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BOLSAS
O Ibovespa: +0,78% Pontos: 
96.096,75 Máxima de +1,1% 
: 96.396 pontos Mínima de 
+0,04% : 95.386 pontos Volu-
me: R$ 16,33 bilhões Variação 
em 2019: 9,34% Variação no 
mês: 9,34% Dow Jones: +1,2% 
(às 18h28) Pontos: 24.663,40 
Nasdaq: +0,91% (às 18h28) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7527 Venda: R$ 3,7532 
Variação: +0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,83 Venda: R$ 3,93 
Variação: +0,17% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7480 Venda: R$ 
3,7486 Variação: -0,28% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7230 
Venda: R$ 3,8970 Variação: 
+0,18% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,79% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.282,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,75% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,000 
Variação: estável.

ro) Cotação: R$ 3,7555 Variação: 
+0,09% - Euro (às 18h28) Compra: 
US$ 1,1364 Venda: US$ 1,1364 
Variação: -0,2% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2630 Venda: R$ 
4,2650 Variação: -0,02% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,2070 Ven-
da: R$ 4,4370 Variação: +0,09%.

Pontos: 7.148,73 Ibovespa 
Futuro: +0,51% Pontos: 96.280 
Máxima (pontos): 96.805 Míni-
ma (pontos): 95.585 Global 40 
Cotação: 835,490 centavos de 
dólar Variação: -0,57%.

“As pessoas perguntam 
qual é a diferença 
entre um líder e um 
chefe. O líder trabalha 
a descoberto, o chefe 
trabalha encapotado. O 
líder lidera, o chefe guia”.
Franklin Roosevelt (1882/1945)
32º Presidente dos Estados Unidos

A Agência Nacional de 
Transporte Terrestres 
(ANTT) publicou na 

sexta-feira (18), no Diário 
Ofi cial da União (DOU), nova 
tabela com os pisos mínimos de 
frete. A Lei 13.703, de 2018, que 
instituiu a Política Nacional de 
Pisos Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas, prevê 
que uma nova tabela com frete 
mínimo deve ser publicada 
quando houver oscilação su-
perior a 10% no preço do óleo 
diesel no mercado nacional. 

De acordo com a lei, a pu-
blicação da nova tabela tem 
que ser feita até os dias 20 de 
janeiro e 20 de julho de cada 
ano, fi cando os valores válidos 

Agência de Transportes 
publica nova tabela com 
valores do frete mínimo

para o semestre. A política do 
frete mínimo foi uma das reivin-
dicações dos caminhoneiros que 
paralisaram as estradas de todo o 
país em maio do ano passado. A lei 
especifi ca que os pisos mínimos 
de frete deverão refl etir os custos 
operacionais totais do transporte, 
defi nidos e divulgados nos termos 
da ANTT, com priorização dos 
custos referentes ao óleo diesel 
e aos pedágios. 

De acordo com a legislação, a 
tabela deve trazer os pisos mí-
nimos referentes ao quilômetro 
rodado por eixo carregado, 
consideradas as distâncias e 
as especifi cidades das cargas, 
bem como planilha de cálculos 
utilizada para a obtenção dos 

pisos mínimos. Apesar da pu-
blicação, na quarta-feira (16), 
a Justiça Federal em Brasília 
aceitou pedido liminar feito 
pela Fiesp e suspendeu a apli-
cação do tabelamento do frete 
rodoviário para as entidades 
fi liadas à entidade. A decisão 
é provisória e foi assinada no 
dia 7 de janeiro pelo juiz Márcio 
de França Moreira, da 8ª Vara 
Federal do Distrito Federal.

Com a decisão, a ANTT fi cou 
proibida de aplicar multas pelo 
descumprimento da tabela de 
frete para as empresas fi liadas à 
Fiesp. Cabe recurso da decisão. 
O juiz Márcio de França Moreira 
entendeu que houve problemas 
legais na tramitação da medida 

A política do frete mínimo foi uma das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram

as estradas de todo o país em maio do ano passado.

provisória (MP) editada no ano 
passado pelo então-presidente 
Michel Temer, que estabeleceu 
a política de preços mínimos. 
O órgão disse que vai recorrer 

da decisão.
De acordo com a resolução 

da ANTT as multas aplicadas 
a quem descumprir os preços 
mínimos da tabela do frete 

rodoviário se enquadram em 
quatro situações distintas, 
variando do valor mínimo de 
R$ 550 e podendo chegar ao 
máximo de R$ 10,5 mil (ABr).

Na reunião do embaixador 
da China, Yang Wanming, com 
o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, eles conversaram 
sobre possibilidades de diver-
sifi cação da pauta comercial 
entre os dois países. De acordo 
com negociadores, Guedes 
disse que pretende fechar mais 
parcerias bilaterais, principal-
mente na área de tecnologia, 
com o principal destino das 
mercadorias brasileiras.

Segundo o Ministério da 
Economia, Guedes reafi rmou 
a disposição do Brasil de fazer 
negócios com o maior número 
possível de países, sem viés 
ideológico.

O Ministério da Economia 
informou que o governo pre-
servará o pragmatismo econô-
mico em meio à “nova fi liação 
brasileira de ver o modo de 
civilização ocidental”. A pasta 
não pretende deixar de fechar 
parcerias bilaterais por causa de 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na Nota 

Fiscal Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp/) os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio. A 122ª 
extração distribuirá R$ 6,7 milhões 
em 655 prêmios, no próximo dia 
24 (quinta-feira). Participam 
9.146.621 de consumidores ca-
dastrados que efetuaram compras 
no mês de setembro e solicitaram 
notas fi scais com CPF.

O empregado demitido sem 
justa causa terá o seguro-
-desemprego corrigido em 
3,43%, correspondente à 
infl ação do INPC no ano pas-
sado, informou o Ministério da 
Economia. A parcela máxima 
passará de R$ 1.677,74 para 
R$ 1.735,29. A mínima, que 
acompanha o valor do salário 
mínimo, foi reajustada de R$ 
954 para R$ 998. 

Os novos valores serão pagos 
para as parcelas emitidas a 
partir de 11 de janeiro e para 
os novos benefícios. Atualmen-
te, o trabalhador dispensado 
sem justa causa pode receber 
de três a cinco parcelas do 
seguro-desemprego conforme 
o tempo trabalhado e o núme-
ro de pedidos do benefício. A 
parcela é calculada com base 
na média das três últimas 
remunerações do trabalhador 
antes da demissão. 

Caso o trabalhador tenha 
ficado menos que três meses 
no emprego, o cálculo segue 
a média do salário em dois 
meses ou em apenas um mês, 
dependendo do caso. Quem 
ganhava mais que R$ 2.551,96 
recebe o valor máximo de R$ 
1.735,29. Quem ganha até R$ 

A correção de 3,43% 

corresponde à infl ação medida 

pelo INPC no ano passado.

Brasília - O ministro Marco 
Aurélio Mello, do STF, sinalizou 
na sexta-feira (18) que deve 
rejeitar a reclamação apresen-
tada pelo deputado estadual e 
senador eleito Flávio Bolsonaro 
(PSL-SL) para suspender a 
investigação sobre movimen-
tações financeiras atípicas 
do ex-assessor parlamentar 
Fabrício Queiroz e declarar 
ilegais as provas colhidas na 
apuração. Marco Aurélio disse 
à reportagem que a “lei vale 
para todos, indistintamente” 
e lembrou que em casos se-
melhantes negou seguimento 
aos processos - jargão jurídico 
que signifi ca que os pedidos 
foram rejeitados e acabaram 
arquivados. 

Na última quarta-feira (16), 
o vice-presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, atendeu a um 
pedido de Flávio Bolsonaro e 
determinou a suspensão da 
investigação sobre movimen-
tações fi nanceiras de Queiroz. 
A decisão de Fux paralisa a 
apuração e vale até Marco 
Aurélio Mello, relator do pro-
cesso no Supremo, analisar 
o caso depois que o tribunal 
retomar as suas atividades, 
em 1.º de fevereiro.

Ministro Marco Aurélio Mello, 

do STF.

São Paulo - O governador de 
São Paulo, João Doria, anun-
ciou na sexta-feira (18), três 
projetos de desestatização de 
sua gestão frente ao governo 
paulista. Dando início ao plano 
de se desvencilhar de cerca de 
22 mil imóveis atualmente sem 
utilidade, o Estado começará 
a comercializar na bolsa, em 
março, seu primeiro fundo imo-
biliário. Com potencial de até R$ 
1 bilhão, o primeiro fundo tem 
um portfólio de 264 imóveis.

Para 2019, o governo espera 
receitas de cerca de R$ 300 
milhões com a venda desses 
ativos imobiliários, estimou o se-
cretário da Fazenda do Estado, 
Henrique Meirelles. Os recursos 
levantados serão investidos nas 
áreas prioritárias ao governo, 
como saúde e educação, des-
tacou a administração paulista. 

Doria também anunciou que 
todos os tributos paulistas po-
derão ser pagos via cartão de 
crédito. Segundo Meirelles, o 
Estado está em fase fi nal de 
negociação com os bancos 
para assegurar o recebimento 
“o mais rápido possível” dos 
recursos e também para pos-
sibilitar o parcelamento dos 
tributos no cartão.

Governador de São Paulo, 

João Doria.

Bradesco reduz projeção 
para PIB do 1º tri 

São Paulo - O Bradesco redu-
ziu a expectativa para o cresci-
mento econômico do primeiro 
trimestre deste ano. A projeção 
para o PIB passou de expansão 
de 0,7% para 0,3% nos três 
primeiros meses de 2019 em 
relação ao último trimestre de 
2018. Para o quarto trimestre, o 
banco estima leve alta de 0,10%, 
após 0,80% no terceiro.

O banco argumenta que os 
indicadores coincidentes de 
dezembro divulgados até o 
momento apontam para alguma 
perda de tração da atividade 
econômica no fi m do ano pas-
sado. “Reconhecemos que essa 
dinâmica recente sugere que os 
desafi os para a materialização 
do cenário de aceleração do 
ritmo de crescimento do PIB 
no primeiro trimestre deste ano 
possam ser maiores e, por isso, 
atualizamos nossa projeção 
para o período de 0,7% para 
0,3%”, justifi ca. Por enquanto, 
o Bradesco estima crescimento 
de 1,1% para o PIB de 2018 e de 
2,8% para o dado de 2019 (AE).
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Com mais parcerias tecnológicas, Brasil 
quer diversifi car vendas para China

para a China (26,8% do total 
vendido para o exterior) e 
importou US$ 34,7 bilhões 
(19,2% do total). Os principais 
produtos vendidos para o país 
asiático foram soja em grão, 
petróleo bruto e minério de 
ferro. Em contrapartida, as im-
portações brasileiras da China 
concentraram-se em produtos 
manufaturados e em bens de 
capital, como plataformas de 
perfuração ou de exploração 
de minérios.

Em relação à decisão da 
União Europeia (UE) de impor 
restrições a produtos de aço 
brasileiro, os negociadores do 
país atuam para propor que 
a questão seja debatida com 
a Comissão Europeia (braço 
executivo da UE). Por enquan-
to, o governo brasileiro não 
pretende questionar a decisão 
na OMC e preferirá esperar 
uma resposta das autoridades 
europeias (ABr).

questões ideológicas, declarou a 
fonte. A equipe econômica quer 
diversifi car as exportações, es-
timulando a venda de produtos 
de maior valor agregado para o 
mercado chinês e diminuindo a 
participação das commodities.

No ano passado, o Brasil 
exportou US$ 64,2 bilhões 

Fundo imobiliário e pagamento 
de tributos via cartão

O governador lançou ainda 
parcerias público-privadas 
para operação de quatro presí-
dios que já estão em construção 
no Estado. A partir de agora, 
toda a expansão do sistema 
prisional se dará via PPPs, e o 
governo já pretende se associar 
ao setor privado para constru-
ção de três novos complexos, 
afi rmou Doria. Os 171 presídios 
já existentes no Estado de São 
Paulo e outros 8 que estão 
em construção continuarão 
sob gestão estatal, garantiu a 
administração paulista (AE).

Ministro sinaliza que 
deve rejeitar pedido de 

Flávio Bolsonaro

“O que eu tenho feito com 
reclamações semelhantes, as 
que eu enfrentei, eu neguei 
o seguimento (rejeitou o pro-
cesso), porque o investigado 
não teria a prerrogativa de ser 
julgado pelo STF. Não haveria 
usurpação (da competência do 
STF)”, comentou Marco Auré-
lio. “O processo não tem capa, 
tem conteúdo. Não se pode dar 
uma na ferradura, e outra no 
cravo. Ou seja: o procedimento 
tem de ser único. A lei vale para 
todos, indistintamente. Isso é 
república, é democracia”, com-
pletou o ministro (AE).

Seguro-desemprego é 
reajustado em 3,43%, 
indo para R$ 1.735,29

1.531,02 tem direito a 80% do 
salário médio ou ao salário mí-
nimo, prevalecendo o maior 
valor. Para remunerações de 
R$ 1.531,03 a R$ 2.551,96, o 
seguro-desemprego corres-
ponde a R$ 1.224,82 mais 50% 
do que exceder R$ 1.531,02.

O beneficiário não pode 
exercer atividade remunerada, 
informal ou formal, enquanto 
recebe o seguro. O trabalhador 
demitido pode pedir o seguro-
-desemprego pela internet, no 
portal Emprega Brasil (ABr).

Brasília - Em memorando 
enviado para os delegados da Po-
lícia Federal que atuam no con-
trole de armas, o chefe da Divisão 
Nacional de Controle de Armas 
de Fogo (Darm), delegado Eder 
Rosa de Magalhães, alertou sobre 
as “nefastas consequências” que 
o aumento exagerado do número 
de armas nas mãos dos cidadãos 
pode acarretar.

A passagem está presente no 
trecho do documento - uma es-
pécie de orientação geral sobre 
o decreto de fl exibilização da 
posse assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro - em que Maga-
lhães destaca a necessidade 
de uma análise cuidadosa dos 
pedidos para aquisição de mais 
de quatro armas de fogo.

“Nos requerimentos volta-
dos à aquisição de mais de 
quatro armas de fogo, deverá 
haver uma análise aprofunda-
da voltada a sopesar a ‘efetiva 
necessidade’ para aquisição 
e transferência de armas de 
fogo, haja vista as nefastas 
consequências que um aumen-
to exagerado do número de 

armas em poder dos cidadãos 
pode acarretar à incolumidade 
pública”, diz o alerta.

No memorando, o chefe da 
Darm também faz outras expli-
cações. Sobre a necessidade de 
um cofre ou local seguro para 
quem quiser adquirir armas 
em residências com crianças 
ou pessoas com deficiência 
mental, Magalhães esclarece 
que não é preciso comprovar 
a existência do local seguro 
e sim apenas apresentar uma 
declaração. Com isso, os poli-
ciais não precisam fi scalizar as 
residências.

Além disso, o delegado tam-
bém ressalta que, em razão das 
regras objetivas fi xadas no de-
creto de Bolsonaro - morar em 
zona rural ou em zona urbana 
com mais de dez homicídios a 
cada 100 mil habitantes -, as 
autoridades devem presumir 
que há efetiva necessidade para 
todos os brasileiros que tiverem 
o interesse em adquirir armas 
de fogo. A única exigência é 
apresentar um comprovante 
de residência (AE).

