
Paulo Guedes espera 
aprovação da reforma 
da Previdência até junho
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, mani-
festou na sexta-feira 

(22) otimismo de que a refor-
ma da Previdência seja apro-
vada pelo Congresso Nacional 
ainda no primeiro semestre. 
A declaração foi dada após a 
cerimônia de posse da nova 
presidente do IBGE, Suzana 
Ribeiro Guerra.

Guedes lembrou que a 
Previdência é o maior gasto 
do governo e precisa ser 
equacionada. “A reforma da 
Previdência é o primeiro ata-
que potente a esse desajuste 
fi scal, porque realmente é a 
primeira grande rubrica de 
despesas públicas. Nosso 
défi cit na Previdência está 
indo de R$ 340 bilhões no 
ano passado para R$ 370 bi-
lhões este ano. As despesas 

Ele citou como gastos sem 
sentido o pagamento de juros 
da dívida pública e os subsídios 
para grandes empresas. “Só 
com rolagem da dívida são 100 
bilhões de dólares por ano, qua-
se R$ 400 bilhões por ano, isso 
é o dinheiro de reconstruir uma 
Europa no pós-guerra. O Brasil 
reconstrói uma Europa todo 
ano sem sair de uma situação 
dramática. O governo acabou 
gastando muito e gastando 
mal. Os economistas acabaram 
fazendo besteira, os políticos 
também, e nós nos desviamos 
de uma transição incompleta”.

Guedes disse que não deixará 
de investir em políticas sociais 
de transferência de renda - 
“uma bandeira da fraternidade 
brasileira” -, e não uma política 
de esquerda ou de direita. 
“Qualquer bom economista 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que a Previdência é o maior gasto

do governo e que precisa ser equacionado. 

sabe que as transferências de 
renda para a educação, para 
a saúde, são absolutamente 
essenciais para o bom funciona-
mento do regime democrático. 
Isso signifi ca progresso, dois 
olhares interessantes conver-
gindo para uma coisa boa, isso 
é uma democracia”.

O ministro disse que consi-
dera o Brasil uma democracia 
vibrante, com sua diversidade 
que promoveu a eleição de uma 
corrente de pensamento diferen-
te “depois de 30 anos do lado da 
social-democracia”. A riqueza 
de uma sociedade está também 
nos diferentes pontos de vista”.

Destacou também que os 
poderes são independentes e 
a imprensa é livre, além de a 
comunicação estar se modifi -
cando rapidamente, a exemplo 
da campanha “de menos de um 
milhão de dólares” que elegeu 
um presidente usando forte-
mente as redes sociais (ABr). 

com Previdência estão em
R$ 700 bilhões”.

O ministro disse que tem 
recebido os apoios necessários 
para as reformas que pretende 
implementar no país. “O pre-
sidente da Câmara [Rodrigo 
Maia] tem apoiado as reformas; 
o presidente do Senado [Davi 
Alcolumbre] tem dito que vai 
apoiar as reformas. O Judiciário 
reconhece a necessidade das 
reformas. Eu tenho conversado 
aqui e ali, e tenho sentido ven-
tos de reformas. O Brasil preci-
sa ajustar, nós tivemos quatro 
décadas de descontrole dos 
gastos públicos. O que acon-
teceu foi que casas como esta 
[IBGE], de excelência, estão se 
atrofi ando ao longo do tempo 
e gastos completamente sem 
sentido social se expandiram 
ao longo do tempo”.
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“Muitas vezes é a falta 
de caráter que decide 
uma partida. Não se 
faz literatura, política 
e futebol com bons 
sentimentos”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro
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Declaração do IR
O programa para preenchimen-

to da declaração do IRPF está 
disponível a partir das 8h desta 
segunda-feira (25), no site da 
Receita Federal. Os contribuintes 
poderão preencher a declaração 
por meio de tablets e smartpho-
nes, acessando o aplicativo ‘Meu 
Imposto de Renda’. O serviço 
estará ainda disponível no Centro 
Virtual de Atendimento (e-CAC), 
na página da Receita, com uso de 
certifi cado digital.

General Alcides Valeriano de

Faria Júnior.

Pela primeira vez, um ofi cial do Exército 
brasileiro assumirá um posto no Comando 
Sul das Forças Armadas dos Estados Uni-
dos. A convite das autoridades militares 
norte-americanas, o Exército brasileiro 
designou o general Alcides Valeriano de 
Faria Júnior para ocupar o subcomando 
de interoperabilidade do Exército Sul 
dos EUA. Subordinado ao Comando Sul, 
o general de 52 anos de idade estará en-
carregado pela área de assistência huma-
nitária e alívio de desastres do Exército 
Sul norte-americano.

A indicação foi anunciada pelo chefe 
do Comando Sul, almirante Craig Faller, 
durante pronunciamento no Senado 
norte-americano, no último dia 9. De 
acordo com o general Edson Leal Pujol, 
o ofi cial brasileiro trabalhará junto ao 
comando e estará subordinado às auto-
ridades norte-americanas. A data em que 
Alcides Valeriano deixará o comando da 
5ª Brigada de Cavalaria Blindada para 
assumir o novo posto ainda não está 
defi nida. O general brasileiro substituirá 

A produção de laminados caiu 3,1%,

com 1,8 milhão de toneladas.

A produção brasileira de aço 
bruto somou 2,9 milhões de 
toneladas em janeiro, aumento 
de 2,3% em comparação a ja-
neiro de 2018. Já a produção de 
laminados caiu 3,1%, com 1,8 
milhão de toneladas, e a pro-
dução de semiacabados para 
vendas teve queda de 9,2%, 
atingindo 729 mil toneladas. Os 
números foram divulgados na 
sexta-feira (22) pelo Instituto 
Aço Brasil. As vendas internas 
tiveram redução de 3,7% em 
relação a janeiro de 2018, com 
1,4 milhão de toneladas. 

Houve queda também no 
consumo aparente de deriva-
dos (-5,6%), que alcançou, em 
janeiro, 1,5 milhão de tonela-
das, frente ao mesmo período 
de 2018. A análise em termos 
regionais mostrou que Minas 
Gerais, com 945 mil toneladas, 

segue na liderança dos estados 
produtores de aço no país, se-
guido do Rio de Janeiro (836 
mil toneladas) e Espírito Santo 
(579 mil toneladas).

