defendeu na sexta-feira (11) 
mudanças na legislação, com 
a participação de todas as 
esferas de todos os Poderes 
e da imprensa para impedir o 
avanço da violência no país. A 
afi rmação foi feita em referên-
cia a um vídeo na conta pessoal 
de Bolsonaro no Twitter. Nas 
imagens, aparece um prédio 
incendiado no Ceará e uma 
voz masculina ameaçando o 
presidente com xingamentos. 

As ameaças fazem referên-
cia às declarações de Bolsona-
ro no sentido de endurecer a 
política de combate à violên-
cia. “Note a necessidade mais 
que urgente de se mudar a 
legislação com participação 
de todas as esferas de Po-
deres e Imprensa”, escreveu 
o presidente destacando a 
palavra “imprensa” com letra 
maiúscula. Ao se referir ao 
vídeo, Bolsonaro afi rmou que 
a população precisa ter uma 
resposta urgente e que não 
aceita ameaças. 

“Não porque o marginal 
ameaça, citando meu nome, 

Manifestação ocorre após ameaça feita contra Bolsonaro nas 

redes sociais.

Política de 
combate à 
infl ação foi 
‘bem-sucedida’

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, disse na 
sexta-feira (11) que a política 
em relação à infl ação foi um 
trabalho bem-sucedido. Ele 
citou que o regime de metas vai 
fazer, em pouco tempo, 20 anos 
e a infl ação de 3,75%, divulga-
da pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), 
está dentro da meta. Goldfajn 
disse que o mais importante é 
que as expectativas também 
estão dentro da meta para este 
ano, para 2020 (ambas de 4%) 
e para 2021 (3,75%). 

Goldfajn disse ainda que 
manter o controle da infl ação 
é um trabalho contínuo e que 
os ajustes são essenciais para 
manter a infl ação na meta e 
também para a recuperação 
da economia. Segundo o pre-
sidente do BC, atualmente a 
instituição é respeitada no país 
e no exterior, suas políticas 
têm credibilidade e o sistema 
fi nanceiro do Brasil é saudável 
e efi ciente. O presidente do 
BC lançou, no Rio de Janeiro, 
a coleção digital da história da 
instituição. Ele espera que as 
histórias contadas pelos ex-pre-
sidentes do banco na coletânea 
possam servir de inspiração 
para as novas gerações (ABr).

“A intenção minha, 
como comandante 
do Exército, se me 

perguntarem, nós não deve-
mos modifi car o nosso siste-
ma”, disse a jornalistas, após 
assumir o cargo, no Clube do 
Exército de Brasília. A equipe 
econômica está fechando a 
proposta de reforma da Previ-
dência que será submetida ao 
presidente Jair Bolsonaro, para 
posterior encaminhamento ao 
Congresso.

O general lembrou que as For-
ças Armadas não fazem parte do 
sistema de Previdência Social. 
“Isso está na Constituição. Há 
uma separação”, argumentou. 
Pujol destacou, no entanto, que 
os militares são disciplinados e 
estão prontos a colaborar com a 
sociedade. “Obedecemos às leis 
e à Constituição. Se houver uma 

Novo comandante do Exército, general Edson Leal Pujol.

Avançou a tramitação do 
projeto que retira dos rótulos de 
alimentos o símbolo indicativo 
da presença de componentes 
transgênicos. A proposição ori-
ginada na Câmara foi rejeitada 
em duas comissões do Senado e 
aprovada em duas, sob críticas 
do primeiro vice-presidente do 
Senado, Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB), e de várias enti-
dades. Hoje está em exame na 
Comissão de Transparência.

O texto, de autoria do de-
putado Luiz Carlos Heinze 
(PP-RS), determina a retirada 
do triângulo amarelo com a 
letra “T”, que hoje é colocado 
obrigatoriamente nas emba-
lagens de alimentos que con-
tenham qualquer percentual 
de organismos geneticamente 
modifi cados (OGMs). O proje-
to restringe a necessidade de 
alerta para produtos em que a 
substância transgênica supere 
1% da composição. 

Nesse caso, o símbolo atual 
deve ser substituído apenas 
pelos dizeres: “contém trans-
gênico”. Da mesma forma, não 
serão rotulados alimentos de 
origem animal derivados de 
criações alimentadas com ra-
ção transgênica, com exclusão 
do símbolo que hoje facilita a 
identifi cação desses produtos, e 
não será obrigatória a informa-
ção quanto à espécie doadora 
do gene.

A Comissão de Ciência e 
Tecnologia rejeitou o projeto 

O texto determina a retirada 

do triângulo amarelo com a 

letra “T”.
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Comandante defende exclusão de 
militares da reforma da Previdência

O novo comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, defendeu na sexta-feira (11) que o sistema 
previdenciário das Forças Armadas não deva ser modifi cado na reforma da Previdência

setores da sociedade não se 
modifi caram. Havia uma inten-
ção, mas fomos os únicos a nos 
modifi carmos e fazer o sacrifí-
cio. Estamos sempre prontos 
a colaborar com a sociedade”, 
afi rmou.

O comandante da Marinha, 
Ilques Barbosa Junior, disse 
na última quarta-feira (9), 
depois de assumir o cargo, 
que a discussão sobre a idade 
mínima de aposentadoria para 
militares precisa ser analisada 
com cuidado. Para o almirante 
de esquadra, profi ssionais que 
atuam na defesa do país têm 
exigências próprias. Ele tam-
bém afi rmou que a Marinha 
seguirá a orientação do ministro 
da Defesa, Fernando Azevedo 
e Silva, que está tratando da 
situação militar na reforma da 
Previdência (ABr).

decisão do Estado brasileiro de 
mudanças, iremos cumprir”, 
acrescentou.

Segundo o comandante, as 
Forças Armadas vão colaborar 
com o esforço para equilibrar as 

contas públicas. “Os militares 
sempre tiveram participação 
no esforço da nação. Inclusive, 
quase 20 anos atrás, nós fomos 
os únicos que nos modifi camos 
em prol disso aí. Os outros 

Bolsonaro: mudanças na legislação 
para combater a violência

mas para mostrar ao povo or-
deiros de que lado estão o Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário.”

Minutos depois, em um novo 
tuíte, o presidente destacou 
que os criminosos “sabem 
exatamente o que fazem”. 
“Combatê-los é simples e rápi-
do, mas requer que os Poderes 
permitam mecanismos para 
realmente defender a popu-
lação”, acrescentou. Segundo 
Bolsonaro, “é necessário [ado-
tar] ações para que os agentes 

de segurança possam dar a 
efetiva resposta”. 

A onda de violência no 
Ceará começou há mais de 
uma semana. Prédios e ônibus 
são incendiados, e moradores 
temem sair às ruas por causa 
dos riscos constantes. A Força 
Nacional foi enviada à região 
para atuar com os agentes de 
segurança locais, assim como 
presos considerados mais 
perigosos foram transferidos 
para presídios federais (ABr).

Brasil e Itália atualizam acordo 
sobre conversão de CNH

- sem a necessidade de exames 
práticos ou teóricos. A condição 
é que o solicitante faça o pedi-
do antes de completar quatro 
anos residindo no outro país. 
No entanto, desde sua entrada 
em vigor, em janeiro de 2018, 
brasileiros relataram difi culda-
des para realizar a conversão. 

Os modelos de CNH a partir 

de 2017 não estavam contem-
plados pela resolução 192 do 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), que regulamentou 
as habilitações emitidas entre 
2006 e 2016. O problema se deu 
porque a resolução que entrou 
em vigor em 2017, a 598, não 
havia sido anexada no acordo 
bilateral pelo Brasil (ANSA).

Avança projeto que 
fl exibiliza rotulagem 

de transgênicos

nos termos do relatório do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). Na sequência da 
tramitação, a Comissão de 
Agricultura aprovou relatório 
favorável do senador Cidinho 
Santos (PR-MT), sob o argu-
mento de que os OGMs são 
realidade em todo o mundo 
há mais de uma década e não 
há evidências de que causem 
danos à saúde. A Comissão 
de Assuntos Sociais acompa-
nhou o parecer contrário da 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) e a Comissão de 
Meio Ambiente (CMA) votou 
positivamente relatório. O 
projeto passará pela Comissão 
de Assuntos Econômicos antes 
de ser submetido ao Plenário 
(Ag.Senado).
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INICÍO A COLUNA comentando a decisão da Globo de acabar 
defi nitivamente com o ‘Vídeo Show’, depois de 35 anos no ar.  A 
sequência de derrotas para o quadro ‘A Hora da Venenosa’, apresen-
tado no ‘Balanço Geral’, pela Record, foi defi nitivo para essa decisão.

A ATRAÇÃO QUE ANOS VINHA TENTANDO ENCONTRAR 

UMA NOVA IDENTIDADE para recuperar o prestígio, acabou 
terminando dessa forma. Com isso, a partir da próxima segunda-
-feira (14), a ‘Sessão da Tarde’ começa mais cedo, às 14h. Em 
novembro do ano passado, a coluna publicou que isso ia acontecer.

A RECORD E MARCOS MION CHEGARAM A UM ACORDO 
e renovaram o contrato por mais três anos. Mesmo com muitas 
difi culdades para se chegar a uma conclusão as partes cederam um 
pouco e o contrato foi renovado. A faixa salarial do apresentador 
não foi revelada.

