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BOLSAS
O Ibovespa: +0,99% Pontos: 
95.343,10 Máxima de +1,14% 
: 95.486 pontos Mínima de 
-1,04% : 93.424 pontos Volu-
me: R$ 16,01 bilhões Variação 
em 2019: 8,48% Variação no 
mês: -2,11% Dow Jones: -0,6% 
(às 18h31) Pontos: 25.019,17 
Nasdaq: -0,1% (às 18h31) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7275 Venda: R$ 3,7280 
Variação: +0,25% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,81 Venda: R$ 3,91 
Variação: +0,6% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7178 Venda: R$ 
3,7184 Variação: -0,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7100 
Venda: R$ 3,8800 Variação: 
+0,7% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,13% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,40% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.318,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,33% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 157,250 
Variação: +0,65%.

Cotação: R$ 3,7350 Variação: 
+0,34% - Euro (às 18h31) Compra: 
US$ 1,1324 Venda: US$ 1,1324  
Variação: -0,16% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2200 Venda: R$ 
4,2220 Variação: +0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1630 Ven-
da: R$ 4,3970 Variação: +0,32%.

tos: 7.281,21 Ibovespa Futuro: 
+0,67% Pontos: 95.075 Máxi-
ma (pontos): 95.620 Mínima 
(pontos): 93.445. Global 40 
Cotação: 836,437 centavos de 
dólar Variação: -0,41%.

“É indecoroso fazer 
política uterina, em 
benefício de fi lhos, 
irmãos e cunhados.
O bom político 
costuma ser
mau parente”.
Ulysses Guimarães (1916/1992)
Político brasileiro

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
voltou a defender na 

sexta-feira (8) o processo 
de privatização de estatais 
vinculadas ao governo fede-
ral. Em palestra na sede do 
BNDES, sobre a desestatiza-
ção do setor elétrico, Guedes 
disse as estatais não serão 
usadas para manter ‘uma 
forma equivocada de fazer 
política’. “Nós temos que 
pensar também que a velha 
política morreu. Nós não 
sabemos ainda qual é a nova, 
mas essa morreu. As estatais 
não vão mais alimentar uma 
forma equivocada de fazer 
política”, argumentou.

Guedes disse que o pro-
cesso de privatização das 

Ministro Paulo Guedes 
defende privatizações e diz 
que a velha política morreu

distribuidoras da Eletrobras, 
levado a cabo no fi m do ano 
passado, é um excelente 
exemplo que deve servir de 
referência para os próximos 
programas de privatizações. 
Depois de ressaltar que as 
estatais não vão mais alimen-
tar essa fórmula equivocada 
de fazer política, o ministro 
disse que esse modelo atrasou 
o crescimento do país. 

Segundo o ministro da Eco-
nomia, as empresas estatais 
são “um ninho de corrupção, 
e não servem para nada”. Na 
palestra, Guedes afi rmou que 
a princípio era favorável à 
privatização de todas as es-
tatais, mas que o presidente 
Jair Bolsonaro e os militares 
defendem a manutenção de 

algumas delas. Também defen-
deu a reforma da Previdência. 
“Quebraram nossa Previdência 
num sistema de repartição 
condenado porque, antes do 
Brasil envelhecer, o sistema já 
deu sinais de colapso”.

O Estado está gastando 
muito com o sistema previden-
ciário, “que vai quebrar, que é 
uma fábrica de desigualdade, 
promove privilégios, transfere 
renda de pobre para quem 
tem mais recursos. O ministro 
criticou os gastos do país com 
a dívida púbica: “É a segunda 
grande despesa pública: o Bra-
sil reconstrói uma Europa por 
ano só pagando juros sobre a 
dívida interna”, afi rmou.

Como terceiro grande gasto, 
Guedes citou a própria máqui-

na pública do governo. “Dentro 
dessa máquina, uma série de 
empresas estatais que não 
têm mais capacidade de in-
vestimento. Estão quebradas 
financeiramente, perdendo 

dinheiro, gerando dívida, às 
vezes ninhos de corrupção, 
empreguismo”, afi rmou. Para 
ele, esse modelo se esgotou. 
“Vamos ter que passar o fi lme 
ao contrário. Vamos ter que 

segurar gastos por alguns 
anos. Você não precisa cor-
tar [custos], é só não deixar 
crescer. Não precisa ser 
traumático, é só exercer o 
controle” (ABr).

Segundo o ministro da Economia, as empresas estatais são “um ninho de corrupção,

e não servem para nada”.

Corujão da Saúde
O Governo do Estado inicia no 

próximo dia 25 a primeira fase do 
“Corujão da Saúde”, que objetiva 
zerar a fi la por ultrassom, mamografi a 
e endoscopia, inicialmente, em três 
regiões: Grande São Paulo, Campinas 
e Vale do Paraíba -, que totalizam 
155.243 exames. O atendimento será 
realizado em horários alternativos, 
por meio da ampliação da oferta 
nos serviços da rede própria esta-
dual - hospitais e AMEs - e também 
em parceria com hospitais privados.

A área que os executivos mais sentem confi ança em relação ao 

novo governo é na economia (61%).

Com a perspectiva das medi-
das econômicas e a reforma da 
previdência aprovada este ano, 
o Brasil vai crescer em 2019. É 
o que mostra pesquisa da Câ-
mara Americana de Comércio, 
realizada com 550 presiden-
tes e diretores de empresas 
brasileiras de todos os portes 
e segmentos. O otimismo do 
setor privado na aprovação de 
reformas econômicas está alto. 
A área que os executivos mais 
sentem confi ança em relação 
ao novo governo é na economia 
(61%), com expectativa de 
aprovação de reformas como 
a previdenciária e tributária. 

A maioria dos empresários 
acreditam que a reforma da 
Previdência vai ser aprovada 
esse ano. Essa é a reforma 
possível para 63% deles, que 
responderam a pesquisa “Plano 
de Voo  Amcham: perspectivas 
e análises Brasil 2019”. O clima 
é de otimismo. “Detectamos 

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, e o secretário Especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho, se reuniram 
sexta-feira (8), em Brasília. 
Eles trataram “basicamente 
de aposentadorias especiais de 
policiais”, informou Marinho, 
após o encontro de menos de 
uma hora.

“Conversamos sobre as 
primeiras medidas da medi-
da provisória que combate 
fraudes e, em linhas gerais, 
o que pretendemos com a 
própria reforma previdenci-
ária”, disse o secretário. Ele 
informou apenas que Moro fez 
“algumas considerações” que 
serão levadas em conta. De 
acordo com Marinho, o projeto 
de reforma da Previdência do 
governo federal será enviado 
ao Congresso até o fi m deste 
mês.

“É medida de precaução, visto que a comunidade se situa a

5 km de distância da barragem”, informou a empresa.

A ArcelorMittal Mineração in-
formou na sexta-feira (8) que a 
evacuação de uma comunidade 
próximo à barragem de rejeitos 
Serra Azul, em Itatiaiuçu (MG), 
foi feita como medida de pre-
caução. Cerca de 200 pessoas 
foram retiradas do local. A ação, 
segundo a empresa, decorre de 
“inspeção e auditoria minucio-
sas” da barragem, realizadas 
após recentes incidentes no 
setor de mineração no Brasil.

Com base na variação do fator 
de segurança, a decisão tomada 
foi de retirar todos os moradores 
para que testes adicionais sejam 
realizados e medidas de mitigação 
sejam implementadas. O trajeto 

a ser seguido pelo fl uxo em caso 
de colapso da barragem, avaliado 
quando a barragem estava ativa, 
era de 4 a 5 km. “Esta é uma 
medida puramente de precaução, 
visto que a comunidade se situa a 
5 km de distância da barragem”, 
informou a empresa.

A mina de Serra Azul produz 
1,2 milhão de toneladas de con-
centrado e minério granulado. 
A barragem de rejeitos, do tipo 
à montante, está desativada, 
de acordo com a ArcelorMittal, 
desde outubro de 2012. É a úni-
ca do tipo à montante – mesmo 
modelo da que se rompeu em 
Brumadinho – dentre as barra-
gens da empresa (ABr).

Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, defendeu 
na sexta-feira (8) a educação 
sexual nas escolas. Segundo 
o Ministério da Saúde, a taxa 
de gravidez na adolescência 
no Brasil é de cerca de 56 
adolescentes a cada grupo de 
1 mil. Número maior que a taxa 
internacional, que é de cerca de 
49 a cada 1 mil. Meninas negras 
representam a maior proporção 
entre essas mães: 19,7% pardas 
e 15,3% pretas, seguindo a 
classifi cação do IBGE.

Para o ministro da Saúde, 
a educação tem um papel 
importante na redução desses 
indicadores. Ele disse que a 
gravidez está relacionada ao 
abandono escolar, que, por 
sua vez, leva a um aumento da 
mortalidade infantil.  “A evasão 
escolar é problema para a saúde 
pública”, disse. Também pre-
sente na cerimônia, o ministro 
da Educação, Ricardo Vélez, 
disse que o programa Saúde na 
Escola poderá ser atualizado. 

Acrescentou que serão leva-
dos em consideração “novas 
demandas da sociedade e novos 
conhecimentos científi cos que 
sempre estão aparecendo”. 

Carimbo, retrato característico 

da velha burocracia.

São Paulo - O governo quer 
simplificar a prestação de 
serviços públicos, retirando 
uma série de burocracias que 
vão desde a apresentação de 
documentação até o reconheci-
mento de fi rma. Um decreto em 
fase fi nal de gestação deve dar 
mais um passo nessa direção e 
trazer uma lista de documentos 
que hoje são exigidos na pres-
tação de serviços ao cidadão e 
que terão que ser substituídos  
pelo CPF.

Entre eles estão, por exem-
plo, a exigência do número 
do PIS para quem solicita 
abono salarial e do número 
da certifi cação de alistamento 
militar a quem toma posse em 
serviço público. Assim, essa 
documentação daria lugar à 
exigência apenas do CPF, que 
deverá automaticamente puxar 
todas essas informações. Para 
isso, será necessário conectar 
a base de dados dos órgãos 
da administração pública. O 
decreto deve estipular um 
prazo de três meses para que 
os órgãos públicos se adequem 
à nova exigência.

Mas o governo já percebeu 
que terá que ser mais direto nas 
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Para 60% dos empresários, Reforma da 
Previdência sai do papel e clima é de otimismo

acham que a reforma ainda en-
frentará certa resistência para 
ser aprovada, provavelmente 
não sendo aprovada até o fi m 
do ano. E só 2% não acreditam 
que ela sairá em 2019.

A avaliação do governo nos 
primeiros 40 dias é bem posi-
tiva. 60% respondeu que os 
anúncios de medidas econômi-
cas é positiva, com perspectivas 
de melhora da economia, ge-
ração de empregos e aumento 
de competitividade. Pouco 
mais de um terço (36%) achou 
neutro, uma vez que não houve 
tempo ou marcos sufi cientes 
para avaliação da gestão. E 4% 
acharam que o começo foi ne-
gativo, com pouca perspectiva 
de crescimento da economia. 
A pesquisa foi realizada na 
quinta-feira (7) envolvendo 
550 presidentes e diretores de 
empresas brasileiras de todos 
os portes e segmentos econô-
micos (AI/Amcham).

que os empresários brasileiros 
estão confi antes na capacidade 
do governo de conduzir e co-
municar os motivos da reforma 
e os efeitos que pretendem ser 
alcançados”, comenta Devorah 
Vieitas, CEO da Amcham Bra-
sil, que reúne 5 mil empresas, 
em 15 cidades, sendo 85% delas 

de origem brasileira.  
A aprovação de uma reforma 

estrutural e ampla, que con-
siga abarcar todos os setores 
– incluindo militares e todos 
os servidores públicos – até 
o fi nal do ano, foi votada por 
20% do público. O otimismo do 
setor privado é grande. Só 16% 

Evacuação em Itatiaiuçu 
foi medida de precaução

Ministério da Saúde defende 
educação sexual nas escolas

O Programa Saúde na Escola 
foi instituído em 2007, com o 
objetivo de levar às escolas 
públicas ações de promoção, 
prevenção e atenção à saúde, 
para enfrentar vulnerabilida-
des que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças 
e jovens. Entre as ações do 
programa estão a promoção 
da saúde sexual e da saúde 
reprodutiva, em conformidade 
com os princípios e diretrizes 
do SUS. 

Foram assinadas parcerias 
para traçar ações conjuntas até 
2022 para reduzir a gravidez 
precoce (ABr).

Decreto objetiva simplifi car 
serviços públicos federais

determinações para que esse 
cenário se concretize. “A gente 
precisa começar a fazer essa sim-
plifi cação se refl etir na prática”, 
aponta uma fonte do governo.

O decreto em elaboração tra-
ta apenas de serviços federais. 
A ideia do governo é estender o 
mesmo a Estados e municípios. 
“Há muita burocracia. Conse-
guir um alvará de construção 
numa prefeitura, por exemplo, 
envolve um trabalho enorme”, 
completa essa fonte. A ideia 
é que isso evolua até que se 
chegue a uma situação em que 
o cidadão seja tratado pelo 
“pressuposto da boa-fé”, elimi-
nando de vez documentações 
como autenticação de cópias e 
reconhecimento de fi rma exigi-
dos por órgãos públicos (AE).

Moro e Marinho discutiram 
aposentadorias de policiais

Para ele, o fato de a pro-
posta ser encaminhada junto 
com o projeto que torna mais 
rígido o combate aos crimes 
violentos, de corrupção e de 
organizações criminosas, a 
tramitação dos projetos não 
será prejudicada. “A Casa Civil, 
os ministérios da Economia e 
da Justiça estão juntos, esta-
belecendo uma estratégia que 
dê conforto à tramitação dos 
dois projetos que tratam de 
assuntos distintos”, acrescen-
tou Marinho. 

Ele confi rmou que o pre-
sidente Jair Bolsonaro já 
comentou que os militares 
serão incluídos no projeto de 
reforma da Previdência. “Na 
ocasião da remessa do projeto a 
Câmara, teremos as condições 
de estabelecer e divulgar qual 
será a estratégia. Quem vai 
defi nir o timing e a forma como 
irá acontecer será o próprio 
presidente” (ABr).
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Trate a fi lantropia 
como trata seus 
investimentos

Há algum tempo, 

participei do 

Congresso Brasileiro 

de Governança 

Corporativa, em que se 

discutem as melhores 

práticas de gestão 

adotadas pelas empresas
 

Um dos momentos mais 
esperados do evento 
era a palestra de Elie 

Horn, fundador da Cyrela, 
uma das maiores incorpora-
doras imobiliárias do país,com 
ações negociadas em Bolsa. O 
título da palestra era “Refl exão 
sobre a responsabilidade do 
empresário”. Enquanto muitos 
esperavam que o entrevis-
tado dedicasse o tempo que 
lhe fora reservado no evento 
para tratar dos cuidados que 
o empresário deve ter na ges-
tão do seu negócio, durante 
aproximadamente uma hora, 
o palestrante falou sobre fazer 
o bem. 

Fazer o bem, disse ele, não 
importando qual fosse o gesto 
específi co ou mesmo a inten-
ção do agente ao praticá-lo. Só 
interessa que seja o bem.