A China ocupa a liderança 
entre os produtores mundiais 
de aço, com 929,26 milhões de 
toneladas produzidas no ano 
passado, expansão de 6,6% 
comparativamente ao ano an-
terior. Os Estados Unidos são 
o segundo colocado no ranking, 
com 168 milhões de toneladas, 
menos 0,3% que em 2017. 
Apesar de não estar na relação 
dos cinco maiores produtores 
globais, o Brasil, com 34,735 
milhões de toneladas produzi-
das no ano passado, é líder na 
América Latina. Na segunda co-
locação, aparece o México, com 
20,20 milhões de toneladas de 
aço produzidas em 2018 (ABr).

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
viajou para Cúcuta, na Colôm-
bia, fronteira com a Venezuela, 
para participar da cerimônia 
que formaliza o início da ajuda 
humanitária para os venezuela-
nos. A solenidade é organizada 
pelo presiden-
te da Colômbia, 
Iván Duque, que 
coordenará nes-
ta segunda-feira 
(25) reunião do 
Grupo de Lima.

“Seguindo de-
terminação do 
presidente Bol-
sonaro,  estou 
viajando a Cú-
cuta, Colômbia, 
fronteira com a 
Venezuela, para 
part ic ipar  de 
evento em torno 
da ajuda humanitária ao povo 
venezuelano, organizado pelo 
Presidente Iván Duque, com a 
presença de autoridades de ou-
tros países da região”, afi rmou 
Araújo na sua conta pessoal 
no Twitter. Antes de chegar a 
Cúcuta, o chanceler passaria 
por Roraima, para acompanhar 
a ajuda humanitária colocada à 

Valter Campanato/ABr
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Ministro

Ernesto Araújo.

Wilson Dias/ABr

Militar brasileiro no subcomando do 
Exército Sul dos Estados Unidos

estará subordinado às autoridades norte-
-americanas, da mesma forma como um 
ofi cial de outro país que participasse de 
um comando conjunto no Brasil fi caria 
subordinado as nossas Forças Armadas”, 
disse Pujol. Entre as atribuições do gene-
ral estará apoiar os esforços do Exército 
do Sul e do Comando Sul. Na prática, 
Alcides vai monitorar e liderar as seções 
envolvidas em exercícios de treinamento 
e operações de assistência humanitária e 
alívio de desastres, além de encorajar as 
nações parceiras a colaborar na realização 
de pesquisas.

Para o comandante do Exército brasi-
leiro, o fato de um brasileiro assumir um 
posto-chave no Comando Sul das Forças 
Armadas é mais um reconhecimento da 
competência dos militares brasileiros. 
“É um reconhecimento do nosso valor, 
da nossa competência. E decorre, prin-
cipalmente, das nossas participações em 
missões internacionais e nas conferências, 
seminários e intercâmbios em outros paí-
ses” (ABr).

um ofi cial chileno no Subcomando de 
Interoperabilidade.

“A missão do general Alcides será atuar 
como ligação entre o Brasil e o Comando 
Sul. Ele será um assessor do comando e 

Produção de aço sobe 
em janeiro, mas a
de laminados cai

disposição do povo venezuela-
no pelo Brasil em cooperação 
com os Estados Unidos.

Na reunião de segunda-feira 
(25) Araújo estará acompa-
nhado pelo vice-presidente 
da República, Hamilton Mou-
rão. O encontro conta com 

a presença do 
vice-presidente 
norte-americano, 
Mike Pence, o 
secretário-geral 
da OEA, Luis Al-
magro, e líderes 
regionais.

Dos 14 inte-
grantes do Grupo 
de Lima, 11 re-
conhecem Juan 
Gau idó  como 
presidente legí-
timo da Vene-
zuela, incluindo 
o Brasil. A ajuda 

humanitária e o acirramento 
da crise no país vizinho são os 
temas da reunião em Bogotá. 
O encontro ocorre logo depois 
de o presidente venezuelano, 
Nicolás Maduro, anunciar o 
fechamento da fronteira do 
Brasil com a Venezuela na úl-
tima quinta-feira (21) à noite 
(ABr).

Chanceler apoia a ajuda 
humanitária à Venezuela

Censo 2020 é o principal 
desafi o para o IBGE

A nova presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), Susana 
Cordeiro Guerra, disse na 
sexta-feira (22), ao tomar 
posse no cargo, que o censo 
2020 é o principal desafio da 
instituição.

De acordo com Suzana, 
é complicada a situação do 
IBGE às vésperas do censo, 
um grande levantamento 
demográfico que é feito a 
cada 10 anos. A previsão da 
pesquisa é cobrir 213 milhões 
de pessoas, em 71 milhões 
de domicíl ios urbanos e 
rurais, com mais de 240 mil 
contratos temporários de 
recenseadores.

“O desafio de implementar 
um censo dessa dimensão em 
uma instituição na situação 
do IBGE vai ser monumen-
tal. Vamos enfrentá-lo. Com 
respeito às boas práticas de 
qualidade e responsabilidade, 
que são tradição da casa, e 
ao mesmo tempo uma sede 
por soluções de ponta. Va-
mos usar todos os recursos 
possíveis, pensando sempre 
na situação atual e fiscal do 
país e nas suas dificuldades. 
E vamos usar a nossa criativi-
dade e coragem, que é praxe 

da casa, para entregar um 
censo aderente às melhores 
práticas”, afirmou.

Ela disse que tem conversa-
do com toda a equipe do IBGE 
para entender “a complexida-
de” da instituição e destacou 
a missão de “retratar o país 
dos mais diversos ângulos” e 
de ser “o coração da produ-
ção de dados e informações” 
que alimenta as decisões 
governamentais. Segundo 
Suzana, o IBGE sofre com a 
perda de pessoal – de 7 mil 
funcionários caiu para 5 mil, 
atualmente. “Em oito anos, 
o IBGE perdeu mais de 30% 
de seus funcionários e corre 
o risco de perder mais 30% 
com os aposentáveis este 
ano” (ABr).

