
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sábado a segunda-feira,
02 a 04 de fevereiro

de 2019

Ano XVII – Nº 3.801

BOLSAS
O Ibovespa: +0,48% Pontos: 
97.861,27 Máxima de +0,67% 
: 98.044 pontos Mínima de 
-0,41% : 96.990 pontos Volu-
me: R$ 13,87 bilhões Variação 
em 2019: 11,35% Variação no 
mês: 0,48% Dow Jones: +0,06% 
(às 18h28) Pontos: 25.013,52 
Nasdaq: -0,46% (às 18h28) 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,6575 Venda: R$ 3,6580 
Variação: -0,03% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,73 Venda: R$ 3,83 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,6688 Venda: R$ 
3,6694 Variação: +0,48% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,6400 
Venda: R$ 3,8030 Variação: es-
tável - Euro (às 18h28) Compra: 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% 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$ 1.322,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,23% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 153,000 
Variação: -1,28%.

US$ 1,1461 Venda: US$ 1,1461 
Variação: +0,14% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1890 Venda: R$ 
4,1910 Variação: +0,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1470 Ven-
da: R$ 4,3630 Variação: +0,14%.

Pontos: 7.248,02 Ibovespa 
Futuro: +0,3% Pontos: 97.990 
Máxima (pontos): 98.260 Míni-
ma (pontos): 97.170. Global 40 
Cotação: 853,313 centavos de 
dólar Variação: +0,2%.

“Quando eu era 
menino, os mais velhos 
perguntavam: o que 
você quer ser quando 
crescer? Hoje não 
perguntam mais. Se 
perguntassem, eu diria 
que quero ser menino”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro

O Índice Nacional de 
Confiança da Asso-
ciação Comercial de 

São Paulo (ACSP) registrou 
104 pontos em janeiro, um 
aumento de dez pontos em 
relação a dezembro (94) e 
de 27 frente a janeiro do ano 
passado, quando havia ano-
tado 77 pontos. Além disso, 
é a primeira vez que chega 
ao campo otimista (acima 
dos 100 pontos) desde maio 
de 2015.

“É um crescimento que 
surpreende bastante e refl ete 
o otimismo do consumidor 
com o novo governo. Contudo, 

Confi ança do consumidor 
cresce 10 pontos em janeiro 
e entra no campo otimista

como é natural que a popula-
ção dê um voto de confi ança 
grande no início dos manda-
tos, é preciso que o governo 
corresponda às expectativas, 
por meio de ações práticas, 
concretizando as promessas 
feitas em campanha”, analisa 
Alencar Burti, presidente da 
ACSP e da Facesp. 

O INC varia entre zero e 200 
pontos; o intervalo de zero a 
100 é o campo do pessimismo 
e, de 100 a 200, o do otimismo. 
A margem de erro é de três 
pontos. A pesquisa foi realizada 
entre os dias 16 e 25 de janeiro.

O levantamento também 

identifi cou que caiu a média 
de desempregados conhecidos 
pelos entrevistados. Em janeiro, 
eles afi rmaram conhecer, em 
média, 4,6 pessoas que estão 
fora do mercado de trabalho. 
Em dezembro, essa média era 
de 4,7 e, em janeiro do ano 
passado, 5,1. 

“Os números estão em 
concordância com os dados 
ofi ciais do IBGE, o que reforça 
que a geração de emprego é 
um fato preponderante para 
que o brasileiro recupere 
a confi ança na economia”, 
comenta Burti. O Sul é a 
região mais otimista do País, 

com INC de 123 pontos, ante 
117 em dezembro. Uma das 
causas pode ser política, uma 
vez que foi a região que mais 
votou proporcionalmente no 
presidente eleito. Outro fator: 
as boas perspectivas em torno 
da safra da soja.

Razões parecidas fi zeram 
com que as regiões Norte/

Centro-Oeste e Sudeste tam-
bém crescessem. Enquanto a 
confi ança da primeira subiu 
de 85 para 104 na passagem 
de dezembro para janeiro, na 
segunda o índice saltou de 97 
para 109 no mesmo período. 
O Nordeste, por sua vez, é a 
única região que ainda não 
ultrapassou a barreira do 

otimismo, tendo fi cado com 
84 pontos em janeiro, estável 
sobre dezembro (82). Além 
de ter sido a região que 
menos votou proporcional-
mente no presidente eleito, 
o Nordeste ainda sofre com 
a crise de segurança pública, 
em especial no Ceará (AI/
ACSP).

O ano novo chinês é a festa mais aguardada no país e dura 

cerca de duas semanas.

Com um calendário distinto 
do mundo ocidental, a China 
iniciou na sexta-feira (1º) as ce-
lebrações de início do ano novo 
chinês que leva em considera-
ção as fases da lua e a posição 
do sol. O ano começa na noite 
da lua nova mais próxima do 
dia em que o sol passa pelo 15º 
dia grau de Aquário. Em 2019, 
o ano novo chinês tem início na 
próxima terça-feira (5). 

Na China, o ano é relacionado 
aos 12 animais que, segundo 
a lenda, teriam atendido ao 
chamado de Buda para uma 
reunião e, em agradecimen-
to, foram transformados em 
signos. Este ano é do porco. 
Também compõem a lista rato, 
búfalo, cobra, cavalo, carneiro, 
macaco, galo, dragão, tigre, 
touro e cachorro.

O ano novo chinês é a festa 
mais aguardada no país e dura 
cerca de duas semanas. Há 
rituais, festas e muita comemo-
ração. Na véspera, os chineses 
limpam e arrumam a casa, 
cortam o cabelo, fecham as 
contas, presenteiam os deuses 
que protegem a casa, preparam 
as roupas, organizam a empresa 
e o comércio.

A cor vermelha predomina, 
pois simboliza a transforma-
ção e o movimento e a vida. 
O amarelo, roxo e o dourado 
também, pois, segundo as 
tradições, atraem a riqueza e 
a prosperidade. Por tradição, 
os chineses escrevem, neste 
período, os desejos com tinta 
preta em tiras de papel ver-
melho e penduram na porta de 
entrada (ABr).

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Onyx Lorenzoni.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, disse 
na sexta-feira (1º) que o texto 
da reforma da Previdência já 
está pronto. “O presidente 
só vai escolher”, disse, ao se 
referir às diversas propostas 
em estudo pelo governo. “O 
presidente Bolsonaro tem 
uma série de alternativas 
que vem estudando. Nós já 
combinamos, na próxima 
semana vamos dar continui-
dade. Quem vai ter a última 
palavra é ele”.

“A equipe do professor 
Paulo Guedes [ministro da 
Economia] continua com 
muito cuidado, com muito 
zelo e com muito talento cons-
truindo uma proposta que vai 
consertar a Previdência. Vai 
preparar um novo caminho 
para os nossos fi lhos e os 
nossos netos. Tanto é que a 
gente tem falado de maneira 
reiterada, e vamos trazer isso 
na mensagem [a ser encami-
nha ao Congresso], a gente fala 
na nova Previdência, que vai 
garantir o presente e o futuro 
do Brasil”.

Ao tomar posse como de-
putado federal, Onyx insistiu 
que o governo não interferiu 
na escolha dos presidentes da 
Câmara e do Senado. “Setores 
procuraram fazer com que o 
governo se manifestasse, e o 
governo não se manifestou 
porque o princípio funda-

Novo aumento no gás
Foi divulgada a nova tabela de 

preços do gás natural fornecido 
pela Comgás. O gás natural veicular 
teve reajuste de 40,1%, fi cando em 
R$ 1,79 por metro cúbico. Para os 
consumidores residenciais, varia-
ram de 9,63% para a faixa mais 
baixa de consumo até 17,93% para o 
perfi l de gasto mais alto. Os clientes 
comerciais tiveram reajustes entre 
12%, para os que tem menor consu-
mo, até 25% para a faixa mais alta. 

Brasília - O vice-presidente 
Hamilton Mourão disse que 
“Previdência” foi o assunto do 
almoço que teve na sexta-feira 
(1º), com o ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva. 
Segundo Mourão, “está pacifi -
cado” o aumento do tempo de 
contribuição previdenciária 
dos militares de 30 anos para 
35 anos para poderem ir para 
a reserva.

No entanto, segundo Mou-
rão, ainda é um ponto em 
estudo quando as mudanças 
serão, de fato, enviadas ao 
Congresso. “O tema ainda está 
em discussão se será apresen-
tado junto com a Proposta 
de Emenda à Constituição 
da Reforma da Previdência”, 
disse. “O momento em que 
vai ser apresentada está em 
discussão”, acrescentou.

Na quinta, o porta-voz da 
Presidência, Otávio do Rêgo 
Barros, disse que a estratégia 
para a reforma da Previdência, 
incluindo a aposentadoria dos 
militares, será defi nida pelo 
presidente Jair Bolsonaro em 
um “diálogo consensual” com 
o Congresso Nacional.

Barros afi rmou ainda que o 
presidente está identifi cando 
“todas as possibilidades” da 
Previdência para os funcioná-
rios públicos, militares e para 
a sociedade em geral. “Essa 
questão se ao mesmo tempo, 
um pouco depois, um pouco 
antes, é uma questão do presi-
dente junto com o Congresso, 
junto com seus ministros”, 
disse o porta-voz em referência 
ao momento que as mudanças 
relativas aos militares serão 
apresentadas (AE).

Aly Song/Reuters
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As exportações de produtos semimanufaturados subiram 11,1%.

O crescimento das importa-
ções em ritmo maior que o das 
exportações fez o superávit 
da balança comercial cair em 
janeiro. No mês passado, o 
país vendeu para o exterior
US$ 2,192 bilhões a mais do que 
comprou, recuo de 22,4% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado. Apesar da retração, 
esse é o terceiro melhor resul-
tado para o mês, só perdendo 
para janeiro de 2006 (US$ 2,83 
bilhões) e de 2018 (US$ 2,82 bi-
lhões). No mês passado, o país 
exportou US$ 18,579 bilhões e 
importou US$ 16,387 bilhões.

Apesar do recuo no saldo da 
balança comercial, as expor-
tações bateram recorde para 
meses de janeiro, tendo crescido 
9,1% em relação ao mesmo mês 
do ano passado pelo critério da 
média diária. As importações, 
no entanto, aumentaram em 
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É um crescimento que surpreende bastante e refl ete o otimismo do consumidor com o novo 

governo. Como sempre, o povo dá um voto de confi ança no início dos mandatos.

Apesar de recorde nas exportações, 
superávit da balança caiu 22,4% em janeiro

semimanufaturados subiram 
11,1%. As vendas de produtos 
industrializados aumentaram 
15,2%, também pela média 
diária, puxadas por uma plata-
forma de extração de petróleo 
e por motores e turbinas para 
aviação. Em janeiro, os pre-
ços médios das mercadorias 
exportadas caíram 4,27%. 
A quantidade exportada, no 
entanto, aumentou 19,41%, 
compensando a retração nas 
cotações das commodities 
(mercadorias primárias com 
cotação internacional).

As importações de bens de 
capital (máquinas e equipa-
mentos usados na produção) 
aumentaram 156,2% em rela-
ção a janeiro do ano passado. 
Também contribuíram para o 
crescimento as compras de ve-
ículos de carga, helicópteros e 
máquinas de impressão (ABr).

ritmo maior, tendo subido 
15,4% na mesma comparação, 
impulsionadas pela recuperação 
da economia. As vendas de pro-
dutos básicos cresceram 10,1% 
na comparação entre janeiro 

de 2019 e janeiro de 2018 pelo 
critério da média diária. 

Os destaques foram milho em 
grão (crescimento de 56,6%) e 
algodão bruto (alta de 44,5%). 
As exportações de produtos 

China dá início a 
celebrações de novo ano; 
porco vai reger o período

Diário do Comercio

Presidente do STF,

ministro Dias Toffoli.

O presidente do STF, mi-
nistro Dias Toffoli, defendeu 
na sexta-feira (1º) um pacto 
entre os três poderes para 
aprovação das reformas da 
Previdência, fi scal e tributá-
ria. Segundo Toffoli, os pode-
res Executivo, Legislativo e 
Judiciário devem se unir para 
retomar o desenvolvimento do 
pais. O discurso do ministro 
foi proferido na cerimônia de 
instalação do Ano Judiciário, 
evento que abre os trabalhos 
no Supremo após o período 
de 40 dias de recesso.  

Para Toffoli, a retomada do 
desenvolvimento objetiva o 
bem-estar da população e a 
redução das desigualdades. 
“Esse pacto envolve reformas 
fundamentais, como a previ-
denciária, fi scal e tributária, 
e abrange, necessariamente, 
uma repactuação federativa, 
evitando que estados e muni-
cípios cheguem a um quadro 
insustentável de inadim-
plência”. Também defendeu 
a atuação dos juízes de todo 
o país e afi rmou que ataques 
sofridos por magistrados em 
razão de discordâncias de suas 
decisões ferem a democracia. 

“O debate crítico é próprio 
das democracias. Pode-se 
concordar ou discordar de 
uma decisão judicial. Já afron-
tar, agredir e agravar o Judi-
ciário e seus juízes é atacar 
a democracia, é incentivar a 
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Toffoli: pacto entre os poderes 
para aprovação de reformas

confl itualidade social, é ani-
quilar a segurança jurídica”, 
afi rmou, voltando a expressar 
condolências aos parentes de 
vítimas do rompimento da 
barragem em Brumadinho e 
reconheceu que a Justiça deve 
ser mais rápida para julgar 
casos envolvendo tragédias.  

“A Nação brasileira espera 
rigor e celeridade das au-
toridades competentes na 
apuração das responsabili-
dades, para que se realize 
efetiva justiça”, disse. Além 
de autoridades do Judiciário, 
participaram da cerimônia 
o vice-presidente, Hamilton 
Mourão, e o ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro (ABr).

Onyx: texto da reforma
da Previdência já está pronto

mental que o presidente Jair 
Bolsonaro me determinou é 
que o governo manteria ab-
soluto respeito, seria apenas 
um observador das decisões 
dos deputados federais e dos 
senadores”.

Os ministros da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni; da Agricul-
tura, Tereza Cristina, e da Ci-
dadania, Osmar Terra, foram 
exonerados dos cargos pelo 
presidente Jair Bolsonaro na 
sexta-feira (1º) para assumi-
rem novo mandato na Câmara. 
Depois de empossados, os 
ministros pediram licença do 
cargo para retomar o comando 
de suas pastas (ABr).

‘Está pacifi cado’ aumento de 
contribuição de militar para 35 anos
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OPINIÃO
Parem de gourmetizar o 

empreendedorismo

Dias atrás, passando 

pelo feed do LinkedIn, 

encontrei o post de um 

amigo, fundador de 

um projeto de imenso 

sucesso, que me chamou 

a atenção

Na realidade, o ponto era 
imagem, em que ele 
aparecia palestrando 

em uma sala de aula – até ai 
tudo bem, acho extraordi-
nário levar bons exemplos e 
referências do mercado para 
adolescentes que ainda es-
peculam seus sonhos – mas o 
principal estava na mensagem. 
Ele contava que tinha ido cons-
cientizar os jovens do ensino 
médio sobre a importância de 
empreender.

Na era do excesso de in-
formação, do status, do ser, 
em que o “importante” é o 
número de seguidores nas 
mídias socias, like nos posts, o 
cargo no cartão de visitas, no 
LinkedIn, o stories sequencial 
de uma agenda tomada de 
reuniões intercaladas por foto 
de café e macbook e mensa-
gens motivacionais, estamos 
criando um estereótipo muito 
distorcido do sucesso. Pior que 
isso: estamos atribuindo ao 
empreendedorismo o caminho 
para isso.