Entre os diversos conselhos, 
dois, em especial, me marca-
ram. O primeiro deles foi: “faça 
o bem por meio de ações que 
toquem o seu coração”. Isto 
porque é muito mais fácil man-
ter a dedicação a uma causa 
quando o agente guarda algum 
nível de identifi cação com ela 
ou, de alguma maneira (que 
muitas vezes não conseguimos 
explicar, mas sentimos), ela 
toca especialmente o seu ser.

No caso do palestrante, um 
de seus projetos mais recen-
tes é o resgate de meninas da 
prostituição infantil, em espe-
cial em regiões do Nordeste 
brasileiro. Sensibilizado com 
a situação, o fi lantropo criou 
uma ONG que se dedica ao 
atendimento de jovens envol-
vidas nessa situação de risco. 
O problema havia “tocado seu 
coração”, em suas palavras.

O segundo conselho: “trate a 
fi lantropia como trata seus in-

vestimentos”. Para um projeto 
fi lantrópico dar certo, explicou 
o palestrante, ele deve ser tra-
tado como se trata um negócio: 
ter planejamento fi nanceiro, 
estratégico, um time compe-
tente na sua gestão e, acima 
de tudo, deve haver cobrança 
por resultados.

Passado algum tempo, dia 
desses me deparei com um 
artigo publicado no jornal New 
York Times intitulado “Want to 
help? Do your research before 
you donate” (Quer ajudar? 
Faça sua pesquisa antes de 
doar). Em certo trecho, o 
autor escreve “(...) ache uma 
organização com uma missão 
clara e resultados comprova-
dos. Trate suas doações como 
seus investimentos e tenha um 
portfólio balanceado. Acima de 
tudo, siga sua paixão, de causa 
a causa”.

Concluí, portanto, que as 
ideias que havia escutado no 
evento não eram algo isolado, 
mas o eco de uma fala univer-
sal. O empresário, independen-
temente da representatividade 
de suas operações, é um agente 
com imenso potencial de 
transformação social. A teia 
de pessoas impactadas pela 
atividade da sua empresa vai 
de funcionários a clientes, de 
acionistas a fornecedores. E 
a fi lantropia – por que não? 
– também pode estar neste 
pacote, de modo a atingir ainda 
mais pessoas.

Ao “praticar o bem”, a em-
presa, por vezes, tem algum 
benefício tributário ou um 
ganho de reputação. Aliás, 
às vezes, esses efeitos são a 
própria razão para a tomada 
de decisão de participar de 
alguma ação social, em um 
mundo empresarial em que, 
como não poderia deixar de 
ser, a meta maior é o lucro. 

Mas isso não importa. O im-
portante é fazer o bem.

 
(*) - Mestre em Direito Empresarial 
e Cidadania, membro da Comissão 
de Direito Empresarial da OAB/PR, 

é advogado sócio de Domingues 
Sociedade de Advogados, com 

atuação na área do Direito Societário. 

Gabriel Zugman (*)
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News@TI
Access adquire a DOCPAR 
@A Access, referência mundial em gestão de documentos físicos e 

digitais, acaba de adquirir a DOCPAR, empesa especializada em 
gerenciamento e proteção de informações e documentos, com unidade 
localizada em São José dos Pinhais (PR) Com essa nova aquisição, a 
Access amplia sua operação no Brasil em mais 50 colaboradores e 200 
novos clientes. “Desde a nossa entrada no Brasil em 2015, mantive-
mos um crescimento anual bastante satisfatório, maior que as nossas 
outras unidades ao redor do mundo. No Brasil o crescimento anual 
de caixas armazenadas é acima de 20%, enquanto que nos Estados 
Unidos a média é de 5%”, explica Inon Neves, vice-presidente sênior 
da Access para América Latina (www.accesscorp.com.br).

HyperX lança seu primeiro teclado padrão 
ABNT2
@A HyperX acaba de atender um dos pedidos mais frequentes da 

comunidade brasileira de gamers com o lançamento do HyperX 
Alloy Core RGB, seu primeiro teclado de acordo com as regras da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT2, que inclui as 
teclas “ç” e “alt gr”. O periférico já está à venda com exclusividade no 
KaBuM! pelo preço sugerido de R$ 329,90. “O novo Alloy Core RGB 
padrão ABNT2 foi desenvolvido para o jogador brasileiro, que sempre 
teve difi culdade para encontrar teclados de alta performance adaptados 
à língua portuguesa”, disse Paulo Vizaco, diretor regional da HyperX 
na América Latina. “O Alloy Core RGB chega ao mercado com um 
preço excelente. É o teclado ideal para gamers que querem melhorar 
o desempenho sem gastar muito”. O Alloy Core RGB é um teclado 
de membrana com estrutura sólida de plástico reforçado, tem uma 
exclusiva barra luminosa da HyperX e resiste a até 120ml de líquidos. 
Suas teclas são silenciosas, respondem rapidamente e a toques suaves, 
oferecendo ótima sensação tátil. Além disso, o periférico tem as funções 
anti-ghosting e N-key rollover, que reconhecem o uso simultâneo de 
várias teclas e impedem a ativação por cliques indesejados, e efeitos de 
iluminação RGB dinâmicos que proporcionam brilho intenso em três 
níveis e seis efeitos (https://www.hyperxgaming.com/br).

A transformação digital já é uma realidade no 
mercado corporativo. Cada vez mais, as em-

presas estão conectadas e utilizam a tecnologia 
para acelerar o desempenho, otimizar processos 
e garantir resultados melhores. De acordo com 
estimativas do Gartner, até 2020, teremos mais 
de 26 bilhões de dispositivos conectados, mas 
a projeção é de 50 bilhões. 

Já segundo o Sebrae, muitas empresas estão 
em busca de inovação, e cada vez mais, as star-
tups são lembradas pelas PMEs quando elas 
buscam novas ideias e soluções. As empresas 
estão cada vez mais abertas para as startups, 
pois estão percebendo que para atuarem em um 
mercado cada vez mais competitivo, precisam 
melhorar seus processos e produtividade. 

Algumas das soluções que as empresas procu-
ram envolvem otimização fi nanceira e de tempo. 
É o caso do VExpenses - plataforma que facilita 
a gestão dos reembolsos de viagens e despesas 
corporativas. A tecnologia ajuda o gestor a 
otimizar seu tempo e melhorar sua qualidade 
de vida. Um dos principais objetivos do app é a 
poupar tempo com processos manuais e tarefas 
administrativas, como a análise e reembolso 
de viagens e outras atividades relacionadas às 
operações da empresa - como visitas ao cliente, 
deslocamento em feiras e eventos, entre outras.

“Muitas empresas ainda fazem a gestão do seu 
negócio na mão e o processo de reembolso é uma 
das atividades que merece muita atenção, por 
isso, criamos o VExpenses para automatizar os 
reembolsos de viagens e também disponibilizar 
por meio da tecnologia mais tempo ao gestor, 
que antes tinha que reunir todas as “notinhas” 

Transformação Digital: entenda quais os 
benefícios desse processo para as empresas

que consomem tempo e difi cultam a produ-
tividade. Uma forma efi ciente de melhorar 
esses processos é a utilização de plataformas 
inteligentes, criadas normalmente por empresas 
de tecnologia e startups. 

Aumento de produtividade

Ao automatizar os processos e passar a adotar 
tecnologias de forma estratégica, a empresa 
garante mais produtividade para funcionários. 
Isso acontece porque os profi ssionais não 
precisam mais se preocupar com as tarefas 
que foram automatizadas, podendo se dedicar 
a questões mais importantes para o negócio, 
pontos realmente estratégicos. 

Diminuição drástica de erros humanos 

ou fraudes

Os processos de reembolso manuais ge-
ralmente são bastante burocráticos. Tanto 
empresa como funcionário fi cam expostos a 
erros humanos em toda a duração do processo. 
A automatização dessas atividades tem impacto 
direto na otimização da rotina dos colaborado-
res e a diminuição das possibilidades de erros 
e fraudes.

Redução de custos

Quando usada da forma correta, a tecnologia 
ajuda a empresa a reduzir custos e eliminar 
desperdícios para não comprometer o fi nanceiro 
da companhia. É possível diminuir gastos com 
erros manuais, investimentos incorretos e até 
a contratação de novos profi ssionais para a 
execução de tarefas manuais. 

e fazer as contas manualmente. Com essa tec-
nologia, é possível reduzir em 88% o tempo 
gasto pelo profi ssional da empresa com essas 
tarefas. A tecnologia também ajuda no combate 
a possíveis fraudes, já que o gestor consegue 
estipular limites de gastos e emitir relatórios 
completos”, explica Bruno Pain, co-fundador 
do VExpenses.

Como utilizar a plataforma?

Para utilizar é simples: o funcionário tira 
uma foto da nota fi scal da despesa e cadastra 
no app. Os dados do gasto são enviados dire-
tamente para o responsável pelo reembolso, 
gerando relatórios para monitoramento e 
auxílio na aprovação dos custos. A empresa 
paga apenas uma mensalidade no valor de R$14  
por funcionário que utilizar o app no mês. 
Quando o sistema não for utilizado, nenhuma 
cobrança será feita. Com os dados históricos, 
os gestores podem tomar decisões assertivas 
para otimização contínua desse processo na 
organização. O VExpenses também está dis-
ponível para sistemas Android e IOS, e pode 
ser baixado gratuitamente.

Quais os benefícios que a transformação 

digital traz para as empresas?

Otimização de processos

Um dos principais benefícios da tecnologia 
é facilitar e automatizar os processos empre-
sariais. Assim, os colaboradores não precisam 
se preocupar com tarefas repetitivas, que 
normalmente são burocráticas e cansativas, 

Plataformas inteligentes podem otimizar processos e aumentar a produtividade por meio da tecnologia, 
além de evitar fraudes e erros

A Agência Espacial Norte-Americana 
(Nasa) revelou que 2018 foi o quarto 
ano mais quente da história, desde que 
as medições das temperaturas globais 
começaram a ser realizadas, em 1880. 
As temperaturas globais do ano passado 
excederam a média registrada entre 1951 
e 1980 em 0,83 graus Celsius, segundo in-
formou os cientistas do Instituto Goddard 
de Estudos Espaciais (GISS).

O ano de 2018 só fi cou atrás de 2016, 
2017 e 2015. No total, os últimos cinco anos 
foram os mais quentes da era moderna. A 
Nasa também informou que 18 dos 19 anos 
mais quentes começaram a partir de 2001.

“2018 é mais um ano extremamente 
quente dentro de uma tendência de aque-
cimento global de longo prazo”, disse Gavin 

Atividades físicas e sociais praticadas por idosos e pacientes com Alzheimer,

ajudam a retardar a perda da memória.

Os estímulos promovem 
mudanças morfológicas 
e funcionais no cérebro, 

que protegem o órgão de lesões 
que causam as perdas cogniti-
vas. A descoberta foi feita por 
meio de um experimento com 
camudongos transgênicos, os 
quais foram alterados geneti-
camente para ter uma super 
expressão das placas senis no 
cérebro. 

Essas placas são uma das 
características da doença de 
Alzheimer. Os animais foram 
separados em três grupos: os 
transgênicos que receberiam 
estímulos, os transgênicos que 
não receberiam e os animais-
-controle que não têm a doença. 
“Quando eles estavam um pou-
quinho mais velhos, por volta de 
8 a 10 meses, colocamos parte 
desses animais em um ambiente 
enriquecido, que é uma caixa 
com vários brinquedos, e fomos 
trocando os brinquedos a cada 
dois dias”, explicou Tânia Viel, 
professora da ECA/USP e coor-
denadora do projeto.

O experimento durou quatro 
meses e, após esse período, 
eles foram submetidos à ava-
liação de atividade motora, 
por meio de sensores, e de 
memória espacial, com um teste 
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Atividades físicas e sociais protegem 
cérebro de danos do Alzheimer

Atividades físicas, sociais e de lazer praticadas por idosos e pacientes com doença de Alzheimer, 
podem ajudar a preservar funções cognitivas e a retardar a perda da memória, mostra novo estudo 
desenvolvido na USP e na Santa Casa de São Paulo

chamado labirinto de Barnes. 
Os resultados mostram que 
os camudongos transgênicos 
que foram estimulados com os 
brinquedos tiveram uma redu-
ção de 24,5% no tempo para 
cumprir o teste do labirinto, 
na comparação com os animais 
que não estiveram no ambiente 
enriquecido.

Também foram analisados os 
cérebros dos camundongos. Ao 
verifi car as amostras do tecido 
cerebral, os pesquisadores 
constataram que os animais 

transgênicos que passaram pelos 
estímulos apresentaram uma 
redução de 69,2% na densidade 
total de placas senis, em com-
paração com os que não foram 
estimulados. Além da diminuição 
das placas senis, eles tiveram au-
mento de uma proteína que ajuda 
a limpar essa placa. Trata-se do 
receptor SR-B1, que se expressa 
na célula micróglia. 

O receptor faz com que essa 
célula se ligue às placas e ajude 
a removê-las. “Os animais-
-controle, sem a doença, tinham 

essa proteína que ajuda a limpar 
a placa, inclusive todo mundo 
produz essa proteína. Os ani-
mais com Alzheimer tiveram 
uma redução bem grande 
dessa proteína e os animais do 
ambiente enriquecido [que tive-
ram estímulos] estavam pareci-
dos com os animais-controle”, 
explicou Viel. Para ela, como 
não se sabe qual ser humano 
desenvolverá a doença, quanto 
mais aumentar a estimulação na 
vida dele, melhor vai ser para 
a proteção do cérebro (ABr).

2018 foi o 4º ano mais quente da história, diz Nasa
das emissões de dióxido de carbono 
na atmosfera, além de outros gases 
produzidos pelos humanos. O estudo 
também revelou que a partir de 1880, 
a temperatura da superfície do planeta 
aumentou 1 grau Celsius. “Os impactos 
do aquecimento global de longo prazo 
já estão sendo sentidos - em inundações 
costeiras, ondas de calor, precipitação 
intensa e mudanças nos ecossistemas”, 
informou Schmidt.

O especialista também lembrou que a 
perda de massa das geleiras na Groênlandia 
e na Antártida continuou a contribuir para 
o aumento do nível do mar. O relatório 
mostra que o aquecimento global não é 
mais um problema do futuro, mas algo que 
o mundo já enfrenta atualmente (ANSA).

Schmidt, diretor do GISS.
Ainda de acordo com Schmidt, o aque-

cimento ganhou mais força pelo aumento 
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No universo da 

geografi a, um monólito é 

uma estrutura geológica, 

como uma montanha, 

por exemplo, constituída 

por uma só pedra ou 

rocha maciça

Também pode ser uma 
estrutura esculpida em 
peça única a partir de 

uma matriz rochosa. Como 
exemplos, podem ser citados 
a Pedra da Gávea, no Rio de 
Janeiro (considerado o maior 
monólito a beira mar no mun-
do), e a Esfi nge de Gizé, no 
Egito. Mas, o que esta defi nição 
geográfi ca tem a ver com o 
mundo da tecnologia? 

O simples fato de que pode 
ser feita uma analogia com o 
que ainda é visto em muitas 
empresas: assim como os 
monólitos, seus ambientes 
continuam em um só bloco. No 
entanto, nos últimos tempos, o 
que mais tem se ouvido falar é 
uma mudança neste paradig-
ma: a migração de arquitetura 
para microsserviços. Ao optar 
por fazer uma migração, uma 
empresa passa a “queimar” 
dinheiro por um determinado 
período para, mais à frente, 
ter retorno como um case de 
sucesso. 