Alerta para ‘nefastas consequências’ 
do aumento de armas
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OPINIÃO
Como a relação comercial 

entre China e Estados Unidos 
afeta os demais países 

Os dois principais 

mercados do mundo 

são da China e Estados 

Unidos, vezes como 

compradores, outras 

como vendedores

Por este motivo, é que 
toda e qualquer movi-
mentação dentro dessa 

relação bilateral tem efeitos 
universais, como por exemplo 
se uma determinada com-
modity é sobretaxada entre 
eles, há a possibilidade de um 
outro país que a produz sair 
ganhando. Por mais que esses 
mercados afetem o mundo 
globalizado como um todo, tais 
ações não são tão simples, já 
que dependem de fatores além 
da produção, como a parte 
da logística, custo e tributos 
locais. 

Entretanto, desde a chegada 
da administração Trump, exis-
te uma proposta de fortalecer a 
produção local de produtos, ou 
seja, o governo estadunidense 
deseja que a mercadoria que é 
produzida na China, também 
seja produzida nos Estados 
Unidos. Mas, hoje dentro do 
contexto da globalização, boa 
parte das produções chinesas 
são realizadas também no leste 
asiático, ou seja, essa mudança 
que os Estados Unidos alme-
jam requer toda uma cadeia 
logística, que pela China já foi 
criada com diversos outros 
países que desenvolvem pe-
ças para serem montadas em 
fábricas chinesas, que então 
são exportadas. 

A miopia do governo esta-
dunidense o fez acreditar que 
era possível instalar facilmente 
uma cadeia de produção nesse 
nível, o que o fez entrar em 
guerra comercial com a China, 
ao sobretaxar a importação, 
principalmente de eletrônicos 
a fi m de ver como isso afeta-
ria a indústria local. Só que 
ao instalar essa produção, a 
indústria norte-americana 
enfrentou diversos desafi os, 
como a questão salarial que é 
muito mais alta, relacionamen-
tos com sindicatos e compra 
de matéria prima já que boa 
parte é importada. 

Então, os próprios comerci-
ários começaram a perceber 
que essa cadeia não está 
sendo produtiva para eles e 
que se continuar assim todo 
mundo pode sair prejudicado. 

Os Estados Unidos viraram o 
centro de design, criação e 
desenvolvimento de diferentes 
segmentos, mas os centros de 
produção realmente acabam 
sendo em países de baixo cus-
to. Como a China não gostou 
da postura do governo Trump, 
seus governantes se posicio-
naram de forma a enfrentar 
e sobretaxar a chegada, por 
exemplo, de soja, milho e in-
sumos que ela é acostumada a 
comprar dos Estados Unidos. 

Por conta disso, houve um 
limbo durante alguns meses, 
mas durante um encontro em 
Buenos Aires, os presidentes 
Donald Trump e Xi Jiping resol-
verem estabelecer uma pausa 
nessa guerra comercial porque 
perceberam que ninguém vai 
ganhar nada, e combinaram 
de fazer a troca de alguns 
produtos e insumos para ver 
como esse relacionamento 
pode acontecer. 

O governo chinês se compro-
meteu a comprar commodities 
norte-americanas, o que pode 
gerar grandes oportunidades 
de aumentar o desenvolvimen-
to dessas negociações e torná-
-las mais tranquilas. Mas isso 
ainda pode afetar os demais 
países. Se a guerra comercial 
se fi rmasse, ainda que ruim em 
alguns aspectos, poderia ser 
boa para que o Brasil pudesse 
se destacar como parceiro de 
commodities da China. 

Ainda assim, teriam que ser 
levadas em conta a capacidade 
do mercado brasileiro, como 
também questões de produção 
e clima. Levando em conside-
ração que a China já é um dos 
principais compradores de 
commodities de vários países. 
Todo esse desejo geopolítico e 
comercial afeta outras partes 
da indústria do comércio, prin-
cipalmente a logística. Se há de 
fato uma mudança de relação 
de compra e venda entre dois 
países, há também na rota de 
navios, além de cambiais. 

Com isso em mente, é neces-
sário estar com atenção para 
acompanhar os próximos capí-
tulos dessas negociações para 
entender o que pode acontecer 
no comércio exterior mundial. 

(*) - Graduado em Administação 
de Empresas pela Universidade 
de Harvard, possui MBA na FGV 

em General Management e pós 
em Finanças. Membro junto 

ao ecossistema de inovação e 
empreendedorismo digital, é 

conselheiro da LogComex
(www.logcomex.com).

Almir Neves (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
6ª Edição da TecnoMultimídia InfoComm 
Brasil 2019 acontecerá em Abril
@Com o objetivo de reunir os melhores distribuidores e fabricantes 

nacionais e internacionais do setor AV, além de sinalização digital, 
automação residencial, iluminação e domótica, a TecnoMultimídia 
InfoComm Brasil 2019 (TMI), promovida pela Latin Press, Inc. e a 
AVIXA - The Audiovisual and Integrated Experience Association - 
chega a sua 6ª edição repleta de novidades para compartilhamento de 
conhecimento e networking. A maior feira da indústria de áudio, vídeo, 
iluminação, automação e sistemas profi ssionais integrados do país 
acontecerá entre os dias 2 e 4 de Abril, das 13h às 20h, em novo local. 
Dessa vez, o Transamerica Expo Center sediará o importante encontro.

Solução antiespionagem com foco em 
proteção de celulares
@A Indra, empresa global de consultoria e tecnologia líder na Es-

panha e América Latina, desenvolveu um novo sistema com foco 
em proteção de celulares contra o roubo de informações sensíveis. 
Destinada principalmente para órgãos públicos e empresas, a Com-
Sec recentemente foi adotada pela Administração espanhola como 
forma de minimizar o roubo de informações. A solução se diferencia 
por ser muito simples e fácil de utilizar. É compatível com qualquer 
sistema operacional e modelo de smartphone ou tablet e criptografa 
comunicações de voz, mensagens e arquivos enviados. Além disso, 
permite estabelecer chamadas de vídeo e criar salas de comunicação 
para manter as reuniões seguras (www.indracompany.com).

Capítulos tratam da experiência 
do Laboratório Aberto de 
Interatividade e da cultura digital 

Criado em 2016 na Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), o Laboratório 

Aberto de Interatividade para a Disseminação 
do Conhecimento Científi co e Tecnológico 
(LAbI) já passou por fases diferentes em re-
lação às estratégias utilizadas para aproximar 
o conhecimento de públicos diversifi cados, 
mas uma característica permeia a trajetória 
do Laboratório desde a sua fundação: a busca 
por construir narrativas que promovam essa 
aproximação a partir de elementos familiares 
a esses diferentes públicos. Essa experiência 
agora está registrada no capítulo intitulado 
"Cultura científi ca e cibercultura: a experiên-
cia do Laboratório Aberto de Interatividade 
(LAbI) com narrativas de Ciência nos espaços 
físico e virtual", que integra livro lançado no 
fi m de 2018, com o título "Produção e difusão 
da Ciência na cibercultura: narrativas em 
múltiplos olhares".

A obra, publicada pela Editora da Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (Edi-

Publicação de pesquisadores da UFSCar aborda 
cultura científi ca 

com a Orquestra Experimental da UFSCar; 
e produções pensadas especifi camente para 
o diálogo com o público em redes sociais. 
A autoria é de Adilson Jesus Aparecido de 
Oliveira, docente do Departamento de Física 
(DF) da UFSCar e Coordenador Geral do 
LAbI; Mariana Rodrigues Pezzo, jornalista 
na UFSCar e Coordenadora Executiva do 
Laboratório; e Tárcio Minto Fabrício, pós-
-doutorando e Coordenador de Conteúdo 
do LAbI.

As primeiras páginas da obra, incluindo 
sumário e apresentação dos capítulos, 
estão disponíveis neste link https://bit.
ly/2RzukFv.

tus), reúne pesquisas e refl exões sobre 
a divulgação da produção científi ca e os 
desafi os envolvidos, de autoria de pesqui-
sadores de diferentes formações, áreas 
do conhecimento e regiões brasileiras. 
Mais especifi camente, os trabalhos visam 
discutir fenômenos e processos que têm 
caracterizado a produção e a difusão da 
Ciência na cibercultura. Para tanto, os 
capítulos estão organizados em três eixos 
principais: Cultura científi ca, comunicação 
e cibercultura; Produção, difusão e comu-
nicação científi ca; e Produção científi ca e 
processos formativos.

Inserido na primeira temática, o capítulo 
produzido pelo LAbI tem uma introdução 
teórica sobre cultura científi ca e outros 
conceitos relevantes à compreensão dos 
desafios e oportunidades presentes no 
contexto atual de difusão do conhecimento 
científi co. Em seguida, exemplifi ca como o 
Laboratório vem enfrentando esses desafi os 
a partir de projetos selecionados, como as 
radionovelas de divulgação científi ca; a série 
de videocasts da chamada "Trilha da Luz", 
voltada às crianças; o concerto multimídia 
"Infi nito em todas as direções", uma parceria 

O Rio foi selecionado para concorrer à vaga em 2014, e 

disputou com Paris e Melbourne.

O Rio de Janeiro foi escolhido para sediar em 2020 o 27º 
Congresso Mundial de Arquitetos, evento que pela primeira 
vez dará à cidade-sede o título de Capital Mundial da Ar-
quitetura. O anúncio foi feito na sexta-feira (18) na sede da 
Unesco, em Paris. O congresso acontece a cada três anos 
e, a partir da próxima edição, toda a cidade que sediá-lo 
será considerada capital mundial da arquitetura. O Rio foi 
selecionado para concorrer à vaga em 2014, e disputou com 
Paris e Melbourne.

O evento será realizado entre 19 e 26 de julho de 2020 e é 
promovido pela União Internacional dos Arquitetos (UIA). 
Estarão reunidos no Rio arquitetos e urbanistas do mundo 
todo para discutir temas como planejamento urbano, cultura, 
mobilidade, obras públicas e construção de cidades inclusivas. 
A expectativa é de que cerca de 25 mil pessoas venham à 
cidade para participar do congresso. Será a primeira vez que 
o evento será realizado no Brasil, e o presidente do Instituto 
de Arquitetos Brasileiros, Nivaldo Andrade, ressalta que a 
cidade é uma referência por abrigar trabalhos de nomes como 
Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx e Lúcio Costa.

“A cidade é também uma referência de desafi os contem-
porâneos para os arquitetos e de experiências positivas no 
campo do urbanismo, a exemplo dos programas de urbanização 
de favelas. Podemos dizer que o Rio sintetiza características 

A maioria dos imigrantes que ingressa no território brasileiro busca seguir para outros estados e 

países. A Colômbia é o local mais procurado.

A decisão foi anunciada 
pelo ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Sil-

va, e o governador de Roraima, 
Antonio Denarium. Eles e mais 
quatro ministros visitaram as 
instalações usadas pela opera-
ção em Boa Vista. 

Na sexta-feira (18), Dena-
rium,  Azevedo e Silva, e os mi-
nistros da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta,  Educação, Ricardo 
Vélez, Cidadania, Osmar Terra, 
e CG, Wagner Rosário, irão 
até a fronteira do Brasil com 
a Venezuela. As autoridades 
vão verificar as instalações 
no município de Pacaraima. 
O município é considerado a 
principal porta de entrada dos 
imigrantes que vêm da Vene-
zuela. Foi ali que, em agosto 
do ano passado, um grupo de 
venezuelanos foi atacado.  

Lançada pelo governo federal 
no início de março de 2018, no 
esforço de combater a crise 
humanitária provocada pela 
onda migratória venezuelana, 
a ‘Operação Acolhida’ é co-
ordenada pela Força-Tarefa 
Logística Humanitária, uma 
iniciativa que reúne vários 
ministérios e órgãos federais, 
estadual e municipais. As ações 
de apoio aos venezuelanos 
que chegam ao Brasil, fugin-
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Governo prorroga por um ano 
‘Operação Acolhida’ a venezuelanos
A ‘Operação Acolhida’, que recebe e promove a interiorização de imigrantes e refugiados venezuelanos, 
será prorrogada até março de 2020, sem possibilidade de fechamento da fronteira com a Venezuela

do da crise econômica e da 
instabilidade política, incluem 
o fornecimento de refeições, 
abrigo e cuidados médicos, a 
regularização da situação dos 
imigrantes que manifestem o 
desejo de permanecer no Brasil 
e a redistribuição das famílias 
para outras regiões.

Os ministros e o governador 
ressaltaram a preocupação com 
a dependência energética do 
estado em relação à Venezuela, 
que abastece a região: metade 
da eletricidade consumida em 

Roraima vem do país vizinho. O 
restante é produzido por usinas 
termelétricas e custa cinco 
vezes mais que a hidrelética. 
Segundo o governador, uma 
solução é a retomada da cons-
trução da linha de transmissão 
de sai da usina de Tucuruí, no 
Amazonas, até Boa Vista. São 
700 km de obras, abandonadas 
desde 2011 e que, quando 
forem retomadas, devem de-
morar três anos para serem 
concluídas.

Na região do Linhão do Tucu-

ruí entram cerca de 500 a 600 
venezuelanos por dia em busca 
de abrigo e oportunidades no 
Brasil. Menos de 5% deles fi cam 
em Roraima. A maioria segue 
para outros estados e países. A 
Colômbia é o local mais procu-
rado. Desde 2017, 180 mil ve-
nezuelanos migraram passando 
por Pacaraima. Segundo os 
levantamentos mais recentes, 
desse total 5,8 mil estão em 
Roraima e 4,2 mil foram levados 
para mais 15 estados, por meio 
da interiorização (ABr).

Unesco anuncia Rio como primeira 
Capital Mundial da Arquitetura

encontradas em cidades não só do Brasil, mas de diversos 
países do mundo”, afi rma ele. O prefeito Marcelo Crivella 
prometeu se empenhar em transformar 2020 em um marco 
na história cultural da cidade, que é marcada pela diversidade 
de infl uências (ABr).
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alerta para os riscos
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Recentemente lançada 

no Netfl ix, a série ‘You’ 

(Você em português), 

traz à tona a questão 

dos riscos da exagerada 

exposição nas redes 

sociais

O protagonista, Joe Gold-
berg retrata um stalker, 
termo utilizado para 

defi nir pessoas que são obce-
cadas em perseguir alguém, 
seja de maneira on-line ou 
off-line, pesquisando sobre sua 
vida e, por vezes, descobrindo 
detalhes íntimos com uma 
simples observação de suas 
redes sociais. A série retrata, 
de maneira clara, como é pos-
sível descobrir grande parte do 
passado e detalhes pessoais de 
um indivíduo, apenas com uma 
breve análise de suas fotos e 
publicações nas redes sociais. 

Traz, também, alertas como a 
importância do uso de senhas 
nos celulares e computadores, 
o cuidado com a apresentação 
da própria geolocalização e 
os riscos presentes após a 
publicação de fotos e demais 
postagens (que fornecem mais 
informações do que realmente 
se deseja revelar). Um ponto 
interessante apresentado nos 
episódios, é que Joe não é um 
hacker com grande conheci-
mento técnico em informática, 
e mesmo assim, consegue 
desvendar toda uma vida, pois 
utiliza bem as ferramentas de 
busca e realiza uma profunda 
análise dos perfi s nas redes 
sociais. 

Adverte-se, portanto, que 
um criminoso também pode ter 
acesso a todas essas informa-
ções on-line, mesmo não sendo 
um “expert” em informática.