Ser “founder and CEO” é a 
bola da vez. Não precisa ter 
um CNPJ, se, no Linkedin, o 
sujeito já se intitula fundador e 
presidente de um projeto mira-
bolante. Pior ainda são aqueles 
casos dos centenas de cursos 
e palestras sobre lições de 
empreendedorismo e receitas 
do sucesso, de “professores” 
e “mentores” sem o principal: 
uma bagagem real de uma 
jornada empreendedora – não 
necessariamente de sucesso.

Porque o empreendedoris-
mo da vida real é essa jornada 
dura, ácida, corrosiva de em-
barcar em um sonho, acreditar 
e dar duro por um projeto, pas-
sar perrengue fi nanceiro, lidar 

com gestão de pessoas, pivotar 
dia e noite seus projetos, ver 
o mercado descredibilizar seu 
sonho, tomar doses diárias de 
verdade, resetar e fortalecer 
sua resiliência. E não neces-
sariamente vender sua startup 
unicórnio no fi nal do dia para 
algum fundo chinês. 

E, na realidade, está aí o 
meu incômodo. A versão 
gourmet que é vendida do 
empreendedorismo não é 
real. Meu desconforto vem da 
injustiça do caminho rápido 
e quase único possível para o 
sucesso. As mídias sociais só 
contam o sucesso e reforçam 
esse conceito. As histórias de 
fracasso, que, infelizmente, 
representam a grande maioria, 
são varridas para debaixo do 
tapete. 

E então apresentamos às 
novas gerações, que já nascem 
tomadas por uma carga imensa 
de ansiedade, esse caminho do 
glamour, dinheiro e poder do 
empreendedorismo. Sou em-
preendedora e quero ter muito 
mais amigos e colegas nessa 
jornada. Não quero desmotivar 
ninguém, pelo contrário: só 
quero que possamos descons-
truir a ideia do glamour irreal 
de empreender e entender 
que existem muitos outros 
caminhos para o sucesso. 

O drive, na realidade, não 
deve ser criar sua empresa, e 
sim esse conjunto de ações, 
motivações e sonhos que com-
põe nosso real 

propósito. Está tudo bem se 
o seu sucesso for ser funcioná-
rio público, levar uma jornada 
intensa em uma consultoria 
americana, ser um esportista 
profi ssional ou ser mãe. No 
fi nal das contas, sucesso é 
realização. 

Então, empreender deveria 
ser nossa coragem de assumir, 
encarar e viver nossas próprias 
jornadas. Aí sim, vamos juntos 
empreender.

(*) - Formada em Relações Públicas 
e pós-graduada em administração 

estratégica, é gerente geral do LIDE – 
Grupo de Líderes Empresariais.

Laís Macedo (*) 
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News@TI
Aplicativo que agiliza a comunicação entre 
médicos e pacientes 
@Um aplicativo inovador acaba de chegar ao mercado nacional 

prometendo resgatar a relação entre médicos e pacientes por 
meio de mensagens diretas e ligações. Trata-se do Nosso Médico, 
um app inédito que foi pensado e desenvolvido pela XL Solutions 
para estabelecer um novo meio de comunicação para além da sala de 
consulta e sem jamais substituir uma consulta. Com um investimento 
de R$500 mil, e expectativa de crescimento de 20% neste primeiro 
ano, Nosso Médico vem engrossar as estatísticas de crescimento do 
setor que abrange as health techs, startups especializadas em saú-
de. Em 2017, de acordo com o relatório Breakout Year in Tech, da 
Inside Latin America, o setor de healthtech foi o segundo campo da 
tecnologia que mais cresceu na América Latina, com crescimento de 
250% em relação ao ano anterior, 2016. Atualmente, este mercado 
tem cerca de 250 startups voltadas à inovação no campo da saúde 
no Brasil, colocando o país em 7º lugar na lista mundial de maiores 
mercados na área, movimentando US$ 42 bilhões por ano.

Primeira experiência com Tom Clancy’s The 
Division 2 estará em beta fechado de 7 a 10 
de fevereiro

@A Ubisoft anuncia que o período de beta fechado de Tom 
Clancy’s The Division 2 incluirá missões do início e do fi m 

da campanha do jogo e estará disponível para experimentação 
entre 7 de fevereiro, às 7h (horário de Brasília), e 10 de fevereiro, 
no mesmo horário. Para participar do beta fechado os jogadores 
têm duas opções: adquirir The Division 2 em pré-venda nas lojas 
parceiras e participantes* dessa ação ou fazer um cadastro pelo 
site http://thedivisiongame.com/beta. Todos os que receberem 
acesso ao beta fechado no Xbox One, PlayStation 4 e PC poderão 
fazer o download do jogo já em 6 de fevereiro, a partir das 7h.  
No beta fechado, os jogadores terão uma pequena amostra do 
que os espera em Tom Clancy’s The Division 2. Após defi nirem 
a Casa Branca como a principal base de operações, os usuários 
irão se arriscar em uma Washington D.C completamente trans-
formada, desbloqueando novas habilidades enquanto aumentam 
de nível (máximo 7) e desbravam a parte leste do mapa.

André Fernandes (*)

Ao mesmo tempo em que deseja ser-
viços e interações personalizadas, os 
consumidores cada vez se tornam 

mais exigentes com a segurança de seus 
dados. A implementação da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) no Brasil coloca 
algum tempero nessa dicotomia.

Afi nal, como personalizar o atendimento 
ao cliente ao mesmo tempo em que protege 
a privacidade de seus dados? 

A sociedade da transformação digital 
deseja ser surpreendida com automação 
do atendimento para que ele aconteça de 
forma rápida e efi ciente, deseja ofertas 
personalizadas, quer ser surpreendida 
com um atendimento de contact center 
que não faça as mesmas perguntas todas 
as vezes em que haja interação mas, ao 
mesmo tempo, não quer que seus dados 
sejam “capturadas” e suas atividades on-
-line “vigiadas”. 

Como então é possível alcançar o equi-
líbrio?

A resposta é fácil: protegendo os dados 
dos clientes!

As leis convergem para corroborar esta 
afi rmação. Governos de todo o mundo estão 
repensando a privacidade dos dados que 
circulam na internet. Do GDPR da União 
Européia à LGPD do Brasil, ao PIPEDA 
canadense, à Lei de Privacidade da Cali-
fórnia... até o Digital Privacy Framework 
da Índia. A privacidade está se tornando 
um direito. E, na ausência de um marco 
legal, está se tornando um diferenciador 

O paradoxo da privacidade em 2019

proteção de dados, o call center precisa de 
atenção redobrada. Fazer isso sem a ajuda 
da tecnologia é praticamente impossível, 
por isso, uma boa olhada no mercado pode 
trazer as melhores possibilidades.

Também é necessário ter à disposição 
ferramentas que garantam autonomia no 
caso da necessidade de se adaptar a leis 
que mudem com a passagem do tempo. 

Dessa maneira, as companhias podem 
oferecer os melhores e mais personalizados 
serviços e produtos para os consumidores – 
sejam físicos ou corporativos – entregando 
as melhores interações sem ultrapassar a 
linha da privacidade.

Esse certamente será um grande de-
safi o durante 2019. Que estejamos todos 
preparados!

(*) É Gerente de Engenharia de Soluções da NICE.

da Experiência do Cliente.
De agora em diante, as organizações 

precisam estar no controle dos dados 
particulares que armazenam e processam. 

Nesse momento a tecnologia se torna a 
principal aliada! Com a ajuda de soluções 
automatizadas, as empresas podem captu-
rar, reter, identifi car e recuperar todas as 
interações com clientes de qualquer canal, 
de acordo com as diretrizes regulamenta-
res específi cas. Estas soluções podem ser 
convergentes com plataformas de gravação 
e, neste cenário, toda a conformidade 
necessária está garantida. 

Um passo à frente é oferecer soluções 
que podem ser customizadas de acordo 
com as leis de proteção de dados locais. 
Sabemos que muitas vezes o contact cen-
ter de uma empresa pode atender a mais 
de um país. Com a ampliação das leis de 

Com a tragédia que matou 110 pessoas e deixou 238 

desaparecidas, todos têm um parente ou amigo entre as vítimas.

As pessoas caminham sem sorrir nem conversar em voz 
alta, há enterros todos os dias, parte do comércio fechou 
as portas e até bares e restaurantes se impuseram luto.

Com pouco mais de 36 mil moradores, Brumadinho é a típica 
cidade do interior de Minas Gerais: praça onde todos se reú-
nem, bares com música ao vivo e a igreja, ponto de encontro da 
maioria. Com a tragédia que matou 110 pessoas e deixou 238 
desaparecidas, de acordo com o último balanço, todos têm um 
parente ou amigo entre as vítimas.

A esperança que dominou as pessoas, nos primeiros dias de 
resgate, cedeu lugar à angústia e ao desânimo. É comum encontrar 
pessoas que afi rmam que querem apenas dar um sepultamento 
digno para uma vítima ainda desaparecida. No desespero, há 
quem se aventure pela lama e na mata em busca do parente 
ou amigo desaparecido, o que é condenado pela Defesa Civil e 
pelos bombeiros.

Nas ruas, o único assunto desde o dia 25 é o desastre. Em meio 
à tristeza que predomina na cidade, surgem heróis invisíveis que 

Brumadinho, uma 
cidade inteira de luto

A 57 km de Belo Horizonte, Brumadinho se tornou referência na região por causa da empresa Vale e da 
proximidade com o Museu do Inhotim, mas desde o desastre, a cidade vive em clima de luto e tristeza
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A esperança que dominou as pessoas, nos primeiros dias de 

resgate, cedeu lugar à angústia e ao desânimo.
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estão em todos os lugares. Mulheres de várias idades se uniram 
e montaram uma lavanderia coletiva. Nela, lavam as roupas dos 
bombeiros que estão acampados no município para ajudar nas 
operações de resgate.

Em outro local, voluntários se revezam para tomar conta e 
brincar com crianças cujos pais estão envolvidos nas buscas ou 
entre os desaparecidos. Também há grupos de apoio aos milita-
res e civis que atuam diretamente nas ações. A preocupação da 
maioria dos moradores se concentra no bairro rural Córrego do 
Feijão, próximo à barragem. 

Lá, a comunidade é dependente da Vale e foi duramente atin-
gida pela tragédia. Com a lama por todos os lados, a imagem 
é desoladora. Nas pousadas da região, chegam curiosos todos 
os dias. Pessoas que querem ver de perto a área do desastre e 
acompanhar os trabalhos de buscas. O movimento ocorre na 
contramão da economia local, que dependia basicamente da 
empresa Vale e dos seus impactos.

Os 136 militares de Israel que ajuda-
ram nos resgates aos desaparecidos em 
Brumadinho chegaram na sexta-feira (1º) 
a TelAviv, capital israelense. Segundo 
informações da embaixada israelense em 
Brasília, a tropa foi recebida pelo coman-
dante do Comando da Frente Interna, o 
major-general Tamir Yadai, no Aeroporto 
Internacional Ben Gurion.

Os engenheiros, médicos e técnicos 

atuaram por quatro dias em Brumadinho 
no resgate de desaparecidos. Foram uti-
lizados meios tecnológicos avançados nas 
buscas e técnicas inovadoras. Também 
vieram cães farejadores. Antes da partida 
da delegação israelense, as autoridades 
de resgate brasileiras realizaram uma 
cerimônia de agradecimento para dele-
gação israelense.

Neta de brasileiros, a soldado israelense 

Amit Levi, 21 anos, e falando português, 
se transformou em uma espécie de inte-
gração entre as Forças Armadas de Israel 
e do Brasil. Simpática, Amit disse que 
era uma honra participar das operações 
de resgate em Brumadinho. A foto dela, 
olhando com respeito para as bandeiras 
do Brasil e de Israel presas no uniforme, 
destacou-se entre tantas imagens tristes 
e tensas (ABr).

Militares israelenses, que ajudaram em 
Brumadinho, chegam a TelAviv

Há um paradoxo na relação com o cliente pairando sobre o mercado de contact center em 2019
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A indústria fi nanceira 

vem mudando a passos 

largos e todos os dias 

surgem mudanças

No passado, uma das 
métricas para um banco 
ser considerado im-

portante era a quantidade de 
agências - esse fator era tão 
relevante que o gerente era 
uma das pessoas mais infl uen-
tes na cidade. Hoje, em função 
dos diversos canais de relacio-
namento com os bancos, não 
é preciso mais ir às agências 
físicas e, consequentemente, 
nem sabemos quem é nosso 
gestor. 

A dinâmica de relacionamen-
to com os bancos muda dras-
ticamente a uma velocidade 
incrível. Como então manter 
uma relação pessoal com os 
clientes? E a presencial? Um 
dos caminhos que os bancos 
estão implementando foi 
debatido em painéis no CIAB 
2018. Grandes instituições 
estão transformando diversas 
agências em uma espécie 
de “Starbucks”, com wi-fi  e 
espaço para coworking, além 
de manter também locais para 
consultoria, com atendimen-
to presencial personalizado 
focado em alguns segmentos 
de clientes.

Claro, em uma análise fria, 
com a velocidade da tecnolo-
gia e de novos entrantes em 
serviços fi nanceiros, isso seria 
inevitável, até por sobrevi-
vência. No Brasil, os grandes 
bancos estão em sintonia com 
as iniciativas da indústria fi nan-
ceira. Cada um ao seu jeito, mas 
na mesma direção, atentos a 
empreendedores que repen-
sam a forma como o mundo 
se relaciona com as pessoas 
e negócios, fomentando todo 
esse ecossistema de inovação. 
Somadas a essas iniciativas, 
outros movimentos, como o 
open banking e blockchain, 
já são realidade no mundo e 

ganham muita força no Brasil. 
Penso que não são apenas 

novas tecnologias, inovações 
e processos disruptivos, mas 
conceitos de relacionamento 
bancário com novos modelos 
de negócios e novas fontes de 
receita para os bancos.    

Agora, o Sandbox chega 
como uma nova onda oriunda 
da Europa, tornando o open 
banking não apenas a única 
iniciativa promissora para as 
fi ntechs. 

Guilherme Horn, figura 
proeminente no ambiente de 
fi ntechs, analisa o instituto 
do Sandbox no contexto de 
Singapura e do Reino Unido 
e atesta: “é um ambiente que 
vai permitir que startups, 
ou até mesmo instituições 
fi nanceiras, possam oferecer 
seus produtos e serviços, por 
um período limitado, sem as 
restrições impostas pela regu-
lamentação vigente”. 

Os bancos estão se prepa-
rando para os centennials 
que já representam 32% da 
população brasileira e 35% 
da global, como revela o rela-
tório da Kantar de outubro de 
2018, Centennials aos 21, que 
também afi rma: “Marcas que 
não conseguirem se conectar 
com os valores, crenças e 
expectativas dos centennials 
terão sérias difi culdades em 
crescer”. O estudo discute 
os comportamentos e as ex-
pectativas dessas pessoas e 
desafi a marcas e profi ssionais 
de marketing a redefi nir como 
se relacionam com esse gru-
po de clientes cada vez mais 
infl uente.

A provocação é: quem vem 
melhor se preparando para 
esse novo ecossistema da in-
dústria fi nanceira? Quem está 
mais próximo da  velocidade 
dessas mudanças? Quem tem 
a melhor experiência para, no 
fi nal da linha, levá-la para o 
cliente?

(*) - É especialista de Negócios da 
Accesstage (www.accesstage.com.br).