Ao começar a desacelerar 
o desenvolvimento de seu 
produto a fim de entregar 
valor para os consumidores, o 
negócio entra em uma guerra 
sem fi m de débitos técnicos, 
cujo objetivo é transformar 
um grande e complexo sistema 
em diversos microssistemas 
especializados. Além de todo 
esse processo, que envolve 
altos custos quando o assunto 
é migração, também é normal 
a equipe começar a se parti-
cionar, ou seja, se subdividir 
em especialistas. E como para 
toda ação há uma reação, con-
sequentemente, isso acabará 
por acarretar em um aumento 
do custo fi xo da empresa.

Vamos a um exemplo disso. 
Antes, a infraestrutura era 
apenas um load balance, com 
algumas instâncias, banco de 

dados e um só custo. Com 
a divisão, ela passa a contar 
com vários load balances, re-
sultando em API Gateway para 
coordenação de todos, além de 
mais serviços e bancos, ou seja, 
fazendo crescer o custo fi xo. 

Mas, embora os microsser-
viços tenham essa tendência 
de aumentar os custos de uma 
empresa, eles também têm 
as suas vantagens e, básica e 
genericamente falando, são 
duas: 1 – fi m de um sistema 
legado muito complexo com 
alta curva de aprendizado para 
novos membros; e 2 – evolução 
ágil do novo sistema que tinha 
alto débito técnico por conta 
do elevado acoplamento do 
monólito.

Os ganhos também não pa-
ram por aí. Eles também vão 
desde a velocidade de evolu-
ção do negócio até a saúde do 
ambiente de desenvolvimento 
e dos seus colaboradores. 
Porém, sem nunca deixar de 
considerar o custo fi xo atual 
e se, principalmente, tem 
gordura para aumentá-lo a 
fi m de custear tal migração. 
Como se pode perceber, o 
particionamento do sistema, e 
consequentemente o das equi-
pes, consegue, por um lado, 
proporcionar não só uma maior 
diversidade de tecnologia à 
empresa. Mas, por outro, torna 
impossível a fuga da geração 
de custos.

É importante ressaltar, tam-
bém, que cada empresa, ao 
partir para os microsserviços, 
pode escolher o que está mais 
de acordo com as suas necessi-
dades. Não deve, nunca, haver 
a obrigação de que todos de-
vem usar a mesma coisa, pois, 
quanto menores os sistemas, 
mais fácil será a manutenção, 
evolução e aprendizado sobre 
ele.

Afi nal, como já diz uma velha 
e conhecida premissa, o que é 
bom para um não será, neces-
sariamente, bom para outro. 
Evitar a síndrome da grama do 
vizinho (a dele é mais bonita 
do que a minha) não irá fazer 
mal a ninguém.

(*) - É Data Engineer do pag!.

João Victor Maia (*)

A - Primeiros Socorros 
A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo oferece mensalmente uma 
agenda de cursos de cuidados específi cos focados na profi ssionalização e 
no cuidado diário da saúde e do bem-estar. A grade contempla formações 
que são específi cas para profi ssionais da saúde e outras que também 
podem ser realizadas pela população em geral. Entre os próximos dias 
13 e 26, os cursos disponíveis falam sobre como leigos podem praticar 
primeiros socorros e como agir diante de uma parada cardiorrespiratória, 
além de outros temas. Os eventos acontecem no Centro de Simulação e 
Pesquisa da Rede, localizado na Av. Pompeia, 1050. Inscrições no site: 
(www.hospitalsaocamilosp.org.br).  

B - Rastreador de Gado
Pecuaristas que precisam agregar valor para os produtos, acessar mer-
cados consumidores mais sofi sticados; se proteger de eventuais multas 
ambientais ou embargos sanitários, contam agora com um poderoso 
aliado: um rastreador de gado em formato de colar que utiliza dados 
transmitidos via satélite e registra os locais que o animal passou durante 
todo o período de engorda. O EcoBoi, nome dado ao rastreador satelital, 
tem a vantagem do sistema via satélite, que o produtor pode comprovar, 
por meio de relatórios precisos, as áreas exatas que determinado animal 
passou – ou não – durante toda a sua vida. Mais informações: (https://
ecoboi.net/benefi cios-colar-ecoboi-rastreamento-de-bovinos/).

C - Imóveis até 1 km do Metrô 
A Lello, administradora e imobiliária, usou o mapa do metrô paulistano 
para lançar um buscador online inédito que mostra imóveis residenciais 
e comerciais localizados a até um quilômetro de estações de metrô. A 
iniciativa partiu de um levantamento, realizado em 2018, que apontou 
que nos últimos três meses do ano 50% dos fechamentos de compra 
e aluguel foram de imóveis com localização de no máximo mil metros 
de uma estação. O buscador foi lançado em dezembro, com fi ltros para 
cada uma das estações das linhas azul, vermelha, verde, amarela, lilás 
e prata. Também é possível visualizar as linhas inteiras para escolher o 
imóvel desejado, seja para comprar, alugar ou permutar. Verifi que em: 
(https://www.lelloimoveis.com.br/proximo-ao-metro).

D - Jornalismo & Personalidades 
Com o objetivo de reconhecer autores de trabalhos jornalísticos e respon-
sáveis por ações voltadas para o setor de Combustíveis e Lubrifi cantes, 
a Plural lançou a segunda edição do Prêmio Plural de Jornalismo & 
Personalidades. Podem concorrer trabalhos jornalísticos que estejam de 
acordo com o objetivo da premiação e que tenham sido originalmente 
publicados/veiculados em jornais, revistas, rádio, internet e televisão, 
entre 13 de setembro de 2018 e 30 de agosto de 2019.  Inscrições e mais 
informações no site: (https://www.somosplural.com.br/premioplural/). 

E - Pós da Construção Civil
O ConstruInova, programa de mestrado profi ssional em inovação na constru-
ção civil da Poli/USP, está com inscrições abertas até 11 de março. As aulas 
começam em junho. O curso de pós-graduação stricto sensu é gratuito e 
voltado aos profi ssionais atuantes no setor – tais como engenheiros, arquitetos, 
tecnólogos, economistas, advogados e administradores. A ênfase do programa 
é nas áreas de pesquisas, desenvolvimento de produtos e processos inovado-
res, seja em empresas públicas ou privadas. O programa forma mestres com 
visão estratégica e sistêmica capacitados para a aplicação dos conhecimentos 
acadêmicos adquiridos de modo integrado à experiência profi ssional. Mais 
informações: (11) 3091-5234, site (construinova.poli.usp.br).

F - Simpáticos Humanóides
Robôs de serviço, simpáticos humanoides que imitam o corpo humano e 
realizam tarefas de atendimento e ajuda, têm a desenvoltura de caminhar 
livremente e conversar com as pessoas, graças ao uso intensivo de Inteligência 
Artifi cial. Um dos melhores exemplos, e já presente no Brasil, é o Sanbot. 
Inteligente e pronto para aprender sobre praticamente qualquer tema para 
atender a humanos, ele é comercializado no país pela primeira empresa local 
especializada no desenvolvimento de aplicações sob medida para robôs de 
serviço, a XRobô. A função de robôs de serviço no varejo é prestar informações 
e apresentar produtos, comentar e fazer comparações entre itens, dizer se 
há estoque e até mesmo tirar pedidos. Saiba mais em: (www.xrobo.com.br).

G - Referência em Qualidade 
A Mercedes-Benz inicia 2019 com um excelente desempenho de vendas 
da Linha Sprinter de veículos comerciais leves, formada por furgões e 

chassis com cabina para transporte de cargas e também por vans de pas-
sageiros. Ao longo de janeiro, foram emplacadas 978 unidades no País, o 
que signifi ca um crescimento de 70% no volume de vendas em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. Isso reafi rma a liderança do segmento entre 
3,5 e 5 toneladas de PBT com quase 40% de participação de mercado, 
três pontos percentuais a mais em relação aos 36% do fi nal de 2018. Com 
60 versões, a Linha Sprinter é formada pelos modelos 313 CDI Street (de 
3,50 ton), 415 CDI (3,88 ton) e 515 CDI (5 ton), que são indicados para 
empresas de transporte, profi ssionais autônomos e empreendedores.

H - Cervejarias Artesanais 
Terceiro maior produtor de cerveja artesanal do mundo, atrás apenas 
dos Estados Unidos e da China, o Brasil movimenta uma indústria que 
fatura bilhões por ano. Com mais de 800 cervejarias artesanais espalha-
das em diversas regiões do país, cada vez mais os consumidores estão 
descobrindo e experimentando novos sabores e aromas da bebida que 
é preferência nacional. Há dez anos, o país registrava cerca de 70 cer-
vejarias e o consumidor só encontrava marcas populares de cervejas 
nos mercados. Atualmente, esta realidade é totalmente diferente e é 
possível encontrar facilmente diversos rótulos de cervejas artesanais, 
produzidos por micro, pequenas e grandes empresas, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva).

I - Medicina do Esporte 
Ocorre no próximo dia 21, na Associação Paulista de Medicina (APM), reunião 
de discussão de casos clínicos de Medicina do Esporte. Com a participação 
de especialistas, residentes e médicos da Escola Paulista de Medicina e do 
Hospital do Servidor Público, o encontro visa promover troca de experiên-
cias, atualização sobre diagnóstico e tratamento, além de orientar condutas, 
criando uma uniformidade de assistência. Os trabalhos serão mediados por um 
residente baseados em caso clínico. Haverá ainda revisão da literatura médica 
sobre pontos específi cos da área. A medicina esportiva é relativamente nova 
e possui programas de residência em fase de consolidação. Mais informações 
no site: (www.apm.org.br) tel. (11) 3188-4200. 

J - Última Geração
A Cummins comemora seu centésimo aniversário ao longo deste ano. 
A empresa, que fi gura na lista das 150 empresas mais bem sucedidas 
da revista Fortune, emprega cerca de 60.000 pessoas no mundo todo 
e atende clientes em todos os países. Os produtos da Cummins vão de 
motores a Diesel e gás natural a plataformas híbridas e elétricas, passando 
por peças para sistemas de motores, sistemas de controle e tecnologias 
relacionadas, sempre desenvolvendo novos produtos e serviços de última 
geração. As raízes da empresa datam de 1919, quando Clessie Cummins 
e seu sócio, William G. Irwin, criaram uma companhia que foi uma das 
primeiras a tirar proveito da revolucionária tecnologia desenvolvida pelo 
engenheiro alemão Rudolf Diesel, no fi nal do século 19.

A - Primeiros Socorros 
A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo oferece mensalmente uma 

D - Jornalismo & Personalidades
Com o objetivo de reconhecer autores de trabalhos jornalísticos e respon-

Petrobras: ofensiva 
contra o uso irregular 
de sua marca

Líder no mercado brasileiro 
de distribuição de combustíveis 
e lubrifi cantes, a Petrobras Dis-
tribuidora iniciou nova ofensiva 
contra postos de serviços que 
utilizam irregularmente sua marca 
e identidade e prejudicam tanto 
o consumidor quanto a revenda 
idônea. As medidas, suportadas 
pela área jurídica da BR, incluem o 
bloqueio de vendas aos postos em 
situação irregular e o ajuizamento 
de ações para agilizar a retirada 
dos elementos de imagem que 
compõem a identidade visual da 
Petrobras Distribuidora. 

O uso indevido da marca Petro-
bras também pode envolver crimes 
contra as relações de consumo 
e de concorrência desleal. Como 
resultado, mais de 800 postos 
serão atingidos, permitindo que 
a companhia direcione esforços 
em atender cada vez melhor seus 
revendedores e consumidores

Esse posicionamento reforça a con-
vicção da BR quanto à importância da 
fi delidade à bandeira, que garante a 
qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos na sua rede. Na mesma 
mensagem, a empresa colocou à 
disposição da revenda a equipe de 
assessores comerciais e a Ouvidoria 
( www.br.com.br/ouvidoria ) para 
o recebimento de denúncias sobre 
irregularidades (Ag.Petrobras). 

A infl ação dos supermercados encerrou 2018 em alta de 4,33%.

Com isso, o faturamento 
nominal do Estado fi cou 
em R$ 103 bilhões. Com 

relação à infl ação mensurada pelo 
Índice de Preços dos Supermer-
cados (IPS), calculado pela APAS 
e FIPE, houve impacto por dois 
fatores principais: a greve dos 
caminhoneiros, que fez o IPS dis-
parar em junho, e a alta do dólar. 

Por conta disso, a infl ação dos 
supermercados encerrou 2018 
em alta de 4,33%, ou seja, 0,33% 
acima da projeção da APAS, que 
era de 4%. Dos fatores citados 
como causa da infl ação acima da 
projetada, o dólar infl uenciou 
muito em diversos produtos 
de toda a cadeia. Um exemplo 
foi o trigo, que é importado e 
impactou nas categorias das 
massas e farinhas, que fecha-
ram o ano com alta de 9,2%. 
Biscoitos tiveram aumento de 
4% e os panifi cados subiram 5%. 
A infl uência do dólar também foi 
sentida nos artigos de limpeza 
que, devido a conterem com-
ponentes químicos importados 
como matéria-prima, encerra-
ram 2018 com infl ação de 4,4%.

Outro fator que causou au-

No acumulado dos últimos 12 

meses, a infl ação ofi cial do 

país fi cou em 3,78%.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que mede a infl ação 
ofi cial do país, fi cou em 0,32% 
em janeiro, acima dos 0,15% 
registrados em dezembro. Em 
janeiro de 2018, o índice foi de 
0,29%. O IPCA foi divulgado 
sexta-feira (7), no Rio, pelo 
IBGE. No acumulado dos últi-
mos 12 meses, a infl ação ofi cial 
do país fi cou em 3,78%, pouco 
acima dos 3,75% registrados 
nos 12 meses imediatamente 
anteriores.

A infl ação de janeiro foi pu-
xada pelo grupo alimentação 
e bebidas, que cresceu nos 
últimos 30 dias, fechando o 
mês em 0,90%. Em seguida, 
aparecem as despesas pesso-
ais, que subiu 0,61%. Juntos, 
os grupos alimentos e bebidas 
e despesas pessoais respon-
deram por cerca de 90% do 
índice do mês. O item alimen-
tação no domicílio subiu 0,97% 
em janeiro, especialmente em 
função das altas nos preços do 
feijão-carioca (19,76%), da 
cebola (10,21%), das frutas 
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Supermercados fecham 2018 
com o maior faturamento 
dos últimos cinco anos

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) divulgou os resultados do setor no ano de 2018 com 
destaque positivo para o faturamento, já que o Índice de Vendas dos Supermercados (IVS) fechou em 
alta de 2,32%, no quesito de mesmas lojas

mento nos preços foi a greve dos 
caminhoneiros, responsável 
pela morte de quase 70 milhões 
de aves por falta de insumos, o 
que fez a cadeia de abastamento 
da categoria ser prejudicada. O 
frango, que era opção no prato 
do brasileiro até maio, sofreu 
forte alta a partir de junho e 
encerrou o ano com alta de 
9,33%. O mesmo pode-se dizer 
do leite, ainda que este, além 
da greve, sofreu infl uência do 

dólar e do clima. Cerca de 600 
milhões de litros de leite foram 
perdidos durante a greve. 