VALORIZADO APÓS APRESENTAR A 10ª TEMPORADA 

DE ‘A FAZENDA’, e de ter sido alvo de sondagens da Globo, Mion 
chegou a fi car desempregado durante sete dias. Seu vínculo com 
a Record venceu no último dia 31 e o documento da renovação 
só foi assinado na última quarta-feira.

A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA, OS TELEJORNAIS 

MATUTINOS locais de todas as 122 emissoras da Globo, passarão 
a ter duas horas de duração. Ficarão no ar das 6h às 8h tomando 
meia hora do ‘Bom Dia Brasil’, por ordem da direção de jornalismo 
da emissora.

O ‘BOM DIA BRASIL’ PERDEU O PRESTÍGIO NA GLOBO, 
que considera seu formato engessado, velho para os novos perfi s 
de audiência da emissora. O anúncio foi feito por Sílvia Maria a 
número dois do jornalismo na emissora. Outra atração deverá ser 
produzida para preencher o horário.

A APOSTA DE SÍLVIO SANTOS PARA BOMBAR A PRO-

GRAMAÇÃO DO SBT, reprisando a minissérie ‘Pássaros Feridos’, 
fracassou na audiência tão esperada pelo patrão. A atração de 
1993 marcou apenas 3,0 pontos de audiência deixando tanto o 
departamento comercial como o artístico preocupados.

COM ESSE RESULTADO O SBT, foi humilhado pela Record 
que registrou 10,06 pontos (66%) a mais. A emissora de Sílvio 
Santos chegou a fi car em quarto lugar atrás da Band. Um resul-
tado bem diferente do obtido em 1985 quando ‘Pássaros Feridos’ 
conseguiu 47 pontos enquanto a Globo, tradicional líder, com 
apenas 27 na época.

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS A PARTIR DAS 00H15, em 
rede nacional pela Record News, este colunista apresenta o pro-
grama ‘Qual Viagem’, com dicas de roteiros turísticos gastronomia 
e moda. O programa também traz convidados que relatam suas 
experiências em viagens pelo Brasil e exterior.

FRASE FINAL: Quem nasce original não pode morrer fotocópia. 

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

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2019

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Empresa preparando a rescisão de funcionário com 09 anos e 5 meses 
de emprego, gerou um total de 57 dias, como proceder com a rescisão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS SOMENTE PARA ALGUNS 
FUNCIONÁRIOS, OU DEVE SER PARA TODOS, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que férias coletivas são aquelas em que o empregador 
concede não apenas a um empregado, mas a todos os empregados 
de um ou vários setores ou de determinados estabelecimentos da 
empresa. As férias coletivas podem ser gozadas em dois períodos 
anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. 
Base Legal -  Art.139 da CLT.

LICENÇA MATERNIDADE NO CONTRATO INTERMITENTE
Como proceder com a licença maternidade no contrato intermitente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROMOVER PARA A FUNÇÃO DE MOTORISTA 
Empresa pretende promover ajudante de motorista para a função de 
motorista, porém, deseja efetuar antes um período de experiência, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA ABERTURA DE MEI, CASO ESTEJA RECEBENDO SEGURO DESEM-
PREGO, PERDE O DIREITO?

A abertura da condição de MEI “pode sim” ser interpretado pelo Minis-
tério do Trabalho como o exercício de atividade remunerada, portanto 
culminando com a suspensão do pagamento do seguro desemprego, 
conforme previsto no artigo 3º, V da Lei 7998/90.

CIRURGIA DURANTE AFASTAMENTO POR ACIDENTE 
Funcionário durante o afastado por acidente de trabalho precisou 
passar por cirurgia, ficando alterado o seu afastamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

F. Brasil Ltda.
CNPJ/MF nº 02.634.926/0002-45 – NIRE 35.215.193.511

54ª Alteração Contratual
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: (i) 3H Participações S.A., CNPJ/MF nº 10.242.645/0001-94 
e NIRE 35300512405, neste ato representada por seus diretores Pedro Herz, RG nº 2.377.109-4, SSP/SP e CPF/MF nº 
056.189.918-53, designado pelas sócias Diretor Presidente e pelo Sr. Sergio Herz, RG nº 20.522.168-3, SSP/SP e CPF/
MF nº 152.094.018-12; e (ii) Juliana Coelho Brandão, RG nº 019608573-2 e CPF/MF nº 053.572.907-33. Únicas sócias 
da sociedade empresária limitada denominada F. Brasil Ltda., com sede na Praça dos Omaguás, nº 34, mezanino, 2º 
e 3º andares, São Paulo-SP, CNPJ/MF nº 02.634.926/0002-45 e NIRE 35.215.193.511, em 02/07/1998 (“Sociedade”), 
decidem alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições 1 Aprovar a proposta de 
incorporação da Sociedade com versão do patrimônio para a Livraria Cultura, nos termos e condições previstos no Protocolo 
e Justificação de Incorporação, que integra a presente alteração contratual para todos os devidos fins de direito como seu 
Anexo I. 2. Ratificar a escolha e aprovar a nomeação da empresa avaliadora especializada Consultax Consultoria Contábil 
Ltda. – EPP., CRC/SP nº 2SP024249/O-9, CNPJ/MF nº 08.294.144/0001-00, previamente contratada pelos diretores das 
sociedades envolvidas para proceder à avaliação, a valor contábil na data -base de 30/04/2018, do patrimônio da Socie-
dade a ser vertido para a Livraria Cultura, mediante elaboração de laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”), que é parte 
integrante e indissociável desta alteração contratual, como Anexo II. 3. Aprovar o Laudo de Avaliação, o qual apurou o valor 
do patrimônio da Sociedade a ser vertido para a Livraria Cultura no montante de R$ 252.136.424,75. 4. Aprovar, em razão 
das deliberações acima, a incorporação da Sociedade, com versão do seu patrimônio para a Livraria Cultura, conforme 
os termos do Protocolo e Justificação de Incorporação e o respectivo valor do patrimônio da Sociedade apurado no Laudo 
de Avaliação. 5. Em virtude da aprovação da incorporação ora aprovada, aprovar a extinção da Sociedade, nos termos do 
disposto no artigo 1.118 do Código Civil, bem como no artigo 227, § 3º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”), sendo certo que a Livraria Cultura sucederá a Sociedade em todos os direitos e obrigações 
da Sociedade, de qualquer natureza. 6. Autorizar os administradores da Sociedade a tomarem todas as providências e a 
praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações aqui aprovadas, inclusive os atos 
referentes à subscrição do aumento de capital da Livraria Cultura, nos termos do § 1º do artigo 1.117 do Código Civil. Por 
estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento de alteração de contrato social em 3 vias de igual 
teor e forma, juntamente com 2 testemunhas, obrigando-se mútua e fielmente cumpri-lo em todos os seus termos, por 
si e seus herdeiros. São Paulo, 31/05/2018. Sócios: 3H Participações S.A.: Pedro Herz e Sérgio Herz; Juliana Coelho 
Brandão. JUCESP – Registrado sob o nº 321.431/18-2 em 12/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Livraria Cultura S/A
CNPJ/MF nº 62.410.352/0001-72 – NIRE 35.300.312.953

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, hora e local: 01/08/2018, às 9h00, na sede social da Companhia. 2. Convocação e Presença: Dispensada, face 
a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. 3. Mesa: Sérgio Herz – Presidente, Juliana Coelho 
Brandão – Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratificação das deliberações constantes da ordem do dia da 
Ata da AGE da Companhia, realizada em 31/05/2018, às 9h00, a qual deliberou sobre a incorporação da F. Brasil Ltda. 
pela Companhia (“Incorporação”), com o consequente aumento do capital social da Companhia e alteração do artigo 6º 
do Estatuto Social da Companhia, de forma a: (i) retificar as parcelas do preço de emissão das ações emitidas no âmbito 
do aumento do capital social da Companhia destinadas para a formação do capital social e para a formação da reserva 
de capital da Companhia, nos termos do § único do artigo 14 e do § 1º, alínea “a”, do artigo 182 da Lei das Sociedades 
por Ações; (ii) em razão da formação da reserva de capital com parte do preço de emissão das ações, emitidas no âmbito 
do aumento de capital da Companhia, deliberar sobre (ii.1) a retificação do “Protocolo e Justificação de Incorporação da F. 
Brasil Ltda. com versão do patrimônio para Livraria Cultura S.A.” celebrado em 31/05/2018 entre as sociedades (“Protocolo 
e Justificação de Incorporação”); e (ii.2) a retificação da alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, bem 
como sua consolidação; e (iii) autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias 
à formalização das deliberações aprovadas. 5. Rerratificação: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem 
do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Retificar os montantes do preço de 
emissão das ações emitidas pela Companhia no âmbito do aumento do capital social em virtude da Incorporação, conforme 
aprovado na AGE, destinados à formação do capital social e à formação da reserva de capital da Companhia, de forma 
que, do valor de R$252.136.424,75, referente ao preço total de emissão das ações, R$212.136.424,75 seja destinado à 
formação do capital social e R$40.000.000,00 seja destinado à formação da reserva de capital, nos termos do § único do 
artigo 14 e do § 1º, alínea “a”, do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, perfazendo o total de R$252.136.424,75 
equivalente ao resultado da Incorporação. 5.1.1. Em decorrência da deliberação acima, aprovar a retificação do Protocolo 
e Justificação de Incorporação, que, lido e aprovado, integra a presente ata para todos os devidos fins de direito como seu 
Anexo I. 5.1.2. Em decorrência da retificação aprovada nos termos do item 5.1 acima, aprovar a retificação da alteração 
do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º. O capital 
social da Companhia, subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 254.376.561,99, dividido em 6.733.043.072 ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal.” Em razão da presente deliberação, aprovar a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia que passa a vigorar com a redação do Anexo II presente ata. 5.2. Ratificar integralmente as demais 
características e condições principais da Emissão aprovadas na AGE. 5.3. Autorizar os administradores da Companhia a 
tomarem todas as providências e a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações 
aqui aprovadas, incluindo, sem limitação, o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação retificados neste 
ato, nos termos do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, 
foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. São Paulo, 01/08/2018. Assinaturas: 
Mesa: Sérgio Herz – Presidente; Juliana Coelho Brandão – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 427.779/18-2 em 
10/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Livraria Cultura S/A
CNPJ/MF nº 62.410.352/0001-72 – NIRE 35.300.312.953