Mário Dias (*)

A - Redação Criativa
A Universidade do Livro (Praça da Sé, 108, 7º andar), da Fundação 
Editora da Unesp, promove, nos próximos dias 18, 19, 25 e 26, das 14h 
às 17h, a inédita ‘Ofi cina de redação criativa: escrita para a Expressão 
da Utopia Pessoal’, ministrada pelo autor e tradutor Fernando Nuno. 
Técnicas para redigir melhor e mais criativamente ao expressar suas 
ideias, tomando como ponto de partida aspectos muitas vezes inusitados 
de obras de Italo Calvino, de Georges Minois, de clássicos da utopia e 
da distopia e de William Shakespeare. Também serão utilizados trechos 
da imprensa e de livros contemporâneos publicados por editoras brasi-
leiras. Mais informações tel. (11) 3242-9555 - ramais 502 e 503 (http://
editoraunesp.com.br/).

B - Degustações de Vinhos
O Pão de Açúcar Adega inicia o ano com uma programação especial 
para os apreciadores de vinho e interessados em aprender mais sobre 
bebidas. Durante todo o mês de fevereiro, a loja física da plataforma 
será palco de uma série de degustações guiadas de rótulos nacionais e 
internacionais, aulas e lançamentos de bebidas. A agenda inclui degus-
tações de vinhos da Miolo, tradicional vinícola brasileira, e um máster 
class de Gin. Os encontros, gratuitos, serão realizados no espaço para 
eventos da loja, localizada na Rua Augusta, 2710. Participe  acessando 
(www.paodeacucar.com/adega/eventos). 

C - Museu do Videogame 
O Shopping Metrô Itaquera promove evento totalmente gratuito e aberto 
ao público, que resgata 46 anos de história dos videogames, entre os pró-
ximos dias 9 e 24. Além da exposição com mais de 300 consoles de todas 
as gerações, torneios de jogos antigos, concurso de cosplay e torneio de 
Just Dance. Ademais dos consoles de todas as gerações em exposições, 
dezenas de videogames antigos para jogar, além de simuladores de corridas, 
torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes e as áreas PlayStation 
VR, Nintendo Switch e Xbox One X. É possível também pilotar supermá-
quinas em cockpits para PS4 que trazem gráfi cos como se estivesse em 
uma pista real. Saiba mais em: (www.museudovideogame.org).

D - Ano do Porco
Entre os próximos dias 9 e 10, sábado e domingo, a cidade de São Paulo 
dará boas-vindas a mais uma edição do Ano Novo Chinês na Praça da 

Liberdade. O evento é gratuito e conta com a coordenação da  Associa-
ção de Amizade Brasil-China e a Prefeitura de São Paulo. Milhares de 
pessoas vão comemorar a chegada do ano do ‘Porco da Terra’, período 
regido pela abundância e pela felicidade que, de acordo com a previsão, 
promoverá mudanças signifi cativas. O evento  já faz parte do calendário 
cultural da cidade e reune apresentações especiais de música, lutas mar-
ciais, danças como as do Leão e do Dragão, workshops de origami e de 
caligrafi a chinesa além de barracas de artesanato e de comidas típicas. 

E - Feiras Internacionais 
O Ministério da Agricultura abriu as inscrições para empresas e entidades 
interessadas em participar das feiras internacionais de bebidas e alimentos 
que ocorrerão neste ano em diferentes países. O objetivo do ministério é 
organizar em parceria com o Ministério de Relações Exteriores missões 
comerciais para atrair Investimentos Estrangeiros Diretos e promover 
o desenvolvimento do agronegócio nacional. Inclui as seguintes feiras: 
Annual Investment Meeting 2019, nos Emirados Árabes Unidos; a Sial 
2019, no Canadá; a Thaifex World Food Asia, na Tailândia; World Food 
Istanbul, na Turquia; Fruit Attraction, na Espanha; e a Israfood, em 
Israel. Saiba mais: (http://www.agricultura.
gov.br/assuntos/relacoes-internacionais/eventos-internacionais/feiras-
-internacionais).

F - Inclusão e Compliance
Compliance offi cers, executivos de grandes e médias empresas e profi s-
sionais de RH são os convidados para o evento “Diversidade, inclusão e 
compliance”, do WFaria Advogados, no próximo dia 8, sexta-feira, das 
9 às 12h, na Rua do Rocio, 291 – 7º andar. O sócio Leonardo Mazzillo 
apresentará análise para demonstrar em que medida diversidade e in-
clusão (D&I) estão relacionados e afetam o EBITDA e passaram a ser 
foco de atenção dos profi ssionais de compliance. Interessados podem 
buscar informações e realizar inscrições em (eventos@wfaria.com.br). 
O encontro é gratuito, com vagas limitadas. 

G - Seguro Viagem
Uma pesquisa da Consumer Propensity Study, feita pela SAP, mostra 
que 74% dos brasileiros usam a Internet para buscar produtos e 
serviços relacionados ao turismo. E esse movimento não se con-
centra apenas na venda de passagens aéreas e hotéis. Segundo 

levantamento feito pela Assist Card, maior empresa de assistência 
viagem do Brasil, as vendas de seguro viagem por plataformas 
digitais cresceram 81% nos últimos dois anos. A análise leva em 
consideração as vendas de seguros realizadas pelo site da empresa, 
pelas agências de viagens online e pelos parceiros de e-commerce. 
Em 2018, 42% das vendas da empresa no Brasil ocorreram por ca-
nais eletrônicos, contra apenas 28% em 2016. Outras informações: 
(www.assistcard.com.br).

H - Educação e Tecnologias
O Curso de Especialização em Educação e Tecnologias da UFSCar 
está com inscrições abertas até o próximo dia 15. As aulas come-
çam em 13 de março e serão oferecidas em modalidade presencial 
e a distância. As habilitações disponíveis são Design Instrucional 
(Projeto e Desenho Pedagógico), Docência na Educação a Distância, 
Gestão da Educação a Distância, Produção e Uso de Tecnologias 
para Educação e Recursos de Mídias na Educação. Carga horária 
mínima de 400 horas, com duração de 15 a 18 meses. A duração 
é variável em função da composição curricular e da intensidade 
escolhidas pelo estudante. As atividades avaliativas e práticas 
pedagógicas ocorrem em encontros presenciais. Mais informações: 
(http://edutec.ead.ufscar.br/). 

I - Cursos para Franqueadores
O Grupo Bittencourt, especializada em desenvolvimento, expansão e 
gestão de redes de franquias e negócios, oferece cursos abertos para 
contribuir com o desenvolvimento dos profi ssionais que atuam direta-
mente na gestão dos negócios de franquias. Nos próximos dias 19 e 20, 
a empresa promove o curso “Como Gerenciar uma Rede de Franquias”. 
O objetivo é capacitar executivos sobre os aspectos que envolvem a 
gestão de uma rede de franquias. Temas como: aspectos  jurídicos do 
franchising; relacionamento franqueado e franqueador; a estrutura 
organizacional da franqueadora e suporte para a rede, marketing para 
a expansão e os fatores críticos de sucesso no franchising, entre outros 
(www.bittencourtconsultoria.com.br).

J - Elaborar o Próprio Vinho
Único curso da América do Sul destinado a orientar apreciadores na 
elaboração de um vinho próprio, o programa Winemaker Miolo está 
com inscrições abertas para a 6º turma de ‘Vinho ‘Tinto’, com início em 
agosto. Até junho, reuniões periódicas vão reunir um grupo de enófi los 
que têm em comum, além da paixão pelo vinho, o desejo de assinar um 
rótulo. No evento, os participantes se envolvem em todo o processo 
de elaboração de um vinho, desde o vinhedo até o desenvolvimento do 
design do rótulo. O projeto é integralmente supervisionado por Adriano 
Miolo, enólogo da vinícola, e pela equipe técnica do grupo. Informações 
pelo e-mail (winemakers@miolo.com.br) ou tel. (54) 2102-1500, com 
Thaís Somensi.

A - Redação Criativa
A Universidade do Livro (Praça da Sé, 108, 7º andar), da Fundação 

Liberdade. O evento é gratuito e conta com a coordenação da  Associa-
ção de Amizade Brasil-China e a Prefeitura de São Paulo. Milhares de 
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Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um avanço de 5,4%,

quando o índice marcava 95,8 pontos.

Assim, o ICF voltou à área de satisfa-
ção das condições econômicas das 
famílias após quase quatro anos. A 

última vez que o índice havia fi cado acima 
dos 100 pontos foi em abril de 2015 (100,1 
pontos) – o patamar atual é o maior desde 
março do mesmo ano (105,7 pontos). Em 
relação ao mesmo período do ano passado, 
houve um avanço de 5,4%, quando o índice 
marcava 95,8 pontos.

O ICF é apurado mensalmente pela Fe-
comercioSP e varia de zero a 200 pontos, 
sendo que abaixo de 100 pontos signifi ca 
insatisfação, e acima de 100, satisfação em 
relação às condições de consumo. Todos os 
sete itens analisados obtiveram aumento 
em janeiro, com destaque para ‘Perspectiva 
de consumo’, que atingiu o maior patamar 
desde abril de 2014: de 100,9 pontos em 
dezembro para 108,6 pontos em janeiro, 
alta de 7,6%. No mês, foram 39,4% dos 
que responderam que os gastos de suas 
famílias e da população em geral devem 
ser maiores nos próximos meses, alta de 
8,7% em relação ao mesmo período do 
ano passado.

Apesar dessa satisfação em médio e 
longo prazos, no curto prazo ainda há um 
grande receio, mas que vem se reduzindo 
nos últimos meses. O item ‘Nível de consu-

Inadimplência 
das empresas 
caiu 14,2%
em 2018

A inadimplência das em-
presas em todo o país caiu 
14,2% em 2018, de acordo com 
dados nacionais da Boa Vista. 
O indicador é um somatório 
dos principais mecanismos de 
apontamento de inadimplência 
empresarial, isto é, cheques 
devolvidos, títulos protestados 
e registros de débitos realizados 
na base do SCPC. Na análise 
interanual, contra o mesmo tri-
mestre de 2017, a queda foi de 
14,7%. Já na comparação com 
o 3º trimestre de 2018 houve 
queda de 11,6%, considerando 
os dados dessazonalizados.

Os resultados de 2018 indi-
cam para a manutenção dos 
baixos níveis de inadimplência 
das empresas, que no início de 
2017 começaram a registrar 
queda no acumulado em quatro 
trimestres. Em um primeiro 
momento, esse movimento se 
deveu apenas à restrição de 
crédito por parte das conce-
dentes, mas com a gradual me-
lhora na situação econômica, as 
empresas observaram aumento 
nas receitas, infl ação menor e 
juros em queda, fatores que 
tem auxiliado a amenizar os 
fl uxos de inadimplência (Boa 
Vista/SCPC).

O abrangente acordo de livre comércio entre 
o Japão e a União Europeia (UE) entrou em 
vigor na sexta-feira (1º). O tratado vai remo-
ver tarifas de mais de 90% das importações 
das duas partes, além de fl exibilizar regras em 
vários setores.

O Japão e a UE, que contam com população 

total de 640 milhões de pessoas, detêm 28% do 
Produto Interno Bruto (PIB) global e 37% dos va-
lores do comércio mundial. O Japão vai eliminar 
tarifas sobre 94% de suas importações da União 
Europeia, incluindo produtos agropecuário. Já o 
bloco europeu deve eliminar os impostos sobre 
99% das importações do Japão (ANSA).

Trump recebeu o vice-primeiro-ministro da China, Liu He.

A última rodada de nego-
ciações entre China e Estados 
Unidos sobre a questão comer-
cial, concluída na quinta-feira 
(31), em Washington, produziu 
“importantes progressos”, de 
acordo com uma nota divulgada 
pela delegação de Pequim. “As 
duas partes tiveram discussões 
francas, específi cas e produtivas”, 
afi rma o comunicado. 

EUA e China falaram sobre 
desequilíbrio comercial, transfe-
rência de tecnologia, proteção da 
propriedade intelectual, barreiras 
não tarifárias, serviços, agricultu-
ra e mecanismos de verifi cação. 
A China concordou em “fazer 
esforços ativos para expandir as 
importações dos Estados Unidos 
no setor de agricultura”. Os dois 
países assinaram uma trégua de 
90 dias na guerra comercial no 
dia 1º de dezembro, no G20 de 
Buenos Aires. 

Se não houver acordo nesse 
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Intenção de consumo das 
famílias ultrapassa 100 pontos
O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) chegou a 101 pontos em janeiro, ante os 94,8 
pontos registrados em dezembro, alta de 6,5%

mo atual’ cresceu 9,9%, a maior variação 
no mês, e atingiu os 68,8 pontos, maior 
valor desde abril de 2015. Atualmente, 
são 48,8% dos paulistanos que dizem que 
estão gastando menos do que há um ano, 
enquanto esse porcentual em janeiro de 
2018 era de 54,2%.

Para a Entidade, com o quadro da 
economia relativamente menos instável, 
a segurança de pagamento do consumi-
dor aumenta, o que facilita a contração 

de empréstimos. Dessa forma, o item 
‘Acesso ao crédito’ chegou aos 97,1 
pontos em janeiro, ante os 91,3 pontos 
em dezembro, alta de 6,3%. Em compa-
ração a janeiro de 2018, houve aumento 
de 6,4%. Apesar de ainda estar na área 
de insatisfação (abaixo dos 100 pontos), 
em um ano, reduziu de 41,3% para 36,3% 
os que responderam que está mais difícil 
conseguir empréstimo para comprar a 
prazo (AI/FecomercioSP).

China fala em ‘progressos’ 
em negociações com EUA

prazo, ambos os governos podem 
estabelecer sobretaxas alfande-
gárias de 25%. Ao longo do ano 
passado, Donald Trump já havia 
sobretaxado em 10% cerca de US$ 
250 bilhões em produtos chineses, 
enquanto Pequim reagiu com a 

mesma tarifa, mas sobre US$ 
110 bilhões em itens americanos. 
Essas taxações foram mantidas, 
apesar da trégua. O país asiático 
possui um superávit comercial 
com os EUA avaliado em US$ 375 
bilhões (ANSA).

Livre comércio entre UE e Japão
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O equilíbrio entre 
alarmismo e 

responsabilidade ambiental

Importante a afi rmação 

do presidente Bolsonaro 

em seu discurso em 

Davos, quanto às suas 

metas de conciliar a 

produção agropecuária, 

o desenvolvimento e a 

preservação ambiental

A mensagem atenua 
eventuais preocupa-
ções quanto a um tema 

prioritário, cuja abordagem 
pelo novo governo ainda pre-
cisa ser melhor entendida: a 
posição do Brasil frente ao 
aquecimento da Terra/efeito 
estufa e as políticas públicas 
necessárias ao engajamento de 
nosso país, como protagonista, 
na luta do Planeta contra as 
mudanças climáticas.

No trato do assunto, parece 
haver alguns diagnósticos 
precipitados por parte de 
membros do novo gabinete. 
Isso fi cou claro em artigo do 
ministro das Relações Ex-
teriores, Ernesto Araújo, no 
qual ele inclui o “alarmismo 
ambiental” entre os tópicos do 
pretenso “marxismo cultural a 
ser extirpado do Itamaraty, por 
determinação do presidente”.

Sem entrar no mérito da po-
lítica externa, que certamente 
será conduzida com base na 
defesa dos interesses brasilei-
ros, cabe esclarecer que não há 
alarmismo nos pareceres de re-
conhecidos organismos inter-
nacionais quanto aos riscos das 
mudanças climáticas. Os níveis 
de dióxido de carbono na at-
mosfera estão aumentando em 
velocidade recorde, conforme 
demonstrou, cientifi camente, 
a Organização Meteorológica 
Mundial (OMM).

A questão, portanto, não é 
ideológica; é técnica e eco-
lógica! Daí a importância do 
Acordo de Paris, fi rmado em 
dezembro de 2015, na COP21 
– Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas sobre Mudança 
do Clima, que entrou em vigor 
em 4 de novembro de 2016. O 
Brasil é um dos 180 países que 
já o ratifi caram, dentre os 197 
signatários. 