Campanha de prevenção 
tem foco no combate ao HIV

Pare, pense e use camisinha é o slogan da nova campanha de 

combate ao HIV do Ministério da Saúde.

Rodrigo Nunes/MS

De acordo com o secretário 
Nacional de Vigilância em 
Saúde, Wanderson Kleber de 
Oliveira, blocos carnavales-
cos contarão, este ano, com 
“homens-camisinha” que vão 
circular entre os foliões para 
destacar a importância do uso 
do preservativo. Ao todo, 129 
milhões de unidades serão dis-
tribuídas, sendo 12 milhões já 
com nova embalagem, que faz 
alusão a equipamentos eletrô-
nicos, de uso comum entre os 
jovens. Ações de prevenção 
serão realizadas em Salvador, 
Recife, Olinda e no Rio de 
Janeiro.

“Não importa a orientação 
sexual. É o comportamento de 
risco que pode, muitas vezes, 
fazer do nosso maior e melhor 
carnaval uma memória triste”, 
avaliou o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta. “Va-
mos fazer um grande carnaval. 
Vamos fazer um grande ano. 
E vamos fazer um ano de 
consciên cia em relação à sua 
responsabilidade com o seu 
corpo e com o corpo das pes-
soas quer você ama.”

Neste ano, o embaixador da 
campanha é o cantor Gabriel 
Diniz, intérprete da música Je-
nifer, que promete ser o hit dos 
blocos carnavalescos no Brasil. 
As peças publicitárias, segundo 
o governo federal, serão vei-
culadas na TV, na internet, no 
rádio, em veículos impressos, 
aeroportos e outdoors até 5 
de março.

“Tenho certeza que a Jenifer 
pode até fazer umas paradas, 
mas a Jenifer pede sempre para 
usar a camisinha”, brincou o 
ministro, ao citar trechos da 
música (ABr).
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A previsão da pesquisa é 

cobrir 213 milhões de pessoas.



Página 2

Geral
São Paulo, sábado a segunda-feira, 23 a 25 de fevereiro de 2019

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Qual a melhor 
estratégia para

a minha empresa?

Muito tem se falado 

sobre inovação. Mas, 

como realmente colocá-

la em prática? Antes de 

mais nada, precisamos 

entender o que é 

inovação e quais são 

suas vertentes

O tema anda tão em 
evidência que já existe 
até uma norma ISO de 

inovação, a 56.002. E, segun-
do ela, inovação é o ato de 
mudar ou alterar as coisas, 
introduzindo novidades que 
gerem diferencial em um 
produto, processo ou mesmo 
em uma empresa. Na gestão, 
a inovação tem o objetivo de 
melhorar a companhia. São 
práticas que buscam cultivar 
ideias para gerar resultados, 
com base na solução de proble-
mas, viabilidade econômica e 
sustentável e lucro fi nanceiro 
para a empresa. 

Basicamente, existem dois 
tipos de inovação:

. Incremental - ela repre-
senta pequenas melhorias 
em algo que já existe. Por 
exemplo, a Google está sempre 
melhorando seus algoritmos, 
trabalhando em cima de algo 
que já existe, sem mudar nada 
drasticamente. É essa a ideia, 
mudar partes para melhorar o 
todo, crescendo aos poucos. 
Por vezes, vemos uma grande 
mudança em decorrência de 
várias pequenas alterações, 
mas isso não é uma regra. Esse 
tipo de inovação é focada no 
aprimoramento e demanda 
muito mais atenção ao coti-
diano.

. Disruptiva - essa é a 
inovação que ficou famosa 
e vem ganhando manchetes 
na mídia. Trata-se de uma 
quebra de paradigmas, uma 
coisa completamente nova, 
que muda drasticamente o que 
existia antes. Um bom exemplo 
são os aplicativos de táxi, que 
simplesmente acabaram com o 
velho hábito de estender a mão 
para chamar um motorista. 
Obviamente, uma inovação 
disruptiva pode surgir de uma 
série de inovações incremen-
tais, mas ela também pode 
surgir do zero. Todos parecem 
se encantar com esse tipo de 
inovação, mas ela demanda 

uma cultura muito mais cria-
tiva e mentes mais aguçadas. 

A partir desses tipos de ino-
vação, temos dois métodos que 
se desdobram deles:

. Inovação fechada - o tra-
balho se foca em quem já está 
na empresa, os funcionários. 
A Apple costuma trabalhar 
muito assim, pois eles têm 
um departamento focado em 
inovar desde muito tempo. Por 
vezes, outros departamentos 
nem sabem o que se está sen-
do feito, devido ao alto sigilo. 
Eles buscam inventar algo 
que pertença exclusivamente 
à empresa.

. Inovação aberta - nesse 
formato, a empresa busca 
ajuda de quem é de fora, 
como clientes, consultorias, 
entidades de classe, etc. Es-
tes trazem inputs para ajudar 
no desenvolvimento de ino-
vações. As informações são 
compartilhadas e produzidas 
em conjunto.

Os métodos podem servir a 
ambos os tipos de inovação. A 
técnica aberta lembra muito o 
modo de produção da China, 
que culturalmente não se 
incomoda com cópias de seus 
produtos. Eles buscam a com-
petição através da melhoria 
constante. Para eles, copiar é 
uma honra, uma homenagem, 
que reconhece a qualidade do 
que foi copiado, bem diferente 
do mindset ocidental que en-
xerga isso como um plágio e 
não como uma “homenagem”. 

Já o método fechado, lembra 
mais o estilo ocidental, onde 
o registro de patentes que 
garantam o monopólio daquele 
mercado parece a fonte mais 
segura de dar continuidade à 
empresa. Não há jeito melhor 
ou pior. Há aquele que mais 
se adapta à sua empresa. 
Essas metodologias servem 
como guias para escolher uma 
maneira de enxergar a gestão. 
Ambos trazem resultados. 