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, horário e local: No dia 31/05/2018, às 09h00min, na sede da Companhia, na Avenida Paulista, nº 2.300, conjuntos 
102 e 104, Edifício São Luiz Gonzaga, Bela Vista, São Paulo-SP. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Herz e Secretário: Sr. Sérgio Herz. 
Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem 
do Dia: (i) Discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação da F. Brasil Ltda., sociedade limitada, com sede no Município 
de São Paulo-SP, na Praça dos Omaguás, nº 34, mezanino, 2º e 3º andares, Pinheiros, CNPJ/MF nº 02.634.926/0002-45, 
com seus atos de constituição devidamente arquivados na “JUCESP” sob NIRE 35.215.193.511 (“F.Brasil”), com a versão 
do patrimônio para a Companhia, nos termos e condições previstos no “Protocolo e justificação de Incorporação da F. 
Brasil Ltda. com versão do patrimônio para Livraria Cultura S.A.” celebrado nesta data entre as sociedades (“Protocolo 
e Justificação de Incorporação”); (ii) ratificar a nomeação da empresa avaliadora especializada, previamente contratada 
para proceder à avaliação do patrimônio da F.Brasil que será vertido para a Companhia; (iii) examinar e deliberar acerca 
do Laudo de Avaliação (conforme definido abaixo) elaborado pela empresa avaliadora; (iv) deliberar sobre a incorporação 
da F.Brasil; (v) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia em razão da incorporação; (vi) deliberar sobre a 
alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, bem como a sua consolidação; e (vii) autorizar os administradores 
da Companhia a tomarem todas as providências necessárias à formalização das deliberações aprovadas. Deliberações: 
Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, as seguintes deliberações: 1. Aprovar a proposta de incorporação 
da F.Brasil com versão do patrimônio para a Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo e Justificação 
de Incorporação, que, lido e aprovado, integra a presente ata para todos os devidos fins de direito como seu Anexo I. 2. 
Ratificar a escolha e aprovar a nomeação da empresa avaliadora especializada Consultax Consultoria Contábil Ltda. 
– EPP., com sede em São Paulo-SP, na Alameda Santos, 1787, 3º andar, CEP 01419-100, registrada no CRC/SP sob o nº 
2SP024249/O-9 , CNPJ/MF nº 08.294.144/0001-00 (“Consultax”), previamente contratada pelos diretores das socieda-
des envolvidas para proceder à avaliação, a valor contábil na data -base de 30/04/2018, do patrimônio da F.Brasil a ser 
vertido para a Companhia, mediante elaboração de laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”), que é parte integrante e 
indissociável desta ata, como Anexo II, registrando-se a presença dos representantes da empresa avaliadora à Assembleia 
para prestar os esclarecimentos eventualmente necessários com relação ao Laudo de Avaliação. 3. Aprovar o Laudo de 
Avaliação entregue à mesa e aos acionistas, o qual apurou o valor do patrimônio da F.Brasil a ser vertido para a Companhia 
no montante de R$ 252.136.424,75. 4. Aprovar, em razão das deliberações acima, a incorporação da F.Brasil, com versão 
do seu patrimônio para a Companhia, conforme os termos do Protocolo e Justificação de Incorporação e o respectivo 
valor do patrimônio da F.Brasil apurado no Laudo de Avaliação. 5. Em virtude da aprovação da incorporação da F.Brasil, 
aprovar o aumento do capital da Companhia no montante de R$ 252.136.424,75, mediante a emissão pela Companhia de 
5.766.917.707 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que o capital social da Companhia passa 
dos atuais R$ 42.240.137,24 para R$ 294.376.561,99, representado por 6.733.043.072 ações, ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. O Acionista 3H Participações S.A. ficará, considerando a participação já detida, com 6.488.517.684 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, correspondente a 96,3683% do capital social da Companhia e a sócia Juliana 
Coelho Brandão ficará com 23 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, correspondente a 0,0000003416% do 
capital social da Companhia; sendo que a totalidade das ações acima será subscrita pelo administrador da F.Brasil, em 
benefício dos quotistas da sociedade, nos termos do § 22 do Artigo 227 da Lei das “SAs”, e integralizada mediante versão 
do patrimônio da F.Brasil para a Companhia. 6. Aprovar a alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 6º. O capital social da Companhia, subscrito e totalmente integralizado, 
é de R$ R$ 294.376.561,99, dividido em 6.733.043.072 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.” Em razão da 
presente deliberação, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a redação do Anexo 
III à presente ata. 7. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências e a praticarem todos os 
atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações aqui aprovadas, incluindo, sem limitação, o arquivamento 
e a publicação dos atos da incorporação, bem como a subscrição das ações emitidas, conforme o Anexo IV à presente ata 
(“Boletim de Subscrição”), nos termos do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações. Lavratura e Leitura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Acionistas: 3H Participações S.A., Sr. 
Pedro Herz e Sra. Juliana Coelho Brandão. São Paulo, 31/05/2018. Mesa: Pedro Herz – Presidente; Sérgio Herz – Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 321.430/18-9 em 12/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Wilson Evangelista Rosa, REQUERIDO 
POR Wesley Marques Rosa - PROCESSO Nº1007335-67.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ELIZABETH KAZUKO ASHIKAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10/10/2018, foi decretada a PARCIAL 
INTERDIÇÃO de WILSON EVANGELISTA ROSA, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma 
dos artigos 4º, inciso III, do código de Processo Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015,civil e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Wesley Marques Rosa . O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2018. - ADV: MAGDA TORQUATO DE 
ARAÚJO (OAB 229831/SP) 

Livraria Cultura S/A – CNPJ/MF nº 62.410.352/0001-72 – NIRE 3530031295-3
Ata de Assembleia Geral Extraordinaria

Data, Hora e Local: Aos 11/09/2018, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 2300, 10º 
andar, Edifício São Luiz Gonzaga, São Paulo-SP. Presença: Comparecem acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, a saber: 3H Participações Ltda, Pedro Herz e Juliana Coelho Brandão. Mesa: Pedro Herz – Presidente; 
Sergio Herz – Secretário. Ordem do Dia: Diante da gravidade da atual situação financeira da Companhia, deliberar, com 
base no Artigo 122, IX da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações, a respeito do ajuizamento do pedido de recuperação 
judicial da Companhia, contando com a aprovação dos acionistas detentores da maioria do capital social da Companhia. 
Deliberações: Cientes todos os presentes acerca da crise financeira que atravessa a Companhia, situação esta que vem 
dificultando-a a honrar seus compromissos perante terceiros, os acionistas da Companhia votaram unanimemente por 
aprovar o ajuizamento de pedido de recuperação judicial da Companhia, com base no disposto no Artigo 122, IX da Lei nº 
6.404/76 e posteriores alterações. Encerramento: Ata lida e aprovada por unanimidade dos acionistas da Companhia, a 
saber: 3H Participações Ltda, Pedro Herz e Juliana Coelho Brandão. Assinaturas: Mesa: Pedro Herz – Presidente; Sergio Herz 
– Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 521.375/18-6 em 01/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