Nosso compromisso básico 
perante o tratado é reduzir 
até 2030 as emissões de gases 
de efeito estufa em 43%, na 
comparação com 2005. Para 
isso, é fundamental aumentar 
exponencialmente a partici-
pação de fontes mais limpas 
e renováveis em nossa matriz 
energética. 

Um dos grandes trunfos 
brasileiros é que nenhum ou-
tro país tem potencial como o 
nosso para fabricar etanol e 
biodiesel num elevado padrão 
de sustentabilidade econômi-
ca, ambiental e social. Trata-se 
de um diferencial competitivo 
que deverá gerar muitos inves-
timentos, divisas e empregos. 

Estratégia relevante para 
que tenhamos êxito no âmbito 
desse desafi o encontra-se na 
Política Nacional de Biocom-
bustíveis – RenovaBio (Lei 
13.567/2017). Esta começa a 
propiciar ganhos de produtivi-
dade e efi ciência, contribuindo 
para que produzamos cada vez 
mais energia limpa e renovável 
e reduzamos paulatinamente a 
emissão de carbono e dos gases 
de efeito estufa.

Assim, é necessário iden-
tifi car com clareza o que, de 
fato, defi ne a responsabilidade 
ambiental do Brasil perante 
sua economia, sua população 
e o mundo e aquilo que pode-
ria ser taxado como exagero 
alarmista com viés ideológico. 
Cumprir os compromissos 
relativos ao Acordo de Paris 
e ampliar a participação de 
fontes renováveis e limpas na 
matriz energética nada tem a 
ver com “marxismo cultural”. 
Trata-se, sim, de um objetivo 
democrático, capitalista e am-
bientalmente correto. 

Seu êxito será imensa con-
tribuição ao desenvolvimento, 
em sintonia com os propósitos 
do novo governo de recuperar 
a economia, criar empregos 
e promover o crescimento 
sustentado.

(*) - Engenheiro (Escola de 
Engenharia de São Carlos - EESC/

USP), é vice-presidente do Conselho 
de Administração da Usina São 

Martinho e membro da Academia 
Nacional de Agricultura (ANA).

João Guilherme Sabino Ometto (*)

Vice-presidente da República Hamilton Mourão.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse 
na sexta-feira (1º) que o STF 
saberá tomar as decisões que 
o país precisa, ao participar 
da sessão de abertura dos 
trabalhos na Corte. Mourão 
defendeu reformas estrutu-
rantes para acelerar o desen-
volvimento econômico. As 
reformas que serão propostas 
pelo governo são importantes 
para o Brasil e deverão ser 
questionadas no Judiciário. 
“Reconforta-nos saber que 
esta mais alta Corte, com 
saber e sensibilidade, tomará 
as decisões que o nosso país 
precisa”, disse.

As reformas pretendem 
diminuir a informalidade 
dos trabalhadores e garantir 
acesso aos serviços básicos de 
saúde, educação e segurança.

“Sem profundas mudanças 
no modelo de desenvolvimen-
to econômico, que permita 

Barragem na mina do Sossego, no Pará: comissão do Senado

e Agência Nacional de Águas avaliaram que reservatórios

não têm fi scalização adequada.

O governo prometeu fi sca-
lizar com rigor as 3,3 mil 
barragens consideradas 

de alto risco. Há três anos, com 
o desastre de Mariana, que 
matou 19 pessoas e destruiu 
o Rio Doce,  chegando até o 
Oceano Atlântico, o Senado 
criou uma comissão temporária 
para tratar da Política Nacional 
de Segurança de Barragens. 

Como resultado, o relator, se-
nador Ricardo Ferraço (PSDB-
-ES), apresentou um projeto 
com regras mais duras para o 
licenciamento e a fi scalização 
desse tipo de empreendimento. 
A proposta tramitou na Comis-
são de Meio Ambiente entre 
2016 e 2018, com relatoria do 
senador Jorge Viana (PT-AC). 
Sem quórum para ser votado, 
o texto terminou arquivado no 
fi m do ano passado.

O consultor legislativo do 
Senado, Joaquim Maia Neto, 
que atua na área de meio 
ambiente, explica que o pro-
jeto foi arquivado porque não 
houve deliberação até o fi nal 

Para o senador Paulo Bauer, autor da proposta, tanto o maior de 

60 anos quanto a instituição fi nanceira saem ganhando.

Está em análise na Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado o projeto que cria a 
hipoteca reversa de coisa imó-
vel para idosos. De autoria do 
senador Paulo Bauer (PSDB-
-SC), permite a instituição de 
contrato entre o maior de 60 
anos, que seja proprietário 
de um bem imóvel, e uma 
instituição fi nanceira. Essa 
instituição fi cará obrigada a 
pagar uma quantia mensal 
vitalícia, sob a condição de se 
tornar, no futuro, proprietária 
do imóvel hipotecado.

Segundo o autor, o objetivo 
do projeto é aumentar a renda 
das pessoas das classes mais 
carentes da nossa população. 
Pelo texto, o imóvel objeto de 
hipoteca reversa não poderá 
ser negociado sem autorização 
expressa do devedor hipote-
cário reverso. Também não 
poderá ser alugado. O projeto 
ainda trata de conceitos e 
regras para credores e devedo-
res, além de prazos, carências 
e procedimentos.

Bauer explica que o contrato 

de hipoteca reversa estabe-
leceria um acordo vitalício 
entre o dono da casa e uma 
instituição fi nanceira. Com 
base no valor da propriedade 
e no cálculo da expectativa de 
vida do proprietário, seriam fi -
xados o período de pagamento 
e o valor mensal até o fi nal de 
sua vida. Pelo texto, o aposen-
tado continuará morando em 
sua casa até morrer. 

Quando ocorrer o faleci-
mento, a instituição fi nan-
ceira se tornará proprietária 
do imóvel, devendo levá-lo à 
venda em leilão para ressar-
cimento da quantia entregue 
ao benefi ciário. Na visão do 
senador, tanto o maior de 
60 anos quanto a instituição 
fi nanceira saem ganhando. 
O idoso ganha com o novo 
rendimento mensal que pas-
sa a receber e a instituição 
fi nanceira também ganha com 
a expectativa de se tornar, no 
futuro, proprietária de um 
imóvel por um valor abaixo 
do valor de mercado (Ag.
Senado).

Áreas reservadas muitas vezes são ocupadas por infratores.

A fi scalização de trânsito 
poderá passar a punir moto-
ristas que estacionarem seus 
veículos irregularmente, em 
vagas reservadas a pessoas 
com defi ciência ou idosos, 
em espaços privados abertos 
ao público, como shopping 
centers. A Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado 
deverá se manifestar sobre 
essa proposta.

A preocupação em coibir 
esse tipo de desrespeito par-
tiu da deputada e senadora 
eleita Mara Gabrilli (PSDB-
-SP), autora do projeto. Sua 
proposta não só permite a 
ação dos fi scais de trânsito em 
prédios de circulação pública, 
sejam governamentais ou par-
ticulares, como também quer 
endurecer a pena imposta 
ao motorista sem credencial 
para estacionar nessas vagas 
especiais. Nesses casos, a in-
fração será considerada grave, 
punida com multa e remoção 
do veículo.

Acessibilidade 
para atender 
ao primeiro 
deputado 
cego

A Câmara dos Deputados 
adaptou sua estrutura para 
atender às necessidades 
de acessibilidade do pri-
meiro deputado cego da 
história do País, Felipe 
Rigoni (PSB-ES), que to-
mou posse na sexta-feira 
(1º). A Coordenação de 
Acessibilidade da Câmara 
instalou postos de votação 
com sinalização em braile e 
para captação do voto em 
sistema de áudio conec-
tado ao painel de votação 
eletrônica. O deputado vai 
ter três cadeiras adaptadas 
em diferentes locais dentro 
do Plenário.

Rigoni esteve na Câmara 
e testou o sistema de vota-
ção que vai ser usado para a 
eleição do novo presidente 
da Casa e dos integrantes 
da Mesa Diretora. Ele disse 
que aprovou o resultado 
dos trabalhos de adapta-
ção, que começaram a ser 
planejados em outubro, 
logo após ele ter sido eleito 
e ter visitado a Câmara pela 
primeira vez. “Os postos de 
votação estão falando em 
áudio comigo, está perfeito 
e vai dar para votar tran-
quilamente e fazer um bom 
trabalho”, afirmou.

A diretora da Coorde-
nação de Acessibilidade, 
Adriana Jannuzzi, explicou 
que foram desenvolvidos 
dois sistemas de votação 
adaptados: um para votação 
secreta da eleição da Mesa 
e outro para as votações de 
projetos de lei. “O sistema 
de votação secreta lê para 
ele tudo o que está na tela 
e, com fone de ouvido, ele 
vai navegando pelos botões, 
pela interface do aplicativo, 
e escolhe o voto que vai fa-
zer. Ele usa o fone para nin-
guém ouvir o voto que está 
colocando lá”, informou. “O 
outro sistema é o sistema de 
votação eletrônica, para os 
projetos de lei, que aparece 
no painel de votação que 
tem no Plenário. Nesse sis-
tema, ele vai sentar em um 
posto de votação adaptada” 
(Ag.Câmara).

Projeto inclui na Lei de Resíduos Sóli-
dos regras sobre o descarte de medica-
mentos de uso humano ou veterinário e 
suas embalagens. A proposta tramita na 
Câmara. Segundo o texto, do deputado 
Felipe Carreras (PSB-PE), farmácias, 
laboratórios e outros estabelecimentos 
de venda deverão disponibilizar aos 
cidadãos um local específico para o 
descarte de medicamentos. 

É o chamado sistema de logística re-
versa, já previsto na lei em vigor, de for-

ma independente do serviço público de 
limpeza urbana, para agrotóxicos, pilhas 
e baterias, pneus, óleos lubrificantes, 
lâmpadas e produtos eletroeletrônicos. 
Carreras argumenta que, apesar de 
alguns estados e municípios possuírem 
leis próprias sobre o assunto, ainda não 
existe uma legislação nacional específica 
para regulamentar o descarte de medi-
camentos vencidos pelo consumidor. 

“As legislações em vigor não são 
claras e muitas vezes são conflitantes, 

provocando dúvidas e impossibilitando 
a adoção de normas práticas e eficazes 
em todo o País”, critica. Lembra que o 
descarte hoje geralmente é feito no lixo 
comum ou na rede pública de esgoto, 
com prejuízos para o meio ambiente. 
O projeto tramita em caráter conclu-
sivo e será analisado pelas comissões 
de Desenvolvimento Econômico; de 
Seguridade Social e Família; de Meio 
Ambiente; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Fiscalização de barragens está 
na agenda da nova legislatura

O rompimento de barragem da empresa Vale em Brumadinho colocou no debate nacional a questão do 
licenciamento ambiental e da fi scalização das barragens do setor de mineração

-AP), inclui no rol dos crimes 
hediondos os crimes ambientais 
que resultem em morte. O texto 
está na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Já o projeto do 
então senador Rudson Leite 
(PV-RR), suplente do senador 
Telmário Mota (PDT-RR), 
impede a empresa de manter 
contrato com o poder público 
e de obter ou renovar licença 
ambiental enquanto não extin-
guir a obrigação de indenizar 
as vítimas do dano ambiental.

“A tragédia em Mariana 
impactou a vida de mais de 
um milhão de pessoas. Fica 
a pergunta: quantas Marianas 
serão necessárias para que o 
Estado brasileiro cumpra o seu 
papel, as empresas assumam 
suas responsabilidades, e os di-
reitos das populações atingidas 
sejam atendidos?”, questiona o 
relatório sobre a situação das 
barragens no Brasil aprovado 
no dia 12 de dezembro do ano 
passado pela Comissão de De-
senvolvimento Regional (Ag.
Senado).

da legislatura porque o seu 
autor, Ricardo Ferraço, não foi 
reeleito. O Regimento Interno 
do Senado, porém, informa 
o consultor, permite que o 
projeto seja desarquivado e 
continue a tramitar, mediante 
aprovação pelo Plenário de 
um requerimento assinado 

por um terço dos senadores 
e que seja apresentado nos 
primeiros 60 dias da nova 
legislatura. Assim, a proposta 
pode ser resgatada, inclusive 
com aperfeiçoamento por 
meio de emendas.

Outro projeto, do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-

Supremo ‘saberá tomar’ 
decisões que o país precisa

crescimento sustentável, ocor-
rerá que a sociedade continu-
ará sendo empurrada para a 
informalidade e cada dia mais 
distante daqueles serviços 
essenciais e que são respon-
sabilidade do Estado: saúde, 
educação e segurança”.

Durante a cerimônia, o pre-
sidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, também fez um dis-
curso a favor das reformas e 

defendeu um pacto entre os 
Três Poderes para aprovação 
das reformas da Previdência, 
fi scal e tributária.

Mourão representou o pre-
sidente Jair Bolsonaro na 
cerimônia. O presidente se 
recupera da cirurgia que 
reconstruiu o trânsito intesti-
nal, após receber uma facada 
durante a campanha eleitoral 
(ABr).Projeto no Senado

cria hipoteca reversa 
para idosos Punição por estacionamento 

irregular em vaga especial

“O resultado prático da au-
sência de fi scalização em edi-
fi cações privadas abertas ao 
público é que idosos e pessoas 
com defi ciência encontram as 
vagas de estacionamento de 
shoppings, supermercados, 
teatros, casas de show, que 
lhes são reservadas, ocupa-
das por infratores, sem que 
os mesmos sejam punidos”, 
ressaltou Mara na justifi cação 
do projeto.

Mara ponderou ainda que 
diversos órgãos de trânsito 
municipais têm se recusado a 
multar veículos parados inde-
vidamente em vagas especiais. 
A omissão é justifi cada com 
o argumento de que eles não 
têm autorização para fi scalizar 
espaços privados de circula-
ção pública. Após análise da 
Comissão, o projeto segue 
para votação no Plenário (Ag.
Senado).
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Local para descarte de medicamentos e suas embalagens



O anúncio do divórcio 

bilionário de Jeff 

Bezos e MacKenzie 

Bezos no último dia 

9 de janeiro, apesar 

de aparentemente 

amistoso, abre uma 

janela no imaginário 

de muitos empresários 

dos Estados Unidos e 

do mundo, não somente 

sobre a divisão dos 

bens, mas também do 

relacionamento entre 

família e a empresa

Em muitos casos, um 
pacto antenupcial, 
que é um contrato for-

mal entre os noivos no qual, 
em momento anterior ao 
casamento, regulamentam 
as questões patrimoniais, já 
não é factível para mitigar 
eventuais problemas entre 
família e empresa, pois tal 
pacto não foi pensado em 
momento oportuno pelo ca-
sal. Contudo, nem tudo está 
perdido e as famílias podem 
recorrer à governança corpo-
rativa para reduzir possíveis 
atritos e futuros problemas.

Independente do caso con-
creto do homem considerado 
“o mais rico do mundo”, o 
fato é que o relacionamento 
entre empresa e família é 
aspecto fulcral para a susten-
tabilidade dos negócios em 
qualquer país e para qualquer 
família empresária. Em um 
planejamento de governança 
corporativa envolvendo a 
família, aspectos patrimo-
niais e políticos da empresa 
(poder de voto e controle, 
por exemplo), podem ser 
delineados.

Quando a família é nu-
merosa, quando há muitos 
membros não acionistas, ou 
quando um pacto antenup-
cial entre o casal que detém 
a maior parte do patrimônio 
não é mais factível, os ins-
trumentos mais utilizados 
em termos de governança 
corporativa são: o Conselho 
de Família e o Acordo de 
Família.