Ainda na trama, é possível 
refl etir sobre a quantidade de 
fotos e vídeos que hoje são 
produzidos - com a praticidade 
das câmeras nos smartphones 

- em momentos mais descon-
traídos, como em festas e em 
bares, contudo, estes registros 
podem ser utilizados para uma 
extorsão ou para destruir uma 
reputação.

Alerta-se, também, como é 
importante alterar as senhas 
das contas de e-mail e das 
redes sociais quando se perde 
ou se tem o celular furtado ou 
roubado, pois, além de evitar 
que outra pessoa tenha acesso 
a todas as suas informações 
sigilosas, impede que este 
indivíduo venha a se passar 
por você. 

Portanto, estas reflexões 
causadas pela série ‘You’ de-
vem ser transformadas em 
ações de cautela, uma vez que 
as redes sociais e a exposição 
virtual revelam muitas infor-
mações, as quais, inclusive, já 
são usadas por sequestradores, 
ladrões e criminosos que as 
utilizam para o cometimento 
de todo tipo de golpes pela 
internet, além de servir de 
justifi cativa para demissões e 
até para acusações criminais. 

Apesar disso, a exposição 
virtual, que já é gigantesca, 
cresce a cada dia. 

Por fi m, reitera-se que se 
deve evitar postar fotos que 
revelem detalhes da própria 
vida, tais como de uniforme, 
em viagens e restaurantes, 
com os carros que possui, da 
residência, no local onde tra-
balha, etc., além de se adotar 
a necessária cautela com a 
marcação da geolocalização. 

Há que se ter sempre muito 
cuidado ao utilizar a internet, 
pois tais postagens podem 
estar sendo acompanhadas 
por um stalker ou até por um 
criminoso.

 
(*) - Advogado Criminalista, 

especialista em Cibercrimes, 
Coordenador e Professor do Curso de 
Direito Digital e Cibercrimes da FMU, 

Presidente da Comissão Nacional 
de Estudos dos Cibercrimes da 

Associação Brasileira dos Advogados 
Criminalistas (ABRACRIM).

Luiz Augusto Filizzola D’Urso (*)

A - Liderança para Mulheres
A ‘Elas’ é primeira escola de liderança feminina do Brasil e oferece um 
curso de três meses voltado para mulheres que desejam assumir posições 
de destaque na sociedade e no trabalho, utilizando técnicas estratégicas 
desenvolvidas no programa. O programa trabalha o autoconhecimento e 
a autoconfi ança da mulher, conferindo a ela ferramentas imprescindíveis 
para uma liderança sábia e assertiva em qualquer esfera da vida. Além 
do curso carro-chefe da ‘Elas’, para as empreendedoras ainda oferece 
workshops, palestras e imersões gratuitas com diversas temáticas dife-
rentes durante todo o ano e em várias cidades do país. A ‘Elas’ nasceu 
tem como missão ser referência no desenvolvimento de mulheres no 
Brasil. Mais informações: (https://programaelas.com.br/). 

B - Mercado de Arte
A Artluv é uma plataforma que conecta artistas a clientes e amantes de 
arte, em um ecossistema único, com o objetivo de expandir o mercado 
de arte no Brasil. Fundado em 2017, a Artluv une, em um mesmo espaço, 
marketplace, portal de notícias culturais, cursos e uma agenda virtual com 
os principais eventos artísticos do País, inclusive oferecendo a venda de 
ingressos. Escolas de arte e museus também podem criar suas páginas 
de forma gratuita. Os mais de 300 artistas cadastrados passaram por uma 
rigorosa curadoria feita por especialistas nacionais e norte-americanos. 
O site e possui uma demanda diária de novos portfólios.com cerca de 15 
transações por semana. Saiba mais em: (https://artluv.net/).

C - Alternativa ao Instagram
O aplicativo Status tem como proposta permitir que os usuários per-
sonalizem o que querem visualizar em sua linha do tempo. Disponível 
para Android e iOS, a novidade se apresenta como uma alternativa 
ao Instagram e traz uma série de recursos de customização. É uma 
rede social que se adapta aos interesses e à localização de cada um. 
Dessa forma, o usuário tem a liberdade de ver no seu feed apenas 
o que ele quiser e das localidades que desejar. Também é possível 
personalizar a cor da linha do tempo e selecionar interesses preferidos 
entre mais de 30 temas. Recursos como chamadas de áudio e vídeo, 
publicações e comentários multimídia, e posts em ordem cronológica 
também estão disponíveis. Saiba mais em: (https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.plugapps.status).

D - Construção e Arquitetura
O credenciamento para visitantes da 25ª edição da Feicon Batimat já 
está disponível. O evento, que este ano acontece de 9 a 12 de abril 

das 10h às 20h, no São Paulo Expo, traz uma série de experiências 
focadas em conteúdo, inovação, relacionamento e negócios, que 
visam agregar ainda mais a visita dos profi ssionais do setor. O salão 
internacional da construção e arquitetura continua vivenciando nesta 
edição um novo momento, ao reunir mais de 700 empresas expo-
sitoras agrupadas em 4 macro setores – acabamentos, estruturas, 
instalações e externos. Para fazer o credenciamento, basta acessar  
(www.feicon.com.brCredenciamento/), preencher o formulário e 
imprimir a credencial.

E - Navios de Cruzeiro
O número de cruzeiristas pelo mundo deve chegar a 30 milhões em 
2019, um aumento de 6% com relação aos 28,2 milhões embarcados 
em 2018. Até junho, serão exatos 272 navios de cruzeiros em ope-
ração, por conta da abertura de 18 novas embarcações. Esses são 
dados Cruise Lines International Association, que divulgou estudo 
que projeta tendências e números da indústria para este período. 
Segundo o levantamento, são mais de 1.108.676 pessoas empregadas 
no setor de cruzeiros em todo o mundo, o que representou US$ 45,6 
bilhões em salários e US$ 134 bilhões em gastos em 2017. O Caribe 
deve continuar na liderança, com 34,4% das rotas, seguido do Me-
diterrâneo, com 17,3%. A  América do Sul esboça leve crescimento 
de 2 para 2,3%.

F - Acesso à Wall Street
Ter a chance de acessar um mercado de ações internacional e que 
reúne as maiores empresas do mundo é um objetivo distante para 
a maioria das pessoas e, também, um assunto que gera interesse e 
curiosidade. Para mudar essa perspectiva, a plataforma global Stake 
disponibiliza um novo mundo de possibilidades com investimentos no 
mercado de ações americano – onde estão concentrados os papéis de 
empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e muitas outras. 
A Stake permite que os investidores comuns – que não possuem 
grandes fortunas, possam acessar ações diretamente de Wall Street 
cortando toda a burocracia que existe para abrir uma conta em uma 
corretora de investimentos nos EUA. Mais informações: (https://
hellostake.com/br).

G - Vídeo e Entretenimento
A Vivo anuncia mais uma iniciativa que reforça sua estratégia de 
distribuidora de conteúdo. Depois das parcerias com NBA, NFL, 
Amazon Prime Video e TIDAL, a empresa amplia seu portfólio com o 

lançamento de 5 novos serviços. A partir de agora, qualquer cliente 
com celular da Vivo pode assinar os serviços de streaming FOX+, Te-
lecine Play, Discovery Kids On, FOX Sports e WatchESPN e ver seus 
programas favoritos da TV paga em diferentes telas, como celular e 
tablet. O anúncio de hoje facilita o acesso a milhares de conteúdos, 
pois o cliente tem a liberdade de contratar o serviço que desejar, além 
de ter a facilidade de pagar diretamente na conta de celular ou por 
meio de créditos pré-pagos. 

H - Hotelaria e Alimentação
Iniciativa da Associação Brasileira dos Fornecedores para Hotéis, Res-
taurantes e Similares, a Hospitality Business Fair ocorre entre os dias 
25 e 27 de setembro, no Expo Center Norte. Focada nos fornecedores 
da hotelaria e alimentação, a feira será dividida em segmentos como 
móveis, colchões, cama, mesa e banho, amenities, lazer, equipamentos 
leves para copa e cozinha e pesados para cozinha industrial, alimentos 
e bebidas, decoração, refrigeração, fi tness e tecnologia, entre outros, 
reunindo cerca de 200 expositores. A iniciativa deve transacionar cerca 
de R$ 1 bilhão em acordos fechados durante e nos dez meses seguintes 
ao evento. Harus, Socimol, Saga Systems Brasil, Impercap Saunas e 
Aquecedores, Hosptel e Mult-Grill Express são alguns dos expositores 
já confi rmados. 

I - Cultura Praiana
A praia dos paulistanos, Av. Paulista, receberá o maior festival de 
cultura surf do país: Festivalma. A 13ª edição do evento ocupará 
a sede do Centro Cultural Fiesp entre os dias 25 de janeiro e 3 de 
fevereiro com arte, música, cinema e uma programação completa 
sobre o tema “Brasil do Surf”. O público poderá acompanhar a tra-
dicional Mostra Internacional de Arte e Cultura do Surf, o Festival 
Almasurf de Cinema e dois dias de shows musicais, com apresentações 
da Nomade Orquestra, Black Alien, Bixiga 70 e Cynthia Luz– tudo 
gratuitamente. Celebrar o surf brasileiro, esta a razão do tema, ‘O 
Brasil do Surf’. Temos dois campeões mundiais e estamos prestes 
a sermos bicampeões. Saiba mais: (http://www.almasurf.com.br/
festivalma/).

J - Banco de Provas Verde
A GE Celma, unidade de aviação da GE no Brasil, acaba de dar mais 
um importante passo para transformar o seu novo empreendimento 
de testes de motores aeronáuticos, localizado em Três Rios (RJ), 
em um “Banco de Provas Verde”.  A empresa investiu no plantio de 
mais de 2 mil árvores, em uma área de 8 mil m², que faz parte do 
terreno da recém-inaugurada célula de testes – considerada uma das 
maiores e mais modernas do mundo e capaz de revisar uma média 
de 700 motores por ano. A região ganhou espécies de recobrimento 
e de diversidade, incluindo árvores Jacarandá-da-Bahia, ameaçada 
de extinção. O plantio fez parte do Projeto Executivo de Reposição 
Florestal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
da Prefeitura de Três Rios.

A - Liderança para Mulheres
A ‘Elas’ é primeira escola de liderança feminina do Brasil e oferece um

das 10h às 20h, no São Paulo Expo, traz uma série de experiências 
focadas em conteúdo, inovação, relacionamento e negócios, que 
visam agregar ainda mais a visita dos profissionais do setor O salão

IGP-M 
mantem-se
estável na 
segunda 
prévia de 
janeiro

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M), usado 
como referência para o rea-
juste dos contratos de aluguel, 
manteve-se praticamente 
estável, registrando defl ação 
(queda de preços) 0,01% na 
segunda prévia de janeiro.

Na segunda prévia de de-
zembro de 2018, a defl ação 
havia sido de 1,15%. A infor-
mação foi divulgada na sexta-
-feira (18) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), no Rio 
de Janeiro.

A defl ação mais moderada 
foi provocada por aumentos 
nos três subíndices que com-
põem o IGP-M. O Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, conti-
nuou com defl ação, mas a 
queda de preços fi cou menos 
intensa de dezembro (-1,74%) 
para janeiro (-0,26%). O Índi-
ce de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, passou 
de uma defl ação de 0,05% na 
prévia de dezembro para uma 
infl ação de 0,49% em janeiro. 
Já o Índice de Custo da Cons-
trução teve aumento em sua 
taxa de infl ação, de 0,1% para 
0,38% no período (ABr).

Os comandos das empresas 
Nissan e Mitsubishi Motors 
estudam processar o ex-
-presidente Carlos Ghosn, o 
executivo franco-brasileiro 
de 64 anos. As montadoras o 
acusam de receber compensa-
ção indevida de joint venture. 
Segundo as empresas, o exe-
cutivo recebeu cerca de US$ 
9 milhões. De acordo com as 
montadoras, o dinheiro foi 
pago sob um contrato assinado 
por Ghosn com a joint venture, 
sem a aprovação do conselho 
de administração.

Ghosn chefi ou a empresa 
na Holanda foi membro de 
seu conselho junto com o 
presidente da Nissan, Hiroto 
Saikawa, e o CEO da Mitsu-
bishi Motors, Osamu Masuko. 
Saikawa e Masuko disseram 
que desconheciam a remu-
neração de Ghosn e que não 
receberam subsídios da joint 
venture.

Executivo franco-brasileiro, Carlos Ghosn.

A Casa Branca cancelou a participação 
de toda a delegação dos Estados Unidos no 
Fórum Econômico Mundial de Davos, que 
começa nesta terça-feira (22) e vai até sexta 
(25), por causa da paralisação do governo 
federal.

O presidente Donald Trump já havia anun-
ciado que não participaria do evento, mas a 
Casa Branca também desmarcou as presenças 

dos secretários de Estado, Mike Pompeo, e do 
Tesouro, Steven Mnuchin.

O governo americano está paralisado desde 
22 de dezembro, em função do impasse sobre a 
construção do muro na fronteira com o México. 
Trump exige que o Orçamento destine US$ 
5,7 bilhões para a obra, mas os democratas, 
que comandam a Câmara dos Representantes, 
rechaçam a ideia (ANSA).

A economia italiana 
corre o risco de voltar 
a entrar em recessão 
técnica, segundo 
boletim divulgado na 
sexta-feira (18) pelo 
Banco da Itália - o 
banco central do país 
europeu

O Produto Interno Bruto 
(PIB) sofreu queda de 
0,1% no terceiro trimes-

tre de 2018 e, de acordo com o 
relatório, não há sinais de que a 
situação tenha melhorado nos 
três meses seguintes.

“Depois que o crescimento 
se interrompeu, no terceiro tri-
mestre, os indicadores conjun- País já teve desempenho negativo do PIB no terceiro trimestre.
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Itália corre risco de entrar em 
recessão, diz banco central

turais disponíveis sugerem que 
a atividade pode ter diminuído 
ainda mais no quarto [trimes-
tre]”, diz o boletim do Banco da 
Itália. Bastam dois trimestres 
consecutivos de queda no PIB 
para o país entrar em recessão 
técnica. 

Além disso, a instituição redu-
ziu de 1% para 0,6% a projeção 
de crescimento da economia 
em 2019, número abaixo da 
expectativa do governo (1%), 
que torce por uma expansão 
mais robusta para conseguir fi -
nanciar seus programas sociais 
sem elevar a dívida pública, a 
segunda maior da zona do euro. 
Recentemente, o ministro do 
Trabalho e vice-premier da 
Itália, Luigi Di Maio, disse que 
o país poderia viver um novo 
“boom” econômico (ANSA).

Nissan e Mitsubishi 
estudam processar Ghosn

A Nissan e a Mitsubishi 
informam que consideram o 
pagamento ilegal e que tomarão 
medidas, incluindo a opção de 
entrar com uma ação contra 
Ghosn por danos. Os promoto-

res de Tóquio indiciam Carlos 
Ghosn por alegada violação 
agravada de confi ança, bem 
como subnotifi cação de sua 
compensação da Nissan. O 
executivo nega as acusações.

Governo dos Estados Unidos não terá 
representantes em Davos
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A estratégia do governo 
e o planejamento da 

aposentadoria

É hora de se planejar 

com calma e aguardar o 

que está por vir

A reforma previdenciária 
será a grande pauta do 
governo eleito no seu 

ano inicial e o seu primeiro 
passo poderá ocorrer por meio 
de medidas provisórias (MPs), 
por conta da maior facilidade 
de aprovação perante o Con-
gresso. Este também será o 
termômetro do ministro Paulo 
Guedes para a aceitação de seu 
plano econômico.