Basta entender o que você 
precisa e como quer progre-
dir daqui para frente. Não há 
antagonismo, e sim progresso 
paralelo. Em inovação, o único 
erro é fi car de braços cruzados.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da Palas, consultoria em 
gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)
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que entre setembro de 2017 e agosto de 
2018, a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil) emitiu 4.154.250 de 
certifi cados digitais. O número é 21,8% 
maior que o registrado no mesmo período 
entre 2016 e 2017.  Em 2018, a ICP-Brasil 
emitiu pela primeira vez mais de 4 milhões 
de certifi cados em um único ano e a esti-
mativa é que o mercado brasileiro dobre 
de tamanho até 2020. 

(*) É CEO da Soluti, empresa especializada em 
segurança e certifi cação digital.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGDP – Lei nº 13.709/2018), que estabele-
ce regras para o tratamento de informações 
de pessoas físicas por outros indivíduos e 
por pessoas jurídicas, de Direito Público 
ou de Direito Privado. 

De acordo com a legislação, o processo de 
digitalização deverá ser realizado de forma 
a assegurar a integridade, a autenticidade 
e a confi dencialidade do documento digital, 
por meio da utilização de um certifi cado 
digital emitido no âmbito da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) 
ou outro padrão legalmente aceito. Com 
isso, os prontuários físicos, em papel, pode-
rão ser destruídos após a sua digitalização, 
porém, eles deverão passar por análise 
obrigatória de uma comissão permanente 
de revisão de prontuários e avaliação de 
documentos, especifi camente criada para 
essa fi nalidade. 

Devido aos benefícios que o certifi cado 
digital fornece ao mercado, seu crescimen-
to se dá não apenas na área da saúde, mas 
em diferentes segmentos. Prova disso é 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Startups e empreendedores têm até o dia 1º 
para inscrever suas ideias em desafi o
@Hoje, as tintas da AkzoNobel já ajudam a limpar o ar, suportam 

o calor extremo, reduzem a perda e consumo de combustível e 
lidam até com as condições em Marte. Mas a empresa holandesa, que 
no Brasil é detentora de marcas como Coral, Sikkens e International, 
quer ir além. Por isso, a companhia acaba de abrir inscrições para o 
desafi o global “Paint the Future”, cujo objetivo é criar oportunidades 
de negócios sustentáveis em colaboração com startups, scale-ups, 
institutos de pesquisas e empreendedores. A AkzoNobel quer com-
binar sua escala global, conhecimento e expertise com as soluções 
geniais de empresas em estágios iniciais e visionários, trazendo 
mais tecnologia e inovação ao universo de tintas e revestimentos 
(letspaintthefuture.com.).  

Ganhou o Open Innovation Contest
@AA vencedora brasileira do Open Innovation Contest, competi-

ção global de startups promovida pela everis, multinacional de 
consultoria que oferece soluções de estratégia, negócios e serviços 
TI, em parceria com a NTT DATA, grupo ao qual pertence, foi a 
TNH Health.   A TNH Health é uma startup brasileira que utiliza 
chatbots impulsionados com inteligência artifi cial para engajar, 
educar e monitorar a saúde de milhares de pacientes por meio de 
conversas on-line. Seus robôs interagem por meio de mensagens 
de texto, via SMS, Facebook, Google RCS e aplicativos. O princi-
pal foco da TNH Health é oferecer soluções para que os cuidados 
com a saúde física e emocional dos brasileiros sejam realizados 
mesmo à distância. 

Vinícius Sousa (*)

Hoje, a medicina conta com inovações 
que revolucionaram completamen-
te a condução dos tratamentos, as 

políticas preventivas, a interação entre 
médico e paciente e, sobretudo, a gestão 
da saúde propriamente dita. Seguindo essa 
tendência, recentemente foi sancionada 
a Lei nº 13.787/2018, que dispõe sobre 
a digitalização e a utilização de sistemas 
informatizados para a guarda, o armaze-
namento e o manuseio de prontuário de 
paciente.  

O Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP) é um sistema de certifi cação digital 
eletrônico em que o histórico clínico do 
paciente fi ca armazenado. O PEP pode ser 
usado na Troca de Informações na Saúde 
(TISS) e também na entrega da DMED 
(Declaração de Serviços Médicos e da Saú-
de) à Receita Federal pelos prestadores de 
serviços médicos e de saúde, operadoras 
de plano privado de assistência à saúde.  A 
norma prevê a observância obrigatória da 

Prontuário eletrônico promove 
segurança e agilidade na área da saúde
A tecnologia vem transformando a realidade profi ssional em diversos setores, e a área da saúde certamente é uma das 
mais impactadas

Mariana Tokarnia/Agência Brasil

Um móvel de madeira 
posicionado ao lado da 
mesa reúne gavetas de 

borboletas e mariposas. Ao 
todo, são 2 mil insetos que fo-
ram doados ao Museu Nacional 
do Rio de Janeiro para ajudar 
na reconstrução do acervo, 
destruído por um incêndio de 
grandes proporções, em setem-
bro do ano passado.

“Vejam, borboletas de asas 
verdes, elas são muito raras. E 
esta, é a maior espécie de mari-
posa encontrada no Brasil”, diz 
Luiz Cláudio, enquanto exibe 
orgulhoso a coleção. Ele é fi lho 
de Victor Stawiarski, professor 
de biologia, que por 30 anos, 
a partir de 1940, deu aula no 
Museu Nacional. Os insetos, 
paixão do pai que faleceu em 
1979, foram coletados tanto 
pelo pesquisador quanto pelo 
médico no Rio de Janeiro, Pa-
raná e Pará. 

O material que está na casa do 
médico era usado pelo pai nas 

Para o doador, o médico Luiz Cláudio Stawiarski, “o principal 

objetivo de expor os insetos é despertar o amor à natureza”.

A Agência de Exploração 
Aeroespacial do Japão (Jaxa) 
anunciou que ocorreu com 
êxito o pouso da sonda espa-
cial Hayabusa 2 no asteroide 
Ryugu, na primeira etapa 
da sua missão de coletar 
amostras de rocha no corpo 
celeste. A Jaxa informou que 
o equipamento pousou no 
asteroide às 7h29 de sexta-
-feira (22).