RIO JORDÃO PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata da 19ª Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 08 de novembro de 2018, às 09:00 horas, na sede social da empresa,
na Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, Sala A, Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo
(SP). Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total do Capital Social.
Convocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edições dos dias 23, 24 e 25/10/2018. Mesa: Alcindo Heimoski
- Presidente, Flavio José Martins - Secretário. Ordem do Dia: a) Relatório da Administra-
ção e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2017; b) Eleição dos novos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração;
c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações
Tomadas Por Unanimidade: a) Aprovados integralmente o Relatório da Administração e
as Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2017, publicados no Diário Oficial e Jornal Empresas e Negócios, ambos do
Estado de São Paulo, em edição de 18/05/2018, bem como aprovadas sem qualquer
ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da Companhia
referentes ao exercício acima mencionado; b) Reeleitos como membros da Diretoria da
Companhia, para gestão por 03 (três) anos, devendo permanecer em seus cargos com
plenos poderes até a posse da nova Diretoria a ser eleita em Assembleia Geral a ser
realizada até 08/11/2021, os senhores: Flavio José Martins, brasileiro, viúvo, advogado,
portador da carteira de Identidade RG nº 1DR-227.817, inscrito no CPF/MF nº
133.199.739-91, residente e domiciliado na Avenida Leblon Regis, nº 909, Fraiburgo (SC),
CEP 89.580-000, como Diretor Comercial; e Alcindo Heimoski, brasileiro, casado,
empreendedor, portador da Cédula de Identidade RG nº 499.703-4/SSP-PR, inscrito no
CPF/MF nº 010.297.709-72, residente e domiciliado na Rua Deputado Mário de Barros, nº
1130, apartamento 34-B, bairro Centro Cívico, Curitiba (PR), CEP 80.530-280, como Dire-
tor Industrial, os quais tomarão posse mediante assinatura de Termo no livro próprio,
conforme determinação legal. Aprovada a remuneração individual a cada membro da Dire-
toria, no valor bruto mensal de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), podendo ser
alterado referido montante por Assembleia Geral. Ficam ratificados todos os atos pratica-
dos pela Diretoria anterior até a data da posse dos membros eleitos nesta data; b) Apro-
vada a Consolidação do Estatuto Social da Companhia que, devidamente autenticada pela
Mesa dos Trabalhos na forma do artigo 130, § 1º, alínea “a”, da Lei 6404/76, passará a
viger nos termos do Anexo I da presente Ata. Lavratura e Leitura da Ata: Encerrada a
Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, é a presente cópia fiel da ata
lavrada nas folhas 12 a 18 do Livro nº 02 desta Empresa em forma de sumário, a qual lida
e achada conforme, foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins
pela Jaar Administração e Participação S.A. Flavio José Martins - Secretário. JUCESP
nº 588.840/18-0 em 18/12/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Pedidos de falência 
caíram 16,0% em 2018
Os pedidos de falência caíram 16,0% em 2018 na comparação 

com o ano anterior, segundo dados com abrangência nacional 
da Boa Vista. Mantida a base de comparação, as falências de-
cretadas registraram alta de 9,6% e os pedidos de recuperação 
judicial subiram 7,9%. As recuperações judiciais deferidas 
apontaram avanço de 5,8%.

Na comparação mensal os pedidos de falência caíram 
29,7% em dezembro, assim como as falências decretadas 
(-19,0%) e recuperações judiciais deferidas (-2,2%). No 
sentido contrário, os pedidos de recuperação judicial 
cresceram 8,9%.

O resultado de 2018 representa o segundo ano consecutivo 
de queda nos pedidos de falência. Esse movimento está atre-
lado a melhora nas condições econômicas desde 2017, que 
permitiu as empresas apresentarem sinais mais sólidos nos 
indicadores de solvência. Entretanto, a continuidade desse 
processo dependerá de uma retomada mais acelerada da 
atividade econômica (Boa Vista).

O professor Luciano Sala-
macha, do MBA da Fun-
dação Getúlio Vargas 

conta que, após uma palestra, 
um engenheiro o procurou di-
zendo que estava desestimula-
do porque não tinha os mesmos 
resultados de quando começou 
na empresa como estagiário e 
seguiu na companhia até se 
tornar gerente. 

Salamacha faz uma analogia 
a carreira de qualquer pessoa a 
um copo d’água. “Ao ser estagi-
ário o copo está vazio, o líquido 
que será utilizado para enchê-
-lo será o mérito alcançado em 
cada atividade. O profi ssional 
fez algo bom, alguém reconhe-
ceu, o copo começa a encher. 
Claro, quando uma pessoa 
entra numa função básica em 
uma empresa qualquer feito 
se torna reconhecimento. O 
tempo passa o estagiário é 
promovido o copo enche. Uma 
nova função é um novo copo, 
que vai enchendo segundo o 
desempenho, só que com mais 
cobranças”.

O professor explica que a cada 
novo cargo, obrigatoriamente, 
se espera outra performance. 
Logo, quando o profi ssional não 
entende esse novo ciclo em sua 
vida, tende a continuar com 
comportamento de estagiário, 
mas querendo reconhecimento 
como engenheiro, por exemplo. 
Cada promoção é um novo ciclo, 
um novo copo para encher. E, 
a partir das promoções, au-
mentam as responsabilidades 
e a exigência de performance. 

O que antes era motivo de 
elogios como a coordenação de 
um trabalho em equipe, agora 
é uma questão de responsabili-
dade inerente ao cargo. É nesse 
momento em que muitas pes-
soas, de maneira inconsciente, 

Sua mente acompanhou 
a sua carreira?

Uma das grandes queixas de profi ssionais é a falta de resultados depois de muitos anos de empresa. 
Mas como mudar essa realidade?

 4) Entenda que você não 
é mais o mesmo. Ao ser 
promovido foi excluído 
de um bando e passa a 
participar de outro. Não 
é mais igual aos outros do 
antigo grupo. Entenda o 
que o novo bando espera 
de você.

 5) Seja humilde. Entenda 
porquê pessoas na mes-
ma posição que você está 
agora agem da forma que 
agem. Veja com o olhar 
do outro que já esteve na 
mesma posição que você. 
Aprenda recalibrar o 
olhar para a nova função.

 6) Entenda o que a empresa 
espera de você e da fun-
ção. Não fi que no automá-
tico È tudo novo, novos 
desafi os, corra atrás.

 7) Sinta-se seguro para fazer 
o follow up. Promoção 
exige acompanhamen-
to. É como um  jogo de 
videogame, a cada fase 
a difi culdade aumenta, o 
número de pontos é con-
quistado mais devagar.

 8) Não volte casas nesse 
jogo. Quando a pessoa 
vai percebendo que não 
performa como antes, ela 
tenta resgatar a forma 
que evoluiu na empresa. 
Mas nem a pessoa, nem 
o cargo, nem a empresa 
são os mesmos. A mente 
tem que evoluir.

 9) Não abandone seu cargo 
de gestor para retomar 
a operação, a menos 
que seja crucial. Você já 
fez isso e agora o papel 
é outro. Entenda-o e o 
assuma.

 
Fonte e mais informações: Luciano 

Salamacha (www.salamacha.com.br).

tentam voltar ao desempenho 
que antes enchia o copo mais 
rápido, ou seja, deixam de se 
comportar como gestores para 
voltar a executar a tarefas que 
antes rendiam alta performan-
ce. Entretanto, os copos não 
são os mesmos. 

Salamacha é enfático: não 
adianta a carreira evoluir se a 
mente não acompanhar. Uma 
mente atrasada no ciclo pode 
levar o profi ssional a querer 
se comportar, no novo cargo, 
como no anterior. “Temos que 
nos preparar para os saltos na 
profi ssão.” O professor diz que 
neurocientifi camente, cada vez 
que uma pessoa se sente inse-
gura, tende a correr em busca 
de um porto seguro que, neste 
caso, seria tentar voltar a atuar 
tal qual agia quando recebia 
mérito. Na carreira isso é um 
erro fatal. 

O professor lista 9 dicas de 
como fazer para a sua mente 
seguir sua carreira:
 1) Cuidado com a autocríti-

ca, quando se conquista 
um novo cargo não se tem 
obrigação de saber tudo 

sobre aquela função logo 
no primeiro dia. Diminua 
sua exigência a respeito 
da qualidade de sua per-
formance no início.

 2) Seja aprendiz em qual-
quer cargo. Toda vez 
que chegamos em uma 
nova função temos que 
nos colocar na posição 
daquele que ainda tem o 
que aprender, aquele que 
ainda não sabe de tudo. 
Todo mundo precisa de 
tempo para aprender 
uma nova função, seja ela 
qual for.

 3) Aprenda a conquistar a 
autoridade do seu cargo. 
Quando uma pessoa é 
promovida pode ganhar 
poder, mas não necessa-
riamente autoridade. A 
autoridade é quando as 
pessoas reconhecem em 
você o conhecimento da 
área, alguém que deve 
ser seguido, ouvido, pon-
derado e considerado. 
Autoridade se conquista 
na equipe com mais com-
partilhamento.
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CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ADOLPHO DROGHETTI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na qualidade de administradores e por determinação da Sra. 
Síndica, vimos pelo presente convidar os senhores proprietários a 
participar da Assembléia Geral Ordinária do Condomínio Edifício 
Adolpho Droghetti a ser realizada na Avenida Senador Queiros, 
279 sala 85, no próximo dia 28 de janeiro de 2019, às 16:00 
horas em primeira chamada com número regulamentar e legal de 
presentes ou às 16:30 horas em segunda e última chamada, com 
qualquer número de participantes, a fim de deliberarem sobre 
os seguintes assuntos: 1 - Composição da mesa que dirigirá os 
trabalhos, formada pelo presidente e pelo secretário; 2 - Apro-
vação das contas do período de Outubro/2017 a Dezembro/2018; 
3 - Aprovação da previsão orçamentária para o ano de 2019; 
4 - Assuntos gerais, sem realização de votação. Contamos com a 
presença de todos, pois a omissão implica na concordância com 
as decisões dos presentes. Atenciosamente. A Administração. 

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

ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 14 de Janeiro de 2019. Dia de Santa Ida, São Felix de 
Nola, e Dia do Anjo Haziel, cuja virtude é a bondade. Hoje aniversaria 
a atriz Faye Dunaway que faz 78 anos, o líder e vocalista da banda 
Foo Fighters, Dave Grohl, que nasceu em 1969 e o jogador de futebol 
Lúcio que completa 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau possui um raro talento 
de organização e uma facilidade incrível para assumir postos de 
chefi a ou de liderança. Ambicioso e independente, amigável e prá-
tico, possuidor de muita imaginação. Muito criativo e lógico e com 
senso natural de liderança. É uma pessoa detalhista e metódica, é 
perfeccionista e age com cautela; apesar da timidez tem capacidade 
de comunicação. Extremamente ambicioso não se assusta com os 
perigos ou com as difi culdades, ao contrário, parece ser estimulado 
por elas. É fi el ao cumprimento de promessas e sabe perdoar aqueles 
que o ofendem.