Sociedades familiares de-
vem considerar a implanta-
ção deste conselho de famí-
lia, voltado para a discussão 
de assuntos familiares e a 
organização das expectativas 
em relação à organização, 
tais como limites entre 
interesses familiares e em-
presariais, planejamento 
de sucessão, transmissão 
de bens e herança; visão da 
organização como fator de 
agregação e continuidade 

da família.
Ao conselho caberá deter-

minar regras básicas de con-
vivência entre os membros 
da família e entre estes e a 
empresa, entre elas estará a 
política que defi ne como os 
membros da família podem 
se relacionar com a empresa, 
estabelecida de maneira for-
mal, por meio de um acordo 
de família.

O acordo de família deve 
defi nir as expectativas da 
família em relação à empresa 
e também o relacionamento 
dos membros da família com 
a empresa, sua diretoria, seu 
conselho de administração, 
bem como pode defi nir o re-
lacionamento dos membros 
acionistas da família entre si.

Diversos temas devem ser 
abordados no acordo de famí-
lia, tais como o compromisso 
do membro da família com 
sua preparação e educação 
para entender a empresa, a 
forma como os membros da 
família se farão representar 
junto à empresa e no con-
selho de administração, seu 
grau de envolvimento com 
o dia a dia da empresa, as 
políticas em relação a inves-
timentos de membros acio-
nistas em outras empresas, 
a política de remuneração de 
acionistas e de negociação de 
ações entre os membros da 
família e externos, os planos 
de sucessão.

É importante notar que 
o conselho de família pode 
conduzir tarefas de cunho 
social, filantrópico, cultural, 
educativo, recreativos, es-
portivos, etc. que fortaleçam 
os laços e a identidade da 
família, mas que também 
proteja a família de eventual 
exposição em casos de pro-
blemas futuros. Desta forma, 
a governança corporativa 
pode inserir importantes 
regras entre as esferas do 
negócio e da família dos 
empresários, para que vários 
fatos, como um divórcio, já 
sejam mapeados.

Assim, mais do que permi-
tir o mapeamento de fatos 
ocorridos no ambiente fami-
liar que impactem o ambiente 
empresarial, a governança 
corporativa pode permitir 
que o risco atrelado a estes 
fatos seja controlável e um 
impacto patrimonial já possa 
ser previsto, facilitando sua 
gestão ao longo do tempo 
caso um fato relevante venha 
efetivamente acontecer.

(*) - É advogado especialista em 
Governança Corporativa do BNZ 

Advogados e Conselheiro de 
Administração certifi cado pelo 

Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC).

O divórcio bilionário 
de Jeff Bezos e a 

governança corporativa
Rafael Gonçalves de Albuquerque (*)
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SEGUNDA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2019

ENTIDADE BENEFICENTE
Empresa sendo filantrópica podem gerar SEFIP com tomadores de 
serviços? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUEM DEVE PAGAR O TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO PARA REA-
LIZAR O EXAME PERIÓDICO?  

Conforme estabelece o art.168 da CLT será obrigatório exame médico, por 
conta do empregador: I - a admissão; II - na demissão; III - periodicamente.

ADICIONAL NOTURNO
O pagamento do adicional noturno deve ser pago quando o funcionário 
fizer horas extras, como calcular? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INÍCIO DAS FÉRIAS COLETIVAS
Férias coletivas podem ter início na Sexta-Feira? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM ABERTO PERDEM 
A OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NO PRÓXIMO ANO?

Esclarecemos que poderá ser excluída do Simples Nacional a 
empresa que possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, estadual ou 
municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Base Legal – Lei 
Complementar nº123/06, art.17.

EMPRESA FOI DESATIVADA
Empresa foi desativada, como proceder com os funcionários da CIPA? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
Funcionário se afastou por motivo de acidente do trabalho, e solicitou 
um adiantamento, por estar com problemas financeiros. Empresa tem 
obrigação de atender, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Mylena Cuenca (*)

A carreira costuma estar entre um dos maiores objetivos, e 
quando bem planejado, mudar de emprego é uma meta 
alcançável. Para ajudar os profi ssionais que já decidiram 

crescer profi ssionalmente em 2019, preparei um passo a passo 
para quem deseja se recolocar no mercado. 
 1) Objetivo: Por que você pretende mudar de emprego? Qual 

seu objetivo e suas perspectivas? O objetivo deve estar claro 
para você mesmo. O profi ssional precisa entender onde 
ele pretender chegar profi ssionalmente, no curto, médio 
e longo prazo. Para ter clareza do objetivo profi ssional 
a pessoa deve conhecer suas habilidades, competências 
técnicas e também seus pontos de melhoria. 

  O autoconhecimento e o feedback de mentores e líderes 
são excelentes ferramentas nessa primeira etapa. Quando 
você conhece seus potencias de carreira fi ca muito mais fácil 
escolher um caminho para seguir. Escrever esse objetivo é 
importante para manter o foco e entender o porquê esse 
novo desafi o te trará felicidade e realização profi ssional. 

 2) Currículo: Atualize seu currículo, tanto o off-line quanto o 
currículo online. Agora que você já sabe onde quer chegar, 
construa seu currículo com suas habilidades e competências 
que estejam linhadas com o seu objetivo. Dedique tempo 
a essa atividade, peça ajuda e aconselhamento, o mais 
importante é ser assertivo. Quando mais dedicação você 
empregar nessa fase, menos terá que voltar a essa tarefa 
com o passar dos meses. 

 3) Liste as empresas onde você deseja trabalhar: Estar 
alinhado com a cultura organizacional e compartilhar dos 
valores empresariais é uma receita indispensável para ser 
feliz no trabalho. Por isso, liste as empresas que são o seu 
“sonho de consumo profi ssional”. Defi na o tipo de empresa 
onde você quer trabalhar, culturas mais agressivas direcio-
nadas para metas e resultados, porém, com um crescimento 
mais acelerado. 

  Ou empresas mais colaborativas e inovadoras, com áreas 
de descompressão e ambientes inspiradores. Estude sobre 
esses ambientes de trabalho, sobre o propósito empresarial, 
converse com pessoas que trabalham nesses lugares ou co-
nheça cultura corporativa através do site , por exemplo. Se 
você não se identifi car com a empresa não adianta investir 
tempo e energia para trabalhar nela. 

 4) Atualização profi ssional: Agora que você já conhece 
seus objetivos profi ssionais e o perfi l de empresas que 
gostaria de trabalhar, invista tempo na sua atualização 
profi ssional. Provavelmente passando pelas etapas acima 
você reconheceu alguns gaps da sua carreira. Pode ser um 
curso de idiomas, uma habilidade técnica não desenvolvida, 
habilidades comportamentais, como a de liderança, por 
exemplo, entre outros. 

  Essa é uma etapa de médio e longo prazo porque exige 
estudo e tempo, uma vez identifi cada comece a desenvolver 
essa atualização, não espere ser chamado para uma posição 
ou ser cobrado, seja proativo. Isso também se aplica à reci-
clagem do conhecimento, a se manter atualizado sobre seu 
mercado de atuação, e a acompanhar novas tecnologias que 
impactam o dia a dia do seu trabalho. Essa etapa é muito 

Como dar o próximo 
passo na carreira?

A maioria das pessoas dedica as primeiras semanas no ano para elencar suas resoluções de ano novo e 
focar em suas expectativas e metas para esse novo ciclo

importante principalmente para quando você estiver na 
etapa de entrevista presencial. 

 5) Networking: Criar e cultivar redes de relacionamento 
provavelmente é a melhor maneira de se recolocar no 
mercado de trabalho. Se o que você deseja em 2019 é um 
emprego, saiba que provavelmente essa oportunidade 
surgirá dentro da sua rede de relacionamentos. Quanto 
mais ativo você for melhor, fale para as pessoas sobre seus 
objetivos e interesses, mostre seus potencias de carreira, 
compartilhe artigos, faça parte de grupos para discussões 
diversas. 

  Não tenha receio de adicionar aos seus contatos headhun-
ters ou profi ssionais de RH, essa é uma forma de mostrar 
que você está aberto a novas oportunidades. Lembre-se, 
quem não é visto não é lembrado, por isso, seja ativo na 
sua rede profi ssional.  

 6) Entrevista: Se você seguiu as dicas anteriores mais cedo 
ou mais tarde vai ser convidado para entrevistas e processos 
seletivos. E nessa fase, prepare-se para entrevistas. Estude 
a empresa e a vaga, chegue preparado para uma conversa 
sobre sua carreira. Transmita segurança, boa energia e inte-
resse na vaga. Mantenha a conversa cordial e animada, mas 
sem o uso de gírias e tomando cuidado com a comunicação 
informal. Lembre-se que o seu corpo também se comunica 
e a sua postura e atitude podem negar ou afi rmar aquilo 
que você está dizendo.

 7) Persistência e foco: Não desanime, é possível que sua 
recolocação não aconteça na primeira entrevista que você 
fi zer. Entenda que não existe o candidato certo e errado, e 
sim aquele que melhor se encaixa na vaga naquele momento. 
Portanto, peça feedback aos recrutadores, aprenda com 
seus deslizes, continue investindo no seu desenvolvimento 
profi ssional e entenda que quanto mais você se dedica ao 
seu objetivo, mais portas irão se abrir na sua jornada. 

Entenda que todo profi ssional bem sucedido na carreira tam-
bém já recebeu muitos nãos no passado e, tudo bem, faz parte. 
Tudo no seu tempo. 

(*) - É headhunter na Trend Recruitment e formada em administração de empre-
sas pela Universidade presbiteriana Mackenzie.

EPA

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001732-
56.2013.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDSON LUÍS 
SARTORELLI PEREZ, CPF: 035.931.918-14, RG: 12.266.152-2 que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE 
SÃO PAULO lhe ajuizou uma ação de EXECUÇÃO objetivando o recebimento de R$ 5.376,94 (valor em 
Jan/2013), oriundos da confissão de dívida, acordo: 158799 a ser paga em 10 parcelas mensais. 
Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que 
em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer 
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). 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 novembro de 2018. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1109568-32.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RIVANILDA SILVA DE 
CARVALHO, CPF 481.049.815-87 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por 
parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIT. SOCIAL REGIÃO ADM. 
PAULISTANA, alegando em síntese: ser credora de R$ 7.911,31 (Out/2017), oriundos do contrato de 
prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as parcelas dos meses de Maio 
a Dezembro de 2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida 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, a requerida 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. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de dezembro de 2018. 

Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A.
CNPJ/MF: 14.590.454/0001-74

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Senhores Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A., atual denominação da  
Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Emissora”) a se reunirem em AGD, a ser realizada, em 1ª convocação, 19/02/19, 14 h,
na sede do Agente Fiduciário, Rua Ramos Batista, nº 152, conjunto 61, Vila Olímpia, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i) Examinar e votar sobre a 
alteração do cronograma de amortização e pagamento de juros das Debêntures; (ii) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das
obrigações relativas às Debêntures, em razão do desenquadramento do Fundo de Liquidez, nos termos das alíneas “b”, “k” e “l” da Cláusula 6.1 da
Escritura de Emissão; (iii) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das obrigações relativas às Debêntures, em razão do não complemento 
de garantia de cessão fiduciária de novos direitos creditórios oriundos de contratos de prestação de serviços celebrados pela Emissora, conforme 
acordado em AGD realizada em 05/09/18; (iv) Examinar e votar sobre o vencimento antecipado das obrigações relativas às Debêntures, em razão
do inadimplemento da parcela de amortização e pagamento de juros das Debêntures com vencimento em 16/01/19, caso referido
inadimplemento não seja sanado pela Emissora no prazo de 30 dias a contar da data de vencimento da parcela, ou seja contados de 16/01/19, 
conforme notificação encaminhada pelo Agente Fiduciário à Emissora; (v) Outros assuntos de interesse da comunhão dos Debenturistas; 
e (vi) A autorização para que o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, adote e pratique todos os atos necessários para
dar efeito às deliberações adotadas na AGD convocada por meio deste edital, incluindo, sem limitação, a possibilidade de celebração e formalização
de aditamento à Escritura, caso necessário, para refletir eventuais alterações que venham a ser deliberadas através da AGD. São Paulo, 01/02/19. 
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

 Vitale Artes Gráficas S.A
CNPJ nº.  00.525.343/0001-70 - NIRE nº. 35.300 141.563

Extrato da Ata da AGE realizada em 17 de novembro de 2017
Às 14 hs, na sede. Presença: mais de 75% do capital. Convocação: DOE e Empresas & Negócios dias 8,9,10/11/2017. 
Mesa: Presidente: Sergio Vicente Vitale, Secretário: Luiz Antonio Vitale. Diretor: Rubens Ricardo Vitale. Aprovados 
por unanimidade :a) homologado aumento de capital em R$ 1.282.512,00, por 427.504 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, preço de R$3,00 por ação, por subscrição dos Acionistas conforme AGOE de 18/04/2017, 
subscrito e integralizado, passando de R$515.288,00, dividido em 22.496 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, para R$1.797.800,00 dividido em 450.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com a seguinte 
redação do caput do artigo 2º dos Estatutos Sociais. “Artigo 2º - Capital Social e Ações - O Capital Social é de 
R$1.797.800,00 dividido em 450.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”; b): 1) a transformação do 
tipo societário da Vitale Artes Gráficas S.A, de sociedade anônima de capital fechado para sociedade empresária 
limitada, sem prejuízo da continuidade dos negócios sociais, nem alteração da personalidade jurídica, mantendo-
se inalterado seu patrimônio, que será nominada Vitale Artes Gráficas Ltda. 2) conversão das 450.000 ações 
do capital social em 450.000 quotas sociais entre os acionistas. 3) redação do Contrato Social da Companhia; 4) 
nomeados administradores Sergio Vicente Vitale, brasileiro, RG no 2.358.215/SSP-SP, CPF/MF no 309.074.388-
49, e Rubens Ricardo Vitale, brasileiro, RG no 2.792.470-1/SSP-SP, CPF/MF no 007.860.638-15, Encerramento: 
Nada mais. Assinado pela mesa, diretora e acionistas presentes. JUCESP nº 2.224.004/17-5, 17/11/2017.

Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio
CNPJ nº 61.160.685/0001-28, NIRE nº 353.000.114.06

Extrato da Ata da AGOE realizada em 26 de dezembro de 2017
Às 14 hs, na sede. Presença: mais de 97%do capital. Convocação: DOE e Empresas & Negócios dias 13,14,15/12/2017, 
dispensa aviso do artigo 133. Mesa: Presidente: Sergio Vicente Vitale, Secretário: Luiz Antonio Vitale. Diretora: Ione 
Furuyama. Aprovados, por unanimidade, com abstenções legais: Matéria Ordinária: Demonstrações Financeiras: 
estas e as Contas  da Diretoria do exercício findo em 2016; Matéria Extraordinária: a) alterar os endereços da sede 
e filial no Artigo 1º de seu estatuto social, com redação: “Irmãos Vitale S/A. Indústria e Comércio, é uma sociedade 
anônima , com sede no município de São Paulo/SP, à Rua Raposo Tavares, nº 85, Jardim das Acácias, CEP 04704-110, 
com filial na avenida Doutor Antonio João Abdalla, nº 260, bloco 400, sala F2, Cajamar/SP, CEP 07776-900 e escritório 
comercial na Cidade do RJ/RJ, na Rua Visconde de Pirajá nº 82, sala 1201, Ipanema, CEP 22410-000, e que se rege 
por este estatuto e pela Lei.”; b): 1) a transformação do tipo societário da Irmãos Vitale S.A. Indústria e Comércio, 
de sociedade anônima de capital fechado para sociedade empresária limitada, sem prejuízo da continuidade dos ne-
gócios sociais, nem alteração da personalidade jurídica, mantendo-se inalterado seu patrimônio, que será nominada 
Irmãos Vitale Editores Ltda.,cujo NIRE anterior é 352.056.310.36 em nome de Irmãos Vitale Indústria e Comércio 
Ltda; 2) conversão das 1.000.000 ações do capital social em 6.348.230 quotas sociais, de valor unitário R$1,00. 3) re-
dação do Contrato Social da Companhia; 4) nomeados administradores Sergio Vicente Vitale, RG 2.358.215/SSP-SP, 
CPF/MF 309.074.388-49, Fernando José Vitale, RG. 4.431.024, SSP/SP e CPF/MF 402.173.888-68, Ione Furuyama, 
RG. 4.155.680-X/SSP/SP e do CPF/MF 222.728.798-53, José Mendes Amaral, RG. 8.913.863-6/SSP/SP e CPF/MF 
011.923.598-60, Encerramento: Nada mais. Diretora e acionistas presentes. JUCESP nº 0.251.744/18-8, 26/12/2017.