A MP é um instrumento que 
possui força de lei, adotada 
pelo presidente em casos de 
relevância e urgência. Seu 
efeito é imediato e possui prazo 
de sessenta dias (podendo 
ser prorrogadas por mais ses-
senta). Porém, para se tornar 
lei, precisa da aprovação do 
Congresso. Deve obrigatoria-
mente passar pelas duas casas: 
a Câmara e o Senado.  

A reforma por meio de MP, 
embora tenha força imediata 
de lei, não é verdadeiramente 
uma lei, no sentido técnico 
estrito do termo, por não ter 
passado por processo legislati-
vo prévio à sua formação. Este 
seria um teste para o atual go-
verno, pois precisaria de força 
no Congresso para que as suas 
modifi cações efetivamente se 
tornassem leis. 

Caso isso se concretize, os 
próximos passos poderão ter 
medidas mais austeras, como 
as emendas constitucionais, 
que modifi cam as disposições 
constitucionais que protegem 
a seguridade social. Ainda há 
um plano B, conforme noticia-
do, que seria deixar de lado 
qualquer reforma e partir para 
a desvinculação dos gastos 
públicos para resolver o défi cit 
da previdência.

Contudo, a realização de uma 
reforma é o mais esperado e o 
assunto mais comentado, seja 
em rodas de juristas, econo-
mistas, até os almoços de fi nais 
de semana e conversas em 
mesas de bar. Todos querem 
saber o que mudaria com ela 
e como isso afetaria a sua vida 
e de seus familiares. De início, 
há apenas uma certeza: quem 
já está aposentado não teria 
o seu benefício alterado ou 
reduzido.

O grande foco seria o fi m da 
aposentadoria por tempo de 
contribuição, pois, desde o 
Governo Temer, a luta é para 
que haja uma idade mínima 
nas aposentadorias. De início, 
o noticiado é de que seria 
necessário que os homens tra-
balhassem até os 65 anos e as 
mulheres, até os 62, mas ainda 
não existe nada de concreto. 
São rumores, suposições e isso 
traz uma corrida desnecessá-
ria dos trabalhadores para se 
aposentarem. 

Aqueles que já possuem 
direito a uma aposentadoria 
integral podem procurar o 
INSS para se aposentar, porém, 
os que ainda não atingiram tais 
condições, devem planejar sua 
aposentadoria, pois inúmeros 
segurados tiveram perdas em 
2016 e 2017 na concessão de 
seus benefícios em razão do 
medo de uma reforma que 
difi cultasse o seu direito. Isso 
no futuro tem se mostrado um 
grande erro. Um outro grupo 
de trabalhadores que não se-
riam atingidos são os que hoje 
já possuem o tempo de serviço 
necessário para se aposentar, 
pois estes possuem direito 
adquirido a aposentadoria. 

Agora, os que ainda não 
cumpriram os requisitos e 
estão perto da aposentadoria, 
devem planejar o benefício 
da seguinte forma: obter seu 
Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais (CNIS), todos 
os seus carnês, carteiras de 
trabalho, documentos que lhe 
garantam aumentar o tempo de 
contribuição (PPPs, certidão 
de colégio técnico, prestação 
de serviços militares, entre 
outros) e realizar a contagem 
do tempo de contribuição. 
Após tal contagem, devem 
aguardar que as regras sejam 
mais claras.

Ressalto que haveria ainda 
uma regra de transição para 
benefi ciar os trabalhadores 
que contribuem para o sistema 
e estão perto da aposentadoria. 
Tal regra de transição, ou pedá-
gio, garantiria aos trabalhado-
res um “meio termo” às regras 
atuais e a uma eventual regra 
nova mais rígida, garantindo 
condições mais brandas para 
a concessão de seu benefício.

(*) - É especialista em Direito 
Previdenciário e sócio do escritório 

Aith, Badari e Luchin Advogados.

João Badari (*)

O presidente Jair Bolsonaro 
divulgou na sexta-feira (18) 
na sua conta pessoal do Twit-
ter, link do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) que identifi ca 
os 11 países que usaram recursos 
do banco e as razões para esse 
empréstimo. “Ainda vamos bem 
mais a fundo! BNDES divulga 
interessante link identifi cando 
os países que usaram os recursos 
fi nanceiros do Brasil e os motivos 
dos empréstimos. Tire suas con-
clusões, escreveu na rede social.

A página do BNDES apresen-
ta o detalhamento de contratos 
com Angola, Argentina, Costa 
Rica, Cuba, Equador, Gana, 
Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Moçambique, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, 
Venezuela. Segundo o banco, 
o país ou empresa importado-
ra assume a responsabilidade 
de pagar o fi nanciamento ao 
BNDES, com juros, em dólar 

Na campanha eleitoral, Bolsonaro afi rmou que iria “abrir a 

caixa preta do BNDES”.

Ordem Nacional a 
Netanyahu

O presidente Jair Bolsonaro con-
cedeu a Ordem Nacional do Cruzei-
ro do Sul, no grau de Grã-Cruz, ao 
primeiro-ministro de Israel, Benja-
min Netanyahu. O decreto com a 
concessão foi publicado no Diário 
Ofi cial da União de sexta-feira (18). 
A concessão ocorre menos de um 
mês depois da primeira visita de 
Netanyahu ao Brasil. Na ocasião, 
ele classifi cou o país como “grande 
potência”, lembrando que reúne a 
quinta maior população mundial.

A mensagem foi postada em sua 
conta no Twitter. “É uma grande 
mudança com Bolsonaro. Estou 
contente por podermos começar 
uma nova era entre Israel e a 
grande potência chamada Bra-
sil”, disse Netanyahu. Durante a 
visita, Bolsonaro e Netanyahu se 
reuniram, o primeiro-ministro e a 
mulher passearam pelas praias do 
Rio de Janeiro, provaram comidas 
e bebidas brasileiras. O presidente 
brasileiro manifestou a intenção de 
viajar a Israel (ABr).

Desde 2017, o projeto aprova-
do pelo Senado que aperfeiçoa 
a Lei de Execução Penal está 
parado na Câmara. A proposta 
tem como um dos seus princi-
pais objetivos atacar proble-
mas enfrentados pelo sistema 
carcerário brasileiro, como a 
superlotação de presídios, a 
informatização e a ressociali-
zação de detentos. Em 19 de 
dezembro passado, o projeto 
foi um dos temas da sabatina da 
conselheira Maria Tereza Uille 
Gomes, em sua recondução ao 
Conselho Nacional de Justiça. 

Em seu entendimento, a 
aprovação do projeto seria 
importante para a gestão do 
sistema prisional. Ela destacou 
no novo texto a prerrogativa 
do STF sobre o controle de 
superlotação em presídios. “No 
caso de um presídio superlota-
do, o que fazer? Só quem pode 
assinar o alvará de soltura com 
a progressão antecipada é o Ju-
diciário. Se existe superlotação 
e ofensa aos direitos humanos, 
teria o Judiciário, então, que 
verifi car quais são os presos que 
estão mais próximos da porta 
de saída?”, indagou. 

Da mesma forma, o relator 
do projeto, senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), obser-
vou que “o sistema carcerário 
nacional encontra-se em situ-
ação crítica”. Ele destaca que 
a proposta ataca uma série de 
problemas estruturais do sis-
tema carcerário, como excesso 
de presos provisórios; a falta de 
vagas para cumprimento dos 

Excesso de presos em Águas 

Lindas de Goiás: país tem 

metade das vagas necessárias 

para acomodar população 

carcerária.

Em seguida, será realizada 
sessão para a eleição dos 
cargos da Mesa do Sena-

do. A sessão de posse dos se-
nadores é relativamente rápida, 
não há discurso dos parlamen-
tares, apenas a fala do senador 
que irá presidir a sessão, como 
explica o secretário-geral da 
Mesa, Luiz Fernando Bandeira.

“A posse não tem discurso ne-
nhum, exceto o presidente da 
sessão, que deverá fazer talvez 
um pronunciamento, mas algo 
curto e depois basicamente 
ele chama nominalmente os 
senadores para que façam o seu 
juramento um a um para que se 
declarem empossados”. Ban-
deira ainda traz uma novidade 
sobre quem deve presidir os 
trabalhos. Como único membro 
da Mesa do Senado da legisla-
tura anterior ainda no Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
deve comandar os trabalhos.

Nas últimas eleições dois se-
nadores por estado foram elei-
tos e uma renovação histórica 
foi registrada: das 54 vagas em 
disputa, 46 serão ocupadas por 
novos nomes, uma renovação 
de mais de 85%. As bancadas 

A posse dos novos senadores eleitos deve seguir o mesmo protocolo da cerimônia ocorrida em 2015, 

data da última renovação na Casa.

Projeto facilita venda 
de antibióticos

Pessoas que moram em locais 
sem serviço regular de saúde pú-
blica poderão comprar antibióticos 
sem receita médica. É o que prevê 
o projeto  que está em análise na 
Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado. A intenção é garantir o 
tratamento em locais com difi cul-
dade de acesso a serviços médicos.

“O que precisamos, claro, é 
de saúde com acesso gratuito e 
universal para que todos tenham 
diagnóstico e prescrição médica. 
Mas, enquanto esse sonho não se 
concretiza, precisamos garantir 
o acesso da população a esses 
medicamentos em localidades que 
não possuam atendimento médico 
e serviço de saúde pública regu-
lar”, explicou o senador Guaracy 
Silveira (PSL-TO), autor do texto.

A exigência de retenção de re-
ceita médica para os antibióticos 
é uma determinação da Anvisa. A 
venda desse tipo de remédio só 
pode ser feita com uma receita 
dupla em que uma via é retida pela 
farmácia e a outra permanece com 
o cliente. Para o senador, a medida 
é resultante do corporativismo dos 
médicos e difi culta o acesso da 
população ao tratamento.

“Trago um exemplo para ex-
plicar melhor minha indignação: 
a Amoxicilina, antibiótico muito 
usado para combater dores sim-
ples de garganta, custa R$ 16 
nas farmácias de Brasília. Mas a 
consulta médica para se conseguir 
a receita custa R$ 200, R$ 300. 
Isso está certo? Isso é justo com 
a população mais pobre?”. A dis-
pensa de receita prevista no texto 
se aplica tanto aos antibióticos 
isolados quanto aos associados 
a outras substâncias na fórmula. 
O texto ainda não tem relator e a 
decisão da CAS será terminativa. 
Isso signifi ca que, se aprovado, o 
projeto seguirá diretamente para a 
Câmara, a menos que haja recurso 
para a análise pelo Plenário do 
Senado (Ag.Senado).
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São muitos os desafios 
na área econômica para o 
novo governo, iniciado em 
1º de janeiro. Deputados e 
especialistas destacam que a 
gestão Jair Bolsonaro terá de 
elaborar um plano de ação 
claro caso queira, de fato, 
enfrentar temas espinhosos, 
como as reformas tributária e 
da Previdência, a fi m de fazer 
o País crescer. 

“Por um lado, temos elevado 
desemprego e baixo cres-
cimento do PIB; por outro, 
contamos com uma infl ação 
baixa e controlada, além de 
elevadas reservas internacio-
nais no Banco Central. O que 
falta é colocar a economia para 
se movimentar”, afi rma o eco-
nomista Carlos Eduardo de 
Freitas, ao fazer um panorama 
da situação brasileira atual.

Uma das reformas conside-
radas necessárias, a tributária, 
já foi aprovada em comissão 
especial e está pronta para 
ser votada no Plenário da 
Câmara. A proposta extingue 
dez tributos e, em seu lugar, 
cria dois impostos sobre bens 
e serviços. Relator do texto, o 
deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) ressalta que o go-
verno Bolsonaro precisará ter 
habilidade para negociar suas 
pautas. “O presidente tem de 
apresentar ao Congresso e à 
Nação seu plano de reforma 

Para relator da reforma tributária, Brasil precisa

crescer 6% ao ano.
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Posse de senadores e 
eleição da Mesa acontece 

no dia 1º de fevereiro
O Senado se reúne no dia 1º de fevereiro para a posse dos novos senadores eleitos em 2018. A previsão 
é de que a cerimônia de posse aconteça às 15h

com o maior número de sena-
dores eleitos têm direito a parte 
das 11 vagas da Mesa. E lançam 
candidatos à Presidência do 
Senado. O secretário-geral da 
Mesa explica que a Casa segue 
a proporcionalidade, mas nada 
impede que um candidato de 
partido com menor represen-

tação proporcional seja eleito, 
em caso de decisão da maioria.

“Evidentemente as tradições 
podem ser revistas, sobretudo 
quando tem uma mudança tão 
grande do universo de inte-
grantes da Casa. Fosse uma 
renovação menor, a tendência 
seria a manutenção das tra-

dições, mas o regimento diz 
apenas que a Mesa deve guardar 
tanto quanto possível a propor-
cionalidade, ou seja, que duas 
cadeiras devem ser do MDB. 
Tradicionalmente, quem tem a 
maior bancada tem também a 
Presidência. Mas isso depende 
de uma votação” (Ag.Senado).

Os desafi os do novo governo 
para superar crise econômica

do Estado. Falta dinheiro para 
saúde, educação e segurança”, 
afi rma.

“É necessário fazer muitas 
mudanças para melhorar a eco-
nomia nacional. No Brasil, não 
basta crescer 3%, que é a média 
mundial. Temos de crescer o 
dobro, pois a renda per capita 
está baixíssima”, acrescenta 
Hauly. Outro entrave a ser 
enfrentado pelo Executivo é o 
defi cit fi scal no Orçamento de 
2019 – que pode chegar a R$ 
139 bilhões. O deputado Enio 
Verri (PT-PR) cita também o 
Teto de Gastos, que limitou 
o crescimento das despesas 
do governo brasileiro durante 
20 anos. Para Verri, a falta de 
experiência do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, no 
setor público pode pesar. 

“Se ele não se articular com 
setores da sociedade, não 
ouvir, em especial, a Câmara 
e o Senado, os seus projetos 
não serão aprovados e, con-
sequentemente, aquilo que 
ele fala que vai fazer não se 
realizará”, comenta. “Esse 
desconhecimento de como 
funciona a máquina pública 
terá um custo político para o 
governo Bolsonaro e um custo 
social para toda a população”, 
prossegue o parlamentar. 
O novo Congresso Nacional 
eleito, que votará as medidas 
econômicas do governo Bolso-
naro, inicia suas atividades em 
1º de fevereiro (Ag.Câmara).

Reforma na Lei de 
Execução Penal combate 
superlotação carcerária

diversos regimes de pena; e o 
desvio da fi nalidade de execu-
ção da pena.

Dentre os outros projetos em 
tramitação no Senado, o que mais 
avançou foi o do senador Walde-
mir Moka (MDB-MS), que obriga 
o preso a ressarcir o Estado das 
despesas com sua manutenção. 
A proposição aguarda votação 
em Plenário. Se aprovada, segue 
para a Câmara. Na Comissão de 
Constituição e Justiça dois pro-
jetos têm pareceres prontos para 
votação. O de autoria do senador 
Otto Alencar (PSD-BA), que 
modifi ca a progressão de regime 
aos condenados reincidentes; e 
do senador Lasier Martins (PSD-
-RS), que estabelece como falta 
grave a inobservância do perí-
metro de inclusão determinado 
pela monitoração eletrônica (Ag.
Senado).