Dicionário dos sonhos
BEBER – Água limpa, é bom agouro, aumento de 
cultura e desejo de ajudar seu próximo. Bebidas 
fi nas, felicidade no jogo durante três dias. Aguarden-
te, problemas com autoridades políticas. Beber em 
festas, solução de problemas sentimentais. Números 
de sorte: 16, 21, 47, 59 e 64.

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

Esta segunda é o nono dia da lunação. Lua fora de curso ÀS 13h57 até quando ingressa em Touro às 16h32. Por isso é melhor 

não esperar demais dos acontecimentos e nem começar qualquer coisa que queira que dure muito tempo, as expectativas tendem 

a não se concretizar durante a tarde. No fi nal da noite a Lua em Touro assinala um período de muitas emoções. Provavelmente, 

as pessoas se magoarão com certa facilidade. A tendência será a de se proteger de situações que exponham  nossas fragilidades. 

Isto, porque, tudo passa a nos atingir em maior profundidade. A qualidade taurina revela um lado sensual, quente e envolvente 

no fi nal desta segunda.
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Tendência à irritabilidade e tensões 
durante a tarde com a Lua fora 
de curso. O melhor é não esperar 
demais dos acontecimentos e nem 
começar qualquer coisa que queira 
que dure muito tempo. Perturbações 
fi nanceiras devido a dívidas ou falta 
de recursos. 71/771 – Vermelho.

O forte apego ao lar e à tradição se 
soma a avanços e novidades provoca-
das pelo Sol que está indo em direção 
ao signo de Aquário. Precisa organi-
zar sua vida e reservar tempo para a 
intimidade, pois as relações afetivas 
estão estimuladas. 62/362 – Branco.

Pode fazer planos para o futuro, mas 
cuidado com os maus pensamentos 
e atitudes impositivas ou enérgicas 
demais. O que se relaciona à vida 
doméstica tem papel importante 
e signifi cação mais forte e intensa. 
Há indicação de alegrias no relacio-
namento íntimo. 41/441 – Amarelo.

Lua no signo de Touro a tarde ajuda a 
realizar aquilo que o apaixone e tudo 
que necessite de proximidade e inti-
midade. O convívio na relação sexual 
tende a ser feliz e pleno. É tempo 
de aprofundar um relacionamento 
demonstrando seus sentimentos. 
79/979 – Azul.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro, mas beneficia a saúde 
e as viagens. Seus sonhos podem 
não encontrar o apoio devido à 
realidade prática do momento. Não 
ambicione coisas que estão distantes 
da realidade, mas veja aquilo que 
importante agora para ser feliz. 
56/356 – Amarelo.

As melhorias no trabalho devem 
começar a acontecer neste fi nal de 
janeiro. Maior habilidade e seguran-
ça dominam os atos. Pode sentir-se 
muito inseguro e acabar perdendo a 
paciência. Não se desespere, pois o 
que deseja se realizará em breve com 
o Sol em Aquário. 32/432 – Verde.

Nada de se disfarçar o que sente dei-
xe que alguém conheça seus desejos 
e anseios. Uma reação rebelde pode 
ser esperada diante de situação que 
ocorra fora dos seus planos. Controle 
a imaginação que pode lhe enganar 
neste começo de semana ao expor 
emoções. 99/399 – Cinza.

Algumas coisas já não têm a mesma 
importância em sua rotina do dia a 
dia. A tendência será a de nos pro-
tegermos de situações que exponha 
nossas fragilidades. À noite com a 
Lua em Touro demonstre seus sen-
timentos a alguém que é importante 
em sua vida. 56/556 – Azul.

As tensões afetivas fi cam mais bran-
das e isso poderá ajudar a melhorar a 
sua relação e a parceria sexual neste 
fi nal de janeiro. Tenha um plano para 
não depender do acaso para melhorar 
seus ganhos e coloque-o em ação 
agora para lucrar. 35/635 – Branco.

Um novo ciclo anual está começando 
nesta semana em que o Sol está indo 
para o seu signo. Precisará lidar com 
um tipo situação que sua vaidade 
adora, mas o seu lado tímido morre de 
medo. Porém o melhor é não se iludir 
com situações passageiras que não 
devem permanecer. 11/711 – Branco.

Afl ição, impaciência e irritabilidade 
podem surgir diante de provações 
que a vida lhe apresenta. Há um 
sentimento de tédio diante da reali-
dade que nesta fase parece ser mais 
dura e difícil de lidar nesta fase mais 
delicada do ano que começa esta 
semana e vai até seu aniversário. 
59/459 – Azul.

Controle a inquietude e faça os 
seus desejos caberem dentro da 
realidade. Viverá um clima perfeito 
no relacionamento íntimo através 
da acentuada sensualidade. Pode 
surgir algo novo na sua vida, mas 
não exponha por enquanto, guar-
de-a em segredo até a hora de agir. 
89/489 – Azul.

Simpatias que funcionam
Seu amado voltar: Escreva em 1 pedaço de papel a 
oração de que mais gostar, dobre em 4 partes e guarde 
embaixo de 1 imagem de Santo Antônio, fazendo a 
seguinte oração: Meu amado e protetor, Santo Casamen-
teiro, faça com que o homem da minha vida volte para 
os meus braços, muito terno e carinhoso. Quando isso 
acontecer, jogue um pouco de mel em cima do papel, 
reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria e enterre num vaso de 
fl ores. Mantenha a imagem do Santo no seu quarto. 
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3/erê. 4/avir — eto’o — read. 5/acauã. 8/eocênico.

A nova revolução 

industrial é 

caracterizada pela 

conectividade dos 

aparelhos, pelas 

comunicações móveis, 

redes sociais e 

inteligência artifi cial

Trata-se de uma era em 
que as barreiras entre o 
mundo físico e o digital 

são praticamente inexis-
tentes, e o consumidor está 
sempre conectado. Conhecer 
a fundo esse mercado e saber 
como agir nesse momento de 
constante mudança é o que 
irá diferenciar o empreende-
dor 4.0.

Ao longo dos anos, o empre-
endedorismo também tem se 
transformado com os avanços 
tecnológicos. 

E, estar conectado a essas 
mudanças é imprescindível 
para quem quer entrar neste 
mundo, onde tudo deve ser 
realizado com excelência e 
velocidade, pois o cliente 
está cada vez mais exigente, 
vigilante e participativo. O 
mercado está saturado dos 
mesmos serviços, produtos 
e comportamentos, por isso, 
trazer novas visões e solu-
ções é indispensável para se 
destacar. Já que a inovação 
anda em conjunto com o em-
preendedorismo. E, é nesse 
quesito que a nova geração 
vem se destacando.

Os millennials, por exem-
plo, nascidos entre 1980 e 
1996, já possuem, de certa 
forma, uma vantagem den-
tro do mercado 4.0, pois 
já chegaram ao mundo em 
meio à aceleração e às novas 
tecnologia. A aproximação 
dessa nova geração com o em-
preendedorismo, promovida 
pela tecnologia, é reforçada 
pela pesquisa feita pela Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM), do Sebrae/IBQP, 

que revela o novo perfi l do 
empreendedor no país. 

Ela aponta que, no ano pas-
sado, a participação de pesso-
as entre 18 e 34 anos no total 
de empreendedores em fase 
inicial cresceu de 50% para 
57%. Isso signifi ca que são 15,7 
milhões de jovens buscando 
informações para abrir um 
negócio ou com uma empresa 
em atividade no período de até 
três anos e meio. Um nicho de 
mercado que demonstra esse 
crescimento são as startups. 
Segundo informações da mes-
ma pesquisa, 72% das startups 
brasileiras são comandadas 
por jovens entre 25 e 40 anos. 

Outro dado divulgado pelo 
estudo foi de que o País tem 
cerca de 6 mil startups, sendo 
que esse número pratica-
mente dobrou nos últimos 
seis anos. O que explica esse 
interesse dos jovens em-
preendedores por tipos de 
negócios como startups é o 
ambiente descontraído e ino-
vador, a liberdade para criar e 
impactar nas estratégias, e a 
possibilidade de desenvolver 
serviços produzidos por bases 
tecnológicas, caracterizado 
pela inovação e desenvolvido 
a custos menores e processos 
mais ágeis.

Isso reforça como a facili-
dade com a tecnologia é um 
ponto forte dessa geração e, 
por isso, pode ser uma grande 
aliada. 

Sobretudo, com a quarta 
revolução industrial, que 
converge processos e envolve 
diversas áreas, como design, 
fabricação, serviço pós-venda, 
satisfação do cliente e outros. 
Dessa forma, estar por dentro 
de todos esses processos que 
estão moldando o mercado e 
o comportamento dos con-
sumidores é essencial e um 
dos principais desafi os da era 
4.0, já que tudo se modifi ca o 
tempo todo.  

(*) - É empreendedor, mentor e 
consultor de liderança.

Empreendedor 4.0:
os desafi os de uma

nova geração
Flávio Vinte (*)

Migrantes curdos em centro de acolhimento na Calábria.