Os supermercados paulistas 
tiveram geração de empregos 
abaixo do previsto em 2018. 
Em janeiro, a APAS estimava a 
criação de 12 mil vagas; porém, 
ao fi nal dezembro, o total do ano 
foi de apenas 5.133 postos. O 
resultado apresentado em 2018 
é o terceiro pior em 10 anos, 
melhor apenas que em 2015 e 

2016. O freio na abertura e na 
reforma de lojas, ou em projetos 
de expansão, culminou em me-
nos contratações e no resultado 
abaixo da expectativa. Mesmo 
assim, o setor é um dos que mais 
emprega no Brasil, exercendo 
ainda um papel social importan-
te que é o de abrir as portas para 
o primeiro emprego, sem exigir 
experiência e qualifi cando o 
jovem profi ssional para suas 
funções (AI/Apas).

Puxada por alimentos e bebidas, 
infl ação subiu 0,32% em janeiro

(5,45%) e das carnes (0,78%). 
O leite longa vida, após cinco 

meses consecutivos de queda, 
subiu 2,10%, contribuindo com 
0,02 ponto percentual no IPCA 
de janeiro. Verifi cou-se ainda 
redução expressiva nos preços 
do tomate (-19,46%), o que 
ajudou a conter a alta dos itens 
alimentícios. A alimentação 
fora também acelerou e subiu 
0,79%. O destaque fi cou com as 
altas do lanche, que passou de 

0,72% para 0,91%, e da refei-
ção, que atingiu 0,90%, quan-
do havia registrado 0,08% no 
mês anterior.

No caso das despesas pes-
soais, o aumento de preços foi 
impulsionado pela alta de itens 
como excursão (6,77%) e 
hotel (1,06%) e de alguns ser-
viços como manicure (0,85%) 
e cabeleireiro (0,69%). Dos 
nove grupos de produtos e 
serviços pesquisados, apenas 
vestuário (-1,15%) apresen-
tou deflação de dezembro 
para janeiro. 

Foram registradas variações 
negativas nas roupas femi-
ninas (-2%), roupas infantis 
(-1,06%) e roupas masculi-
nas (-0,99%). Além disso, os 
calçados também registraram 
queda, de -0,65%. Os itens 
habitação (0,24%), artigos 
de residência (0,32%), saúde 
e cuidados pessoais (0,26%), 
educação (0,12%), transpor-
tes (0,02%) e comunicação 
(0,04%) também variaram 
positivamente de preço em 
janeiro (ABr).
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O Brexit fi cou mais distante?

O ano de 2019 

iniciou-se acalorado 

no parlamento do 

Reino Unido, com as 

discussões sobre o Brexit

A proposta de saída da 
União Europeia, apro-
vada pelos britânicos 

no referendo de 2016, vem 
sendo negociada desde então. 
À época, cerca de 52% dos 
eleitores optaram por deixar 
o bloco econômico, e a abs-
tenção foi de quase 30%. Hoje, 
as complicações dessa decisão 
são mais claras do que eram 
em 2016. Para entender as 
adversidades da saída do Reino 
Unido, é necessário entender 
os acordos que unifi caram o 
continente europeu. 

A União Europeia é um bloco 
econômico composto por 28 
países, 

cuja semente está na década 
de 1950, quando foi fundada a 
Comunidade Europeia do Car-
vão e do Aço por seis nações. 
Com o tempo, a integração 
aprofundou-se e novos países 
entraram no que se tornou 
Comunidade Econômica Euro-
peia (CEE) em 1957. Logo, a 
CEE tornou-se a Comunidade 
Europeia que, com a assinatura 
do Tratado de Maastrich em 
1992 torna-se União Europeia. 

Os europeus circulam li-
vremente entre os países que 
compõem a UE, sem sequer 
controle de passaportes. Exis-
te também a livre circulação 
de mercadorias, serviços e 
capitais. Mais que isso, o bloco 
possui leis e políticas comuns 
em diversos temas chave 
ao desenvolvimento, como 
comércio, indústria e agricul-
tura, tendo também missões 
diplomáticas conjuntas nas 
Nações Unidas, na OMC, no G8 
e no G20. Há também o Euro, 
a moeda única, cuja circulação 
iniciou-se em 2002. 

Como se pode perceber, 
são cerca de 70 anos de inte-
gração que asseguraram uma 
paz praticamente inédita num 
continente que já foi palco de 
tantos confl itos e guerras. Todo 
esse aparato unifi cado dá ao 
Brexit diversas difi culdades, 
a começar pela questão da 
Irlanda. Enquanto a Irlanda 
do Norte é uma província Bri-
tânica, a República da Irlanda 
é um país independente, que 
continuará na União Europeia. 
O ponto de desavenças está 
justamente na fronteira entre 
as regiões República da Irlanda 
e Irlanda do Norte. 

Uma vez que na União Eu-
ropeia é livre a circulação de 
mercadorias e serviços, com 
a saída do Reino Unido pas-
sa a haver a necessidade de 
controle fronteiriço e alfande-
gário, o que não é da vontade 
dos irlandeses. Além disso, 
existem os compromissos de 
fi nanciamento dos projetos da 
UE, assumidos previamente 
pelos britânicos. Honrar essas 
dívidas custará cerca de 39 bi-
lhões de libras esterlinas – algo 
como 191 bilhões de reais – aos 
cofres da Rainha. 

Depois de muitas negocia-
ções, que envolveram dezenas 
de outros temas, o Reino Unido 
– capitaneado pela primeira 
ministra Theresa May – e a 
UE chegaram a um projeto de 
acordo em novembro de 2018, 
que deveria ter sido votado 
pelo parlamento britânico 
ainda no ano passado. Depois 
de muitas idas e vindas, esse 
acordo foi fi nalmente votado – 
e rejeitado – em 15 de janeiro 
de 2019. 

Foram 432 deputados que 
votaram contra, e apenas 202 
foram favoráveis ao que propôs 
May. Logo na sequência, o líder 
da oposição pediu a votação de 
uma moção de desconfi ança 
em relação a Primeira Ministra. 
Como acontece no parlamen-
tarismo, quando um Primeiro 
Ministro não tem a maioria dos 
votos num parlamento, devem 
haver novas eleições para a 
escolha de um novo líder. 

Dessa vez, no entanto, 
Theresa May foi vitoriosa, 
ainda que por uma pequena 
margem: 325 votos a favor de 
sua permanência, e 306 contra. 
O que acontece agora? Bem, 
acontece que May segue no 
cargo, e seguirá negociando 
o Brexit. Há quem defenda 
um novo referendo, para que 
a população opine outra vez. 
Uma pesquisa feita pelo You-
Gov em dezembro mostrou que 
64% dos britânicos gostaria de 
uma nova votação. O problema 
é que o prazo para o Brexit 
se esgota em 27 de março e 
não há tempo para um novo 
referendo. 

Nesse caso, os represen-
tantes dos outros 27 países 
da UE precisariam conceder 
mais prazo ao Reino Unido 
para seguir com as negociações 
ou repensar a saída. Outra 
possibilidade é que o Brexit 
se dê sem acordo, o que não 
é ideal, visto que as relações 
futuras com a União Europeia 
permaneceriam nebulosas em 
diversas áreas, o que prejudi-
caria a economia de todos os 
envolvidos. A terceira via é 
também problemática, visto 
que envolve uma renegociação 
ampla, que necessitaria da 
prorrogação do prazo de saída. 

Theresa May pode, ainda, 
tentar antecipar as eleições 
gerais, concorrendo novamen-
te. Nesse caso, May precisaria 
torcer para uma votação ampla 
em seu favor. Seja qual for a 
opção que May e o Reino Unido 
escolham, nenhuma das vias é 
fácil. A Premiê diz estar dispos-
ta a conversar e negociar com 
todos os membros e partidos 
do parlamento, mas uma nova 
proposta deverá ser apresenta-
da em até três dias úteis. 

Como se pode perceber, o 
tempo não é um bom aliado 
nesse momento. Aparente-
mente, a porta de saída para 
o Reino Unido fi cou um pouco 
mais distante. 

 
(*) - É advogado especializado em 

Negócios Internacionais, doutorando 
em Estratégia e mestre em Internacio-
nalização. Professor de RI, Comércio 
Exterior, Administração e Economia 

na Universidade Positivo.

João Alfredo Lopes Nyegray (*)

Com uma mensagem em suas 
redes sociais, o ex-jogador bra-
sileiro Pelé lamentou na sexta-
-feira (8) o incêndio ocorrido 
no Centro de Treinamento do 
Flamengo, o “Ninho do Uru-
bú”, situado na zona oeste do 
Rio de Janeiro. Recentemente 
reformado, o CT é usado tanto 
pelo elenco profi ssional quanto 
pelas categorias de base, mas o 
fogo atingiu um alojamento de 
atletas juvenis. 

Ao menos 10 pessoas morre-
ram no incêndio e outras três 
fi caram feridas. Os nomes das 
vítimas não foram divulgados 
ofi cialmente, mas sabe-se que 
há jogadores da base na lista 
de mortos, como o goleiro 
Christian Esmério, de 15 anos, 
presença frequente na seleção 
brasileira de sua categoria. 
“Meu dia começou com as no-
tícias sobre o incêndio no CT 
do Flamengo - um lugar onde 
jovens perseguem seus sonhos. 
É um dia muito triste para o fu-
tebol brasileiro”, escreveu Pelé.

Ex-jogador afi rmou que é ‘um 

dia muito triste ao futebol’.

O Senado pode ter uma Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) para investigar o Poder 
Judiciário. O requerimento para 
averiguar a atuação dos tribu-
nais superiores foi protocolado 
na sexta-feira (8) pelo senador 
Alessandro Vieira (PPS-SE).  
O pedido destaca que “não se 
trata de perquirir as atribuições 
do Poder Judiciário, mas, sim, 
de investigar condutas que 
extrapolem o exercício regular 
dessas competências”.

O parlamentar propõe averi-
guar o abuso de pedidos de vista 
ou expedientes processuais, 
para retardar ou inviabilizar 
decisões de plenário, a dife-
rença do tempo de tramitação 
de pedidos a depender do 
interessado, e o excesso de 
decisões contraditórias para 
casos idênticos. Ele também 
sugere que seja investigado 
o desrespeito ao princípio do 
colegiado, a diferença do tempo 
de tramitação de pedidos, a 
depender do interessado e a 
participação de ministros em 

Senador Alessandro Vieira (PPS-SE).
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O presidente Davi Alco-
lumbre informou que 
deve formar uma co-

missão especial para fazer o 
acompanhamento, por enten-
der que a reforma é urgente e 
por ter o sentimento de que os 
senadores vão priorizar o tema 
neste início de legislatura. Davi 
destacou que a ideia da comis-
são especial partiu do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Para o presidente, a reforma 
da Previdência é uma bandeira 
do Brasil. Ele afi rmou que os 
estados hoje estão sofrendo, 
pois muitas vezes não têm 
condição de pagar a folha de 
pagamento. A reforma poderia 
ajudar os estados a equilibrar 
suas fi nanças. Davi acrescentou 
que o Parlamento vai fazer o 
que é a sua prerrogativa, que 
é discutir e aprimorar a pro-
posta de reforma. “O Brasil não 
resiste mais a dois anos [sem 
a reforma]. Senão, os estados 
vão quebrar, os municípios já 
estão quebrados. Está todo 
mundo navegando dentro desse 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre acredita que reforma 

será prioridade quando chegar ao Senado.

A bancada feminina no Se-
nado terá 12 senadoras. Isso 
corresponde a 14,8% do total 
de 81 cadeiras, percentual bem 
abaixo da proporção de mulhe-
res na população brasileira, em 
que elas são mais da metade. 
Quais são as prioridades da 
pauta feminina e como é pos-
sível garantir a participação, 
mesmo com número reduzido? 
O caminho, de acordo com al-
gumas parlamentares, é a ocu-
pação de lugares de destaque 
e a atuação em temas muitas 
vezes atribuídos somente aos 
homens.

Para Eliziane Gama (PPS-
-MA), é preciso lembrar que 
na Câmara o percentual de 
mulheres foi ampliado de 9% 
para 15%, um sinal de que é 
possível caminhar para uma 
maior participação feminina 
na política. E que, mesmo com 
número menor, é preciso bus-
car uma participação mais efe-
tiva em postos importantes da 
Casa. Zenaide Maia (Pros-RN) 
disse que as 12 senadoras em 
exercício não podem se omitir 
na defesa da mulher. Além 
das pautas tradicionalmente 
ligadas aos direitos femininos, 
a senadora concorda que é 
preciso ampliar a participação 
feminina em comissões e em 
discussões sobre economia, 
tributação e reformas como 
a da Previdência.
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Reforma da Previdência 
pode ter comissão de 

acompanhamento do Senado
O Senado deve acompanhar a tramitação da proposta de reforma da Previdência junto à Câmara, isso 
é, antes de o projeto chegar ao próprio Senado

policiais — precisam ter um 
tratamento diferenciado dentro 
da reforma da Previdência. Na 
visão do senador Humberto 
Costa (PT-PE), a reforma da 
Previdência “quer detonar com 
o trabalhador”. Ele ressalta que 
o governo quer jogar nas costas 
“dos mais pobres e também 
nas dos servidores públicos a 
conta do que chama de défi cit 
da Previdência Social”. 

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) também disse ter receio 
das mudanças propostas, princi-
palmente com a possibilidade de 
o aposentado receber um valor 
menor que um salário mínimo. 
Já a senadora Eliziane Gama 
(PPS-MA) afi rmou que entende 
a prioridade e a importância da 
reforma, mas disse esperar que 
não haja um peso sobre as mino-
rias. “A reforma previdenciária é 
prioridade. No entanto, não dá pra 
comparar o trabalhador urbano 
com o rural”, declarou a senadora, 
que também acredita que a mu-
lher precisa ter um tratamento 
diferenciado (Ag.Senado).

navio que é o Brasil. Precisamos 
resgatar esse navio”, declarou.

A proposta de reforma e a 
ideia de uma comissão ainda 
não encontram consenso entre 
os senadores. Para o senador 
Marcelo Castro (MDB-PI), 
trata-se da mais importante das 
reformas, que só é necessária 
“por uma boa causa, já que es-
tamos vivendo mais”. Na mesma 

linha, o senador Nelsinho Trad 
(PSD-MS) aponta a reforma 
previdenciária como a mais 
importante pauta para o país. 

O senador Ângelo Coronel 
(PSD-BA) defende o debate 
em torno da proposta, para 
não fazer “uma reforma por 
fazer”. Ele aponta que al-
gumas categorias —como a 
do trabalhador rural e a dos 

Bancada feminina precisa 
ocupar espaço no Congresso

Para Daniella Ribeiro (PP-
-PB), primeira senadora eleita 
pela Paraíba, as mulheres já 
exercem a política em várias 
instâncias, só precisam se 
conscientizar dessa capacidade 
de atuar na vida pública. Para 
Leila Barros (PSB-DF), primei-
ra mulher eleita senadora pelo 
Distrito Federal, as bancadas 
femininas no Senado e na 
Câmara precisam se unir para 
garantir uma maior represen-
tação das mulheres na política 
e para garantir avanços em 
outras áreas, como o combate 
à violência.