Partindo de uma altitude de 
20 mil metros, a Hayabusa 2 
iniciou a descida em direção 
à superfície de Ryugu pouco 
depois das 13h. O destino era 
uma estreita área de pouso 
com 6 metros de diâmetro. 
Quando estava a 500 metros 
da superfície do asteroide, 
a sonda mudou para modo 
automático de pouso.

A Hayabusa 2 está equipada 

Imagem simulada da Sonda espacial Hayabusa 2

no asteroide Ryugu.
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Colecionador brasiliense doa 2 mil 
insetos ao Museu Nacional do Rio

A sala de jantar do médico Luiz Cláudio Stawiarski está tomada por insetos. Sobre a mesa, quadros 
entomológicos exibem as mais variadas formas de aranhas, besouros e libélulas

grandes, quase do tamanho de 
um punho fechado, e outros 
pequenos, menores que a 
falange de um dedo. O que en-
canta neles, explica o médico, 
não é a armadura, mas a leveza 
que escondem. “Você custa 
a imaginar que eles possam 
voar. A parte de fora parece 
uma armadura. Mas quando 
levanta, você vê a asa, fi ninha. 
Isso é um contrassenso, como 
é que se sustenta?”, intriga-se.

Segundo a professora do de-
partamento de entomologia da 
UFRJ, Marcela Monne, o acervo 
de insetos do Museu Nacional 
era referência no país e interna-
cionalmente. Desde o incêndio, 
Marcela conta que recebe men-
sagens de pessoas que querem 
aprender a coletar insetos para 
ajudar a reconstruir o acervo. 
Ela esclarece, no entanto, que 
a coleta não pode ser feita por 
amadores. Para isso, é necessá-
rio ter autorização do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade.

aulas que dava. Além desses, o 
biólogo havia coletado centenas 
de outros, que faziam parte do 
acervo do Museu Nacional. 

O principal objetivo de expor 
os insetos é despertar o amor 
à natureza. Ao lado do marido, 
Luiza Stawiarski, concorda. 
Professora aposentada, ela fez 
cursos com o sogro, no Rio de 
Janeiro. Dele, ganhou dois qua-

dros. O preferido exibe insetos 
que se camufl am na natureza. 
Entre eles, uma borboleta 
com olhos de coruja nas asas 
e outras com asas que imitam 
folhas secas. “Elas têm inclusi-
ve partes que parecem folhas 
quebradas”, mostra Luiza. Os 
quadros também serão doados.

O preferido de Luiz Cláudio 
é outro, o dos besouros: alguns 

Sonda japonesa pousa em asteroide
a 300 milhões de km da Terra

com um aparelho de coleta de 
rochas com cerca de 1 metro de 
comprimento, que se estende 
da sua base para entrar em con-
tato com a superfície do corpo 
celeste. O aparelho foi proje-
tado para lançar projéteis na 
superfície do asteroide e, com 
a agitação resultante, coletar 
as rochas. A Jaxa declarou que 
um dos projéteis foi disparado 
a contento. A equipe do centro 
de controle da Jaxa, situado 
perto de Tóquio, comemorou 
muito quando se confi rmou o 
sucesso do pouso.

Após a conclusão dos passos 
programados, a Hayabusa 2 
deverá retornar a uma altitude 
de 20 mil metros do asteroide 
e preparar, então, o pouso 
seguinte. A Jaxa planeja mais 
uma ou duas tentativas de 
coleta de rochas antes que a 

sonda se afaste defi nitivamen-
te de Ryugu. A Hayabusa 2 
iniciou a sua jornada em 2014 
e, em junho do ano passado, 
se aproximou do espaço em 

torno do asteroide, distante 
300 milhões de quilômetros 
da Terra. O retorno da sonda 
à Terra está previsto para o 
fi nal de 2020 (ABr).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e
Leilõesneste jornal, consulte sua agência de

confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
        3106-4171www.netjen.com.br

Sucesso: consistência 
e frequência
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A todo momento, alguém 

está sendo elogiado 

pelo excelente trabalho 

realizado

Aqui já deixo um ditado 
de que gosto muito: “O 
troféu só é recebido de-

pois de uma prova executada e 
ganha”. Não espere o reconhe-
cimento por algo que ainda é 
uma perspectiva de resultado. 
O potencial precisa e deve ser 
convertido em performance! 
O desempenho comprovado é 
que dará condições para que 
o líder avalie um aumento de 
salário, uma promoção para 
sua carreira, um prêmio ou 
palavras de elogios.

Dessa forma, a receita da ex-
celência vem acompanhada de 
ingredientes como interesse, 
atenção, disciplina, responsa-
bilidade e, como toque fi nal, a 
diferenciação. Para construir 
seu nome, e ele se tornar um 
dia uma marca de sucesso, 
outros aspectos devem ser 
considerados.

Vou focar aqui na “consistên-
cia e frequência”. Essas duas 
palavrinhas tiram de cena a 
famosa sorte! Ela apenas ajuda, 
às vezes.

Cada pessoa tem uma ma-
neira, um estilo, uma forma de 
desenvolver suas atividades, e 
é por isso que alguns se des-
tacam tanto em suas carreiras. 
Consistência e frequência 
fazem parte daquela pessoa 
que a gente tem certeza de 
que realizará um excelente 
trabalho. Historicamente con-
tribui com alto valor agregado. 
É intrínseco, é dela! Alguém 
que consistentemente e siste-
maticamente vai além – se não 
sabe, descobre, vai atrás –, e 
um líder se percebe, às vezes, 
dependente dele por sua fan-
tástica qualidade de trabalho. 

Esses profi ssionais certa-
mente desenvolvem metodo-
logia e processos próprios de 
trabalho, tão fundamentais 

para compor o sucesso. Ter um 
comportamento que envolva 
palavra – diz que vai fazer e 
faz, afi rma que vai mandar e 
manda. Um indivíduo aten-
cioso, bem-humorado, aberto, 
ouvinte, dispõe de característi-
cas que fazem total diferença. 
Isso faz com que as outras 
pessoas tenham a certeza de 
que podem contar com ele, 
do quanto ele está pronto para 
atender algo com urgência e 
sem aviso prévio.