Bolsonaro no Twitter comenta 
empréstimos do BNDES

ou euro. Por isso, os contratos 
de fi nanciamento à exportação 
envolvem três partes: a empre-
sa brasileira exportadora, o 
importador e o BNDES.

Durante a campanha eleitoral 
Bolsonaro, afirmou que iria 
“abrir a caixa preta do BNDES 
e de outros órgãos”. No início 
deste mês, o presidente foi às 
redes sociais reafi rmar o com-
promisso de “revelar ao povo 

brasileiro o que feito com seu di-
nheiro nos últimos anos” e disse 
que muitos contratos seriam 
revistos. Segundo o BNDES, 
o órgão fi nancia exportações 
de engenharia brasileira para 
obras no exterior desde 1998. 
Os recursos do BNDES envol-
vidos nessas transações são 
sempre liberados no Brasil, em 
reais, para a empresa brasileira 
exportadora (ABr).
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocações

Extraordinárias
1-) Assembleia Geral: Pelo presente edital, ficam convocados os senhores sócios fun-
dadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, grande-benfei-
tores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos no quadro
social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos Sociais),
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede social do clube, à Rua
Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 18 de Fevereiro de 2019, às 8:00 (oito)
horas, em primeira convocação com um mínimo de 500 (quinhentos) sócios e, em segun-
da convocação, uma hora depois com qualquer número (art. 38, dos Estatutos Sociais),
permanecendo a Assembleia aberta até às 18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a
seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa da Assembleia Geral através
de registro de candidatos aos cargos de Vice Presidente da Assembleia Geral, 1º e 2º
Secretários que será efetuado em chapas. Esclarecimentos: 1) O registro do nome das
chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo, com antecedência
de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral (art. 9º do Regimento
Interno da Assembleia Geral); 2) Os modelos de fichas de cadastro individual e reque-
rimento de inscrição de chapa, deverão ser retirados na secretaria do clube. 3) A eleição
extraordinária da Assembleia Geral, esta de acordo com o Estatuto Social e Regimento
Interno da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos
os direitos, deveres e prazos deverão ser respeitados. 2-) Conselho de Orientação e
Fiscalização - COF: De conformidade com o Estatuto Social e Regimento Interno do
Conselho de Orientação e Fiscalização da Associação Portuguesa de Desportos, ficam
os senhores membros do COF (efetivos e natos) convocados para a Reunião Extraor-
dinária, a ser realizada no dia 18 de Fevereiro de 2019, na Sala de Reunião do COF,
localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33, Canindé, com inicio às 18:00
horas para a primeira chamada e às 18:30 horas para a segunda chamada com a presen-
ça de no mínimo 7 (sete) integrantes do Conselho de Orientação e Fiscalização, com a
seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa do Conselho de Orientação
e Fiscalização através de registro de candidatos aos cargos de Presidente, Vice Pre-
sidente e 1º Secretário que será efetuado em chapas, para o término do triênio 2017/
2019. Esclarecimentos: 1) Em conformidade ao Estatuto Social e Regimento Interno do
COF, o registro das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
até as 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019. 2) Os modelos de fichas de cadastro
individual e requerimento de inscrição de chapa, deverão ser retirados na secretaria do
clube. 3) A eleição extraordinária do Conselho de Orientação e Fiscalização, esta de
acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Orientação e Fisca-
lização da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos os direitos, deveres
e prazos deverão ser respeitados. 3-) Conselho Deliberativo: De conformidade com o
Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Deliberativo da Associação Portu-
guesa de Desportos, ficam os senhores membros do Conselho (efetivos, vitalícios e
natos) convocados para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de Feve-
reiro de 2019, na Salão Nobre, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33,
Canindé, com inicio às 19:30 horas para a primeira chamada e às 20:00 horas para a
segunda chamada com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) integrantes do Conselho
Deliberativo, com a seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa do Con-
selho Deliberativo, através de registro de candidatos aos cargos de Presidente, Vice
Presidente e 1º e 2º Secretário que será efetuado em chapas, para o término do triênio
2017/2019. Esclarecimentos: 1) Em conformidade ao Estatuto Social e Regimento In-
terno do Conselho Deliberativo, o registro das chapas deverá ser efetuado na Secretaria
do clube, sob protocolo, até as 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019. 2) Os mo-
delos de fichas de cadastro individual e requerimento de inscrição de chapa, deverão
ser retirados na secretaria do clube. 3) A eleição extraordinária do Conselho Deliberati-
vo, esta de acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Delibe-
rativo da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos os direitos, deveres e
prazos deverão ser respeitados. São Paulo, 14 de janeiro de 2019. Marcelo Mariano
Carvalho - Presidente da Assembleia Geral. Alexandre Azevedo Barros - Presidente da
Diretoria  - Administrador Judicial.                                                        (18, 19 e 22)

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80   NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 21.11.2018, às 12h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme,  
em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade dos membros  
eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada a destituição do Diretor  
ADRIANO CABRAL VOLPINI, que deixa de exercer as suas funções nesta data. 2. Registrado que os demais 
cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração. ENCERRAMENTO: 
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo 
(SP), 21 de novembro de 2018. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Andre Balestrin Cestare,  
José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel e Roberto Bellissimo Rodrigues -  
Conselheiros Efetivos. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio. JUCESP - Registro nº 87/19-1,  
em 02.01.2019 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2019

READMISSÃO DE FUNCIONÁRIO
Empresa pode recontratar funcionário que foi demitido há 04 meses, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PEDIU DEMISSÃO NO DIA DO TÉRMINO DE CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA. TEM DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO, COMO PROCEDER?

Nos casos de extinção (término) do contrato de experiência não será 
devido o recebimento do seguro desemprego, devido apenas nos casos 
de rescisão sem justa causa. Haverá a entrega da GRRF, contudo sem 
a multa rescisória, apenas para o levantamento do FGTS depositado, 
com a movimentação I3 e o código de saque 04.

TERCEIRIZAR A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
Com a nova Lei que permite a terceirização da atividade-fim, pode 
uma escola particular contratar professores autônomos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITAÇÃO DO ABONO
Quando o funcionário opta em não gozar os 30 dias de férias, con-
vertendo 1/3 em dias de trabalho, a empresa é obrigada a aceitar? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO DE ENTREGA DA EFD-REINF PARA AS EMPRESAS 
COM O CÓDIGO 206-2-SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, COM 
FATURAMENTO INFERIOR A R$ 78.000.000,00?  

Segundo recente alteração trazida pela IN 1872/2018, as empresas 
com faturamento inferior a R$.78.000.000,00, desde que não sejam 
optantes pelo Simples Nacional, deverão iniciar suas informações no 
EFD-REINF  para fatos geradores a partir de 01.01.2019.

ACIDENTE DE TRAJETO
Funcionário que fez opção pelo vale transporte, vai trabalhar de moto 
e sofre acidente no trajeto de ida para o trabalho, a empresa deve abrir 
a CAT? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Pinheiros. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IZABEL FABRI, REQUERIDO POR DANIEL FABRI - 
PROCESSO N° 1006318-48.2016.8.26.0704. Posto isso, acolho o pedido para decretar a INTERDIÇÃO 
de Izabel Fabri, Brasileira, RG 3.377.718-1, CPF 179.989.008-22, nascida em 20/03/1933, filha de Luiz 
Peniza Rodriguez e Josephina Rodriguez Alvarez, portadora de deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe curador Daniel Fabri, casado, técnico de informática, 
RG 28.006.201, CPF 227.027.578-04, com endereço na Rua Gregório Zucchini, 98, Butantã, Jardim 
Olympia, CEP 05542-150, São Paulo – SP. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de 
Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na 
imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores 
(no sítio deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. 

34ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0198706-03.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LONADO INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ. 36.163.590/0001-10, na pessoa de seu representante legal, que GRAN 
LESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ajuizou-lhe uma Ação de Procedimento Sumário, 
objetivando seja a mesma julgada procedente declarando inexigível e nula a duplicata nº 2.862, no valor 
de R$ 4.329,60, com a sustação do protesto efetuado perante o 9º Tabelião de Protestos da Capital, bem 
como, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a 
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097975-11.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILLIAM FLAVIO 
LÚCIO, CPF 328.200.048-06, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi 
julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$12.964,44 (atualizado até 25/07/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento 
do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da 
fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 
do CPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018. 

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001176-
51.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO 
ROCCO BRETAS, Brasileiro, RG 460160230, CPF 371.372.418-08, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser 
credora do réu no valor de R$10.746, 69 (fev/2015) a ser devidamente atualizado, oriundos das 
mensalidades do ano de 2010, vendidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2018. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALEX BRUNO CUPERTINO DOS REIS, profi ssão: técnico de fi bra, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho Gilson Nunes dos Reis e de Marcelina 
Aparecida Cupertino dos Reis. A pretendente: DAIANE DA SILVA PADILHA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha Valdir Padilha e de Avani Ferro da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017
Reservas Ajuste Valor Lucros/

Capital de Lucros Merc.- TVM e Prejuízos
Eventos                                                                  .    Realizado         -  Legal    Instr. F. Der.    Acumulados            Total
Saldo em 01.01.2018     2.540   45 - -     2.585
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr.Financeiros Derivativos -           -           - -  -
Aumento de Capital            - -           - -   -
Lucro Líquido do Semestre - - -   404   404
Saldo em 30.06.2018    2.540   45 -    404 2.959
Mutações do Período -   - -  404  404
Saldo em 01.01.2017   2.163  32 - -  2.195
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr.Financeiros Derivativos - - - - -
Aumento de Capital  7  (7) - - -
Lucro  Líquido do Semestre -   -   -   721   721
Saldo em 30.06.2017  2.170 25 -  721  2.916
Mutações do Período   7  (7) -  721  721

ATIVO  30/06/18  30/06/17
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      5.789      5.438
Disponibilidades (nota 4)    3.626    2.830
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos(nota 3.b.1)             -         561

Carteira Própria -   561
Outros Créditos (nota 3.b.2)      2.163      2.047

Diversos   2.163   2.047
PERMANENTE (nota 3.c)            3            4
Imobilizado de Uso (nota 3.c.1)            3            4

Outras Imobilizações de Uso   66   66
(-) Depreciações Acumuladas (63)     (62)

 TOTAL DO ATIVO   5.792   5.442

PASSIVO  30/06/18  30/06/17
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO      2.803      2.526
Outras Obrigações      2.803      2.526

Câmbio   4 -
Sociais e Estatutárias   12 -
Fiscais e Previdenciárias    423    773
Diversas  2.364     1.754

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 5)      2.989      2.916
Capital (nota 5.1)      2.540       2.170

De domiciliados no País   2.540     2.170
Reservas de Lucros - Reserva Legal   45      25
Lucros ou Prejuízos Acumulados     404     721
 TOTAL DO PASSIVO   5.792     5.442

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  30/06/18  30/06/17
Lucro Líquido do Semestre   404    721
Ajustes por:

Depreciação   0   1
Ajuste Valor Mercado - TVM e Instr. Financ. Deriv.             -             -

  404   722
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais

TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos   208   522
Outros Créditos   (51)   32

 Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
Outras Obrigações   1.031   624

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operac.  1.593  1.900
Aumento Líquido de Caixa e Equival. de Caixa       1.593       1.900
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período     2.033   930
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período       3.626       2.830
Aumento (Redução) das Disponibilidades   1.593   1.900

BALANÇO PATRIMONIAL DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017  (Em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF)  62 .237 .649 /0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2018 e 2017

 30/06/18  30/06/17
Receita da Intermediação Financeira      2.842      6.624

Resultado de Operações de Câmbio   211    166
Result. de Oper.TVM - de Aplic. em Outros Tits. 2    21
Result. de Operaç. com TVM - de Aplic. em Ouro 2.629  6.438

Resultado Bruto da Intermediação Financeira   2.842   6.624
Outras Receitas/Despesas Operacionais     (2.130)      (5.333)

Despesas de Pessoal  (456)  (814)
Outras Despesas Administrativas  (1.282) (2.731)
Despesas Tributárias  (205) (381)
Outras Receitas Operacionais   14      35
Outras Despesas Operacionais  (201) (1.441)
Despesas de Depreciação e Amortização -   (1)

Resultado Operacional         712      1.292
Resultado Antes da Tributação
   sobre o Lucro e Participações   712     1.292
Imposto de Renda e Contribuição Social        (308)        (571)

Provisão para Imposto de Renda   (166)   (312)
Provisão para Contribuição Social     (142)   (258)

Lucro / Prejuízo Líquido do Semestre   404   721
Nº Cotas  2.540 2.170
Lucro / Prejuízo por Cota - R$   0,16  0,33

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional. A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios Ltda. iniciou suas atividades em 06/08/1.971 e tem por objetivo social
possibilitar a condução de todos os atos permitidos em seu respectivo
contrato social, entre os quais se referem as operações de compra e venda
no mercado físico de metais preciosos, de câmbio manual no mercado de
taxas flutuantes e de negociação com títulos de renda fixa e variável. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contá-
beis foram elaboradas com base nas disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil conforme Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
alteram a Lei nº 6.404/76, bem como de acordo com as normas e instruções
do Banco Central do Brasil e padronizações adotadas pelo Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC. 3. Principais Diretrizes Contábeis. a)
Receitas e Despesas: O resultado das operações de compra e venda de
títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é apura-
do por ocasião da concretização das operações. As demais receitas e
despesas estão registradas segundo regime de competência. b) Ativo e
Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo: Os ativos são
reconhecidos pelo valor de realização incluindo os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidas, e os passivos demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as varia-
ções monetárias incorridas; b.1) Outros Créditos - Diversos: Inclui MR$
1.524 compostos por depósito judicial em garantia para interposição de
recurso fiscal referente ao COFINS, MR$ 372 referente ao imposto de renda
e contribuição social recolhidos por estimativa a compensar e MR$ 11 de
adiantamentos e antecipações salariai; b.2) Outras Obrigações - Diversas:

Inclui MR$ 1.524 com provisão para passivos contingentes refere ao proces-
so judicial da COFINS (Sub Judice), representando 85% do total do saldo
deste subgrupo e MR$ 63 com pagamentos a efetuar com provisão de férias
e 13º salário e seus respectivos encargos sociais incidentes. c) Ativo Perma-
nente. c.1) Imobilizado de Uso: O imobilizado de uso está contabilizado ao
custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com base
em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. O valor
agregado não ultrapassa o seu valor recuperável. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa. Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na
entidade (MR$ 1.364), saldos em poder de bancos (MR$166), aplicações
temporárias em ouro (MR$ 1.754) e disponibilidades em moeda estrangeira
(MR$ 341), Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa compreendem:                        MR$

 30/06/17  30/06/16
Caixa, banco, moeda estrangeira e aplic. Ouro 3.625 3.284
Aplicações financeiras            0            9
Caixa e Equivalentes de Caixa      3.625      3.293
5. Patrimônio Líquido. 5.1. Capital Social. O capital está representado por
2.540 mil quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional. A
gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrência
de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos,
sistemas, comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocor-
rer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição
financeira. Em atendimento à Resolução nº 3.380 de 29.06.06 do Banco
Central do Brasil, a Distribuidora instituiu a estrutura de gerenciamento
capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus ris-

cos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco de
Mercado. O risco decorrente da exposição de suas operações às flutua-
ções nas cotações de câmbio (compra e venda de moedas) e de mercado
físico de metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de controle,
que incluem a determinação de limites operacionais e o monitoramento das
exposições líquidas consolidadas por moedas. 8. Gerenciamento da Estru-
tura de Capital. Em atendimento à Resolução nº 3.988/11 do Banco Central
do Brasil, a instituição adotou a partir de 2012 uma política de gerenciamen-
to de capital mediante procedimentos que visam assegurar de modo
abrangente e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a nature-
za e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 9.
Contingências. A declaração do imposto de renda dos últimos cinco exercí-
cios está sujeita à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros
impostos e contribuições permanecem sujeitos a revisão e apuração pelos
órgãos competentes por período variável de tempo.