Advogada na área de direito 
de família, a senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS) disse 
conhecer de perto a realida-

de de mulheres que sofrem 
violência doméstica. Para 
ela, as leis brasileiras garan-
tem a proteção, mas muitas 
vezes não há efetividade na 
aplicação, especialmente das 
medidas protetivas. Além 
das senadoras já citadas, to-
maram posse: Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) e Selma Arruda 
(PSL-MT). Continuam nos 
mandatos iniciados em 2015 
Simone Tebet (MDB-MS), 
Kátia Abreu (PDT-TO), Rose 
de Freitas (Pode-ES)  e Maria 
do Carmo Alves (DEM-SE). Já 
a senadora Mailza Gomes (PT-
-AC) assumiu a vaga deixada 
por Gladson Cameli, eleito 
governador do Acre em 2018 
(Ag.Senado). 

Bancada feminina no Senado terá 12 senadoras nesta 

Legislatura. Foto: 
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Senado Federal pode ter CPI 
para investigar Judiciário

atividades econômicas incom-
patíveis com a Lei Orgânica da 
Magistratura.

“Nosso objetivo é abrir a 
caixa-preta deste Poder que 
segue intocado, o único que 
segue intocado na esfera da 
democracia brasileira. E só 
existe democracia quando a 
transparência chega a todos os 
lugares. A democracia não pode 
ser seletiva”, afi rmou o senador, 
no plenário. Nos bastidores, a 
investigação vem sendo chama-
da de “Lava Toga”.

“Nossos tribunais superiores 
se transformaram em um aglo-
merado de decisões monocráti-
cas, o que gera uma loteria. Se o 
cidadão que vai apresentar uma 
ação é sorteado para o ministro 
“X”, ele tem a decisão para um 
lado; se é para o ministro “Y”, é 
para o outro. O colegiado já de-
cidiu o assunto e eles desrespei-
tam. Isso precisa ser resolvido. 
E, para resolver isso, a gente 
precisa estudar, compreender 
e propor eventualmente uma 
lei”, defendeu (ABr).

Pelé lamenta tragédia 
no CT do Flamengo

Além dele, outros jogadores 
também lamentaram a tragé-
dia, como o atacante Vinícius 
Júnior, do Real Madrid, o ale-
mão Lukas Podolski, do Vissel 
Kobe, e o meio-campista Lucas 
Paquetá, do Milan. Os clubes 
europeus também soltaram 
notas de pesar por conta da 
tragédia, como a Roma, Milan, 
Real Madrid, Chelsea, Man-
chester City e Olympique de 
Marseille.(ANSA)

O presidente de Serra 
Leoa, Julius Maada Bio, 
declarou estado de emer-
gência nacional em função 
do crescimento dos casos 
de estupro no país. Segun-
do as últimas estatísticas 
da polícia, a nação africana 
registrou mais de 8,5 mil 
episódios de violência sexual 
em 2018, contra os cerca de 
4 mil contabilizados em 2017. 
Do total de casos do ano 
passado, um terço vitimou 
menores de idade.

Bio decretou emergência 
após ter escutado o depoi-
mento de uma sobreviven-
te do vírus ebola que fora 
repetidamente estuprada. 
O presidente também anun-
ciou a criação de uma divisão 
policial dedicada a investigar 
esse tipo de crime e de um 
tribunal para reduzir o tempo 
dos processos. “Com essa 
declaração, também deter-
minei que todos os hospitais 
do governo devem fornecer 
tratamento médico gratuito 
e certifi cado para cada vítima 
de estupro e abuso sexual”, 
disse Bio (ANSA).

Julius Maada Bio, presidente 

de Serra Leoa.

EPA

Presidente 
de Serra 

Leoa decreta 
emergência 

contra 
estupros



Há anos os 

profi ssionais do setor 

de Seguros orientam a 

população brasileira 

de que os seguros são 

excelentes ferramentas 

de educação fi nanceira

No caso das empresas, 
pode ser um benefí-
cio importante a ser 

oferecido aos colaboradores. 
Um estudo feito pela Univer-
sidade de Oxford, em 2017, 
revelou que menos de 20% 
dos brasileiros têm algum 
tipo de seguro de vida con-
tratado. Em uma lista de 11 
nações pesquisadas, a média 
é de 32%. Isso signifi ca que 
estamos entre os piores 
colocados se elaborado um 
ranking sobre o tema e que o 
mercado de seguros de vida 
no Brasil ainda tem muito 
espaço para crescer.

Quando falamos em seguro 
de vida, são inúmeras as mo-
dalidades disponíveis no mer-
cado, seja para contratação 
por pessoa física ou jurídica. 
Há, inclusive, seguros espe-
cializados na cobertura de 
doenças graves. É claro que 
ninguém quer fi car doente, 
porém, é impossível prever e 
controlar algumas situações. 
Quem não se desespera dian-
te de um problema de saúde, 
especialmente quando são 
problemas mais graves?

O desespero bate à porta 
e surgem diversas dúvidas. 
Qual o melhor tratamento? 
Será que o médico é espe-
cialista no assunto? Quais 
as chances de recuperação? 
E como fi ca a família se algo 
der errado? A tendência é de 
que os questionamentos só 
aumentem até que um plano 
de tratamento seja iniciado.

Quando uma companhia 
oferece aos seus colabora-
dores um seguro que ofereça 
garantia fi nanceira àqueles 
que descobrem, por meio de 
diagnóstico, doenças como 
acidente vascular cerebral 
(AVC), necessidade de angio-
plastia, câncer, insufi ciência 
coronariana ou infarto agudo 
do miocárdio, insufi ciência 
renal crônica ou a necessida-
de de transplante de órgãos 
vitais, o cenário passa a ser 
um pouco mais tranquilo para 
o profi ssional, que se vê pro-
tegido pela empresa da qual 
faz parte. 

Nestes casos, os seguros 
oferecem um fôlego fi nancei-
ro, que pode ser usado para 
consultas com especialistas ou 
tratamentos mais avançados.  

Cada vez mais corporações 
vêm aderindo a essa moda-
lidade de seguro. Segundo 
a Susep (Superintendência 
de Seguros Privados, órgão 
regulador do setor), o prêmio 
total nos seguros de doenças 
graves ou terminais, em 2017, 
foi de R$ 765,8 milhões — 
crescimento de 9,66% sobre 
2016. De janeiro a agosto 
deste ano, o valor já era de R$ 
571,9 milhões, alta de 12,5% 
sobre o mesmo período do 
ano passado.

Os seguros de doenças gra-
ves ou terminais representam 
pouco mais de 2% do mercado 
total de seguros de pessoas 
no país. O aumento da ex-
pectativa de vida colabora 
para tal. As pessoas estão 
vivendo mais e todo mundo 
está sujeito a uma doença 
inesperada. Trata-se de uma 
tendência que veio para fi car 
e deve se consolidar dentro 
de mais alguns anos. 

Basta fazer uma breve análi-
se do aumento no número de 
casos de câncer no Brasil e 
em todo o mundo. Um estudo 
de setembro da Agência para 
a Pesquisa do Câncer, ligada 
à Organização Mundial da 
Saúde (OMS), mostrou que 
18,1 milhões de novos casos 
de câncer serão registrados 
em 2018 no mundo, com um 
total de 9,6 milhões de mor-
tes. O órgão aponta que se 
nenhuma medida for adotada, 
as incidências vão atingir 29,4 
milhões de novos casos em 
2040, com mortalidade de 
16,3 milhões até lá. 

Nos países emergentes o 
aumento de casos de câncer 
deve ser de 62% até 2040 e um 
total de 10 milhões de novos 
diagnósticos da doença. O 
Brasil deve registrar ao todo 
559 mil novos casos de câncer 
em 2018, com 243 mil mortes. 
Até 2040, a entidade estima 
que a doença pode sofrer um 
aumento de 78,5% no país, 
um dos maiores saltos entre 
as principais economias do 
mundo. Isso significa que 
998 mil novos diagnósticos 
de câncer serão registrados 
por aqui no período.

Diante desses dados, fi ca 
a refl exão: é ou não impor-
tante pensar a longo prazo 
e contratar um seguro que 
possa oferecer algum tipo de 
tranquilidade - em termos de 
saúde – aos colaboradores da 
sua empresa? Pense a respeito!

 
(*) - É diretor comercial da American 

Life, seguradora brasileira 
reconhecida por oferecer seguros
a nichos específi cos com mais de

25 anos de mercado
(www.alseg.com.br). 

Seguros podem ser a 
tábua de salvação em 

questõs de saúde
Francisco de Assis Fernandes (*)
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TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Quais os critérios que a empresa precisa adotar para transferir funcionários 
para outras empresas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONSULTÓRIO DENTÁRIO COM INSCRIÇÃO CEI, QUE PAGA INSALU-
BRIDADE PARA SEUS FUNCIONÁRIOS, TERÁ DE FORNECER O PPRA?  

Esclarecemos que aos empregados que laborem exposto a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, se cabível a apo-
sentadoria especial deverá ser fornecida para comprovação desta condição 
além da CTPS, o PPP e o LTCAT, contudo, nada impede que seja solicitado 
pela Previdência Social como documento complementar o PPRA.

LICENÇA MATERNIDADE DA APRENDIZ
Durante o contrato a aprendiz se afastou por licença maternidade, 
como proceder no enceramento do contrato? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE CONSELHEIRO
Qual a forma mais usual para a contratação de conselheiro externo 
(estatutário, PJ), como proceder com a remuneração? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS PENALIDADES A EMPRESA PODE SOFRER POR MANTER 
UM EX-FUNCIONÁRIO NO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL, 
SENDO REEMBOLSADA?

Esclarecemos que a legislação é omissa neste sentido, não vislumbra-
mos penalidades salvo algum questionamento pela própria assistência 
médica. Outrossim, pode o empregado requerer o vínculo empregatício, 
mas caberá ao poder judiciário decidir pela questão se acionado.

ORDEM JUDICIAL PARA RETENÇÃO SALARIAL
Quais os procedimentos e cuidados que a empresa deve tomar, 
quando a recebe ordem judicial para a retenção do salário devido ao 
funcionário, o motivo é quitação de dívida por indenização matéria? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

2ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010923-
54.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONSÓRCIO 
TRÓLEBUS ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, na pessoa de seu representante legal, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de JOAQUIM CONSTANTINO 
NETO, objetivando a condenação da requerida, em regresso, ao ressarcimento de R$60.402,26 
(julho/2017), oriundos do valor desembolsado pelo Autor na Ação Trabalhista proposta por João Batista 
Ferreira em face da requerida, pelo reconhecimento do ora requerente, pela Justiça do Trabalho, como 
participante de grupo econômico. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 10 de dezembro de 2018. 

16ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0217191-
22.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
HASSAN FARAJ ABDALLAH, CPF 333.250.708-76, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Amc - Serviços Educacionais Ltda, objetivando o recebimento de R$ 17.304,46 
(Dez/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e 
não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido 
de 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 05 de fevereiro de 2019. 

MIRROR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 14.229.415/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM MR$)

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVO 2015 2014
Circulante- Disponível 49 50
Não Circulante - Imobilizado - Imóveis Rurais 1.363 1.363
Total do Ativo 1.412 1.413

PASSIVO 2015 2014
Circulante- Fornecedores 4 0
Não Circulante - Contas Correntes 16 19
Patrimônio Líquido 1.392 1.394
Capital 1.413 1.413
Lucros (prejuízos) Acumulados (21) (19)
Total do Passivo 1.412 1.413

 2015 2014
Despesas Operacionais 2 6
Resultado do Exercício 2 (6)

 Capital Lucros
Descrição Social Acumulados Total
Saldo em 31/12/2013 1.413 (13) 1.400
Resultado do exercício de 2014 0 (06) (06)
Saldo em 31/12/2014 1.413 (19) 1.394
Resultado do Exercício de 2015 0 (02) (02)
Saldo em 31/12/2015 1.413 (21) 1.392

1) Capital Social composto de 1.413.000 ações ordinárias, nominativas sem valor 
nominal. 2) Exigível a longo prazo, sem correção monetária e prazo de vencimento 
indefinido. 

Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos 
exercícios encerrados em 31/12/2014 e 31/12/2015 em milhares de reais. SP 23 de outubro de 2018. A Diretoria.

Carlos Gomes Neri - Diretor Presidente
Contador CRC n.° 1SP92169/0-5 CPF: 019.900.988-00.

MIRROR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS S.A.
CNPJ 14.229.415/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM MR$)

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVO 2016 2015
Circulante- Disponível 43 49
Não Circulante - Imobilizado - Imóveis Rurais  1.363 1.363
Total do Ativo 1.406 1.412

PASSIVO 2016 2015
Circulante- Fornecedores 7 4
Não Circulante - Contas Correntes 17 16
Patrimônio Líquido 1.382 1.392
Capital 1.413 1.413
Lucros (prejuízos) Acumulados (31) (21)
Total do Passivo 1.406 1.412

 2016 2015
Despesas Operacionais 10 2
Resultado do Exercício (10) 2

 Capital Lucros
Descrição Social Acumulados Total
Saldo em 31/12/2014 1.413 (19) 1.394
Resultado do Exercício de 2015 0 (02) (02)
Saldo em 31/12/2015 1.413 (21) 1.392
Resultado de exercício de 2016 0 (10) (10)
Saldo em 31/12/2016 1.413 (31) 1.382

1) Capital Social composto de 1.413.000 ações ordinárias, nominativas sem valor 
nominal. 2) Exigível a longo prazo, sem correção monetária e prazo de vencimento 
indefinido.

Relatório da Diretoria  - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2016 em milhares de reais. SP 23 de outubro 
de 2018. A Diretoria.

Carlos Gomes Neri - Diretor Presidente 
Contador CRC n.° 1SP92169/0-5 CPF: 019.900.988-00.

MIRROR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 14.229.415/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM MR$)

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVO 2017 2016
Circulante- Disponível 25 43
Não Circulante - Imobilizado - Imóveis Rurais 1.363 1.363
Total do Ativo 1.388 1.406

PASSIVO 2017 2016
Circulante- Fornecedores 4 7
Não Circulante - Contas Correntes 3 17
Patrimônio Líquido 1.381 1.382
Capital 1.413 1.413
Lucros (prejuízos) Acumulados (32) (31)
Total do Passivo 1.388 1.406

 2017 2016
Despesas Operacionais 1 10
Resultado do Exercício (1) (10)

 Capital Lucros
Descrição Social Acumulados Total
Saldo em 31/12/2015 1.413 (21) 1.392
Resultado de exercício de 2016 0 (10) (10)
Saldo em 31/12/2016 1.413 (31) 1.382
Resultado em 2017 1 (1) (1)
Saldo em 31/12/2017 1.413 (32) 1.381

1) Capital Social composto de 1.413.000 ações ordinárias, nominativas sem valor 
nominal. 2) Exigível a longo prazo, sem correção monetária e prazo de vencimento 
indefinido.

Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios encerrados em, 31/12/2016 e 31/12/2017 em milhares de reais. SP 23 de outubro 
de 2018. A Diretoria.

Carlos Gomes Neri - Diretor Presidente
Contador CRC n.° 1SP92169/0-5 CPF: 019.900.988-00.

De acordo com o pro-
fessor da FGV, Arthur 
Igreja (*), especialista 

em tecnologia e inovação, o 
impacto da tecnologia na área 
de saúde será de otimização, 
principalmente, por se tratar de 
um dos setores mais complexos 
da economia, onde os médicos 
querem ser mais valorizados, 
os hospitais com problemas 
fi nanceiros - poucos sendo bem 
administrados -, funcionários 
subaproveitados e pacientes 
reclamando do atendimento. 