Dia a dia se constrói uma 
imagem. Em algum momento o 
sucesso chega para você como 
um presente, mas na verdade 
tudo começou anos atrás, 
pouco a pouco, dia após dia, 
assumindo a responsabilidade 
de algo que você não dominava. 
Precisou aprender um idioma, 
ou mais de um, participar de 
reuniões com pessoas que 
você não conhecia e ainda 
defender um tema sensível, 
fazer apresentações para um 
grande público, e tantas outras 
atividades que ao olhar para o 
passado você percebe o quanto 
caminhou, o quanto tudo que 
você viveu o trouxe até o dia 
de hoje.

Consistência e frequência 
são preponderantes para que 
você brilhe, ganhe o espaço 
desejado, tenha muita atenção 
dos outros e, por fi m, obtenha 
o reconhecimento que deseja. 
Para quem ainda não chegou 
ao estágio de sucesso que 
espera, recomendo fazer uma 
autoavaliação bem profunda, 
criar um plano de trabalho e 
executá-lo.

Para fi nalizar, compartilho 
um vídeo de Simon Sinek, 
autor britânico-americano, 
palestrante motivacional e 
consultor organizacional, do 
qual admiro a forma clara com 
que trata o tema.

(*) - É diretora de Marketing e 
Alianças da Service IT, integradora 

de soluções e serviços de TI 
especializada em outsourcing e 

consultoria.

Elaine Póvoas (*)

A - Língua Portuguesa
O Itaú Social e o Ministério da Educação lançaram a 6ª edição da Olimpí-
ada de Língua Portuguesa. Os professores das redes públicas estaduais 
e municipais podem se inscrever até o dia 30 de abril. O evento objetiva 
apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas 
de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do ‘Escrevendo 
o Futuro’, os professores realizam ofi cinas de produção de texto com os 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. O 
tema do concurso é “O lugar onde vivo”, um estímulo à refl exão sobre as 
realidades locais. Para que professores e alunos participem, é necessário 
que a secretaria de educação – municipal ou estadual – faça a inscrição 
por meio do site: (www.escrevendoofuturo.org.br).

B - Segurança no Trânsito
O Maxilabor Diagnósticos, laboratório de análises toxicológicas, desen-
volveu o Kit Presto Saliva Sem Álcool®, já registrado na Anvisa, com 
índice de 99% de precisão e capaz de atender a legislação, pois engloba 
o confi rmatório e a contraprova obtido no mesmo instante da coleta. 
Em aproximadamente 3 minutos detecta se houve consumo de drogas 
ou medicamentos capazes de comprometer a capacidade de direção. O 
produto detecta dezenas de substâncias, mas principalmente uma classe 
de substâncias de drogas ilícitas como: maconha, cocaína, anfetamina, 
metanfetamina e opioides, às quais englobam medicamentos de pres-
crição. Outras informações no site: (www.maxilabor.com.br).

C - Incorporação Imobiliária
Estão abertas as inscrições para um dos tradicionais cursos da Uni-
versidade Secovi, Incorporação Imobiliária. Dirigida a empresários, 
gerentes de incorporação, engenheiros, arquitetos, gerentes de vendas e 
investidores, a iniciativa chega à 14ª turma, que acontece de 11/3 a 12/6. 
Além do alto nível dos alunos que participam, favorecendo um excelente 
networking, outro grande diferencial do curso é o corpo docente. “O 
conteúdo é objetivo, denso e baseado na experiência de profi ssionais 
atuantes no setor”, comenta o docente Carlos Borges, vice-presidente 
de Tecnologia e Sustentabilidade do Secovi-SP e diretor-presidente da 
incorporadora Tarjab. “Como professor, sempre tive uma experiência 
muito gratifi cante de troca de informações e interação com os alunos”. 
Mais informações: (www.universidadesecovi.com.br).

D - Imobiliário e Turístico
Pensar e debater soluções jurídicas para o desenvolvimento dos mer-
cados imobiliário e turístico, envolvendo assuntos como timeshare, 
multipropriedade, hotelaria, comunidades planejadas, loteamentos 
e desenvolvimento urbano. É com esse propósito que a Associação 
para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT Brasil) 
promove a 8ª edição do ADIT Juris, nos dias 1 e 2 de abril, no Majestic 
Palace Hotel, em Florianópolis. Reunindo os maiores desenvolvedores 
dos mercados imobiliário e turístico do país, escritórios jurídicos e advo-
gados, o Seminário esclarecerá questões práticas, discutindo estratégias 
e apresentando soluções para estes segmentos. O evento coloca em 
debate questões que, na maioria das vezes, ainda não estão previstas 
na legislação nacional. Mais informações: (www.adit.com.br/aditjuris). 

E - Alfabetização Plena
O Instituto Ayrton Senna e a Fundação Banco do Brasil anunciaram uma 
parceria com foco na alfabetização plena de milhares de crianças brasileiras. 
Dessa forma, além de garantir que os alunos possam ler, escrever e contar 
adequadamente, os projetos também buscarão desenvolver competências 
como colaboração, curiosidade e autoconfi ança, conhecidas como socioe-
mocionais, garantindo-lhes o desenvolvimento integral. O acordo deverá 
benefi ciar cidades em mais de dez estados, de quatro regiões brasileiras, 
por meio da formação de cerca de dois mil educadores que atuam nas 
redes públicas municipais e que poderão impactar quase 300 mil crianças. 
Saiba mais em  (http://tecnologiasocial.fbb.org.br).  

F - Startups de Sucesso
Estudantes brasileiros podem inscrever seus projetos para concorrer na 17ª 
edição da Imagine Cup – competição global da Microsoft que transforma 
projetos acadêmicos em startups de sucesso. As etapas serão realizadas 
online. Somente a grande fi nal será presencial. O Brasil concorrerá na ca-
tegoria Américas (do Norte, Central, do Sul e Caribe), cujo vencedor, que 
irá concorrer a grande fi nal mundial, será anunciado em abril. A iniciativa 
da Microsoft conecta estudantes de todo o mundo e fornece ferramentas, 
recursos e experiências que transformem ideias inovadoras em realidade. 
Inscrições e mais informações: (https://www.imaginecup.com/). 