O pretendente: ALEXANDRE DE MOURA MELÃO, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia 20/02/1979, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Augusto Melão e de Bernadete de Moura Melão. 
A pretendente: FERNANDA ARANTES DE ALMEIDA, nascida em Bernardino de Campos 
- SP, no dia 19/09/1990, estado civil solteira, profi ssão vendedora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Heber José Almeida e de Nilza Fátima Arantes.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Sustentare Saneamento S.A.
CNPJ/MF n° 17.851.447/0001-77 - NIRE 35.300.451.732

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/01/2019
Data - Local - Hora: 07/01/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, São Paulo, SP, CEP 05727-220. Convocação: Dispensadas as formalidades 
legais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.76 (“Lei das S.A”), tendo em vista a presença da 
totalidade dos acionistas da Companhia. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Adilson Alves 
Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Ordem do Dia: deliberar sobre, (i) inclusão de atribuições à diretoria para a continuidade e ampliação do 
programa de integridade da Companhia; (ii) alteração da Cláusula 12, do Estatuto Social da Companhia; (iii) autorização para a Compa-
nhia prestar garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, na forma do seu objeto social, mas não se limitando ao 
mesmo; (iv) reeleição da atual diretoria e eleição de mais 2 (dois) cargos de diretor; e (v) consolidação do Estatuto da Companhia. Deli-
berações e Quórum de Aprovação: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, (i) uma vez que a Companhia possui um 
programa de integridade (Compliance), voltado a aplicação de princípios de ética e conduta por todos os colaboradores e terceiros, inclu-
sive norteando o relacionamento com o Poder Público, fica aprovada a inclusão de novas atribuições à diretoria, conforme estipulado a 
seguir: “Cláusula 16 – A Diretoria poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, tais como de auditoria, remunera-
ção, finanças, integridade e governança, dentre outros. Parágrafo Único – Das reuniões podem participar como convidados, portanto, 
sem direito de voto, Diretores, funcionários, especialistas, dentre outros, cuja contribuição seja útil ao desempenho dos trabalhos. Cláusu-
la 17 – Os comitês deverão estudar os assuntos de sua competência e preparar as propostas de trabalho, que serão apreciadas pela 
Diretoria. O material necessário ao exame deverá ser disponibilizado juntamente com a recomendação de voto, podendo o diretor solicitar 
informações adicionais, se julgar necessário. Parágrafo Único – Especificamente quanto ao comitê de integridade, suas atribuições serão 
de: (a) acompanhamento, divulgação e aprimoramento das políticas de Compliance e de conduta; (b) promoção de treinamento e cons-
cientização, pela interpretação das normas internas do programa de Compliance; e (c) supervisão do trabalho de outros setores ou con-
dução da apuração de qualquer violação das políticas de Compliance e de conduta.” (ii) Fica determinada a alteração da Cláusula 12 do 
Estatuto Social da Companhia, para que conste com a seguinte redação: “Cláusula 12 – A Companhia é representada, em juízo ou fora 
dele, ativa ou passivamente, por dois Diretores, agindo sempre em conjunto, sendo necessariamente um deles o Diretor Presidente. Pa-
rágrafo Primeiro – A Companhia poderá nomear procuradores que serão constituídos por instrumento próprio, conjuntamente pelo Dire-
tor Presidente e outro Diretor, com prazo de validade do mandato não superior a 01 (um) ano e designação específica de poderes. Pará-
grafo Segundo – As regras ora estabelecidas não se aplicam aos procuradores “ad judicia” que, uma vez nomeados e constituídos pelos 
diretores, receberão mandato por prazo indeterminado. Parágrafo Terceiro – Os Diretores poderão representar a Companhia, de forma 
isolada, em quaisquer procedimentos licitatórios, sejam quais forem as modalidades, perante particulares ou quaisquer órgãos do Poder 
Público, sejam Municipais, Estaduais ou Federais, podendo para tanto, oferecer e assinar propostas, formular ofertas e lances, inclusive 
verbais, propor e desistir de recursos, defesas ou impugnações, em todas as fases licitatórias, assinar as respectivas atas, providenciar o 
credenciamento de representantes, depositar caução em títulos, dinheiro, fiança, seguro-garantia, bem como levanta-las, passando o 
respectivo recibo e dando quitação. Ficam, ainda, credenciados a assinar contratos e termos de retificação, ratificação e aditivos contratu-
ais, ordens de serviços e recebimentos provisórios ou definitivos.” Os acionistas e diretores ratificam todas as procurações outorgadas 
anteriormente a presente alteração; (iii) aprovada a autorização para a Companhia prestar garantias de qualquer espécie a terceiros, sob 
qualquer modalidade, na forma do seu objeto social, mas não se limitando ao mesmo. Para tanto resolvem acrescentar o Capítulo VIII e a 
Cláusula 24 ao Estatuto Social, redigida na forma a seguir: “Cláusula 24 – A Companhia poderá prestar garantias de qualquer espécie a 
terceiros, seja qual for a modalidade, na forma do seu objeto social, mas não se limitando ao mesmo.” Resolvem que a competência para 
prestar garantias é da Diretoria, na forma especificada na Cláusula 12, ficando ampliado seu rol de atribuições, passando a Cláusula 15 
a ser redigida da seguinte forma: “Cláusula 15 - Compete à Diretoria a administração cotidiana da Companhia, bem como definir (i) o 
plano estratégico e diretrizes gerais; (ii) a estrutura organizacional; (iii) o plano geral da Companhia; (iv) a política de recursos humanos; (v) 
a política de dividendos; (vi) a contratação e destituição dos auditores; (vii) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, as resoluções da 
Assembleia Geral e a legislação em vigor; (viii) praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social; (ix) criar e extinguir filiais, 
escritórios ou representações; (x) prestar garantias de qualquer espécie a terceiros, seja qual for a modalidade, na forma do objeto social 
da companhia, mas não se limitando ao mesmo; e (xi) outras decisões relevantes, a critério da Diretoria.” (iv) reeleger os atuais diretores 
para um novo mandato de 2 (dois) anos, sem reservas e/ou ressalvas, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. 
Adilson Alves Martins, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.479.978-3 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob nº 076.046.848-66, residente e domiciliado nesta capital, com endereço comercial na Rua Engenheiro Antônio 
Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, CEP 05727-220, São Paulo, SP, e, para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Marcel 
Gelfi, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.503.637-8 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob nº 506.401.948-34, residente e domiciliado nesta capital, com endereço comercial na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º 
andar, conjunto 64, CEP 05727-220, São Paulo, SP. Nesta oportunidade são eleitos para os cargos de Diretores sem designação especí-
fica, os Srs. Leonel Hernan Emilio Bustia, argentino, solteiro, administrador de empresas, portador de cédula de identidade de estran-
geiros (RNE) V351001-R e inscrito no CPF/MF sob o nº 229.118.248-06, com endereço comercial na Rua Engenheiro Antônio Jovino, nº 
220, 6º andar, conjunto 64, CEP 05727-220, São Paulo, SP, e Marcelo Duarte de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, portador da 
cédula de identidade RG nº 12.712.886-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.212.388-50, com endereço comercial na Rua Enge-
nheiro Antônio Jovino, nº 220, 6º andar, conjunto 64, CEP 05727-220, São Paulo, SP. Os diretores ora eleitos iniciam o novo mandato à 
partir da presente data, assinam a ata, bem como o termo de posse (anexo II), e declaram expressamente, sob as penas da lei, que não 
estão incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não 
estão condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou que não 
estão condenados ou sob efeito de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou, ainda, 
por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade; (v) Diante das deliberações tomadas, os acionistas resolvem aprovar a consolidação do Esta-
tuto Social (anexo I). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes 
a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 07 de ja-
neiro de 2019. Assinaturas: Presidente: Adilson Alves Martins. Secretário: Marcel Gelfi. Acionistas: Alvor Participações Ltda. e Adilson 
Alves Martins. Adilson Alves Martins - Presidente; Marcel Gelfi - Secretário. Acionistas: Alvor Participações Ltda.: Adilson Alves 
Martins - Cargo: Administrador; Adilson Alves Martins. Diretores: Adilson Alves Martins - Diretor Presidente; Marcel Gelfi - Diretor; 
Leonel Hernan Emilio Bustia - Diretor; Marcelo Duarte de Oliveira - Diretor. Jucesp nº 58.154/19-0 em 30/01/2019. Flávia Regina Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.
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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 04 de Fevereiro de 2019. Dia de Santa Joana de Valois, 
Santo André Corsino e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é a paciên-
cia. Hoje aniversaria o cantor Alice Cooper que completa 71 anos, o 
cantor Zeca Pagodinho que nasceu em 1959, a atriz e apresentadora 
Virgínia Nowick que faz 52 anos, o ator Sergio Marone que nasceu 
em 1981 e a modelo, cantora e repórter Sabrina Sato faz 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui o dom de ser paciente 
e criterioso em suas escolhas. Costuma estudar as situações e as 
pessoas que o cercam, mas gosta de todos. Difi cilmente fi xa seu 
afeto numa pessoa só. Pode parecer um tanto distante, algumas 
vezes. Anseia pelo novo, e por isso pode ter difi culdade de con-
centrar em uma única coisa por muito tempo. Tem sempre muita 
paciência para superar os dissabores e obterá sucesso em profi ssão 
que envolva ajuda ao próximo.

Dicionário dos sonhos
LUA - Nova, reconciliação. Crescente, muito 
amor na vida. Cheia, felicidade no jogo, fortuna e 
amores correspondidos. Minguante, separação e 
vitalidade física diminuída. Brilhante, casamento 
próximo. Avermelhada, doença. Ensanguentada, 
perigo de acidente. Números da sorte: 36, 49, 
57, 61 e 80.

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

Esta segunda é o vigésimo nono dia da lunação. A tendência para o imediatismo nos faz querer agir por nossa pró-

pria conta, sem depender de ninguém. Aumente a quantidade de ingestão de líquidos nestes dias quentes de verão. A 

passagem da Lua em Aquário predispõe à desidratação e problemas intestinais. Nesta época, o melhor será respeitar 

a individualidade de cada um, mas dar toda atenção aos amigos. Não tentar se impor, nem interferir muito na vida 

do outro, mas procure ajudar se pedirem.
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A Lua em Aquário torna a segun-
da-feira boa ampliar as ambições e 
evoluir nas suas tarefas. Use a criati-
vidade que lhe trará reconhecimento 
em um novo projeto profi ssional. 
Poderá sonhar alto, desde que haja 
com segurança e determinação. 
85/785 – Branco.

Aquilo que está em sua mente se 
torna viável, pode ser possível. Pode 
ocorrer perturbação nos negócios 
de dinheiro, mas se souber agir pela 
manhã obterá soluções. Esportes e 
atividades ao ar livre, em contato com 
a natureza estão favorecidos nesta 
segunda. 98/398 – Azul.

Seja objetivo em suas ações evitando 
mudar de opinião rapidamente. Pre-
cisa tomar atitude fi rme e decisiva, 
não se esqueça das questões práticas 
da vida. Com a Lua em Aquário é 
bom, agir, será gratifi cante ter um 
dia produtivo e conhecer lugares 
novos e pessoas interessantes. 
03/203 – Amarelo.

Com a Lua em Aquário o trabalho 
vai fl uir mais se realizá-lo com pul-
so e não deixar nada para depois. 
Aproveite para conquistar atenção 
de todos, encantando as pessoas a 
sua volta. Quem sabe aquela paixão 
que há tanto tempo procura, pode 
surgir até o meio de fevereiro. 
34/634 – Verde.

Com a Lua em Aquário há energia 
e ímpeto para a ação. A chance de 
uma proposta de emprego aumentará 
ainda mais depois que o Sol estiver 
em Peixes, aguarde até o fi nal do 
mês. Faça esportes e atividades ao 
ar livre como uma caminhada ou 
contato com ambientes abertos. 
65/665 – Amarelo.

Procure desenvolver oportunida-
des que surgirem para um novo 
trabalho, uma delas pode ser um 
novo rumo profi ssional. Não tema 
mudar a rotina em suas atividades 
se quiser mais, mas agradeça pelo 
que já conquistou. Com a Lua em 
Aquário a vida evolui para novos 
terrenos. 93/493 – Cinza.

Um toque de aventura será capaz de 
resgatar uma paixão. No amor use 
de sinceridade, exponha os senti-
mentos. Seja mais entusiasmado ao 
expor suas ideias e pensamentos. A 
sensibilidade o torna mais romântico 
quente e envolvente na relação a dois. 
34/534 – Verde.

Extroversão e muita animação 
neste começo de semana com a Lua 
em Aquário, ótimo para contatos 
passeios ou qualquer quebra na 
rotina. Faça o que tem que ser feito 
sem titubear para conseguir aquilo 
que quer. Sair com gente animada 
e otimista vai fazer muito bem. 
62/362- Azul.

Agarre na hora as oportunidades que 
surgirem e tome iniciativas para me-
lhorar seu cargo ou salário. Saia com 
gente animada e otimista, precisa 
viver a vida com mais prazer e paixão. 
Use a razão e também a intuição 
para não errar devido à desconfi ança 
demasiada. 90/590 – Marrom.

Este é o momento de encontrar com 
quem compartilhar seus projetos 
e sonhos de realização. Este é um 
dia que nos dá a capacidade de en-
frentar os desafi os do cotidiano de 
frente sem temor. Prepare-se, após 
o aniversário poderá agir e remover 
os obstáculos. 12/312 – Azul.

Expresse seus sentimentos e escla-
reça mal-entendidos. Não engula 
mágoas e tenha coragem de prepa-
rar algo ariscado. Continue lutando 
para alcançar ou conquistar algo que 
vai lhe fazer bem e levantar o astral 
depois que passar o aniversário. 
78/478 – Cinza. 

Começa a viver uma fase de novi-
dades em que se cria um clima de 
encanto especial na sua vida. Seja 
uma pessoa prática ao agir, mas 
evite o sentimento de inferioridade 
que aumenta muito nesta semana. 
Atitudes honestas e sinceras serão 
bem-vindas. 67/567 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para ter sucesso na vida : Faça um saquinho 
vermelho e dentro dele coloque 3 dentes pequenos 
de alho e 2 folhinhas de louro. Junte um papel 
branco com o nome do santo de sua devoção e 
um outro com o Pai-Nosso e seu nome completo. 
Feche o saquinho com linha vermelha. Carregue-o 
sempre com você. 

Refl exões
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Aparelho
dentário
como a
ponte

Nome da
letra que
simboliza
"nêutron"

Número de
rainhas na
colmeia

O típico 
frequenta-

dor de
leilões

(?) de 
olho, obje-
to de ma-
quiagem

Vale (?),
destino
turístico
de SC

Abreviação
no

jaleco de
médicas

101, em 
algarismos
romanos

Seu trans-
plante be-
neficia leu-
cêmicos

Metáfora
poética

para
"mulher"

Acidente 
geográfico
típico da
Noruega

Item do 
documento
do carro

O "procu-
rado", no
cartaz da
delegacia

(?) queen,
artista per-
formático

(ingl.)