Levantamento do CFM apon-
ta que o Ministério da Saúde dei-
xou de aplicar R$ 174 bilhões na 
área do que havia sido previsto 
de 2003 a 2017. “São muitos gar-
galos, especialmente, na admi-
nistração pública. Manter uma 
estrutura de saúde, já que ela é 
responsabilidade do município, 
muitas vezes é inviável. Então, 
a telemedicina fará toda a dife-
rença, já que para atendimentos 
básicos será possível dar ganho 
de escala. Poderemos ter exce-
lentes médicos potencializando 
os atendimentos. Além do 
atendimento direto, teremos 
um aumento do suporte com 
profi ssionais mais capacitados. 
Uma verdadeira revolução na 
medicina”, explica.

Com isso, o relacionamento 
médico-paciente vai mudar 
para melhor, pois terá mais 
celeridade. “O paciente, por 
vezes, quer apenas tirar uma 
dúvida e validar a informação 

Telemedicina e os impactos 
da tecnologia para a saúde

No início de fevereiro, o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou o uso da telemedicina. A 
partir de agora, os médicos brasileiros poderão realizar consultas online, assim como telecirurgias e 
telediagnósticos, entre outras formas de atendimento médico à distância

com um profi ssional. Ele não 
quer pegar longas fi las em pos-
tos de atendimento e enfrentar 
as burocracias de planos de 
saúde. Com a telemedicina, 
teremos a possibilidade de 
desenvolver plataformas, onde 
será possível se conectar com o 
médico que estiver disponível, 
ou seja, a necessidade de clínica 
física ou hospital começa a se 
desconstruir”, ressalta.

Um ponto negativo, conforme 
o especialista, é que a relação 
perde em proximidade, mas 
os profi ssionais da saúde terão 
que levar isso em conta e se 
capacitar ainda mais. “Não vai 
ser simplesmente colocar o 
médico atrás da câmera e dar 
o mesmo tipo de consulta que 
ele fazia até então. Agora ele 
vai ter que estar ciente de que 
a preocupação do paciente é 

ainda maior, porque ele tem 
esse afastamento e a perda de 
alguns sentidos no canal de 
comunicação, sem ter a per-
cepção apurada da reação do 
profi ssional. O médico terá que 
ser mais compreensivo. 

Porém, os ganhos são muito 
maiores do que as perdas”, 
completa.

Segundo Igreja, as Health Te-
chs serão as grandes benefi cia-
das com o uso da telemedicina, 
direcionando investimentos 
para ampliar o atendimento 
médico para além dos consul-
tórios. Dados do setor apontam 
que, atualmente, existem no 
Brasil em torno de 250 startups 
voltadas à inovação no campo 
da saúde, o que coloca o país na 
lista mundial de maiores merca-
dos na área, movimentando em 
torno de US$ 42 bilhões por ano. 

A telemedicina não oferecerá 
um maior poder de decisão ao 
paciente, conforme comenta o 
especialista. “Até então, tudo 
o que o médico falava era um 
grande enigma. A relação do 
paciente era distante, com um 
vocabulário - quase sempre 
- bem complexo para o enten-
dimento. O que a tecnologia 
tem feito, através de diagnós-
ticos mais baratos, é que ela 
não tem a ver com poder de 
decisão, mas com a assimetria 
da informação. A telemedicina 
é um avanço fundamental da 
tecnologia na medicina brasi-
leira”, conclui.

(*) - É professor da FGV, Masters 
em International Business pela 

Georgetown University, Business 
Administration pela ESADE e Mestrado 

Executivo em Gestão Empresarial 
pela FGV. Certifi cações executivas em 

Harvard e Cambridge.

Dizem que chorar faz bem. Mas verter lágri-
mas espontaneamente, quando não se está com 
vontade de chorar de alegria ou tristeza, pode 
ser um problema de saúde ocular que precisa 
de tratamento. De acordo com o oftalmologista 
Renato Neves, diretor-presidente do Eye Care 
Hospital de Olhos, em São Paulo, as lágrimas 
mantêm os olhos saudáveis e lubrifi cados, 
contribuindo com a limpeza de impurezas da 
estrutura ocular. 

Produzidas por pequenas glândulas situadas 
logo acima de cada olho, as lágrimas são dre-
nadas por pequenos dutos da cavidade nasal, 
chamados dutos lacrimais. “O lacrimejamento 
excessivo pode nos levar a vários diagnósticos, 
que vão desde uma obstrução de um duto ou 
ainda uma alergia temporária, até o efeito cola-
teral de algum medicamento ou ainda síndrome 
do olho seco. Daí a importância de fazer um 
check-up ocular quando o olho persiste em 
lacrimejar espontaneamente”, diz o médico.  

Neves chama atenção para o principal 
problema do lacrimejamento anormal: risco 
aumentado de infl amação ou infecção ocular, 
causado pelo acúmulo de bactérias. “Quando 
os dutos estão bloqueados ou entupidos, as 
lágrimas passam a escorrer pelo rosto de forma 
sistemática. São três as obstruções mais recor-
rentes: da pálpebra (obstrução canalicular), do 
canto da pálpebra (estenose pontual) e nasal 
(duto nasolacrimal). 

Esse problema é mais comum a partir da 

Excesso de lágrimas tem várias causas, inclusive ‘olho seco’
dro que incomoda bastante a pessoa e, quando 
tratado logo no início, tem grandes chances de 
ser contornado rapidamente. 

Daí a importância de procurar ajuda médica 
assim que surgirem as primeiras evidências. 
O tratamento costuma ser realizado com anti-
bióticos, mas pode ser necessário desobstruir 
o duto lacrimal através de uma intervenção 
cirúrgica – que poderá ser simples ou complexa, 
dependendo da localização e do tamanho do 
bloqueio”, afi rma Neves. 

No caso da Síndrome do Olho Seco, o oftalmo-
logista explica que também é comum o paciente 
apresentar lacrimejamento atípico. “Neste caso, 
costumamos prescrever determinados colírios 
especifi camente desenvolvidos para hidratar os 
olhos e mantê-los sempre lubrifi cados. Eles são 
fundamentais para pessoas idosas, que apre-
sentam défi cit de hidratação ou ainda tomam 
medicamentos de uso contínuo que acabam 
reduzindo lágrimas, saliva etc. 

E também são importantes para adultos que 
passam muitas horas trabalhando diante do 
computador. Neste caso, a pessoa deve reparar 
que pisca muito menos do que o comum e se 
obrigar a fazer pausas regulares para piscar, se 
hidratar e inclusive pingar algumas gotas de 
lágrimas artifi ciais – a fi m de manter os olhos 
sempre bem lubrifi cados e evitar o lacrimeja-
mento excessivo em pontos determinados”. 

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

meia-idade e é mais frequente em mulheres. 
O paciente apresenta ‘olhos marejados’ ou 
até mesmo um traço de lágrimas escorrendo 
espontaneamente pelo rosto a maior parte 
do dia”.  Segundo o médico, em raros casos 
o lacrimejamento excessivo é um problema 
congênito e atinge recém-nascidos. Em jovens, 
geralmente está relacionado ao uso excessivo 
de lentes de contato, alergias e conjuntivite. 

Na maioria dos casos, entretanto, costuma 
ocorrer em adultos e ser resultado de infecções, 
efeito colateral de determinados medicamen-
tos, doenças do aparelho respiratório superior 
(sinusites), traumas e até mesmo tumores. 
Pacientes em tratamento de câncer na região 
da cabeça e pescoço também podem apresentar 
obstrução do duto lacrimal. 

“Quando a raiz do problema é uma infecção, 
os olhos também podem fi car avermelhados e 
inchados. O paciente ainda pode se queixar de 
pálpebras ‘grudadas’ por conta de uma secreção 
purulenta. De todo modo, trata-se de um qua-

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 8

B0
0-

11
33

-6
F7

5-
63

E5
.



São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de fevereiro de 2019Página 6

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 11 de Fevereiro de 2019. Dia de Nossa Senhora 
de Lourdes, São Lázaro, São Valentim e Dia do Anjo Aniel, cuja 
virtude é a vitória. Dia do Zelador. Hoje aniversaria o ator 
Edwin Luisi que faz 72 anos, o ator Rodolfo Bottino nascido 
em 1959, e a atriz Jennifer Aniston que completa 50 anos e o 
surfi sta Kelly Slater que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é muito intuitivo e conta com 
um ótimo poder de improvisação. Um espírito satírico que atrai as 
pessoas por sua irreverência e atitudes pouco convencionais. Ten-
de um pouco à acomodação, só costuma escapar disso através do 
autocontrole. Dá muita importância à amizade, mas em geral limita 
seu círculo de amigos pela desconfi ança. Tende a casar-se jovem e 
é frequente que se sinta atraído por pessoa mais velha.

Dicionário dos sonhos
JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, perigo 
próximo. Na terra, afaste- se de pessoas traiçoeiras. 
Ver muitos jacarés, cuidado com especulações. Ser 
atacado, vencerá situação difícil. Ver morto, melhoria 
fi nanceira. Ser morto ou mordido por um jacaré, sorte 
no jogo. Números da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

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

Esta segunda é o sétimo dia da lunação. A Lua em Touro desde o fi nal do domingo, fi camos bem mais sensíveis e 
sensuais. Provavelmente, as pessoas se magoarão com certa facilidade. A tendência será a de nos protegermos de 
situações que exponha nossas fragilidades. Isto, porque, tudo passa a nos atingir em maior profundidade. Todos 
se sentem mais amorosos receptivos e protetores. O melhor é se dedicar às tarefas rotineiras e às que já estamos 
acostumados a lidar. E, de preferência, com as pessoas de costume. Todo trabalho realizado em casa, ou em am-
biente íntimo, estará benefi ciado.
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Bom dia para as atividades que usem 
a imaginação, a capacidade de perce-
ber as tendências. Há chance de viver 
uma situação nova e atraente e muito 
favorável para a saúde, os negócios 
e tudo mais. A Lua em Touro ajuda 
a usar a imaginação e viver mais o 
seu ambiente. 51/551 – Vermelho.

Pela manhã o estado de ânimo estável 
e desejo de realização é o melhor 
para o início da semana. É melhor 
conversar menos e sentir mais as 
pessoas, não vá contra a corrente. 
Tome decisões importantes em 
negócios e tudo mais. Não fuja da-
quilo que lhe parece ser mais difícil.  
54/654 – Branco.

É melhor ser idealista e otimista 
diante das difi culdades, usando a 
imaginação e a capacidade para 
perceber os problemas. Evite a 
indiferença e a frieza neste começo 
de semana. Uma decisão importante 
precisará ser tomada depois que 
o Sol estiver em Peixes daqui há 
quatro dias. 95/495 – Amarelo.

Com a Lua em Touro muita sensi-
bilidade e forte intuição. Busque a 
sintonia de alma com seu par, nos 
contatos pessoais, você se sentirá 
uma pessoa muito mais satisfeita e 
solidária. Não crie obstáculos para 
realizar fantasias e desejos sexuais 
que tanto anseia. 56/356 – Verde.

Ainda é grande a possibilidade de 
iniciar um novo relacionamento se-
xual ou fortalecer uma relação antiga 
que andava desgastada. Com a Lua 
em Touro desde o fi nal do domingo, 
haverá domínio das emoções e maior 
bondade nas relações nesta segunda. 
25/325 – Amarelo.

O desejo sexual é menor devido 
aos atritos e as discussões que seu 
senso crítico, acabam criando nos 
relacionamentos. Isso poderá per-
turbar as relações com as pessoas 
próximas. Este é ainda um momento 
tenso e turbulento, sendo bom ter 
cuidado em todos os assuntos. 
76/576 – Branco.

Pela manhã o estado de ânimo estável 
ajuda a começar bem a semana. A Lua 
transitando em Touro desde ontem 
domingo ajuda a trazer de volta uma 
paixão do passado ou a pessoa amada 
pode querer fazer as pazes. Busque 
a sintonia de alma com seu par de 
forma defi nitiva. 99/399 – Cinza.

Com a Lua em Touro esta segunda é 
o dia perfeito para tratar da vida do-
méstica, comprar, alugar ou enfeitar 
o seu canto. Poderá aprender algo, 
ter uma nova experiência de vida e 
encontrar saídas para os problemas 
que enfrenta no lado material com 
um novo trabalho. 44/244 – Lilás.

Com o Sol indo para a casa três nesta 
semana é hora de aprender a lidar 
com a vida material e até mudar seu 
rumo para conseguir aquilo que dese-
ja. Altere o que não lhe faz bem, mas 
não deixe que ambições ofusquem 
a realidade e o façam retroceder. 
83/283 – Verde.

Contorne situações difíceis no 
relacionamento sexual, evitando 
prejuízos à vida afetiva por atitudes 
tomadas. Evite atrito ou rompimento 
que possa trazer prejuízo material. 
Com o Sol está indo para sua casa 
dois, vai começar a ganhar dinheiro 
a mais. 14/214 – Claras.

A vitalidade física e mental deve ser 
maior com o Sol indo para o seu signo 
daqui uma semana . As difi culdades 
começam a diminuir e irá recobrar 
suas forças inteiramente depois 
do aniversário. Terá melhoria da 
situação material e fi nanceira em 
breve. 72/172 – Branco.

Encare situações novas e diferentes 
de frente, mesmo as mais difíceis sem 
medo das difi culdades. Fale menos, 
ouça mais seus familiares ou amigos. 
Um conselho ajudará a tomar decisão 
que vinha sendo adiada. Com a Lua 
em Touro pode perceber melhor 
o ambiente e agregar as coisas. 
02/302 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para atrair dinheiro: Uma xícara (chá) de canela a 
quatro xícaras (chá) de salsa. Mexa tudo muito bem e 
dívida a mistura em cinco part es. Após você tomar seu 
banho normal, diário, coloque meia banheira ou uma 
bacia com água morna e junte uma das cinco porções 
da mistura e aí banhe-se com tranquilidade. Leve uns 7 
minutos. Enquanto estiver tomando o banho, procure 
manter sua mente positiva, pensando em coisas que 
quer conquistar. Ao fi nal, dirija uma prece ao seu anjo 
protetor. Repita o banho a cada um dos quatro dias 
com as outras partes preparadas no início.

Refl exões
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 3/uca. 4/mali. 5/ardor. 7/terreno. 18/roteiros turísticos.

PCER
SERGIOPORT

O

MODBIAE
PTBEALI
ROTORLR

RETRATAÇÃO
SISUAS
APARFIT

U

FOZARDOR
A

N
U

CAAOI
TERRENOS

MALIQUAT
I

SENTIUUC
MARISTO

CARREGADOS

Modelo de
testes de
um novo
veículo

O aparta-
mento

mais alto
no edifício

"(?)-
Festas!",
saudação
natalina

Puxadeira
da mala

Berílio
(símbolo)

Cinebiogra-
fia do pugi-
lista Cas-
sius Clay

Litro
(símbolo)

"Nosso
(?)", filme
de temáti-
ca espírita

Apoquen-
tar; im-
portunar

Cidade
natal de
Prudente
de Morais

Ofereceu
com

propósito
caritativo

O caran-
guejo

chama-
marés

(?) menos: 
no mínimo

País de
estrelas

da música
africana

Salvador
Dalí, 
pintor

espanhol
Pronome
pessoal

masculino
singular

Mamífero carnívoro
da América do Sul
Instância regional 
da Justiça eleitoral 

Desinência
do plural

"(?) da
Barca do
Inferno",
obra de 

Gil Vicente

Ganhar
(?): obter
vantagens
em uma
disputa
(fig.)