G - São Paulo e Porto
A TAP vai aumentar o número de voos semanais entre São Paulo e Porto, 

em Portugal, a partir de junho, passando a ter três frequências entre as duas 
cidades. Os voos entre São Paulo e Porto vão realizar-se às terças, quintas 
e sábados. Além disso, a TAP também inaugura este ano mais três rotas a 
partir do Porto para a Europa: Bruxelas, Lyon e Munique, representando um 
aumento de 34% de frequências diretas do Porto à Europa, em comparação 
com o ano passado. Este investimento da TAP no reforço e lançamento de 
novas rotas a partir do Porto faz parte do projeto de modernização e aquisição 
de novas aeronaves. A TAP receberá 37 novos aviões até ao fi nal deste ano e 71 
até 2025. Os bilhetes para estes voos já estão à venda em (www.fl ytap.com).

H - Inovação e Tecnologia
Grandes nomes do mercado de inovação e tecnologia já confi rmaram presença 
na Oiweek SciBiz, que começa nesta segunda (25) e vai até quinta-feira (28), 
na USP Campus Cidade Universitária. Terá uma  programação que inclui 
palestras e workshops com executivos de grandes empresas, como Yellow, 
Nubank, GymPass, TruckPad, Natura, Braskem, iFood, Cemig e Matera. É o 
maior evento de inovação aberto do país, reunindo a comunidade de inovação 
para discutir os rumos do setor e estimular as conexões e negócios dentro 
desse ecossistema, aproximando profi ssionais de áreas como digitalização, 
robotização, inteligência artifi cial, manufatura avançada, big data, IoT, drones, 
biotecnologia e tendências que estão mudando a estrutura do mercado e da 
sociedade. Veja em: (http://www.oiweekscibiz.com/agenda.html). 

I - Cordas Musicais
Potencializando o DNA ítalo-americano, a Mazzaferro4 - Innovation for 
you -, principal referência em soluções a partir de fi os da América Latina, 
chega ao mercado com marca própria de cordas musicais de alta per-
formance. Hyper.PRO une a alta qualidade em fi os de nylon produzidos 
pela empresa, e que garantem o som agudo, às cordas revestidas em 
metal – som grave – de uma mais tradicionais fabricantes mundiais de 
cordas musicais, a La Bella - com sede nos Estados Unidos. No segundo 
semestre de 2018, um teste cego, realizado com outras cinco marcas 
concorrentes, comprovou que a Hyper.PRO dura até 58 vezes mais que 
as outras cordas analisadas, sem que fosse identifi cada a perda do timbre 
e da sonoridade. Outras informaçõesem: (www.hyperprostrings.com.br). 

J - Banco Plastic Free 
O Santander anunciou hoje a decisão de ser o primeiro banco plastic 
free do País. O plano prevê, no primeiro momento, atacar o consumo 
chamado de single use, que vai de copos de água e café a garrafas, e 
representa 73% do total de plástico utilizado a cada ano pela instituição, 
ou 207 toneladas. O fi m do uso de descartáveis começará, neste ano, 
pelas áreas administrativas, e, até o fi m de 2020, a medida será aplicada 
a toda a rede de cerca de 3,5 mil agências e pontos de atendimento do 
Banco. O plano de redução do uso de plástico pela instituição fi nanceira 
foi desenvolvido por 13 profi ssionais do programa Young Leaders, que 
elege jovens executivos para passar por um conjunto de treinamentos 
e endereçar temas estratégicos da organização.
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A Declaração de Imposto 
da Pessoa Física deve ser 
entregue entre 7 de março 
e 30 de abril de 2019, pela 
Internet. As regras para a 
entrega da declaração anual 
estão em Instrução Norma-
tiva da Receita, publicada 
sexta-feira (22) no DOU. 
Está obrigada a apresentar 
a declaração a pessoa física 
residente no Brasil que, no 
ano-calendário de 2018 te-
nha recebido rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste 
na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70 ou 
tenha recebido rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40 mil.

Deve declarar ainda quem 
obteve, em qualquer mês, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito 
à incidência do imposto ou 
realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas. 
Também, quem passou à 
condição de residente no 
Brasil em qualquer mês e 
nessa condição encontrava-se 

Quem não entregar a declaração está sujeito à multa

de 1% ao mês.

Confi ança do 
consumidor recua 0,5 
ponto em fevereiro

O Índice de Confi ança do 
Consumidor (ICC), medido 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), recuou 0,5 ponto de 
janeiro para fevereiro deste ano 
e chegou a 96,1 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. 
Essa foi a primeira queda de-
pois de quatro meses de altas, 
quando o aumento acumulado 
chegou a 13,5 pontos. A queda 
foi provocada por um recuo na 
confi ança dos consumidores em 
relação aos próximos meses. 

O Índice de Expectativas 
diminuiu 1,7 ponto, para 109 
pontos, devido principalmen-
te ao grau de otimismo com a 
situação fi nanceira das famílias 
nos próximos meses, que caiu 
5,7 pontos. O Índice de Situação 
Atual, que mede a confi ança no 
momento presente, por outro 
lado, manteve a trajetória de 
alta pelo quarto mês consecuti-
vo ao subir 1,3 ponto, para 78,1 
pontos, atingindo o maior nível 
desde abril de 2015 (78,9).

O indicador sobre a situação 
econômica subiu 1,2 ponto, e 
aquele que mede a percepção 
em relação às fi nanças fami-
liares aumentou 1,5 ponto. 
Segundo a economista da FGV, 
Viviane Seda Bittencourt, as 
previsões dos consumidores 
sobre economia e situação 
financeira das famílias, que 
atingiram níveis próximos ao 
máximo da série em janeiro, 
recuaram em um movimento 
aparentemente normal depois 
da onda de otimismo que se 
seguiu ao período eleitoral.

A intenção é que as 
empresas façam auto-
controle da qualidade 

e integridade dos seus pro-
dutos antes de levá-los aos 
mercados interno e externo. 
As inspeções em diferentes 
cadeias produtivas incluem 
melhor gestão de processos 
nas propriedades das lavouras 
e de criação de animais; fi sca-
lização dos insumos utilizados, 
na etapa de transformação in-
dustrial e de comercialização.