Enquanto a União Euro-
peia negociava o destino 
das 49 pessoas resgata-

das pelas ONGs Sea Watch e 
Sea Eye, 51 migrantes de etnia 
curda foram salvos na última 
quinta-feira (10) em Melissa, 
cidade situada na Calábria, 
extremo-sul da Itália. O barco 
em que eles estavam encalhara 
perto do litoral, e seus ocupan-
tes decidiram pular no mar e 
nadar até a orla. Eles acabaram 
salvos por dezenas de cidadãos 
que se atiraram na água para 
ajudá-los.

Esse é o primeiro desembar-
que do ano na Itália, e em uma 
rota pouco comum no país, 
proveniente do Oriente Médio. 
Em geral, os barcos que chegam 
à costa italiana partem da Líbia 
ou da Tunísia, que estão a pou-

O Vaticano apresentou na última quinta-feira 
(10) sua equipe ofi cial de atletismo com o intuito 
de competir em eventos internacionais, como 
os Jogos Olímpicos. O anúncio foi realizado em 
parceria com o Comitê Olímpico Italiano (CONI). 
A primeira equipe será formada por cerca de 60 
corredores, sendo guardas suíços, padres, freiras, 
jornalistas, professores, farmacêuticos, jardineiros, 
funcionários do Museu do Vaticano, entre outros.

O grupo é liderado pelo monsenhor Melchor 
José Sánchez de Toca e ainda tem um professor 
de 62 anos como atleta. A meta é alcançar o 
nível olímpico. “O sonho que sempre tivemos é 
ver a bandeira do Vaticano entre as delegações 
na cerimônia de abertura de uma Olimpíada”, 
explicou o religioso. Além disso, o principal obje-
tivo é de que a formação da “Athletica Vaticana” 
possa representar não só a paixão pela corrida, 
mas acima de tudo a convicção de que o esporte 
pode ser um instrumento de solidariedade e uma 
experiência espiritual. 

A equipe já faz parte da Federação Italiana de 
Atletismo e agora tentará afi liar-se à Associação 
Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, 
na sigla em inglês). Com isso, poderá participar 
de competições como os Jogos dos Estados Pe-

Atletas da equipe de atletismo do Vaticano 

treinam em frente à Basílica de São Pedro.

Italianos se atiram no mar 
para salvar migrantes

A Itália endureceu suas políticas migratórias em junho passado, após a posse de Matteo Salvini no 
Ministério do Interior

responsáveis pela viagem, am-
bos cidadãos russos que haviam 
se hospedado em um hotel para 
tentar disfarçar.

O grupo de 51 migrantes 
inclui seis mulheres e quatro 
crianças, sendo uma delas 
recém-nascida. “Todos aqui se 
esforçaram ao máximo. Estou 
orgulhoso do funcionamento 
da máquina de socorro”, de-
clarou o prefeito de Melissa, 
Gino Murgi. A Itália endureceu 
suas políticas migratórias em 
junho passado, após a posse 
de Matteo Salvini no Ministério 
do Interior. O secretário do 
partido ultranacionalista Liga 
fechou os portos do país para 
ONGs que operam no Medi-
terrâneo e reduziu os recursos 
para projetos de acolhimento 
(ANSA).
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cas centenas de quilômetros de 
distância. Um migrante está 
desaparecido, segundo relatos 

daqueles que se salvaram. A 
polícia identifi cou dois supostos 
trafi cantes de seres humanos 

Vaticano cria equipe de atletismo 
e sonha com Olimpíadas

quenos da Europa e os Jogos do Mediterrâneo, 
que serão disputados na Argélia, em 2021. A 
associação esportiva foi apresentada ao Vaticano 
pelo presidente do Pontifício Conselho da Cul-
tura, cardeal Gianfranco Ravasi, que, segundo 
ele, recebeu o apoio do papa Francisco.

“Sempre vou abençoar as coisas positivas”, teria 
dito o Pontífi ce. Os atletas iniciaram os treinamen-
tos há pouco mais de um ano e já se preparam 
para a primeira competição da equipe, a Corrida 
de Miguel, que será realizada no próximo dia 20, 
na região do Estádio Olímpico, em Roma (ANSA).
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ENCONTRE A SUA PAZ.

É na natureza que sua alma se 
expressa e compartilha sua sabe-
doria divina. É na natureza que o 
seu coração é movido a despertar a 
inspiração. É na natureza que você 
pode se sintonizar totalmente 
com os aspectos mais profundos 
de sua alma. Quando você passa 
algum tempo na natureza, não 
sente a separação e é capaz de 
ver a terra como o reino sagrado 
e magnífi co da criação que ela é. 
Ao se conectar conscientemente 
com os elementos da criação, 
você é capaz de se conectar com 
suas emoções (a água), seu corpo 
físico (a terra), sua mente (o ar) 
e seu espírito (o sol). À medida 
que o caos do mundo continua 
a se revelar, vá para a natureza 
e reabasteça o seu corpo, mente, 
coração e espírito. Sinta o calor do 
sol. A atração da água. A terra de-
baixo dos seus pés. O vento no seu 
cabelo. Conecte-se com sua alma 
e encontre sua paz. Mensagem 
de Kate Spreckley. (https://www.
spiritpathways.co.za/) - Tradução: 
Regina Drumond - reginamadru-
mond@yahoo.com.br
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Regiane Mastellari Doria – Baraúna – 
Profi ssional da medicina, em diversas áreas, 
especializou-se em ginecologia. Sua atuação 
extrapola as raias profi ssionais, envolvendo-se 
natural e totalmente com suas pacientes, em 
suas atribulações pessoais. Daí habilitar-se, com 
total galhardia, à edição de aconselhamentos. 

Cada capitulo, inicia-se com um aforismo, aliás, três são 
seus. Sua postura fi rme, correta e ao mesmo tempo doce, 
tornam essa obra uma ode à mulher, com suas inatas pos-
sibilidades, que vão muito além das difi culdades, sejam 
sociais, históricas, etc.. Não é uma bandeira feminista, 
“pura e simples”. Trata-se de indicar e colocar a mulher em 
seu devido lugar, em todos os âmbitos. Obra respeitável!!

Cem Anos de Felicidade

João Anatalino – AllPrint – Lastreado na 
Teoria do Caos e analisando seus hipotéticos 
efeitos, o mestre em direito tributário e membro 
da Academia Mogicruzense de História, Artes 

e Letras de Mogi das Cruzes, lançou mão de suas férteis 
“alucinações” e compôs alguns contos com impressio-
nante realismo, prontos para abastecer o leitor de pleno 
entretenimento. Deixará o “pobre” leitor intrigado entre 
a relatividade da fi cção e a realidade de seus escritos. 
Muito bom!

Fernando Pessoa
e o Efeito Borboleta: Contos 
do realismo fantástico

Amadeu Garrido de Paula – Gustavo 

Andrade (Ilustr) – De Leon – Garantindo 
uma aura de plena exploração da universali-
dade humana, o douto poeta e cronista, lançou 
mão de sua pena ágil e fl uida para descortinar 

um universo, para muitos desapercebido. Conforme sua 
própria declaração, ele gosta de brincar com palavras à 
busca do insondável. E o faz muito bem! Seus versos, 
particularmente os de senso político, extravasam para-
digmas, todavia, alguns devolvem-no ao teor poético, fi no 
e sensível. Abraça vários temas. Para ler com atenção. 
Refi nado senso!

Universo Invisível

Daniela Kulot – Hedi Gnädinger – Te-
los – Importante edição, totalmente em cartão 
pop-up, onde cada página, refl ete o cotidiano 
da família e de alguns animais, desde as sete 
até as 19horas. Fina e ricamente ilustrada, 
descortinará um gostoso horizonte, para a 
garotada. Deve ser lido para não alfabetizados. 

Os que conseguem ler, o farão com muita tranquilidade. 
Boa e instrutiva sacada!

Que Horas São?

Domenico Losurdo – Unesp – Mais um 
trabalho impar desse pensador italiano, falecido 
em junho passado. Com real profundidade, 

analisa cinco momentos cruciais da história mundial, 
nos quais analisa os ideais de um mundo sem guerras, 
com plena paz. Realmente, em alguns momentos, poucos 
aliás, conseguimos respirar efl úvios pacífi cos. Vimos uma 
diversa realidade. Afi nal, um dia conseguiremos a tão 
sonhada e desejada paz? Tudo indica ser algo utópico. 
Obra necessária para historiadores, fi lósofos e curiosos 
interessados em história. Uma boa análise do passado, 
poderá garantir o espiar de erros para evitá-los agora e 
no futuro. Elucidativa.

Um Mundo Sem Guerras: A 
ideia da paz das promessas do 
passado às tragédias do presente

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

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

Recentemente, a Receita, a Procu-

radoria Geral da Fazenda, o STJ 

e o STF parecem ter “conversado” 

sobre a possibilidade de utiliza-

ção de crédito de PIS e COFINS 

para as empresas que terceirizam 

suas atividades – de meio e/ou de 

fi m

O STF decidiu que “é lícita a tercei-
rização ou qualquer outra forma 
de divisão do trabalho em pessoas 

jurídicas distintas, independentemente 
do objeto social das empresas envolvidas, 
mantida a responsabilidade subsidiária 
da empresa contratante” (ADPF 324). 
Fundamentou seu posicionamento sob 
o argumento, em síntese, de que o foco 
está no que é essencial para o progresso 
dos trabalhadores, sejam pessoas físicas 
ou pessoas jurídicas (terceirização). Para 
isso, afastou a restrição à terceirização 
prevista na Súmula 331 do TST.