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

 CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores e Quotistas da Carol DTVM Ltda. São Paulo/SP
1. Opinião. Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Finan-
ceira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que compre-
endem o Balanço Patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Instituição Financeira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários Ltda. em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
em relação à Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Outros assun-
tos. A Carol DTVM está revisando o seu sistema de controle interno no que
se refere a prevenção contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu
cadastro de pessoas físicas pessoas politicamente expostas, conforme
disposições do Banco Central do Brasil. Nesse sentido examinamos as
determinações exaradas pelo Banco Central do Brasil e acompanhamos o

cumprimento das rotinas já implementadas pela Distribuidora Carol para
solucionar as eventuais falhas dessa prevenção contra lavagem de dinhei-
ro, assim como os itens que faltam ainda para ser cumpridos pela Institui-
ção. 4. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações con-
tábeis. A administração da Instituição é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições financei-
ras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da  capacidade de a
Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis. 5. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção

relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, imissão ou representações falsas intencionais; - Obtivemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Instituição; - Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração; - Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, não existem incertezas relevan-
tes em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório; - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada; - Obtivemos evidência da auditoria apropriada e suficiente
referente às informações financeiras da Instituição para expressar uma
opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. São Paulo, 25 de setembro de 2018.

ANDREOLI & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC 2SP 017977/O-1

WALTER ARNALDO ANDREOLI
Contador CRC  1SP 040608/O-0       Sócio Responsável

LUIZ CARLOS FAUZA ANTONIO
Contador CRC  1SP 065377/O-0      Sócio Responsável

Agregar 
parceiros para 

uma plataforma 
completa

Sidney Zynger (*)

Integrações com os 

grandes players do 

mercado agregam 

valores

Com os consumidores 
cada vez mais exi-
gentes, informados 

e com fácil acesso a ferra-
mentas de tecnologia, os 
lojistas devem se atentar 
a todas as etapas de seu 
negócio para garantir 100% 
de sucesso na hora de 
vender um determinado 
produto, sem cometer 
erros durante os inúmeros 
processos. Portanto, um 
atraso na entrega, quan-
tidade errada, qualidade 
inferior ao oferecido e não 
entrega da compra, traz 
enormes prejuízos para o 
empreendedor.

Um investimento que 
considero importante para 
evitar todo esse transtorno 
é apostar em plataformas 
ERP (Enterprise Resource 
Planning). É por meio delas 
que os lojistas conseguem 
enxergar a loja em 360º, ou 
seja, eles têm em um único 
local todas as informações 
sobre emissão de notas 
fi scais, estoques, cadastros, 
fi nanças, entre outras, que 
ajudam a simplifi car a ad-
ministração dos negócios.

Uma das formas que acre-
dito que agregam valor para 
quem está inserido nesse 
mercado são as integrações 
com os grandes players do 
mercado. Além de propor-
cionar uma ferramenta mais 
robusta e completa para o 
lojista, essas plataformas 
auxiliam o empreendedor 
a gerir seus negócios neste 
canal de vendas. Hoje no 
Bling, por exemplo, temos 
diversas integrações, como 
por exemplo, com Carre-
four, Correios, Mercado 
Livre, Jadlog, entre outros, 
tudo com objetivo de ofe-
recer as melhores soluções 
para os e-commerces.

Ter uma plataforma ERP 
que proporciona benefí-
cios para os clientes com 
a implementação de novas 
ferramentas dentro de um 
mesmo local, é essencial. 
O varejista virtual consegue 
oferecer para seu público-
-alvo um serviço mais di-
nâmico e completo e isso 
aumenta exponencialmente 
as chances destes consumi-
dores voltarem a comprar. 
Outro ponto importante 
é que as plataformas ERP 
ajudam os empreendedores 
a terem mais tempo para se 
dedicarem ao crescimento 
de seus negócios. 

Por isso, pensamos em 
reunir cada vez mais pla-
taformas de marketplaces 
e outras funcionalidade 
que auxiliem e corroboram 
para o desenvolvimento do 
mercado. Enquanto plata-
forma ERP, para nós é de 
extrema importância ter 
em nosso serviço nomes 
referência no setor e que 
são nossos parceiros para 
fazermos o ecossistema de 
e-commerce brasileiro cada 
vez mais próspero. Acredito 
que este seja o norteamento 
principal: estar junto de 
quem tem os mesmos va-
lores que os nossos. 

Sigam conosco nessa 
caminhada por um varejo 
digital mais unido! Poten-
cial, temos de sobra!

(*) - É Diretor de Marketing 
do Bling, sistema de gestão 

empresarial (ERP) 100% online 
para micro e pequenas empresas.
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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 21 de Janeiro de 2019. Dia de Santa Inêz e Dia do 
Anjo Hakamiah, cuja virtude é a coragem. Dia Mundial da Religião. 
Hoje aniversaria a atriz Ana Maria Magalhães que completa 69 
anos, a atriz Geena Davis, que nasceu em 1957, o cantor e ator 
Paulo Miklos que faz 60 anos e a cantora Emma Lee Bunton que 
nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste grau possui caráter bravo, franco e 
leal. Possuidor de fortes convicções é direto e honesto; fala o que 
pensa. Tem tendência ao perfeccionismo e com isso deve evitar 
ser tão crítico. É sempre fi el a sua palavra e não volta atrás, até 
quando está errado. Precisam de coisas novas, idéias e conceitos, 
que acaba incorporando ao seu dia a dia. Geralmente sai na frente, 
mostrando o seu talento e inovando sempre. A traição e a revolta 
são infl uencias do lado negativo.

Dicionário dos sonhos
SONHAR - Sonhar que está sonhando indica que 
o signifi cado dos sonhos (que deve ser tomado 
no sentido contrário.) Tomando um elemento do 
mesmo, veja seu signifi cado e inverta-o, interpre-
tando-o ao contrário do seu signifi cado. Números 
da sorte: 04, 07, 09, 42, 47 e 00.

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

Esta segunda é o décimo quinto dia da lunação. Sol em Aquário e a Lua em Leão desde a 01h56 da madrugada. 

Por isso o dia será de muito brilho e exuberância, muito recomendado às atividades ligadas à festas e atividades 

sociais. Com a Lua em Leão a segunda é ótima para festejar. Precisa aceitar as situações do jeito que elas são e 

batalhar para mudar aos poucos o que incomoda e não deseja mais. A conversa cara a cara será decisiva para a 

conciliação a dois.
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Um forte interesse pelo préstimo de 
serviço e pela atividade feita com 
bom gosto e dedicação. Colocar or-
dem na bagunça traz um sentimento 
especial de gratifi cação. Controle 
a curiosidade que dispersa suas 
energias neste começo de semana. 
61/761 – Vermelho.

Precisa ter calma ao lidar situação 
difícil no ambiente de trabalho, já 
que apenas a força de vontade não 
será sufi ciente. Não queira fazer tudo 
ao mesmo tempo, mas uma coisa de 
cada vez. Pode ser levado a situações 
de rompimento brusco, brigando 
com alguém querido. 65/465 – Verde.

As crises devem ser superadas com 
coragem e cabeça erguida, mas sem 
entrar em confronto direto com 
alguém. Em breve terá chances de 
realizar algo novo, por isso prepare-
se bem neste dia em que a Lua está 
em Leão e ajuda a manter a boa 
disposição para diversões e festas.  
62/362 – Cinza.

Um momento de maior interesse 
por novidades e o aumento da 
independência. Cuide da saúde e 
da recuperação de energia. Evite 
atritos com subalternos, chefes ou 
superiores, pois sairá perdendo, 
mantenham os relacionamentos 
amistosos neste seu dia favorável 
da semana. 29/229 – Branco.

Com a Lua em seu signo, Leão, 
a segunda é ótima para festejar. 
Precisa aceitar as situações do jeito 
que elas são e batalhar para mudar 
aos poucos o que incomoda e não 
deseja mais. A conversa cara a cara 
será decisiva para a conciliação a 
dois. 56/556 – Cinza.

Terá defi nição do rumo que sua vida 
deve tomar. Esta segunda com a Lua 
em Leão, tem uma aura de confi ança 
que leva ao fortalecimento de laços 
através de fatos e palavras. Muita 
habilidade no trato com as pessoas 
ajudará a melhorar os relacionamen-
tos. 07/407 – Verde.

Muita afetividade no relacionamento 
amoroso garante bons momentos 
íntimos. O Sol na casa quatro o 
aproxima de suas raízes, da famí-
lia, dos pais, fi lhos e irmãos. Nada 
de impor sua vontade a alguém, 
mostrar-se possessivo ou ciumento. 
55/455 – Verde.

Com a Lua em Leão haverá brilho 
naquilo que está vivendo. Bom dia 
para fazer as pazes com seu amor e 
superar injustiças nesta fase de Lua 
entrando cheia. Através da organi-
zação e de uma maneira mais direta 
de agir, a vida fi nanceira começará 
a melhorar. 44/344 – Cinza.

Difi culdades podem ser superadas 
nas relações em geral e com a pessoa 
amada. Está vivendo um novo ciclo de 
vida que vem dando maior motivação 
e disposição para ganhar dinheiro. 
O valor da estética, da beleza e da 
arte ganha importância junto com o 
bom trato com as pessoas. 21/521 
– Amarelo.

O Sol transitando em seu signo 
acentua o seu interesse pela vida, 
pela relação a dois e pela realização 
fi nanceira. Ajude alguém que precise 
em um projeto e terá um bom retorno 
em breve. Cuidado com a dispersão 
causada pelas novidades depois do 
aniversário. 78/378 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar, levando 
a certo desequilíbrio nas relações 
pessoais. Precisa manter relacio-
namentos amistosos e usar o de-
sembaraço na lida com as pessoas. 
Evite querer fazer tudo ao mesmo 
tempo. 56/356 – Cinza. 

Aumente o cuidado com a alimenta-
ção e observe as emoções sem aba-
fá-las nem deixar que transbordem 
com o Sol em Aquário. Apenas as 
fofocas provocadas por pessoas no 
trabalho trazem algumas perturba-
ções que podem afetar o seu astral 
nesta segunda. 54/454 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para atrair Sorte: Faça uma oração ao seu anjo da 
guarda pedindo que ele mande para longe todos os 
obstáculos que rondam a sua casa e o seu namoro. 
Jogue 1 punhado de sal grosso atrás das portas da 
sua casa e carregue 1 trevo-de-quatro-folhas, de 
qualquer material, dentro da sua bolsa. Quando 
estiver em um lugar tranquilo da sua casa, segure 
o amuleto com a mão direita e faça uma oração 
pedindo proteção e muita sorte para a sua vida. 
Carregue sempre esse amuleto com você na sua 
bolsa ou em um lugar que ninguém veja.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Desenvol-
vimento; 
cresci-
mento 

A fome,
para o

crime de
furto (pl.)

Duração 
do Ramadã
islâmico

Lago
formado

por repre-
samento

Código do
usuário da 
internet
(sigla)

Sequen-
cial

Tipo de
refeição
servida
no spa

Bebida
alcoólica
japonesa

Relativi-
dade (?): 
teoria de
Einstein 

O esporte
das qua-
dras de
saibro

Agência
criada por

Harry
Truman

Outro
nome do
gambá

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

Deus dos
ventos
(Mit.)

Praia 
da (?),

balneário
gaúcho

A que in-
dica luto,
no Egito é
o laranja

Atribuir a 
responsa-
bilidade a
si próprio 

Língua se-
melhante 
ao espe-

ranto

Organismo
integrado
por 193
países

Elemento essencial
no ciclo de repro-
dução do parasita

(Zool.)

Abelha,
em inglês

Ganha a
disputa
Tradição
haitiana

Abreviatu-
ra do livro
de Isaías 
Ator que

interpretou
o Josafá
Pereira,

na novela 
"O Outro
Lado do
Paraíso" 

(TV 2017)

A primei-
ra letra

Formiga,
em inglês

Sacerdote
budista

Desvio do
assunto

Regra do
Direito

Elemental
da terra

Habilidade cognitiva
presente em alto

grau nos cães
Cirurgia obstétrica

Pensamento impuro
instilado pelo diabo

(Rel.)
Maranhão (sigla)

Sancionada
Irritação na
garganta
causada

por
secreção

Refl exõesRefl exõesRefl exões

INICÍO A COLUNA comentando a mudança da vice-pre-
sidência de jornalismo da TV Record. Douglas Tavolaro, que 
era responsável por esse setor, está deixando a emissora 
para criar a CNN Brasil uma proposta que vai consagrar o 
ex-diretor vice-presidente da Record.

EM SEU LUGAR, A RECORD ANUNCIA O JORNALIS-

TA ANTÔNIO GUERREIRO, conhecido do grande público 
por sua atuação em programas vespertinos e atualmente 
superintendente de estratégia multiplataforma. Guerreiro 
faz carreira na TV Record.

AOS 91 ANOS CID MOREIRA FEZ UMA REFLEXÃO 
sobre envelhecer em seu instagran. O jornalista, famoso por 
seu timbre de voz, gravou um vídeo falando sobre o tema 
onde ele afi rma que as vezes a gente nota o envelhecimento 
com as reações do corpo.

CID, QUE POR MUITOS ANOS APRESENTOU O JOR-

NAL NACIONAL DA GLOBO, que sempre emprestou sua 
belíssima voz para comerciais, vem gravando textos bíblicos 
para uma editora religiosa. O jornalista afi rmou: “Para se 
viver muito a receita é saúna e banho gelado”.

O AUTOR DE NOVELAS, AGUINALDO SILVA não 
escondeu a frustração e pediu o retorno do ator José Mayer 
ás novelas por meio das redes sociais. Mayer está afastado 
da Globo desde 2017 por ter sido acusado de assédio sexual 
por uma funcionária.

AOS 69 ANOS, JOSÉ MAYER comenta com os amigos 
que sua atitude com a fi gurinista Susllen não passou de uma 
brincadeira, mas o caso tomou muita repercussão e ele foi 
prejudicado. A coluna pediu a opinião da direção da Globo 
mas ela não quis se pronunciar.

O ATOR VETERANO NA GLOBO e com dezenas de 
novelas no seu currículo,Tony Ramos desmente veemen-
temente que estaria se aposentando por estar ‘cansado da 
profi ssão’. Ele afi rmou que seu trabalho só lhe da satisfação 
e que já recebe aposentadoria por tempo de trabalho mas 
não vai parar.

TONY DISSE QUE, SE UM DIA GANHASSE NA 

LOTERIA, nem assim iria parar com a carreira e que tem 
muitos planos para realizar como duas peças de teatro e um 
fi lme ainda este ano. O ator fi ca chateado com as fake news 
envolvendo seu nome e que quando for parar, de verdade, 
avisa a imprensa.