Tela
protetora

contra
insetos

Fruta enfei-
tiçada dada
à Branca de
Neve (Lit.)

Grande felino malhado

Tipo de
adjetivo

Principal aglomerado
urbano
de PE

Ao (?):
ao acaso

(pop.)

Sua 
capital é
Ushuaia,

na
Argentina

Marca
facial 

de Dalí

Código da
Romênia
na internet
Chamada,
em inglês

Cancro 
(?), DST

Virtude do
samurai

Pedido 
no bar

Etapa em
um "game"

Soberano
egípcio
Prog-

nosticar
Cargo de
Romário

Sucesso de
Beyoncé 

Congênito

Agência
italiana de
notícias 

Propri-
etário

Querido,
em inglês

Palmeira
brasileira

Louco, 
em inglês

Matemáti-
ca (abrev.)

A pilha
palito

Construção rural para
guardar forragem 

Estado nordestino da 
praia do Futuro (sigla)

Que rece-
beram

medalhas
Grupo que
se prepara

para o
próximo
governo

(?)-helmíntico:
combate vermes

A primeira instância
da Dialética (Filos.)

Denise
Stoklos,
mímica  

O âmago

LAECC
GENTILICO

PROTESEENE
LAPISICDQ

NAEUROPEU
DRAMOLECI

MEDULACHOPE

ROEFIORDE

EFARAOAT
CALLSENADOR

BIGODEANSA
FORAGIDON

LEUDONODS
REDEARIRI

AAAMATMAÇÃ

TERRADOFOGO

3/ego — mad. 4/ansa — dear — drag. 5/chope. 9/gentílico. 11/terra do fogo. 12/colecionador.

Em todas as etapas 

da cadeia logística 

é necessária a pró-

atividade, já que elas 

demandam tempo e, 

consequentemente, 

resultado e dinheiro

Em relação à competiti-
vidade global, o Fórum 
Econômico Mundial 

constatou que o Brasil ocupa 
a 80ª posição, levando em 
consideração os maiores obs-
táculos que enfrentamos: alta 
e complexa carga tributária, 
inefi ciência da burocracia e 
infraestrutura inadequada. 
Para sanar tais difi culdades 
é necessário muito conhe-
cimento e especialização, 
sendo impossível vivenciar 
sequer um semestre sem que 
alguma atualização nos afete 
direta ou indiretamente, visto 
que a globalização tem to-
mado cada vez mais grandes 
proporções. 

A partir dessas questões, 
vemos o uso da tecnologia 
como ponto principal de 
informação, tendo como 
desafi o fi ltrar a quantida-
de de novidades recebidas 
diariamente. Mas para além 
disso, outro desafi o é usá-la 
em prol do monitoramento 
de cada importação em 
tempo real. Por isso, incluir 
uma ferramenta desse perfi l 
resulta na redução do tempo 
gasto com atividades mais 
complexas que exigem con-
centração, como análise de 
documentação e elaboração 
de instruções de embarque, 
e possibilitam maior envol-
vimento e desenvolvimento 
por parte dos colaboradores. 

Além disso, ao estar munido 
de informações concretas 
é possível diminuir o fl uxo 
de questionamento sobre o 
status de cada importação. 

Sem contar que dessa for-
ma a transparência com os 
clientes se torna mais forte, 
tendo em vista que seu obje-
tivo é ser uma solução mais 
efi caz que possa ser usada em 
prol da comunicação entre 
os envolvidos no processo. 
Uma plataforma de monito-
ramento em tempo real tem a 
capacidade de levantar, auto-
maticamente, avisos sobre as 
atualizações nas operações. 

Tenha em mente que quan-
to mais transparente seu ser-
viço for feito, mais assertiva 
a quantidade de informação 
e menor a chance de erros. 
Além disso, tal plataforma 
disponibiliza espaço para 
uma integração mais centrali-
zada de todas as informações 
acerca de todas as atividades 
em um único lugar. Desta 
maneira, reduz possíveis 
erros humanos e retrabalhos, 
além de oferecer maior fl exi-
bilidade para quem está em 
cargo dessa função se atentar 
à outras tarefas. 

É importante frisar que o 
uso do monitoramento em 
tempo real se aplica para em-
presas de diferentes portes e 
segmentos. Se a mudança for 
grandiosa, não tem porque 
ter medo, arrisque, só assim 
é possível alcançar novos 
espaços. A Indústria 4.0 
está aí para nos provar que 
a transformação e a melhoria 
em nossos serviços por meio 
da tecnologia é possível. 

O que pode ser visto não 
só como um investimento, 
mas também como um pla-
nejamento para adotar novas 
soluções. 

(*)- Empreendedor apaixonado 
por tecnologia e inovação, possui 

experiência no segmento de 
logística internacional, é fundador 

da LogComex, startup de big 
data, inteligência e automação 

para logística internacional (www.
logcomex.com).

Monitoramento em
tempo real traz melhorias 

nas importações
Helmuth Hofstatter (*) 

Depois de 10 anos fechada devido a 
reformas e restauração, a tumba do 
faraó egípcio Tutankhamon foi rea-

berta no Egito. O projeto foi realizado por 
especialistas do Instituto “Getty Conserva-
tion” e teve como objetivo minimizar os danos 
causados pelo afl uxo de turistas, o que havia 
ocasionado a proliferação de micróbios que 
danifi caram as pinturas. De acordo com os 
responsáveis pelo restauro, a umidade, poeira 
e dióxido de carbono também contribuíram 
para o desgaste das obras.    

Durante o processo, iniciado em 2009, foi 
instalado um novo sistema de ventilação na 
tentativa de reduzir a necessidade de outra 
limpeza, além da criação de barreiras para 
impedir o contato do visitante com a pintura. 
Tutankhamon (século XIV a.C), que se tornou 
faraó quando ainda era criança, morreu aos 18 
anos. Sua tumba foi encontrada em 1922 pelo 
arqueólogo inglês Howard Carter, em Luxor, 
na margem esquerda do Nilo. Na ocasião, a 
múmia usava na cabeça o objeto mais famoso 
da iconografi a egípcia: uma máscara de ouro 
maciço. O túmulo, localizado no Vale dos Reis, 
foi o primeiro de um faraó a ser encontrado 
intacto (ANSA). Projeto foi realizado pelo Instituto “Getty Conservation”.

O sorvete Cornetto, criado 
na Itália, completa 60 anos 
em 2019. O sabor nasceu na 
gelateria Spica, de Nápoles, 
que em 1959 revestiu a parte 
interna de uma casquinha com 
chocolate, para impedir o con-
tato entre o wafer e a massa, 
preencheu com sorvete de 
creme e colocou nozes em 
cima. Desde então, o Cornetto 
se tornou ícone do sorvete 
industrial e uma grande marca 
italiana, famosa em todos os 
cantos do planeta.

A Algida, subsidiária da 
Kibon na Itália, foi fundada 
em 1945 por três engenheiros 
eslavos que haviam adquiri-
do uma licença nos Estados 
Unidos para a produção de 
sorvete industrial. Em segui-
da, a fábrica foi transferida 
a Nápoles. A Unilever, dona 

Tumba de Tutankhamon é reaberta 
após 10 anos em restauração

Durante o processo, iniciado em 2009, foi instalado um novo sistema de ventilação na tentativa de reduzir a 
necessidade de outra limpeza, além da criação de barreiras para impedir o contato do visitante com a pintura
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Itália celebra 60 anos de 
criação do sorvete Cornetto

da Kibon, tornou o produto 
industrial em 1964, e o sorvete 
já ganhou versões sem glúten 
e vegana. 

Para celebrar os 60 anos 
do Cornetto, a cidade de 

Salerno organizou, na última 
quarta-feira (30), a “maior 
festa de sorvete do mundo”, 
na expectativa de entrar para 
o Guinness World Records 
(ANSA).

O Cornetto se tornou ícone do sorvete industrial e uma 

grande marca italiana, famosa em todos os cantos do planeta
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Alegria
Neste dia da sua vida 

querido(a) amigo(a), acre-
dito que Deus quer que 
você saiba ….….…Que a 
vida tem o propósito de 
alegrar. Eu sei que às ve-
zes é difícil de acreditar, 
e eu sei que muitos dias 
esta simplesmente não é 
a sua experiência, mas é 
verdade. Você tem todas as 
ferramentas agora mesmo 
para fazer este dia, este 
momento, feliz. A melhor 
dessas ferramentas é o 
amor. Apenas ame tudo o 
que a Vida tem para ofe-
recer hoje. E, é claro, ame 
todas as pessoas. Então, 
observe toda a experiência 
mudar.

Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch



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

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

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

Eduardo R. Costa – Schoba - O autor, enge-
nheiro de formação e profi ssão, encontra momentos 
de ótimos devaneios para criar obras de pura magia. 
O protagonista da obra, trava um belo embate en-
tre o ser e estar, no universo de todas as coisas. A 
princípio, o leitor pensará tratar-se de uma profunda 
“piração” . Todavia, trata-se de uma longa transpi-

ração, na qual, nos ensina a nos prepararmos para utilizarmos 
dos “poderes mágicos” que dispomos e que, na maior parte das 
vezes , não enxergamos, apesar de estarem às nossas vistas. 
Realmente Inquietante!

Veki: O despertar de um mago

Eduardo Vetillo – Palavras – O cenário, em 
1840 , arredores do Rio de Janeiro, numa marcante 
época escravagista. A mão de obra vinda de africa-
nos escravizados, já estava em pé de guerra, contra 
seus senhores, donos de sua liberdade. Tate-Rei, 
assume o protagonismo revoltoso. Um levante bem 

organizado. Passo a passo dos momentos antecedentes e pós 
revolta, são marcados em preto e branco , concebidos em forma 
de H Q. O autor ilustrador, conseguiu diferenciar-se dos clichês 
existentes sobre o assunto, que tanto mancha indelevelmente 
nosso passado. Elogiável!

Tate-Rei: Revolta em Paty

Ario Borges Nunes Junior - Fons Sapientiae 
– Psicanalista, sempre voltado à literatura cristã, reu-
niu qualifi cado arcabouço para elevar a dignifi cante 
vida, sacrifício e obras dessa Priora que, bem nascida, 

logo abdicou dos bens terrenos para dedicar-se inteiramente 
com profunda devoção às causas cristãs. Um belo exemplo.

Arquitetura de uma Monja: biografi a 
de Irmã Teresa do Menino Jesus e 
de Santa Face, OCD(1923-2009)

Margarete Chinaglia – Bonecker - O tema 
dessa obra trata de uma patologia que afeta cerca 
de 5% da população, no Brasil. É alarmante, prin-
cipalmente pela escassez de idôneas informações 

a respeito. A bioquímica farmacêutica, relata sobre a rotina 
de uma mãe, desde as suspeitas, o diagnóstico e o dia-a-dia de 
uma pessoa portadora desse mal e o envolvimento familiar, que 
é fundamental para o bem estar do enfermo e possibilite uma 
saudável convivência, externa e internamente. Sensivelmente 
esclarecedor! 

Transtorno do Défi cit de 
Atenção: TDA sob o ponto de 
vista de uma mãe

Reginaldo Fonseca – DVS – Experiente pro-
fi ssional dirigente do encantado universo fashion, 
resolveu compartilhar, nesta obra, seus vastos conhe-
cimentos do âmago do ser humano. Com impecável 
maestria, desfi la suas experiências, como que numa 
auto biografi a, desnudando-se, sempre no intuito de 
alertar e provar ao leitor, que a vontade, aliada à muita 

disciplina, será fator determinante para o sucesso. Verdadeiro!

Vivendo e se Transformando

Neida Lúcia Moraes – Lerlisa e D’Livros – 
Professora historiadora, sempre surpreende seus 
leitores, reinventando-se. Desta feita fi ccionou nossa 
contemporaneidade política e social, na fi gura de 
cinco cariocas, estudantes de direito. O “papo” rola 
solto, entre problemas reais e meras conjecturas, 
dando conta de um cenário idealista, como todo bom 

jovem sabe ser, e a falta de uma clara perspectiva, profi ssional 
e pessoal. Muito atual!

A Fúria do Vento

Bruna Stamato – Seoman – Uma ode ao amor 
e à franca defesa da identidade feminina, em qual-
quer dos campos existentes. Não se trata de uma 
“mera “ defesa, antes, a experiente autora baiana, 
para nossa sorte, agora paulista, do alto de sua vasta 
experiência, lança holofotes em problemas, alguns 
não transparentes, e apresenta soluções. A ideia é o 

bem viver, compartilhando seus momentos, com muito e mutuo 
respeito, participação e muito amor. Oportuna!

Você Merece um Amor Bom

Lúcia Pedroso – Anderson Siqueira Simone 

(Ilustr) - Autografi a – Lastreada em tradicionais 
estórias, a mineira autora, lança mão de um gostoso 
subterfúgio para alterar duas ao mesmo tempo: 
“Branca de Neve e os Sete Anões” e “João e o Pé 
de Feijão”, dando-lhes um novo encantamento. A 
galera, alfabetizada, irá delirar!

Luizinho e o Feijãozinho do João

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Pedro Rubens Pereira Junior (*)

Os músculos e órgãos do 
corpo simplesmente 
perdem a força depois 

de tantos anos trabalhando a 
todo vapor. Doenças cardio-
vasculares, por exemplo, tem 
maior prevalência na terceira 
idade. Por isso, para quem tem 
mais de 60 anos, é necessário 
redobrar a atenção quanto a 
este assunto. O Brasil conta 
hoje com cerca de 27 milhões 
de idosos, o equivalente a 13% 
de sua população total. 

A estimativa é que, até 2060, 
esse número cresça para 73 
milhões, o que, de acordo 
com previsões do IBGE, será 
o equivalente a 32% do total 
de pessoas no Brasil. Então, 
o cuidado com doenças car-
diovasculares, que atingem 
principalmente a população 
idosa, nunca foi tão crucial 
quanto atualmente. Como bem 
diz o ditado, prevenir é sempre 
melhor que remediar. Então, 
o primeiro passo é evitar os 
fatores de risco para doenças 
que afetam o coração. 

Cuidados com o coração devem 
ser redobrados na terceira idade

Com o passar dos anos, é natural que nossa saúde fi que cada vez mais frágil

o desenvolvimento de doenças 
do coração. 

Além disso, adotar uma dieta 
mediterrânea, com muitos pei-
xes, nozes, frutas e azeite de 
oliva contribui para o aumento o 
LDL (o famoso colesterol bom), 
diminui o HDL (colesterol 
ruim), e ainda ajuda a evitar a 
obstrução das artérias. Por fi m, 
uma pequena dose de vinho 
tinto por dia contém uma quan-
tidade sadia de resveratrol, 
uma substância antioxidante 
que ajuda a proteger o coração.

O mais importante, porém, é 
estar em constante contato com 
o seu cardiologista. As visitas ao 
médico devem ser pelo menos 
anuais a partir dos 60 anos, a 
fi m de detectar alterações pre-
coces que podem ser tratadas 
antes de se desenvolver um 
problema mais grave. Com o 
acompanhamento, tratamento 
e prevenções corretas, é possí-
vel viver bem na terceira idade 
e reduzir o risco de doenças 
cardiovasculares.

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

Norte de São Paulo.

A falta de exercício físico e o 
consumo excessivo de sal, álco-
ol, açúcar e demais alimentos 
gordurosos são duas das prin-
cipais causas de transtornos 
como a insufi ciência cardíaca, 
a hipertensão arterial, a cardio-
patia isquêmica e a valvopatia. 
Outros fatores externos como 
o stress e o tabagismo também 
podem agravar os quadros de 
saúde. Então, antes de mais 
nada, fuja destes hábitos que 
podem ser nocivos a sua saúde.