Esse entendimento ecoa no posicio-
namento da Receita, na medida em que, 
conforme já se manifestou em sede de 
solução de consulta, é possível “a apu-
ração de crédito da não-cumulatividade 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
COFINS, na modalidade aquisição de 

insumos (inciso II do art. 3º da Lei nº 
10.637, de 2002, e da Lei nº 10.833, de 
2003), os dispêndios da pessoa jurídica 
com a contratação de empresa de trabalho 
temporário para disponibilização de mão-
-de-obra temporária aplicada diretamente 
na produção de bens destinados à venda 
ou na prestação de serviços a terceiros” 
(Solução de Divergência Cosit 29/2017). 

A Receita trata da contratação de em-
presa de trabalho temporário, o que se 
aproxima signifi cativamente da contrata-
ção de empresas prestadoras de serviços 
terceirizados. E por que essa aproximação 
é importante? Há poucos meses, o STJ 
pacifi cou o entendimento de que o con-
ceito de insumo deve ser aferido à luz dos 
critérios de essencialidade ou relevância. 

Ou seja, é preciso verifi car, caso a caso, 
a imprescindibilidade ou relevância de 
determinado produto ou serviço (contrata-
ção de empresa terceirizada, por exemplo) 
para o desenvolvimento da atividade da 
empresa. Em suma, o principal ponto para 
defi nir algo como insumo, à luz da posição 
do STJ, é se aqueles bens ou serviços que, 
uma vez retirados do processo produtivo 
da empresa, comprometem a manuten-
ção da atividade empresarial, sejam eles 
empregados de maneira direta ou indireta 
no processo.

Diante desse cenário que vem se de-
senrolando em favor dos contribuintes, 
a Procuradoria Geral da Fazenda, por 
sua vez, editou uma Nota, que deve ser 
observada por todos os Procuradores, no 
sentido de que, uma vez defi nido o conceito 
de insumo para fi ns da não-cumulatividade 
da contribuição ao PIS e da COFINS, a Pro-
curadoria está dispensada de contestar e 
recorrer em ações que discutam esse tema.

Portanto, se a contratação de empresa 
terceirizada for imprescindível para a 
persecução da atividade empresarial, 
é possível que o valor despendido pelo 
contratante/tomador seja considerado 
como insumo e, por consequência, gere 
créditos de PIS e COFINS. 

A possibilidade é palpável e encontra 
subsídio no entendimento dos tribunais 
superiores, da Receita e da Procuradoria, 
fato que reforça a recomendação de análise 
sobre a correta utilização dos créditos da 
Contribuição ao PIS e da COFINS, com o 
aproveitamento integral dos reais insumos 
para cada atividade.

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

contábil (edison.fernandes@ffl  aw.com.br).

(*) - É advogado do FF Advogados, atua nas áreas de 
Contencioso tributário e procedimento administrativo 

tributário (magnus.souza@ffl  aw.com.br). 

Terceirizou? Creditou!
Edison Carlos Fernandes (*) e Magnus Barbagallo Gomes de Souza (**)

Rodolfo Vasconcellos (*)

Para início de conversa, 
você precisa ter um pro-
duto ou serviço que seja 

desejado, ou necessário para 
seus clientes, e seu produto ou 
serviço precisa ser oferecido 
por um preço justo e adequa-
do. Se quiser cobrar mais que 
seu concorrente, ofereça mais 
para seus clientes. Só estamos 
começando. 

Para ter um negócio de suces-
so, leia e pratique estas oito es-
tratégias, ou dicas, como quiser, 
para o crescimento sustentado 
e perene do seu negócio. Veja 
quais são suas oportunidades 
de melhoria, dê atenção a estas 
áreas específi cas, e então veja 
seus negócios expandirem:
 1) Foco no cliente - A 

primeira estratégia é a 
principal de qualquer 
negócio, o foco no seu 
cliente e em sua jorna-
da. Se seu propósito dos 
negócios é obter lucro, 
melhor mudar sua men-
talidade. Manter o foco 
no cliente é conhecer 
verdadeiramente seu 
cliente, desenvolver es-
tratégias efi cazes para 
atrair clientes poten-

ciais, converte-los em 
clientes, agregar valor 
para eles e fi delizá-los. O 
que você faz ou deixa de 
fazer, está diretamente 
relacionado a quantos 
clientes satisfeitos você 
tem e quantos voltam. 
Você precisa ouvir seus 
clientes e se envolver 
em sua experiência de 
compra, para elevar o 
nível de satisfação deles.

Estratégias vencedoras para 
construir um negócio de sucesso
Abrir, administrar e manter um negócio perene é um grande desafi o para empreendedores. Ok, mas o 
que é preciso para ter sucesso no mundo dos negócios de hoje? O que é necessário para que o negócio 
cresça e prospere diante de tantos desafi os?

negócios, os empreende-
dores de sucesso devem 
sempre se concentrar em 
indicadores de vendas, 
receitas e no fl uxo de 
caixa. Precisam saber 
todos os dias quanto 
dinheiro está entrando 
no caixa da empresa. 
Concentre-se no seu 
lucro líquido, não no seu 
lucro bruto. Isso oferece 
uma visão realista do 
seu negócio. Procure 
“idealizar o seu negócio”, 
- pense em como seria 
seu negócio perfeito e 
descubra o que você 
precisa fazer para criá-lo.

 7) Avalie seu sucesso - 
Cada um defi ne o sucesso 
de uma maneira com-
pletamente diferente do 
outro. A melhor medida 
para o sucesso será você 
gostar verdadeiramente 
do que faz. Esse é o su-
cesso fi nal. Em seguida, 
você deve atingir suas 
metas e objetivos de 
forma consistente, isso 
mostra que você sabe o 
que está fazendo. 

 8) Ame verdadeiramente 

tudo o que fi zer - Por 
último, a cereja do bolo. 
Você deve amar seu 
produto ou serviço e 
deve amar seus clientes. 
Quando você cuida do 
seu negócio com amor 
seus clientes sentem 
retribuem por seu em-
penho e dedicação. Se 
você fi zer tudo isso, não 
poderá deixar de ser 
bem-sucedido.  

Todas essas dicas para o cres-
cimento de um negócio de su-
cesso são importantes. Ter seu 
próprio negócio é desafi ador, e 
também muito gratifi cante. É 
importante planejar e defi nir 
suas metas e objetivos de longo 
prazo.

 
(*) - Coach, partner da Sociedade 

Brasileira de Coaching, especialista 
em elevação de performance de 

pessoas e times e maximização de 
resultados de negócios, Analista 

Comportamental Advanced Insights 
Profile e Empreendedor
(rodolfo.vasconcellos@

sbcempresas.com.br).

 2) Demonstre sua paixão 

e entusiasmo - Vender é 
uma arte, uma profi ssão, 
não um passatempo. Em-
preendedores e vendedo-
res precisam demonstrar 
seu entusiasmo e sua pai-
xão por seus produtos ou 
serviços, bem como por 
seus clientes. Os clientes 
sentem isso, faça o teste. 
Problemas existem, mas 
todo o time de vendas 
precisa demonstrar oti-
mismo e paixão, procurar 
o lado positivo em todas 
as situações e aprender a 
lição em tudo o que der 
errado. Manter o foco no 
futuro, no positivo e na 
solução.

 3) Seja objetivo - Para 

prosperar seu negócio, 
o empreendedor precisa 
estar de alguma forma 
presente no dia a dia 
da operação, e partici-
par ativamente de sua 
administração. Um em-
preendedor nunca pode 
ter medo de fazer as 
pequenas, ou as grandes 
tarefas. Tudo é notado, 
então a atenção aos de-
talhes é imprescindível.

 4) Tenha uma vantagem 

competitiva - Se você 
não tiver uma, crie. A 
concorrência é importan-
te para te tirar da zona 
de conforto e a diferen-
ciação é a chave para 
a venda bem-sucedida. 
Se você vender mais do 
mesmo estará frito, con-
te os dias para encerrar 
suas atividades! Qual sua 
proposta única de venda? 
O que diferencia você da 
concorrência? O que você 
faz melhor do que seus 
concorrentes? Pode ser 
seu produto ou serviço, 
seu atendimento, sua 
marca, sua localização, 
mas na maioria das vezes 
é você mesmo. Quando os 
clientes pensam em qual-
quer negócio, geralmente 
pensam nas pessoas que 
o compõem e, principal-
mente, no proprietário. 

 5) Busque sempre ser 

o melhor - Empre-
endedores de sucesso 
estão sempre buscando 
a excelência, a alta per-
formance de sua equipe 
e a elevação da ‘auto 
performance’. Querem 
ser sempre os melhores 
em qualquer coisa que 
fi zerem. E querem ter e 
manter um time vence-
dor ao seu lado. Ser o me-
lhor é estar em constante 
movimento, trabalhando 
mais, melhor e mais rápi-
do. Ser o melhor também 
é querer aprender mais, 
buscar a autoconsciência 
e o autodesenvolvimento. 

 6) O que não é medido 

não é melhorado - Ao 
montar sua estratégia de 

A polícia de Las Vegas ordenou que uma 
amostra de DNA do craque português Cristiano 
Ronaldo seja colhida, para dar continuidade 
na investigação de um estupro supostamente 
cometido pelo jogador da Juventus contra a 
ex-modelo norte-americana Kathryn Mayorga, 
informou o “Wall Street Journal”. De acordo com 
o site TMZ, o atleta prometeu colaborar com as 
investigações e afi rmou que realizará o exame. 