Stanislaw
Ponte Pre-

ta (Lit.)

Moderno
(abrev.)

Meca-
nismo

giratório
do heli-
cóptero

Recurso usado 
em fraudes, 

envolvendo verbas e
contratos públicos

Peneira
rústica

Sensação
causada

pelo
contato
com a

água-viva

Prefixo de 
"epidemia"

Foco do
marketing

das agências de
viagens (pl.)

Excessi-
vamente

enfeitados

Adivi-
nhou; 

pressa-
giou

"É (?) Um
Homem?", 
clássico de
Primo Levi

FranchiseConfissão 
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Desem-
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de um rio

INICÍO A COLUNA comentando as mudanças na grade de 
programação da Globo. Após o fi m do ‘Vídeo Show’, o próximo 
programa a sair da grade da emissora será ‘Bem Estar’, que 
está com os dias contados no canal. Com baixa audiência,o 
programa não decolou.

MESMO A GLOBO TRANSFERINDO O MATINAL do 
núcleo de Jornalismo para o Entretenimento, o programa não 
aconteceu por ser cansativo e não fugir da mesmice de outros 
concorrentes que tiveram o mesmo destino. O poderá se trans-
formar em apenas um quadro dentro de outra atração.

MARIANO BONI, DIRETOR DA EMISSORA, GARAN-

TIU QUE ‘BEM ESTAR’ segue independente, sendo exibido 
no ‘Mais Você’, de Ana Maria Braga, ou no ‘É de Casa’, que tem 
boa audiência. ‘Bem Estar’ estreou na Globo em 2011 e é apre-
sentado por Fernando Rocha e Mariana Ferrão.

DE UNS ANOS PRA CÁ, DEVIDO A BAIXA AUDIÊNCIA, 
o programa começou a perder tempo na grade da emissora, 
passando de 40 para 30 minutos. Na Bahia,o formato deixou de 
ser exibido por prejudicar a programação da emissora. Como a 
Globo vem perdendo audiência na sua programação a saída foi 
cortar os programas que não decolam.

UM DOS MELHORES MOMENTOS DO SBT NO IBOPE 

DIÁRIO OCORRE POR VOLTA DAS 19H50, quando termina 
o ‘Cidade Alerta’, da Record. É quando a audiência do ‘TJ Brasil’ 
ganha um respiro e mais público, o que é bom para a emissora 
de Sílvio Santos e seus anunciantes.

PARA COIBIR ESSE CRESCIMENTO DO CONCOR-

RENTE, a Record vai ampliar em mais 30 minutos o ‘Cidade 
Alerta’, e ainda emendar na sua grade de programação as novelas 
‘Topíssima’ (inédita) e ‘Jesus’. O objetivo é espichar o ‘Cidade 
Alerta’, e claro, prolongar os momentos de terceiro lugar no 
SBT em horário nobre .

A CNN BRASIL SERÁ PROGRAMADA E OPERADA 

PELO GRUPO BRASILEIRO DE MÍDIA, liderado pelo 
executivo de comunicação Douglas Tavolaro e pelo empresário 
Rubens Menim.  A operação foi possível por meio de um acordo 
de licenciamento de marca estabelecido com a CNN Interna-
cional. A emissora estreia este ano no Brasil.

O PROGRAMA ‘TÁ BRINCANDO’, APRESENTADO 

POR OTAVIANO COSTA, foi renovado para uma segunda 
temporada na Rede Globo. Um dos pontos importantes foi a 
aceitação comercial da atração. O programa é popular e muito 
bem produzido e, mesmo sendo uma aposta da emissora, a 
audiência é boa.

A NOVELA ‘ESPELHO DA VIDA’, DA FAIXA DAS 18H, 
que vinha deixando a Globo preocupada pela baixa audiência, 
acabou reagindo com uma boa audiência chegando a 20 pontos. 
A novela, que conta  história de Cris (Vitória Strada), só agora 
conseguiu ser entendida pelos telespectadores.

FRASE FINAL: “Nasci original, não vou morrer fotocópia” 
(Desconhecido).

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

Princesa Ubolratana Mahidol é irmã do rei Vajiralongkorn.

Ubolratana, irmã mais 
velha do rei Maha Vajira-
longkorn, será candidata 

pelo partido Thai Raksa Chart, 
considerado próximo ao ex
-premier Thaksin Shinawatra, 
em autoexílio desde 2008 e 
irmão de Yingluck Shinawatra, 
deposta por uma junta militar 
há cinco anos.

O general Prayuth Chan-o-
cha, no poder desde agosto de 
2014, é o favorito para vencer 
as eleições. Ele representa 
o partido Palang Pracharat, 
criado para ser o braço político 
das Forças Armadas. Ubolra-
tana, 67 anos, renunciou ao 
título de princesa em 1972, 
ao se casar com um america-
no de quem se divorciaria 26 

Princesa surpreende e se 
candidata a premier da Tailândia
A princesa Ubolratana Mahidol chacoalhou a política da Tailândia na sexta-feira (8) ao anunciar sua 
candidatura a primeira-ministra nas eleições do dia 24 de março, que levarão o país às urnas quase 
cinco anos após o golpe de Estado de maio de 2014

um membro da família real se 
candidata a chefi ar o governo 
do país asiático.

“Gostaria de exercitar meus 
direitos e minha liberdade de 
cidadã comum, no respeito 
da Constituição e da lei”, 
disse Ubolratana. “Quero me 
sacrificar pela possibilidade 
de levar a Tailândia rumo ao 
progresso e à prosperidade”, 
acrescentou. As últimas pes-
quisas mostram que Prayuth 
lidera a corrida eleitoral com 
cerca de 26% das intenções 
de voto, pouco à frente da 
ex-ministra da Agricultura 
Sudarat Keyuraphan, mas 
a entrada de Ubolratana 
pode embaralhar a disputa 
(ANSA).

EP
A

anos depois. Ela já trabalhou 
como atriz e hoje promove 
a indústria cinematográfi ca 

tailandesa no exterior, além 
de se empenhar em causas 
sociais. É a primeira vez que 

Uma estilista italiana da 
cidade de Castellammare del 
Golfo, na região da Sicília, 
criou bolsas inspiradas em um 
dos doces mais tradicionais 
do país, o cannolo. Giusy Di 
Benedetto possui um ateliê no 
coração do centro histórico da 
pequena cidade italiana, e foi lá 
que nasceu a ideia de misturar 
moda e gastronomia.

As bolsas, que possuem o 
formato de um cannolo, estão 
fazendo sucesso, tanto que a 
estilista já vendeu peças para 
outros países, como Alema-
nha, França, Estados Unidos 
e Rússia. “Castellammare, mi-
nha Sicília e nossas tradições 
inspiram minhas criações, as 
quais comecei quase por di-
versão. Não acreditei no bom 
retorno que tive, porque tenho 
muitos clientes, até mesmo 
estrangeiros”, explicou Be-
nedetto.

Sobre a “bolsa cannolo”, a es-
tilista afi rmou que “não espera-
va esse sucesso”. Ainda segun-

Giusy Di Benedetto já vendeu suas peças

para diversos países.

Estilista italiana cria bolsas 
inspiradas no cannolo

A
N

SA

do Benedetto, a peça a ajudou 
a ganhar espaço em feiras na 
Sicília e em outras regiões da 
Itália. A estilista revelou que irá 
em breve a Nápoles para apre-
sentar a bolsa em uma grande 
feira de artesanato, além de 
divulgar suas outras criações. A 
“bolsa cannolo” possui diversos 
tamanhos e cores, mas sempre 
com o formato do doce italiano.

Cannolo (cannoli, no plural) 

signifi ca “pequeno tubo” e é 
o nome dado à sobremesa de 
massa doce frita e recheada 
com creme à base de ricota, 
acompanhado de chocolate, 
pistache ou frutas cristalizadas. 
O doce é originário de Palermo, 
na Sicília, e chegou ao Brasil 
com a imigração italiana, mas 
sofreu adaptações devido à 
falta de ingredientes originais 
(ANSA).

SABEDORIA
DOS ANJOS

canalizada por
Sharon Taphorn.

Bênçãos. Desfrutando de 

uma vida generosa. Tire um 
tempo para relaxar e aproveitar 
os presentes que a vida tem a 
oferecer. Desfrute e honre sua 
própria energia, assim como 
tire um tempo para relaxar e 
aproveitar. Defi na alguns limi-
tes saudáveis e use-os para se 
divertir um pouco mais e traba-
lhar um pouco menos. Explore 
aspectos de si mesmo e como 
você interage com as diferentes 
áreas da vida e ame cada parte 
de você. Pensamento para hoje: 
Expectativas positivas ajudam 
muito a criar uma vida melhor. 
Viva com o conhecimento de 
que não há melhor momento do 
que hoje e que as bênçãos estão 
vindo em sua direção! E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias

playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br



Página 7São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de fevereiro de 2019

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

Heitor de Moraes – Matéria Livre – Um deli-
cioso e quase inédito relacionamento de profunda 
amizade, entre patrão e serviçais fazem o pano de 
fundo desse romance, com características inéditas. 
Entremeado por lances exóticos de viés obsessivo 
por dinheiro e poder, foi urdido de maneira a segurar 
o “pobre” leitor do começo à última página. Um raro 

exemplo de literatura social e fi losófi ca com letras nada triviais. 
Pronto para ser cinematografado. Ótimo!

Os Criados Choram por Último

Roberto Acízelo de Souza – É Realizações 
–  Sabemos o quão importante é a literatura, na 
formação, sedimentação e tradição de um povo. 
No Brasil, sua institucionalização, segundo dados 
referentes, iniciou-se em 1837. O autor professor 
traçou nesta obra, um panorama da nossa literatura, 
desde a citada época, até nossos dias, dando-nos 

uma exata dimensão de sua cobertura histórica, bem como sua 
preponderância social. Para poucos.

Historiografi a da Literatura 
Brasileira: Introdução

Gesner Oliveira (Org) – Trevisan –  Vinte um 
profi ssionais, de reputada consideração, nacional e 
internacional, no âmbito de infraestrutura, incluindo 
o organizador, demonstram o panorama, em terras 
tupiniquins, dos serviços em amplo espectro, carac-
terizando nosso sistema infraestrutural. Mencionar 
um, seria cometer injustiça. São todos “feras”. Os 

assuntos, nem sempre palatáveis, ganham uma roupagem bas-
tante clara, sem contudo, ofuscar suas profundidades. Apontam 
desacertos e suas devidas soluções Deve ser lido por profi ssionais 
da área, investidores e por interessados nos caminhos a serem 
seguidos pela nação. Esclarecedor!

Desafi os da Infraestrutura no Brasil

Napoleon Hill – Citadel –  Ainda hoje reconhe-
cido como o Pai da capacitação e desenvolvimento 
pessoal, Napoleon, um americano que nasceu e viveu 
longo tempo em plena pobreza e que conseguiu dar 
uma boa “virada de mesa”, entrevistou centenas de 
executivos, bem como nomes em pleno destaque 
social, para tecer esse verdadeiro manual que levará 

seu leitor ao convencimento de que um sonho poderá tornar-
-se realidade, a partir de alguns procedimentos básicos, sem 
nenhum sofrimento. Absolutamente factível!!

Quem Pensa Enriquece: O legado

Canizales – Telos - Abordagem lúdica para 
mostrar aos infantes o ciclo da vida, numa suces-
são de ocorrências numa cadeia alimentar. “ Quem 
come a folha”?: A lagarta. “Quem come a lagarta”?: 

A aranha. E assim vai. Super colorido, em folhas tipo cartão, 
levará bons conhecimentos à garotada.

Nhac!

François Dosse – Unesp – A partir da análise 
e contida observação da atual situação das posi-
ções intelectuais, na maioria das vezes herméticas, 
algumas carecendo de clareza, o renomado mestre 

pensador, sempre empenhado na disseminação dos fatos sociais, 
resolveu dar fi m ao nicho fechado das interpretações. Com ga-
lhardia, empenho e ampla visão, e após entrevistas com outros 
luminares, trouxe ao mundo uma obra sensível e palatável, 
para o leitor afeito ao tema, tanto quanto a recém interessado. 
Instigantemente elucidativo!

O Império do Sentido:
A humanização das
ciências humanas

João Anatalino Rodrigues – Madras – O 
professor e mestre em diversas áreas de atuação, 
discorre sobre um assunto, até pouco tempo, verda-

deiro tabu. Com muita propriedade, pois atingiu o grau máximo 
nos ensinamentos fi losófi cos maçônicos , demonstra como a 
Cabala judaica é uma espécie de coirmã da denominada Arte 
Real. Apesar do seu hermetismo, João consegue expressar-se 
para iniciados, tanto quanto para leigos interessados no assunto. 
Desvendador! 

A Maçonaria e a Cabala: A 
árvore e a loja: A infl uência da 
Cabala nos ritos maçônicos

Rodolfo de Moraes – Chain – Um romance 
entremeado por espiritismo e fatos concretos de-
senrolados em Curitiba no Paraná. O protagonista 
da história, combatente da F E B, que serviu na 

2º Guerra Mundial, preocupa-se com seu legado. O romance 
de estreia do jornalista paranaense, deixa antever primorosa 
carreira. Que venham outros!

A Incrível História do Pracinha 
Florindo Zanetti: Soldado da 
FEB na Segunda Grande Guerra

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Distrito de Bento Rodrigues após o desastre de Mariana.

Tatiana Zanon/Jornal da USP

A proposta é que os es-
tudantes, que estão no 
primeiro ano do curso 

de Engenharia Ambiental, 
observem de perto os efeitos 
da tragédia.

“Estudamos os impactos 
ambientais em suas múltiplas 
dimensões: sociais, econômi-
cas, de saúde pública, sobre 
os ecossistemas aquáticos e 
terrestres etc. Essa visita traz 
discussões sob o ponto de vista 
histórico e socioeconômico da 
mineração no Brasil”, explica o 
professor Carlos Roberto Mon-
teiro de Andrade, do Instituto 
de Arquitetura e Urbanismo 
(IAU) da USP. Junto ao profes-
sor Marcel Fantin, ele ministra 
a disciplina para estudantes da 
Escola de Engenharia de São 
Carlos (EESC).

Durante a viagem didática, 
como é chamada a atividade 
em campo, os alunos têm a 
oportunidade interagir com os 
diversos atores sociais envol-
vidos no desastre – famílias, 
agentes públicos, jornalistas, 
pessoas de ONGs, entre ou-
tros – e ter uma dimensão da 

Em Mariana, futuros engenheiros 
estudam efeitos de desastre ambiental
Desde 2016, professores da USP, em São Carlos, já levaram três turmas para conhecer a cidade de Mariana, em 
Minas Gerais, onde ocorreu o mais grave desastre ambiental da história provocado por vazamento de minério

Romerito Pontes

complexidade de problemas 
envolvidos em sua futura atu-
ação profi ssional. Embora na 
área de engenharia as questões 
técnicas costumem ser o foco, 
estudantes de Engenharia Am-
biental precisam desenvolver 
um olhar crítico sobre tópicos 
de natureza social. 