Há também hábitos e alimen-
tos que são fundamentais para 
manter a saúde do coração. 
Por incrível que pareça, por 
exemplo, uma boa higiene 
bucal pode ajudar demasia-
damente. Um estudo realiza-
do por cientistas italianos e 
ingleses publicado no jornal 
da Faseb, “The Federation of 
American Societies for Ex-
perimental Biology” mostrou 
que infecções na gengiva são 
grandes fatores de risco para 
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Estabilidade fi nanceira, bus-
ca por salários mais altos, con-
quistar um emprego melhor. 
Muitos são os motivos que 
estimulam as pessoas a busca-
rem qualifi cação profi ssional. 
Segundo dados levantados 
pela Catho Educação, 91% dos 
pesquisados têm buscado por 
cursos de graduação no site 
da instituição. O que reforça 
a expectativa dos brasileiros 
para 2019 quando o assunto é 
profi ssionalização.

Os cursos de direito, enferma-
gem, psicologia, administração e 
fi sioterapia foram as formações 
de maior procura segundo a em-
presa. Para o gerente da Catho 
Educação, Fernando Gaiofatto, 
investir em educação prepara 
o profi ssional para os desafi os 
enfrentados durante a carreira, 
o tornando mais valioso para o 
mercado de trabalho.

“Fazer a escolha do curso 
levando em consideração a 
disponibilidade de vagas da-
quela profi ssão no mercado 
bem com a aptidão do aluno 
para a carreira escolhida pode 
economizar tempo e dinheiro 
no futuro. Investir também na 
qualidade desse ensino propor-
ciona diversos benefícios para 
o profi ssional, principalmen-
te pelo seu reconhecimento 

no mercado. Vale ressaltar 
também que os cursos de 
qualifi cação podem impactar 
diretamente no salário de um 
profi ssional, de acordo com o 
cargo hierárquico que ocupar 
na empresa”, afi rma o gestor.

Esta relação entre qualifi ca-
ção e melhores rendimentos 
certamente é uma das que 
mais impacta na busca por uma 
formação profi ssional. 

Segundo dados da 57º Pes-
quisa Salarial da Catho, o curso 
superior proporciona aumento 
salarial de 38% em cargos como 
coordenador ou supervisor. Em 
cargos de profi ssionais técni-
cos, esse aumento representa 
12%, enquanto assistententes, 
auxiliares e operacionais rece-
bem 25% de aumento no salário.

Os cursos de pós-graduação 
e MBA também foram iden-
tificadas como objetivo de 
qualificação para esse ano, 
ainda segundo a pesquisa, 9% 
dos pesquisados tem interesse 
pela formação. Dentre os cursos 
mais buscados estão: MBA em 
secretariado executivo, o MBA 
em gestão de infraestrutura e 
facilities, direito aeronáutico, 
ensino de gastronomia e to-
mografi a computadorizada e 
ressonância magnética (Fonte: 
Catho Educação). 

Reconhecido no mundo como 
a grande tendência para este 
ano, o chocolate rosa chegou 
na quinta-feira (31) às lojas do 
Brasil. Apresentado como uma 
intensa experiência sensorial, o 
chocolate ruby foi descoberto 
pela empresa suíça Barry Cal-
lebaut, uma das maiores pro-
cessadoras de cacau do mundo.

O ruby adiciona uma quarta 
geração à categoria dos choco-
lates, dividindo espaço com as 
versões ao leite, branco e amar-
go. Os grãos do cacau que dão 
origem ao chocolate rosa são 
encontrados exclusivamente na 
Costa do Marfi m, no Brasil e no 
Equador. Segundo a Callebaut, 
o ruby não é amargo nem leito-

so. Devido às suas característi-
cas particulares, o cacau deixa 
o chocolate naturalmente rosa e 
com gosto intenso, sem adição 
de aromas ou corantes.

O produto já foi premiado nos 
Estados Unidos e no Oriente 
Médio. 

Durante a ISM 2019, a maior 
feira mundial de doces, que ter-
minou na quarta-feira (30), na 
Alemanha, a Barry Callebaut 
anunciou 11 novas parcerias 
com empresas que lançarão 
produtos à base do ruby. A 
última criação de chocolate 
ocorreu há 80 anos, quando 
a multinacional Nestlé inven-
tou a versão branca do doce 
(ANSA).

Empresas lançarão produtos próprios à base do cacau Ruby.

Novo chocolate rosa é 
tendência para 2019

Reprodução/Twitter

Cursos atraem 91%
dos profi ssionais em 
busca de qualifi cação

O momento do velório é 
sempre muito delicado. Vemos 
aquela cena triste da família em 
volta da urna fúnebre, as lindas 
mensagens nas coroas de fl ores, 
pessoas em pranto e fi camos 
sempre com muita difi culdade 
em saber lidar com esta situação.

Para ajudar neste momento, 
consultamos uma pessoa que 
perdeu sua esposa e que nos 
relatou o que realmente funcio-
na neste momento, com dicas 
preciosas sobre o que dizer para 
alguém em luto.
 1) Compartilhe da sua ex-

periência e como você 

superou - Pessoas em 
luto fi cam perdidas, com o 
sentimento de que aquela 
dor, aquele momento 
nunca irá passar, e isto é 
devastador. Eu me lembro 
que alguém mandou uma 
mensagem até curta para 
mim dizendo “Eu também 
perdi meu esposo, foi mui-
to difícil, mas hoje estou 
bem. Vai fi car tudo bem.” 
Isto é muito confortante. 
Veja, o objetivo não é com-
parar ou narrar toda a sua 
dor e sofrimento, o objeto 
é dizer para a pessoa que 
“vai fi car tudo bem”, vindo 
de quem passou o mesmo 
que ela.

 2) Respeite os momentos 

de solidão - Existem mo-
mentos, e não são poucos, 
que o enlutado precisa 
fi car sozinho. Ele poderá 
se trancar no quarto por 
horas, talvez até um dia 

Atitudes que realmente ajudam alguém em luto
-a. Que fiquem ambos 
em silêncio, um ao lado 
do outro, por horas, que 
seja! Isto traz conforto, 
traz paz, mostra apoio de 
uma forma que você não 
faz ideia. Seu silêncio vale 
ouro!

 5) Fale de outros assuntos 

- O assunto do enlutado 
será sempre o luto e a 
pessoa que partiu, não 
tem jeito. Mas chega um 
determinado momento 
que ele começa a sentir 
necessidade de conver-
sar sobre outras coisas, 
banalidades, rir e tudo 
mais. Puxe estes assun-
tos, principalmente em 
grupo. No começo ele não 
irá participar, fi cará meio 
avoado, sem ter muito o 
que opinar ou talvez nem 
irá rir das piadas, mas é um 
processo muito importan-
te. Ele precisa sentir que 
a vida está continuando, 
que tudo vai fi car bem e 
que as coisas irão voltar a 
ser como era antes.

Se você colocar isto em práti-
ca, certamente estará ajudando 
muito esta pessoa em luto. Po-
rém, também é preciso ter muito 
cuidado com o que não fazer ou 
dizer. Dê uma lida nestas 5 coisas 
para não se dizer a alguém em 
luto e fi que ainda mais preparado 
para lidar com esta situação e ser 
um ótimo ombro amigo.

Fonte e mais informações: (ht-
tps://www.coroadefl ores.net/).

inteiro. Pode não querer 
receber ninguém em casa. 
Pode querer sumir do 
mapa e não aparecer em 
nenhum evento social. E 
ele precisa disto. É muito 
importante que ele tenha 
estes momentos para 
chorar em paz, para não 
se preocupar em estar 
bonito ou cheiroso ou bem 
vestido. Ele quer só sofrer 
e lamentar a perda. Dê este 
espaço.

 3) Ofereça opções para 

quebrar os momentos 

de solidão - Eu conside-
ro isto muito importante, 
pois existem ocasiões em 
que a pessoa quer estar só, 
mas em outras ela simples-
mente precisa ver gente. 
Porém, é muito difícil se 
socializar novamente. Ela 
não tem vontade de sair 
ligando ou procurando 
pessoas para sair. Você 

precisará convidá-la. E 
até mesmo insistir um 
pouco, cuidando para não 
ser chato. E se ela disser 
não, tudo bem, continue 
convidando para outros 
eventos. Nunca pare de 
convidar, mesmo que 
tenha negado os últimos 
vinte convites. Uma hora 
ela irá ceder e fará um bem 
danado para ela.

 4) Ouça, ouça e ouça - Você 
não faz ideia de quão im-
portante é o seu silêncio. 
Só em você estar ao lado, 
em silêncio, disponível 
para ouvir ou para qual-
quer coisa, é tudo o que a 
pessoa precisa no momen-
to. Não queira falar mais do 
que ela. Pessoas em luto 
sentem muita necessidade 
em falar, em colocar para 
fora. Mas se ela não falar 
nada, também não fi que 
perguntando e forçando-
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Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Com as três próximas rodadas de 
concessão de aeroportos previstas, 
todos os terminais do país estarão 
sob controle da iniciativa privada e a 
Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero) será extinta

Akemi Nitahara/Agência Brasil

Todo o processo deve estar consolidado em quatro anos, 
segundo o diretor do Departamento de Políticas Regulató-
rias da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), Ronei 

Saggioro Glanzmann.

Ele participou de reunião no Rio de Janeiro com o diretor-geral 
do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), tenente-
-brigadeiro do ar Jeferson Domingues de Freitas, e o diretor da 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Ricardo Sérgio Maia 
Bezerra. Segundo Glanzmann, o processo da quinta rodada está 
desimpedido, depois que o governo do Espírito Santo retirou a 
ação civil pública contra o leilão em bloco do aeroporto de Vitória 
com o de Macaé, no norte fl uminense.

“Agora está totalmente dentro do previsto. Existia uma ação 
civil pública movida pelo estado e conseguimos fazer um acordo, 
em parceria com o governo capixaba, e agora estamos com os 
caminhos abertos para o leilão e perspectivas muito boas”.

Os editais da quinta rodada foram lançados no fi m de novembro 
para licitar 12 aeroportos, divididos em três blocos. Juntos, esses 
terminais recebem 19,6 milhões de passageiros por ano, o que 
equivale a 9,5% do mercado nacional de aviação. São eles: Recife 
(PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Juazeiro do 
Norte (CE) e Campina Grande (PB); Cuiabá, Rondonópolis, Alta 
Floresta e Sinop (MT); e Vitória (ES) e Macaé (RJ).

Sexta e sétima rodadas
Glanzmann explica que, após esta rodada, prevista para 

ocorrer no dia 15 de março, a Infraero permanece operando 44 
aeroportos e já foi anunciada a sexta rodada de concessões, que 
terá aberto o chamamento para os estudos de viabilidade logo 
após o leilão de março.

“São cerca de 20 aeroportos, divididos em três blocos, liderados 
por Goiânia, Manaus e Curitiba. Nosso processo de concessão é 
bastante maduro, a gente gasta cerca de um ano e meio entre 
o início dos estudos e o leilão. Então no segundo semestre de 
2020 fazemos o leilão da sexta rodada e abrimos os estudos para 
a sétima e derradeira rodada que são mais três blocos, com mais 
cerca de 20 aeroportos. Um encabeçado por Belém, outro pelo 
Santos Dumont [no Rio de Janeiro] e o outro liderado por Con-
gonhas [em São Paulo]. Com isso, chegamos ao fi nal do governo 
Bolsonaro com toda a rede Infraero concedida e sendo operada 
por empresas privadas”.

De acordo com o diretor da SAC, estudos preliminares indicam 
a necessidade de R$ 8,8 bilhões em investimentos para esses 44 
aeroportos ainda não licitados ao longo de 30 anos de exploração. 
Para a quinta rodada, ele informa que a Anac recebeu mais de 
500 pedidos de esclarecimentos e muitos pedidos de visitas aos 
terminais, com 11 ou 12 empresas interessadas no processo, 
inclusive da Europa, Ásia e Estados Unidos. Atualmente, oito 
operadores administram os dez aeroportos brasileiros concedidos.

Em 4 anos, todos os terminais do país 
estarão sob controle da iniciativa privada

O diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Tenente-Brigadeiro do Ar, Jeferson Domingues 
de Freitas, o secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann,

e o diretor da Anac, Ricardo Sérgio Maia Bezerra.

Divulgação/ANAC
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O secretário Nacional de Aviação Civil (SAC),
Ronei Saggioro Glanzmann, durante
reunião sobre estratégias da aviação.
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Extinção da Infraero
Segundo Glanzmann, após a sétima rodada de concessões dos 

aeroportos, deve ser iniciada a extinção da Infraero. “Em quatro 
anos nós teremos todos os aeroportos da Infraero concedidos, 
transferidos para a iniciativa privada. A partir daí, será inaugurado 
um processo de extinção gradativa da empresa, feita com muita 
responsabilidade e transparência”.

O diretor-geral da Decea, brigadeiro Domingues, explica que os 
cerca de 1,8 mil funcionários da Infraero que trabalham na área 
de navegação aérea, bem como o patrimônio, serão transferidos 
para a nova estatal NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A, 
que teve a criação autorizada pela Medida Provisória 866/18, as-
sinada no dia 20 de dezembro do ano passado por Michel Temer, 
11 dias antes de deixar a presidência.

“A medida provisória foi assinada e agora vem o processo de 
votação no Congresso para virar lei ou não. A gente imagina que 
todo esse processo leve de nove meses a um ano até a criação da 
empresa. Tem a parte de patrimônio, de empregados da Infraero 
que serão absorvidos pela NAV Brasil. É importante destacar que 
nós não estamos criando uma nova empresa, ela já existe como 
um setor dentro da Infraero. Estamos tirando esse setor, pra que 
ele, junto com o Decea, faça a administração, principalmente, 
das torres de controle”.

O diretor da SAC, Ronei Saggioro Glanzmann, explicou que 
a Infraero já vem fazendo processos de demissão voluntária, 
fi nanciados pelas concessões, com o desligamento de cerca de 
mil funcionários por ano. “A concessionária que ganha a conces-
são deposita na conta da Infraero, antes de assinar o contrato, 
um valor que é destinado exclusivamente ao fi nanciamento do 
plano de demissão voluntária. Vai continuar assim nas próximas 
rodadas. Até agora, esses mil funcionários que saem por ano 
têm saído de uma forma muito tranquila, capacitados para o 
mercado”.

De acordo com ele, o processo será conduzido com “muita 
responsabilidade e muita transparência”, com foco nos planos 
de demissão voluntária incorporando ações de treinamento e 
capacitação. “Estamos criando no Brasil um grande mercado 
privado de operadores de aeroportos e hoje os profi ssionais que 
operam aeroportos estão dentro da Infraero. Então a gente vai 
trabalhar fortemente com capacitação, mas cada coisa a seu 
tempo, feito com bastante responsabilidade, feito com calma, 
não há desespero nesse processo. A Infraero hoje tem 9,5 mil 
funcionários que trabalham de maneira brilhante. É um quadro 
de excelência e o governo federal não vai virar as costas para 
esse quadro”.

Desafi os para o ano
A reunião de hoje foi para tratar de alinhamentos estratégicos 

entre os órgãos do governo para o setor de aviação. Entre os 
desafi os para o ano, o brigadeiro destacou a realização da Copa 
América de futebol no país, entre os dias 14 de junho e 7 de julho 
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre e Salvador.

De acordo com o brigadeiro, outro desafi o são os drones que 
interferem no espaço aéreo. Em maio um seminário irá debater a 
questão. “Nós vamos fazer um seminário em maio em São Paulo 
para discutir como vamos combater o drone que interfere na 
operação dos aeroportos, trazendo risco à segurança da aviação. 
No seminário vamos descobrir qual é a solução que o Brasil vai 
adotar para combater esse drone, que tipo de equipamento nós 
vamos usar para neutralizar esse tipo de drone”.