A publicação informa que a defesa de Cris-
tiano está disposta a ajudar com “100%” para 
o caso ser resolvido. O mandado judicial foi en-
viado para a Itália, onde o jogador vive. Mayorga 
denunciou que foi abusada sexualmente por 
CR7 em um hotel de Las Vegas, em 12 de junho 
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Polícia de Las Vegas pede DNA de CR7
de 2009, depois de ter conhecido o jogador 
da Velha Senhora em uma boate. Segundo o 
processo, Cristiano Ronaldo teria subornado 
a vítima com um pagamento de US$ 375 mil 
para que o escândalo não se tornasse público. 

A mulher, por sua vez, relatou que aceitara 
a quantia por medo de acontecer alguma coisa 
com ela e sua família. Além disso, a acusação diz 
que a ex-modelo não estava em estado emocio-
nal equilibrado quando se comprometeu com o 
acordo de confi dencialidade. O camisa sete do 
clube italiano, por sua vez, negou as acusações 
e disse, nas redes sociais, que não ressaltaria 
um “espetáculo midiático montado” e que a 
denúncia “vai contra tudo o que sou” (ANSA).
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MIHÁLY KÁRAI, de nacionalidade hungara, divorciado, tatuador, natural 
de Berettyóujfalu - Hungria, no dia (11/01/1976), residente e domiciliado no Jardim Pau-
listano, São Paulo, SP fi lho de Mihaly Karai e de Szilagyi Iren Erzsebet. A pretendente: 
DANIELA SHIMADA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, natural 
de Londrina, PR, no dia (22/10/1982), residente e domiciliada no Jardim Paulistano, São 
Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Rodrigues e de Sandra Shimada Rodrigues.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

netjen@netjen.com.br

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

confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
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Especial
Arquivo pessoal

(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

A virada física do calendário leva a 
supor que tudo mudou. Arranca-se
da porta do armário aquela folha 
velha e desbotada por tantas 
consultas e substitui-se por uma 
nova dando a impressão de que a 
vida começa do zero

Katia Rubio (*)

Enquanto alguns se enganam com essa perspectiva de 
tempo linear, de fi m de uma coisa e começo de outra, 
outros, um pouco mais cautelosos e adeptos de uma 

perspectiva cíclica, entendem que o passado permanece 
vivo. Por isso guardam folhinhas e agendas passadas por-
que nelas há sempre um lembrete, um recado que pode, 
no futuro, representar a salvação num momento de apuro. 
As palavras comumente presentes no ritual da folhinha são 
o sempre e o nunca, acompanhadas de um suspiro, meio 
de esperança, meio de desgosto, com o pensamento “esse 
ano vai ser diferente”.

Nunca é tarde para lembrar que a esperança foi a única 
coisa que restou dentro da caixa repleta de desgraças tão 
humanas que Zeus, o maioral do Olimpo, deu de “presente” 
a Pandora, como forma de retaliar Prometeu, que havia 
compartilhado o fogo sagrado entre os humanos. Resta saber 
o quanto dura o para sempre. Ou como cantou o poeta “se 
lembra quando a gente chegou um dia a acreditar, que tudo 
era pra sempre, sem saber que 
o pra sempre, sempre acaba”.

Assim parece ter começa-
do o ano de 2019. Entre um 
suspiro de esperança e outro 
de desgosto resta o desejo de 
um ano diferente. Mudanças 
no governo federal e estadual. 
Novo congresso, novos mi-
nistérios, acompanhados de 
alguns velhos problemas que 
insistem em fazer parecer que 
o ano tem bem mais do que 
365 dias. Ou seja, 2018 será 
o ano que não acabou, o refe-
rencial de pra sempre, muito 
embora neste ano tenhamos 
Jogos Pan-americanos, uma 
competição cara aos brasilei-
ros e brasileiras.

Acostumados a resultados expressivos nessa competição 
americana atletas e amantes do esporte precisarão, desde 
já, conter as expectativas e a ansiedade por resultados. 
Diferentemente das edições que se sucederam desde o 
Pan de 2007, no Rio de Janeiro, há pouco o que se esperar 
diante do cavalo de pau dado no carro do esporte brasileiro. 
Durante o ano que passou anúncios de forma sutil foram aos 
poucos indicando que o esporte deixou de ser prioridade. 

O menor dos ministérios da Esplanada, que em 2017 
representava 0,48% do orçamento foi ainda reduzido em 
87% para o ano de 2018, embora a infl ação do período tenha 
sido de 2,5%. Com um orçamento de R$ 1,38 bilhão, em 
programas de esporte foram gastos R$ 144 milhões. Outros 
R$ 128 milhões foram para “pagamentos administrativos” 
(salários, pensões, aluguéis etc). O restante de recursos 
gastos, mais de R$ 645 milhões, foram de dívidas de anos 
anteriores, ou seja, quase o quíntuplo de recursos especí-
fi cos para o esporte em 2018.

Prenúncio de sua extinção ali também estava indicado que 
politicamente não se deveria mais gastar trunfos e energia 
com um tema que estava mais para as páginas policiais do 
que para os velhos e bons cadernos de esporte que dedica-
vam páginas e páginas na cobertura de treinos, competições, 
história de vida de atletas e análises técnicas variadas. 

Esporte: um direito do 
cidadão ou ópio do povo?

A queda em desgraça de um direito constitucional levou 
consigo toda uma história de conquistas que culminou em 
resultados expressivos na educação, em competições e na 
multiplicação da prática de diferentes culturas corporais 
de movimento. Diferentemente das edições que se suce-
deram desde o Pan de 2007, no Rio de Janeiro, há pouco 
o que se esperar diante do cavalo de pau dado no carro do 
esporte brasileiro

Um dia alguém anunciou que nunca antes na história 
desse país o esporte seria o mesmo. De fato, depois de 
experimentar a altura de um voo panorâmico será preciso 
se acostumar a rastejar ao rés do chão buscando tocas 
onde se esconder dos escombros que ainda caem de uma 
estrutura desfeita à marreta. Com a extinção do ministério 
do esporte, dos benefícios criados para favorecer uma base 
sólida de atletas jovens e de uma estrutura que entendia 
o esporte como uma prática 
acessível resta a disposição 
para reencontrar o lugar de 
pertencimento de um direito 
constitucional. 

Ele já esteve aos cuidados 
do ministério da educação, 
da educação e cultura, já foi 
secretaria especial e mesmo 
assim sobreviveu, não como 
direito, mas como necessi-
dade. Uma necessidade tão 
latente que chegava a ser 
anunciada como vício que 
demandava o ópio. Infelizes 
os ignorantes que pouco ou nada sabem sobre o esporte e 
o tratam apenas como um vício ou espetáculo.

Aos que o tratam como vício falta o conhecimento sobre 
uma experiência que se inicia muito cedo na existência 
dos seres humanos, ainda de forma lúdica, e que pode 
vir a ser um meio de distinção, não apenas social, mas 
acima de tudo humano. Porque essa prática proporciona 
em quem a experimenta o poder da transcendência e do 
limite da humanidade, seja na conquista de uma marca 
nunca antes atingida, seja na realização de um gesto 
perfeito, divino. 

Banalizam a existência de um fenômeno de massa por-
que, ainda que manipulável em algumas ocasiões ele não 
o será para sempre. Qualifi cam-no como ópio do povo por 
desconhecerem sua potência educativa, que, no limite, 
também transforma a sociedade. Inclassifi cável também 
é a postura de quem o toma apenas como espetáculo. 
Embora suscite a emoção da audição de Summertime, no 
contexto de Porgy and Bess, ou de We are the champions, 
num concerto no Estádio de Wembley, nada substitui a 
intensidade da expressão facial do vitorioso ou o clímax 
de um match point. 

Nenhum espetáculo é mais humano do que a inclassifi cável 
emoção da derrota, essa sim demasiadamente humana. Es-
petáculos são produzidos e manipulados conforme convém 

ao produtor. O esporte obedece a regra da excelência e da 
superação. Por isso escapa à compreensão de burocratas. 
Por isso não cabe em uma sala no fundo do corredor de 
algum ministério que não seja dedicado apenas a ele para 
onde o esporte brasileiro foi enviado no início desse ano.

O que resta é acreditar na condição cíclica do tempo. Um 
dia tudo isso aconteceu e por determinação de uns, insis-
tência de outros e a crença cega na importância disso para 
si, mas principalmente para as gerações futuras, atletas e 
modalidades esportivas sobreviveram à escassez de recur-
sos e à falta de respeito por parte de políticos e dirigentes. 

A ação desses abnegados, assim como a esperança na 
caixa de Pandora, segue registrada, menos na história dita 
ofi cial e muito mais nas narrativas de atletas que guardam 
em suas memórias o reconhecimento pelo esforço em 

manter viva a chama de um fenômeno educativo e social 
chamado esporte.

O esporte é sim para todos e também para alguns mais 
habilidosos, por isso ele é democrático. E como direito ele 
deve permanecer na pauta política do país, reclamando 
por verba e políticas.

(*) - É professora associada da Escola de Educação e Esporte da USP, psicóloga 
e membro da Academia Olímpica Brasileira (Jornal da USP).

Jornal a USP
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