“Uma refl exão que sempre 
colocamos aos alunos é que a 
qualidade e responsabilidade 

do trabalho deles já começam 
na graduação. Quanto menos 
rigor, quanto menos legislação 
ambiental, mais danos à popu-
lação e ao ambiente e menos 
emprego para o engenheiro 
ambiental”, afi rma o professor 
Marcel, que tem formação em 
Direito e em Política e Admi-
nistração de Recursos Minerais. 
O rompimento da barragem 
da mineradora Samarco em 
Mariana ocorreu em novembro 
de 2015, provocando 19 mortes 
e atingindo o Rio Doce com 
milhões de metros cúbicos de 
rejeito de minério de ferro.

“Por dispor de recursos mi-
nerais fartos e diversos, o Brasil 
é o segundo maior produtor de 
minério de ferro, que é vendido 
praticamente sem qualquer 
benefi ciamento. Esse processo 
mostra uma dependência es-
trutural do Brasil em relação a 
esse produto, mas, sobretudo, o 
poder da empresa de mineração 

em defi nir todos os critérios de 
implantação de suas plantas 
industriais, também defi nindo 
quais serão as normas que 
regerão ela própria”, critica 
o professor Carlos Andrade, 
formado em Ciências Sociais e 
em Arquitetura. “Assim como 
Brumadinho, essa é uma cidade 
completamente controlada pela 
Vale”, lamenta.

Sob o ponto de vista do 
princípio da prevenção, Marcel 
destaca que, após a privatização 
da Vale, questões econômicas 
passaram a prevalecer sobre a 
segurança. “A lógica do eco-
nomista passou na frente da 
lógica do engenheiro de minas 
e do geólogo. Uma empresa 
negociada em bolsa passa a 
maximizar os lucros, o que está 
ligado a uma série de fatores, 
que vão desde a otimização da 
produção até, por exemplo, a 
redução nos investimentos em 
segurança de barragens”.Conversa com alunos na praça de Mariana.
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A Fundação Péter Murányi premiou, durante 
solenidade realizada no último dia 5, em São 
Paulo, o SOS-Chuva (Sistema de Observação e 
Previsão de Tempo Severo), projeto e aplicativo 
desenvolvido INPE em parceria o Cepagri da 
Unicamp, com a Agência Fapesp, USP e Defesa 
Civil Estadual. A fundação premia trabalhos 
nas áreas de Educação, Saúde, Alimentação e 
Ciências & Tecnologia desde 2002. 

A edição de 2019 foi dedicado à categoria 
C&T. De acordo com os organizadores, a pre-
miação demonstra o quanto a comunidade 
científi ca está engajada na solução dos proble-
mas enfrentados pela sociedade, levando em 
conta o seguinte tripé de critérios: inovação, 
aplicação prática e melhoria da qualidade de 
vida. O trabalho vencedor desse ano, o SOS-
-Chuva, é um sistema de observação e previsão 
de tempo severo. 

Integra em tempo real informações de 
satélite, radares e simulações numéricas, dis-
ponibilizadas por meio de um aplicativo para 
instituições (como a Defesa Civil, governos mu-
nicipais e centros de meteorologia), bem como 
para qualquer cidadão que baixe o aplicativo 

no celular. Ainda não está disponível em todos 
os lugares. É informação científi ca complexa 
disponibilizada para a população. E articular 
tudo isso em tempo real foi um grande desafi o 
de inovação. O usuário pode agregar informa-
ções, como se fosse um Waze meteorológico. 
Resumidamente, permite que o usuário saiba 
onde está chovendo (e quanto), ocorrendo 
raios e onde choverá nos próximos minutos.

O segundo lugar fi cou para um programa 
conduzido na #UFRGS: Desenvolvimento de 
Cultivares de Aveia para o Subtrópico. Nos 
anos 1970, o Brasil importava aveia, mas hoje 
exporta não só a aveia, mas os cultivares para 
Uruguai, Argentina, Índia e EUA. Desenvol-
vimento contínuo por mais de vinte anos, de 
melhoramento clássico a técnicas de biologia 
molecular. O terceiro lugar fi cou para projeto 
da #UFSC: Desenvolvimento de Medicamento 
(anti-infl amatório e analgésico) a partir de 
plantas. É o ciclo completo: do levantamento 
de plantas promissoras até a comercialização 
do medicamento. A parceria é com a Aché, ou 
seja, parceria universidade-empresa (Jornal 
da Unicamp).

O SOS-Chuva, é um sistema de observação e previsão de tempo severo.

SOS Chuva vence prêmio 
Péter Murányi

Divulgação

Consumo de alumínio 
no país cresceu 11% 
em 2018

O consumo de alumínio cresceu 
no Brasil em 2018. De janeiro até 
setembro, segundo levantamento 
mais recente da Associação Bra-
sileira do Alumínio (ABAL), o 
aumento foi de 11% em relação 
ao mesmo período do ano pas-
sado, registrando um volume de 
1.031,1 mil toneladas de produtos 
transformados de alumínio. Com 
base nesse desempenho, a ABAL 
projeta um consumo total de cerca 
de 1.400 mil toneladas no ano de 
2018, o que representaria quase 
10% de crescimento na compa-
ração a 2017.

Para Milton Rego, presidente-
-executivo da ABAL, o resultado 
mostra a resiliência do setor. 
“Enfrentamos um ambiente po-
lítico crispado, tivemos a greve 
dos caminhoneiros que afetou 
a economia como um todo e o 
nosso segmento, especialmente, 
sentiu os efeitos da guerra tarifária 
entre Estados Unidos e China”, 
lembra. Em 2019, o segmento 
deve manter o viés de alta. O sinal 
claro dessa tendência, segundo o 
presidente-executivo da ABAL, 
são investimentos que algumas 
das maiores empresas do setor 
já anunciaram para o ano. 

O otimismo é baseado em seg-
mentos que foram bem em 2018 
(tabela a seguir). De janeiro a 
setembro, os setores que apresen-
taram maior crescimento foram 
os de embalagem, com 16,8% no 
período, e o de transporte, com 
14,4%. O setor de eletricidade 
apresentou expressivos 16,6% 
de expansão. Nesse caso, im-
pulsionado principalmente por 
importações (AI/Abal).

Janini Cury (*)  
 
Chegou, enfi m, uma possibilidade 

muito interessante para os contribuin-
tes: negociar dívidas com a Fazenda 
Nacional. Através da Portaria PGFN 
nº 742/2018, agora é possível liquidar 
dívidas perante a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional mediante um acordo. 

Há quase quatro anos, com o nasci-
mento do Novo Código de Processo 
Civil (2015), a negociação com a 
Fazenda Nacional já havia se tornado 
possível, uma vez que referida nor-
ma determina que as partes podem 
estabelecer previamente um acordo, 
evitando litígios judiciais. Assim, este 
mecanismo permite que os envolvidos 
amortizem o valor devido, sem des-
contos, mediante a possibilidade de 
ofertarem garantias, acordarem sobre 

quantidade de parcelas de pagamentos 
de depósitos judiciais, entre outras 
alternativas.

Partindo deste cenário jurídico, re-
centemente a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional editou a Portaria 
PGFN nº 742/2018, publicada no fi m de 
dezembro de 2018, que regulamenta o 
chamado “Negócio Jurídico Processu-
al”. Esta portaria traz consigo regras 
para acordo de débitos inscritos na dí-
vida ativa da União Federal e cobrados 
por meio de execução fi scal, observado 
o comportamento e comprometimento 
dos devedores. 

Ainda que a modalidade não preveja 
descontos para a liquidação dos débi-
tos, o NJP (negócio jurídico processual) 
permite uma maior fl exibilização e for-
talecimento do diálogo entre devedores 
e a Procuradoria da Fazenda Nacional, 

reduzindo o litígio e custos extras 
com medidas judiciais. Além disso, a 
regulamentação traz aos devedores 
a possibilidade de redução de gastos 
onerosos com as garantias exigidas nas 
execuções fi scais. Geralmente, as ga-
rantias abrangem o valor total do débito 
exigido e isso pode ser signifi cativo na 
saúde fi nanceira da empresa. 

Embora não seja necessária a parti-
cipação de um advogado especializado 
para negociar o acordo, é sempre re-
comendável ter alguém especializado 
para discutir prazo de pagamento, valor 
das parcelas e até mesmo as garantias 
a serem oferecidas. Poder amortizar 
débitos fi scais inscritos na dívida ativa 
da União Federal pode ser uma alter-
nativa menos onerosa e mais pacífi ca 
para empresas. 

(*) - É advogada do escritório Braga & Moreno.

Agora é possível negociar dívidas com a Fazenda
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

A partir de abril, todos os 
candidatos aprovados no 

concurso para juiz trabalhista 
terão que, obrigatoriamen-
te, cursar disciplina sobre 
trabalho escravo, conforme 
acordo inédito firmado entre 
o Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) e a Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiço-
amento de Magistrados do 
Trabalho (Enamat). 

“Queremos sensibilizar os 
magistrados para o tema e 
as escolas nacionais e regio-
nais de magistratura estão 
sendo grandes parceiras”, 
afirmou o presidente do 
Comitê Nacional Judicial de 
Enfrentamento à Exploração 
do Trabalho em Condição 
Análoga à de Escravo e ao 
Tráfico de Pessoas do CNJ, 
conselheiro Luciano Frota.

 “Iremos sair da questão jurídica e entrar nos casos reais, 
na realidade nua e crua”, destacou. Em princípio, a Enamat 
oferecerá nove horas da disciplina ao longo do curso de forma-
ção. Durante esse período, os juízes ouvirão depoimentos de 
fi scais, promotores e assistirão vídeos de ações de fi scalização. 
“A ideia do Comitê é levar essa mesma proposta para os cursos 
regionais”, contou Frota. 

Trabalho escravo vira matéria obrigatória
em curso de formação de juízes

A condição análoga à de escravo 
possui forte relação com a 
informalidade e com o desemprego, 
avaliou o chefe da Divisão de 
Fiscalização para Erradicação 
do Trabalho Escravo (Detrae), o 
auditor-fi scal do Trabalho, Maurício 
Krepsky Fagundes, após analisar os 
resultados de um perfi l das vítimas 
de trabalho escravo divulgado pela 
Secretaria Especial da Previdência 
e Trabalho, órgão vinculado ao 
Ministério da Economia

Pedro Rafael Vilela/ABr

“Dentre aqueles resgatados que já tinham um histórico 
de pelo menos uma admissão em emprego formal, 
64% das últimas movimentações do Caged [Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados] foram demissões por 
iniciativa do empregador. Isso refl ete uma considerável entrada de 
mão de obra em um sistema de exploração abaixo de patamares 
mínimos de dignidade, originária do desemprego involuntário. 
Dentre os trabalhadores estrangeiros resgatados, apenas 2% já 
tinham sido admitidos em um emprego formal”, disse Fagundes.

De acordo com o perfi l, dados da fi scalização demonstram 
que 45% dos trabalhadores maiores de 18 anos resgatados 
nunca possuíram um emprego formal antes da data do resgate, 
57% tiveram nenhuma ou apenas uma admissão no mercado de 
trabalho formal e 72% obtiveram, no máximo, três admissões 
registradas no histórico laboral.

Em 2018, a fi scalização do governo federal encontrou 1.723 
pessoas trabalhando em condições análogas às de escravo, das 
quais 1.113 foram resgatadas. Ao todo, os infratores pagaram R$ 
3,4 milhões em verbas salariais e rescisórias. 

Dados
As informações, que têm como base dados do seguro-desem-

prego do trabalhador resgatado e do Caged, mostram que 87% 

Trabalho escravo tem relação 
com informalidade e desemprego

dos trabalhadores resgatados eram homens e 13%, mulheres. 
Quanto à educação, 22% tinham até o 5º ano do ensino funda-
mental, enquanto 18% possuíam ensino fundamental completo 
e 11% eram analfabetos. 

Os dados revelam que 70% dos resgatados eram solteiros. Em 
termos raciais, 72% se declararam pardos, 14% se afi rmaram 
negros, 12% se declararam brancos, e 1% foram identifi cados 
como indígenas. Menos de 1% declarou origem asiática.

Naturalidade
Em relação à naturalidade, os números acompanham a ten-

dência da distribuição por residência: 57% eram naturais do 
Nordeste, 21% do Sudeste, 9% 
do Norte, 8% do Centro-Oeste, 
2% do Sul e 3% desconheciam o 
estado onde nasceram. Metade 
dos resgatados em 2018 nasceu 
nos estados da Bahia, de Minas 
Gerais, Alagoas, do Ceará e do 
Piauí. Quanto à origem, 48% 
residiam no Nordeste, 28% 
do Sudeste, 13% do Norte, 
10% do Centro-Oeste e 1% na 
região Sul.

Além do pagamento de R$ 
3,4 milhões aos resgatados em 
verbas salarias e rescisórias, 
em decorrência da interrupção 
imediata dos contratos de tra-
balho, houve a emissão de 1.048 
guias de seguro-desemprego, 
que totalizaram R$ 2,5 milhões 
de benefícios especiais conce-
dido aos trabalhadores vítimas 
de trabalho escravo.

Histórico
O Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) atua em todo o 

território nacional desde 1995, quando o governo brasileiro admitiu 
a existência de trabalho escravo no país e foi iniciada a implemen-
tação da política pública de combate ao problema. Desde então, 
foram mais de 53 mil trabalhadores e trabalhadoras resgatadas 
dessa condição e mais de R$ 100 milhões recebidos pelas vítimas 
a título de verbas salariais e rescisórias durante as operações.

As ações de combate ao trabalho análogo ao de escravo são 
coordenadas pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) 
em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia 
Federal (PF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério 
Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU).

As seções de Inspeção do Trabalho, inseridas no âmbito das 
Superintendências Regionais do Trabalho (SRTs) e das gerências 
regionais do Trabalho (GRTs), desenvolvem atividades permanen-
tes de combate ao trabalho escravo. No ano passado, 12 unidades 
regionais possuíam atividades de fi scalização formalizadas, com 
metas anuais: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 

As demais unidades regionais atuam no combate ao trabalho 
escravo por meio de denúncias, que pela gravidade do tema, 
recebem atendimento prioritário. Os dados consolidados e de-
talhados das ações de combate ao trabalho escravo desde 1995 
estão no Radar do Trabalho Escravo da SIT. As denúncias de 
trabalho escravo podem ser feitas nas unidades do Ministério da 
Economia em todo país e também por meio do Disque Direitos 
Humanos (Disque 100).
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A proposta vai ao encontro de uma das preocupações do 
Comitê: a redução do conceito de trabalho escravo propos-
ta em alguns projetos de lei em andamento no Congresso 
Nacional. “Ao não considerar o conceito de escravidão 
contemporânea, essas propostas podem fazer com que a 
situação do trabalhador que não tem água potável para 
beber, não tem local para fazer suas necessidades e vive 
sem condições de higiene não seja considerada análoga à 
de trabalho escravo”, alerta o conselheiro Frota (Ag.CNJ).

45% dos trabalhadores maiores de 18 anos resgatados nunca possuíram um emprego
formal antes da data do resgate.
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Informações como base dados do seguro-desemprego do trabalhador resgatado, 
mostram que 87% eram homens e 13%, mulheres.
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