DEPOIS DE UMA LONGA REUNIÃO COM MILTON 

NEVES, a Band decidiu retornar com o programa ‘Terceiro 
Tempo’ para as noites de domingo. Segundo José Emílio 
Ambrósio, diretor de esportes e operações da TV Band, Mil-
ton tem uma grande identifi cação com o público esportivo. 

FRASE FINAl: “Quase todos os homens morrem de seus 
remédios, não de suas doenças” (Moliére).

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

Na 15ª posição, a USP 
continua sendo a univer-
sidade brasileira mais 

bem colocada no Emerging 
Economies Rankings 2019, 
divulgado na última terça-feira 
(15), pela consultoria britânica 
de educação superior Times 
Higher Education (THE). O 
ranking classifi ca as 442 melho-
res universidades de 43 países 
considerados emergentes.

As universidades chinesas 
dominaram o ranking, com sete 
instituições entre as dez me-
lhores. As primeiras posições 
fi caram com a Universidade 
de Tsinghua (1ª colocada), 
Universidade de Beijing (2ª) e 
Universidade de Zhejiang (3ª). 
Ao todo, 36 universidades brasi-
leiras entraram na classifi cação. 
As mais bem colocadas foram a 
USP, em 15º lugar; a Unicamp, 
em 40º; a PUC-RJ, em 73º; e a 
Unifesp, em 97º.

A classificação utiliza os 

Prédio da Reitoria, localizado na Cidade Universitária

Armando de Salles Oliveira. 

Em ranking de países emergentes, 
a USP é a melhor da América Latina
A classifi cação utiliza os mesmos 13 indicadores de desempenho do ranking mundial do THE, porém 
adaptados para refl etir as características e as prioridades de desenvolvimento das universidades dos 
países do bloco

avaliadas instituições da Argen-
tina, México, Chile, Colômbia 
e Peru, e as mais bem classi-
fi cadas foram: a Universidad 
Diego Portales (Chile), na 80ª 
posição; o Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey (México), na 90ª po-
sição; e a Pontifi cia Universidad 
Javeriana (Colômbia), na 95ª.

No ranking principal do THE, 
o World University Ranking 
2019, divulgado no dia 26 de 
setembro, a USP é a universida-
de latino-americana mais bem 
avaliada. Posicionada no grupo 
251-300, a USP equiparou-se a 
instituições como a Universi-
dade do Estado da Carolina do 
Norte (EUA), a Universidade 
de Surrey (Reino Unido) e a 
Universidade de Osaka (Japão). 
Em duas das cinco categorias, 
Ensino e Pesquisa, a USP se 
destacou e apareceu entre 
as 100 melhores instituições 
(Jornal da USP).
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mesmos 13 indicadores de de-
sempenho do ranking mundial 
do THE, porém adaptados para 
refl etir as características e as 
prioridades de desenvolvimen-
to das universidades dos países 
do bloco. Os indicadores são 
agrupados em cinco categorias: 
ambiente de ensino, inovação, 

internacionalização, pesquisa 
(volume, investimento e repu-
tação) e citações (infl uência da 
pesquisa).

O Emerging Economies 
Rankings 2019 confi rma a po-
sição de liderança da USP na 
América Latina. Além das uni-
versidades brasileiras, foram 

Gerar a própria energia elétrica através de 
placas solares se consolidou no Brasil como 
um dos melhores investimentos atuais, mas 
em nenhuma cidade ele é mais atrativo do que 
em Teresina. É o que apontou o levantamento 
feito pela empresa do mercado livre de energia, 
a Comerc, que listou as capitais brasileiras 
onde a tecnologia traz retorno mais rápido ao 
consumidor.

Para o estudo, a empresa baseou-se nos 
valores da tarifa de energia cobrados pelas 
distribuidoras do país, principal variante na 
hora de estimar o tempo de retorno sobre o 
investimento em um sistema solar elétrico.

Conhecido também como payback, esse é o 
prazo para que o sistema “se pague” através da 
economia gerada na conta de luz durante os 
seus 25 anos de vida útil, e a qual pode chegar 
a até 95% do valor.

Assim, quanto mais alta for a tarifa de 
energia praticada, maior seria a conta de luz 
paga e, portanto, maior a economia mensal 
que o consumidor tem com o seu sistema 
fotovoltaico. Além da tarifa, outras varian-
tes também devem ser consideradas, como 
níveis de radiação solar, visto que um local 
com condições climáticas mais adequadas 

Capitais brasileiras onde a 
energia solar é mais vantajosa

resulta em um sistema com maior geração.
Com a 16ª tarifa mais cara do Brasil, segundo 

o ranking elaborado pela Aneel, a cidade de 
Teresina apresentou o menor payback para um 
sistema solar, de 2,86 anos. Confi ra, abaixo, o 
ranking das 7 capitais brasileiras com o menor 
payback para um sistema solar: 1º Teresina – 
2,86 anos; 2º Manaus – 3,0; 3º Campo Grande 
– 3,07; 4º Natal – 3,08; 5º Palmas e Recife – 3,09; 
6º Aracajú - 3,12; 7º Cuiaba –  3,15 anos.

Fonte e mais informações: (https://bluesol.
com.br/).

Instalação de painel solar residencial.
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SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.

Nutrindo-se. Certifi que-se de cuidar de si 
e da sua energia enquanto você faz a transição 
nesta última mudança. Vocês passaram por 
uma transformação e é importante, para que 
haja um pouco de cuidado pessoal, seguir 
com essa consciência recém-emergente da 
sua energia e da energia dos outros. Brinque 
com sua energia e conecte-se com a terra e 
as árvores. Veja como se sente quando você 
experimenta as diferentes vibrações. Vocês 
estão se transformando em seres que perce-
bem e sentem mais profundamente. Isso o 
ajuda a navegar melhor em seu mundo e a 
linda mãe terra não quer nada mais do que 
nutri-lo nessa energia quando você permitir. 
Pensamento para hoje: Através dessa meta-
morfose, passe algum tempo brincando com 
sua energia. Contraia e expanda sua aura 
(campo energético) e veja como se sente 
em diferentes momentos e em diferentes 
lugares. E assim é. Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

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

Sulivan França – Gente – Apresentador do 
programa Foco & Gestão, presidente da Soc. Latino 
Americana de Coaching, palestrante e demais atri-
butos na área de gestão de pessoas, resolveu com-

partilhar seus conhecimentos nesta obra. Passo a passo o leitor 
empreendedor, ou em vias de tornar-se um, receberá valiosas 
instruções para palmilhar sua trajetória comercial, profi ssional 
ou pessoal e atingir pleno êxito . Muito útil!

Lucro Certo: Como ter foco e disciplina 
para obter os melhores resultados em 
pequenos e médios negócios

Hélder Moura – Albatroz – Mui lídimo repre-
sentante da boa literatura paraibana, Helder brinda 
seus leitores com alguns contos, para serem lidos 
rapidamente e sorvidos lentamente. A fl uidez  de 
sua pena deixa incontestável uma certeza: a de um 
ótimo e seguro entretenimento. Gostoso.

Inventário das Pequenas 
Coisas

Jorge Sabongi – Viseu – Economista, sempre 
voltado às artes e seu entorno, Jorge lança mão de 
um invejável cabedal, de uma vivência prospera e 
sempre dinâmica, para lançar um verdadeiro manual 
de bem viver. Sempre lastreado em suas próprias 
experiências, dissemina em páginas muito leves, sem 

perder profundidade, ensinamentos que abrirão mentes para 
descortinar universo, muitas vezes nem sonhado. Com muita 
jovialidade, criou uma verdadeira ode à felicidade. Factível!

Entusiasmo: Ativando sua 
energia interior

Ario Borges Nunes Junior – Fons Sapientiae 
– Mais um trabalho de folego e vulto desse estudioso 
psicanalista. Trata-se de avaliar sem inclinações reli-
giosas,  estigmas, místicos ou não, à luz da psicanálise 
e demais instrumentos analisadores científi cos. Po-
derá ser lido por leigos, todavia, para poucos. Suas 

interpretações são absolutamente esclarecedoras. Intrigante!

Os Estigmas Místicos e a 
Psicanalise: Um diálogo

Sébastien Pelon – Telos – Garoto entediado, 
“preso” em seu quarto por causa do clima nu-
blado, arrumou um amigo imaginário e resolveu 
acompanhá-lo em passeio ciclístico. Sua bicicleta 

ainda com rodinhas o deixava para trás. Seu “amigo” retirou-
-as. Uma beleza!! Até venceu uma das etapas da corrida. Uma 
ótima leitura para eliminar o temor dos infantes e incentivá-los 
a usar bike sob duas rodas. Encorajador!

Minhas Rodinhas

Mauricio R. B. Campos – Scortecci – O lau-
reado autor urdiu interessante enredo que inicia 
de maneira e vida normal, e aos poucos, envereda 
para um notável e mágico universo. Há uma espécie 
de jogo, entre os integrantes da trama. Destinos se 
cruzam, interlaçam-se. Mais que um romance fan-
tástico, levanta bandeira fi losófi ca, ambientalista, 

com brados para um novo e saudável estilo de vida. Para ser 
lido com atenção.

Incompatível

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Um especialista em se-
gurança digital descobriu 
a existência de um arquivo 
contendo 773 milhões de 
endereços de email únicos e 
quase 22 milhões de senhas, 
totalizando 87 GB de infor-
mações. O número ainda 
exclui duplicatas e dados 
inutilizáveis, o que levaria 
o total bruto para 1,1 bilhão 
de emails e suas relativas 
chaves de segurança. 

A notícia foi revelada pelo 
pesquisador Troy Hunt, 
criador da plataforma “Have 
I been pwned?”, na qual 
usuários podem verifi car se 
suas contas foram violadas. 
O caso vem sendo tratado 
como o “maior vazamento 
de dados da história” pela 
imprensa especializada nos 
Estados Unidos. Chamado 
de “Collection #1”, o vaza-
mento é, na verdade, uma 
espécie de coletânea de 
diversas violações realizadas 
no passado.

Vazamento vem sendo tratado como o “maior da história”.

Renato Auriemo (*)

Antigamente, quando 
um profi ssional decidia 
abrir seu negócio haviam 

duas opções: alugar uma sala 
comercial, o que traria custos 
operacionais, além de aspectos 
burocráticos e gastos com ma-
nutenção, ou trabalhar em casa, 
que reduziria algumas despesas 
a pequeno e médio prazo, po-
rém, poderia acarretar na dimi-
nuição da produtividade. Com 
o surgimento dos coworkings, 
esse cenário mudou!

Muitos profissionais têm 
optado por sua utilização por 
conta da infraestrutura aliada 
ao custo-benefício. No mercado 
já é possível encontrar variados 
tipos de espaços compartilha-
dos que vão desde os básicos, 
onde há somente algumas salas 
com mesas e Wi-Fi, até os mais 
elaborados, com arquitetura 
impecável e equipamentos de 
ponta. Existem ainda os seg-
mentados, que buscam atrair 
empresas de um determinado 
setor, promovendo troca de ex-
periências entre os residentes.

Por conta da procura e das 
vantagens que oferecem, o au-
mento no número de escritórios 
colaborativos têm sido signifi ca-
tivo, se tornando uma tendência. 
Quando o primeiro Censo de 
Coworking foi feito no Brasil, 
em 2015, haviam cerca de 238 
coworkings. Já o último estudo, 
divulgado em 2018, mostrou que 
há em média 1.194 nos país in-
teiro. Então, por que não apostar 
em um ambiente compartilhado?

Listo aqui alguns dos inúme-
ros benefícios de se instalar em 
um coworking:

O aumento no número de escritórios colaborativos têm sido 

signifi cativo, se tornando uma tendência.

Por que escolher um 
espaço compartilhado?
No mercado já é possível encontrar variados tipos de espaços compartilhados que vão desde os básicos, onde há 
somente algumas salas com mesas e Wi-Fi, até os mais elaborados, com arquitetura impecável e equipamentos de ponta
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meio de criar conexões 
entre startups e grandes 
empresas, gerando novos 
negócios.

 5) Mais produtividade 

- Muitos profissionais 
optam por trabalhar ho-
me-offi ce por conta da re-
dução de custos, porém, 
muitas vezes não é possí-
vel focar totalmente nas 
atividades por conta de 
inúmeras distrações. Já 
os coworkings possuem 
escritórios privativos 
que evitam interrupções 
desnecessárias.

 6) Sem mudanças drásti-

cas com o aumento de 

equipe - A medida que 
a sua empresa cresce, 
a tendência é que a sua 
equipe aumente também. 
Por isso, é importante 
pensar em lugares que 
não tornem essas mudan-
ças muito bruscas. Nos 
espaços compartilhados, 
o empreendedor não 
precisa se preocupar com 
isso, já que torna possível 
a locação de salas maio-
res.

Em linhas gerais, é impor-
tante entender o que funciona 
melhor para você e para a sua 
empresa e a utilização de co-
workings pode ser um passo 
para o sucesso do seu negócio. 
Aposte sem medo!

(*) - É CEO do Co.W.,
coworking que tem como objetivo 

conectar empresas, novas ideias e 
culturas diferentes. Com unidades 

em São Paulo e Joinville, a empresa 
possui como clientes a Oracle, 

Unilever, entre outros.

 1) Custo mais baixo - Uma 
das maiores difi culdades 
do empreendedor quan-
do monta o seu negócio, 
é o custo com a implanta-
ção e manutenção de um 
escritório. Para ter seu 
próprio espaço os gastos 
com decoração, móveis, 
computadores, telefo-
nes, contas de luz, água, 
telefone, internet, entre 
outros, são inevitáveis e 
altos. Porém, quando se 
tratam de coworkings, 
as salas já estão prontas, 
mobiliadas e o custo total 
com as despesas pode ser 
até 40% menor.

 2) Menos burocracia - No 
valor do aluguel de uma 
sala em um escritório 
colaborativo já estão 
embutidos gastos com 
internet, água, energia, 
IPTU, café e condomínio. 

Isso evita que o empre-
endedor tenha muitas 
contas para pagar e dá 
tempo para que ele pense 
no que realmente impor-
ta, sua empresa.

 3) Netwoking - Por conta 
da grande movimentação 
de empreendedores em 
um mesmo ambiente, os 
coworkings podem trazer 
uma grande oportuni-
dade para fechar novas 
parcerias, além de ajudar 
na troca de experiências.

 4) Inovação - Com toda a 
transformação digital que 
vivemos hoje, a busca 
por inovação nunca foi 
tão imprescindível para 
o crescimento de uma 
empresa. E é por isso 
que muitos coworkings 
têm cada vez mais se es-
tabelecido como hubs de 
inovação. Esse movimen-

Arquivo expõe dados de quase 
800 milhões de emails
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Dos 773 milhões de ende-
reços de email envolvidos, 
apenas 141 milhões nunca 
haviam aparecido na plata-
forma de Hunt. Já entre as 
senhas, metade não estava na 
base de dados. O arquivo foi 
carregado no site de compar-
tilhamento Mega, sucessor do 
Megaupload.

“Parece uma coleção ca-

sual de sites, feita exclu-
sivamente para maximizar 
o número de credenciais 
acessíveis aos hackers”, 
explicou Hunt à revista 
Wired. Ou seja, é possível 
que muitos dos usuários dos 
emails atingidos já tenham 
alterado suas senhas em 
relação ao divulgado pelo 
“Collection #1” (ANSA).

Thiago de Azevedo (*)

Esquecer a carteira até pouco tempo 
atrás era imperdoável: não restava alter-
nativa senão deixar as compras no local 
e voltar para buscar o dinheiro. 

Hoje, porém, a história é outra. Em 
muitos casos, é possível fazer compras e 
efetuar o pagamento diretamente em um 
aplicativo no smartphone. Essa mudança 
signifi cativa no hábito das pessoas é um 
exemplo de como o avanço da tecnologia 
alterou os meios de pagamento e o merca-
do como um todo. Poucas áreas passaram 
por tantas transformações como o setor 
fi nanceiro neste início de século. Diante 
disso, quais são as próximas novidades 
que prometem melhorar a experiência 
das pessoas? Confi ra algumas tendências 
esperadas para os próximos anos:
 • Non-cash e, no futuro, non-card 

- Fazer transações em dinheiro vivo 
já está em desuso há algum tempo. O 
World Payment Report de 2018, rea-
lizado pela Capgemini e o banco BNP 
Paribas, mostra que movimentações 
non-cash aumentaram 10,1% entre 
2015 e 2016 e devem ter um cresci-
mento médio anual de 12,7% até 2021. 
Entretanto, os tradicionais cartões de 
plástico também podem perder espaço 
nos próximos anos. A consolidação de 
soluções como os cartões virtuais faz 
com que os “pagamentos invisíveis” 
sejam uma realidade cada vez maior 

entre os usuários.
 • Pagamentos em todos os lugares 

- Dessa forma, é um caminho natural 
que soluções de pagamentos ultra-
passem os smartphones e avancem 
em outros recursos tecnológicos que 
possuem conexão com a Internet. 
Atualmente, alguns acessórios “ves-
tíveis”, como os relógios inteligentes 
e algumas pulseiras, já possuem 
aplicações que realizam transações 
fi nanceiras. No futuro, outros itens 
podem ter essa facilidade. Já imagi-
nou, por exemplo, conseguir fazer 
compra no supermercado e efetuar o 
pagamento na porta de sua geladeira?

 • Blockchain e as criptomoedas - O 
ano de 2018 pode não ter sido fácil 
para as criptomoedas. O Bitcoin, o 
nome mais famoso delas, teve uma 
desvalorização de 80% após atingir 
o pico de sua cotação em novembro 
de 2017. Mesmo assim, elas seguem 
em alta como uma tendência para os 
pagamentos no futuro pela facilidade, 
comodidade e segurança das transa-
ções no ambiente digital. Além disso, 
a tecnologia Blockchain, que registra 
as transações e evita fraudes, já serve 
de base para diferentes soluções do 
sistema fi nanceiro.

 • Segurança muito além da bio-

metria digital - A autenticação 
biométrica não chega a ser ten-
dência: já é largamente utilizada 

pelas instituições fi nanceiras para 
garantir segurança nas transações. 
Entretanto, o modelo mais comum 
utilizado é a identifi cação pela digital 
dos dedos. Como a preocupação com 
a segurança é uma constante, outros 
métodos já começam a ser testados 
pelas empresas do setor. Entre as 
opções estão o reconhecimento da 
íris nos olhos ou da voz e até mesmo 
uma selfi e para identifi car o rosto do 
usuário. Isso ajuda, por exemplo, a 
diminuir a quantidade de senhas e 
códigos que a pessoa precisa inserir.

 • Experiência do usuário na base 

do desenvolvimento de produtos 

e serviços - O avanço da tecnologia 
inverteu o poder de decisão nas 
instituições fi nanceiras. Se antes o 
consumidor recebia passivamente 
as opções de pagamentos existentes, 
hoje ele valoriza empresas que levam 
em conta suas opiniões e interesses. 
De fato, as principais soluções de-
senvolvidas são aquelas que colocam 
a experiência do cliente na base 
do planejamento e que consegue, 
assim, resolver problemas reais das 
pessoas. Isso explica, por exemplo, o 
aumento de parcerias entre os bancos 
e as fi ntechs, startups conhecidas 
por criarem serviços inovadores e 
efi cientes.

(*) - É CTO da Acesso.

Controle de doenças 
crônicas é prioridade 
da OMS para 2019

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) divulgou quais são as 
prioridades da saúde para 2019. 
Dentre elas, destaca-se o controle 
de doenças crônicas não transmis-
síveis, como diabetes que, só no 
Brasil, atinge mais de 13 milhões 
de pessoas. 

Para conter seu avanço, a OMS 
propõe atuar junto aos governos a 
fi m de atingir a meta global de re-
dução em 15% da inatividade física 
até 2030, o que pode ser feito por 
meio de implantações de políticas 
públicas que incentivem a prática 
de exercícios diários.

Segundo a OMS, sedentarismo, 
assim como tabagismo, consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, má 
alimentação e poluição do ar, é fator 
de risco que impulsiona o cresci-
mento da incidência das doenças 
crônicas. Além disso, a decorrente 
obesidade está entre as principais 
causas do diabetes tipo 2.

A Sociedade Brasileira de Dia-
betes compreende a importância 
de colocar em prática medidas 
efetivas para o combate de do-
enças crônicas. Os especialistas 
da instituição estão à disposição 
para comentar a lista divulgada 
pela OMS.

Fonte e mais informações: (www.
diabetes.org.br).

Números do Ministério da Saúde 
indicam que mais de 800 mil pessoas 
vivem atualmente com o vírus HIV no 
Brasil. Parte delas, cerca de 15%, nem 
sabem que estão infectadas. Atualmente 
não há cura para a AIDS, mas pesquisas 
demonstram que o uso de células-tronco 
pode ser uma grande aliada no combate 
à doença.

Pesquisadores da Universidade da 
Califórnia descobriram que células-
-tronco modificadas geneticamente 
podem atacar células infectadas pelo 
HIV em organismos vivos. Para chegar 
a essa conclusão, eles modificaram 
células-tronco humanas do sangue e 
descobriram que elas podem formar 
células T maduras (linfócitos), que tem 
o potencial de atacar o HIV nos tecidos 
onde o vírus reside e se reproduz. 

O estudo foi feito em roedor, espécie 
animal na qual a infecção pelo HIV se 
assemelha à doença e sua progressão em 
seres humanos. Em uma série de testes 
realizados duas e seis semanas após a 
introdução das células modifi cadas, os 
pesquisadores descobriram que o número 
de células CD4 “ajudantes” das células T, 
que se esgotam durante a infecção pelo 
HIV, aumentou, enquanto o número de 
vírus do HIV no sangue diminuiu.

Estes resultados extremamente positi-
vos podem levar a novas abordagens para 

o tratamento da doença. “É importante 
ressaltar que essas pesquisas ainda são 
experimentais. Portanto, é necessária 
uma avaliação mais ampla, sempre se-
guindo os protocolos de segurança e efi -
cácia defi nido por entidades de pesquisa 
e ética reconhecidas”, comenta Nelson 
Tatsui, Diretor-Técnico do Grupo Crio-
gênesis e Hematologista do HC-FMUSP.

Em 2010 o mundo conheceu o caso de 
Timothy Ray Brown, norte-americano 
que era soropositivo desde 1995 e morava 
na Alemanha. Em 2006, Brown descobriu 
que sofria de leucemia e o tratamento 
contra a doença incluiu radioterapia 
e dois transplantes de células-tronco. 
O material foi adquirido de um doador 
alemão que tinha uma mutação genética 
rara conhecida como CCR5-delta 32, que 
deu a Brown resistência à sua infecção 
por HIV. 

“Nesse caso especifi co, o paciente já 
possuía uma alteração genética parcial 
e recebeu a doação de alguém que tinha 
uma mutação completa, o que acabou 
transferindo para ele uma proteção 
ainda maior. No entanto, apesar do uso 
de células-tronco no tratamento da 
AIDS ainda estar em fase de testes, as 
perspectivas da medicina são enormes”, 
fi naliza.

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

Como será o meio de pagamento do futuro?Terapia com células-tronco pode 
ajudar no tratamento contra a AIDS
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Especial

Um estudo conduzido pela organização EAT-Lancet 
comprovou que maus hábitos à mesa provocam mais riscos 
para a saúde do que tabaco, sexo sem proteção e álcool 
juntos. O relatório aponta que, para salvar as pessoas e o 
planeta, deve-se dobrar o consumo de frutas, verduras, 
legumes e nozes, além de reduzir pela metade a ingestão 
de açúcares e carne vermelha até 2050. 

O estudo foi apresentado na quinta-feira (17), em Oslo, 
na Noruega, e publicado na revista científi ca Lancet. A 
comissão de estudiosos, fi nanciada pela Fundação EAT, do 
casal norueguês Petter e Gunhild Stordalen, reúne autores 
considerados dentre os mais renomados da nutrição e da 
sustentabilidade, desde o professor de Harvard Walter 
Willett ao inventor do "km zero" Tim Lang, provenientes 
de universidades de todo o mundo e de organizações 
como FAO e OMS.

O objetivo da publicação é propor uma dieta saudável 
universal de referência, baseada em critérios científi -
cos, para nutrir uma população mundial de 10 bilhões 
de pessoas em 2050 de modo sustentável, evitando a 
morte de mais de 11 milhões de indivíduos por ano por 
doenças ligadas a maus hábitos alimentares. A proposta 
da comissão tem como referência a dieta mediterrânea, 
em sua versão usada na Grécia da metade do século 
passado, em um regime que prevê a ingestão de 2,5 mil 
quilocalorias por dia.

Além de mudar o consumo, a comissão sugere ainda 
limites no uso de terra, água e nutrientes, para a produ-

Estudo sugere 'dieta universal' 
para salvar o planeta

ção de uma agricultura sustentável. Para atingir esses 
resultados, a pesquisa indica uma variedade de áreas de 
intervenção, envolvendo governos, indústrias e sociedade. 
Entretanto, segundo a Associação Europeia dos Transfor-
madores de Carne (Clitravi), o estudo da Lancet propõe 
velhos argumentos antizootecnia e distorce dados para 
fi ns ideológicos. 

"Um voo de ida e volta de Roma a Bruxelas gera emis-
sões mais elevadas que o consumo anual de carne de 
uma pessoa", diz a Clitravi. Segundo a associação, a EAT 
ignora o impacto ambiental de outros setores. "Uma dieta 
equilibrada e exercícios físicos regulares podem fazer a 
diferença. Esperamos que a comissão perceba isso e veja 
todas as inovações em que o setor investe para reduzir o 
impacto ambiental", conclui a associação (ANSA).
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Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

O acúmulo excessivo de gordura na 
região abdominal já é um conhecido 
indicador de risco para doenças 
cardiovasculares

Camila Maciel/Agência Brasil

A medida, de acordo com a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), não deve ultrapassar 94 centímetros (cm) 
nos homens e 90 cm nas mulheres. Um novo estudo, 

desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), no entanto, identifi cou que pessoas fi sica-
mente ativas e sem sobrepeso, mas com valores de relação 
cintura-estatura (RCE) próximos ao limite do risco, também 
têm maior probabilidade de desenvolver distúrbios no coração.

O RCE é obtido pela divisão da circunferência da cintura 
pela estatura. “Até então, os valores acima de 0.5 indicavam 
alto risco de desenvolver alguma doença cardiovascular 
ou metabólica. Os valores abaixo de 0.5 indicavam que a 
pessoa tinha aparentemente menor risco”, explicou Vitor 
Engrácia Valenti, professor da Unesp de Marília e coorde-
nador da pesquisa. Para o estudo foram selecionados 52 
homens saudáveis e fi sicamente ativos, com idade entre 
18 e 30 anos. Segundo Valenti, estudos recentes sugerem 
que a RCE fornece informações mais precisas de riscos 
cardiovasculares do que o Índice de Massa Corporal (IMC), 
que avalia a distribuição de gordura pelo corpo. 

“O resultado que encontramos chama a atenção daquelas 
pessoas que acham que [estão fora dos grupos de risco] por 
não ter barriga, mas não fazem atividade física ou mantêm 
hábito alimentar saudável. Mesmo sem barriga, pode ser um 
risco”, alertou o professor com base no trabalho. O estudo, 
que tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), foi feito em colaboração com 
a Oxford Brookes University, na Inglaterra, e publicada na 
revista Scientifi c Reports.

Avaliação
Os participantes do trabalho foram divididos em três 

grupos: o primeiro, composto por homens com menor 
percentual de gordura corporal e com RCE entre 0,40 e 

Relação entre cintura e estatura 
pode indicar risco cardiovascular

A obesidade é considerada uma epidemia global pela OMS. No Brasil, pesquisa da Vigitel de 2017,
que 18,9% dos brasileiros estão obesos.
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0,449; o segundo, formado por homens com RCE entre 0,45 
e 0,50, próximo ao limiar de risco; e o terceiro, por homens 
com RCE acima do limite de risco, entre 0,5 e 0,56. “Nós 
avaliamos parâmetros fi siológicos do sistema nervoso autô-
nomo, por meio do ritmo do coração, antes e durante uma 
hora após a recuperação do exercício”, explicou Valenti.

Eles foram avaliados durante dois dias. No primeiro exer-
cício, os participantes tiveram que permanecer 15 minutos 
sentados e em repouso e, em seguida, fi zeram uma corrida 
com esforço máximo em uma esteira ergométrica. O objetivo 
era constatar que todos eram fi sicamente ativos. Embora 
não fossem atletas, mantinham atividades regulares. Em 

seguida, teriam que fi car em 
repouso por 60 minutos.

No segundo dia, foram sub-
metidos a um exercício físico 
moderado: uma caminhada 
de 30 minutos em uma es-
teira. A intensidade seria de 
aproximadamente 60% do 
esforço máximo. A intenção 
era observar, durante o re-
pouso e a primeira hora após 
os exercícios, a velocidade 
de recuperação cardíaca 
autonômica. “Quanto mais 
tempo o organismo demora 
para se recuperar após o 
exercício, isso é indicativo de 
que essa pessoa tem proba-
bilidade maior de desenvol-
ver doença cardiovascular, 
como hipertensão, infarto, 
AVC”, disse o pesquisador.

Os resultados mostraram que os grupos com RCE pró-
ximo e acima do limite de risco para o desenvolvimento 
de doenças cardíacas apresentaram recuperação cardíaca 
autonômica mais lenta, tanto no esforço máximo quanto 
no moderado. “Mesmo aqueles saudáveis e fi sicamente ati-
vos, que não tinham sobrepeso e nem obesidade, mas que 
tinham valores de normalidade mais próximos dos valores 
de risco, tinham risco maior do que aquele grupo que era 
composto por indivíduos com menor tamanho de cintura 
e estatura”, destacou Valenti.

O pesquisador explicou que este é um estudo inicial, 
mas com “fortes evidências” da necessidade de rever os 
valores de referência. “Vamos sugerir agora que ele seja 
feito em outros países, com outra população, em outras 
condições. Aqui verifi camos na população brasileira. Se 
pensarmos na população da China, do Japão, que tem 
cultura diferente, costumes diferentes, não podemos 
generalizar com base nos resultados apenas dos brasi-
leiros”, advertiu.

Obesidade
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. No Brasil, a pesquisa 
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2017, do 
Ministério da Saúde, mostrou que 18,9% dos brasileiros 
estão obesos. Além disso, mais da metade da população 
das capitais brasileiras (54%) têm excesso de peso.