Segundo a ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, as 
empresas deverão adotar 
protocolos mais rígidos de 
inspeção direta. “No sistema de 
autocontrole, o empresário fi ca 
responsável pela qualidade do 
produto que fabrica e comer-
cializa, e o Estado fi scaliza”, 
afi rmou a ministra, ao garantir 
que o auditor fi scal “continuará 

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

O conselho de administração da 
empresa italiana TIM aprovou na 
última quinta-feira (21) o plano 
industrial para o triênio 2019-2021, 
que tem como objetivo relançar 
a operação na Itália e reduzir a 
dívida para 22 bilhões de euros. 
O plano, apresentado pelo CEO 
Luigi Gubitosi, é o primeiro ela-
borado sob o comando da gestora 
norte-americana Elliott, que no ano 
passado venceu a briga com o grupo 

francês Vivendi, maior acionista da 
companhia, pelo controle do con-
selho. O projeto industrial da TIM 
também fala em “reforçar” a fi lial no 
Brasil, “explorando oportunidades 
de crescimento e prosseguindo 
a migração para o pós-pago”. A 
matriz italiana espera um cresci-
mento de 3% a 5% nas receitas com 
serviços na operação brasileira em 
2019, já desconsiderando o fator 
câmbio (ANSA).

D
iv

ul
ga

çã
o/

In
te

rn
et

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Agricultura prepara medida provisória 
que muda inspeção sanitária

O governo vai editar uma MP modifi cando a inspeção sanitária de alimentos de origem vegetal e animal 
e de produtos agroindustriais, como celulose e álcool

“O Brasil cresceu muito, a nos-
sa economia no agronegócio é 
gigante e não temos mais como 
fazer esse controle diário, mas 
nós podemos fazer ele bem 
feito”. Para Tereza Cristina, 
“o maior responsável por esse 
patrimônio de segurança é 
o dono da marca. O empre-
sariado está consciente e o 
ministério também”, disse.

De acordo com o secretário 
de Defesa Agropecuária do 
ministério, José Guilherme 
Leal, “pensar em autocontrole 
é conferir responsabilidade ao 
agente econômico da produ-
ção, que deve ter capacidade 
de controlar seus processos, 
seus produtos – pensando 
em qualidade e segurança, 
cabendo regular a verifi cação 
da conformidade por diversos 
meios, entre eles a auditoria e 
fi scalização” (ABr).

responsável pela fi scalização, 
porém, de forma mais ágil e 
moderna, sem a necessidade 
de estar presente diariamente, 
acompanhando a atividade 

rotineira das empresas”. 
Na avaliação da ministra, o 

autocontrole tem que estar em 
todas as cadeias produtivas em 
que o ministério é responsável. 

Declaração do IR deve ser entregue 
entre 7 de março e 30 de abril

em 31 de dezembro ou quem 
optou pela isenção do Imposto 
sobre a Renda incidente sobre 
o ganho de capital auferido na 
venda de imóveis residenciais 
cujo produto da venda seja apli-
cado na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no País, 
no prazo de 180 dias.

No caso da atividade rural, 
deve declarar quem obteve 
receita bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 ou pretenda 
compensar, no ano-calendá-
rio de 2018 ou posteriores, 
prejuízos de anos-calendário 

anteriores ou do próprio ano-
-calendário de 2018. Também 
deve declarar quem teve em 
teve, em 31 de dezembro, a 
posse ou a propriedade de 
bens ou direitos, inclusive ter-
ra nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil.

Quem não entregar a de-
claração está sujeito à multa 
de 1% ao mês-calendário ou 
fração de atraso, lançada de 
ofício e calculada sobre o total 
do imposto devido nela apu-
rado, ainda que integralmente 
pago (ABr).

Novo plano industrial da TIM 
fala em ‘reforçar’ Brasil
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Esperança de um 
Brasil melhor

Iniciamos no Brasil um 

novo ciclo, com a posse 

de um novo governo. 

Para a indústria de 

transformação brasileira 

este ciclo que está se 

encerrando não traz 

boas recordações

A abertura comercial 
do governo Collor não 
resultou em mais com-

petitividade dos bens e ser-
viços brasileiros, e a adesão 
do governo FHC às teses do 
“Consenso de Washington” 
com a abertura financeira 
e a atração de capitais es-
trangeiros, via juros altos e 
consequente câmbio baixo, 
ajudou a aumentar o processo 
de desindustrialização.

Como resultado, neste  pe-
ríodo, tivemos uma redução, 
para cerca da metade, do peso 
da indústria de transformação 
no PIB, uma perda de parti-
cipação dos manufaturados 
nos mercados externos, a 
reprimarização da economia 
e uma crescente dependência 
de commodities. Coincidência 
ou não, o crescimento médio 
brasileiro nestas décadas foi 
consistentemente menor do 
que o do mundo como um todo.

Esta redução do peso da 
indústria de transformação 
no PIB, certamente, tem mui-
to a ver com o crescimento 
medíocre do país nas quatro 
últimas décadas mas seu efei-
to não se resume somente ao 
baixo crescimento econômico. 
Uma indústria menor e menos 
diversifi cada aumenta nossa 
dependência externa de bens 
e serviços avançados, reduz 
nossa soberania e enfraquece 
o papel  do Brasil na economia 
e política mundiais.

Ainda que, ao longo destes 
anos, tenhamos obtidos avan-
ços signifi cativos na redução 
da pobreza e em conquistas 
sociais, a indústria, que foi acu-
sada de ter vivido de subsídios 
e até de “bolsa empresário”, 
não tem o que comemorar ao 
fi m do presente ciclo.

A agenda do governo Jair 
Bolsonaro, pode, de forma mui-
to simplifi cada, ser resumida 
em duas diretivas principais: 
de um lado um forte aumento 
da concorrência, via abertura 
comercial e fi nanceira e via 
desregulamentação e, de outro 
lado, uma sensível redução do 
tamanho do estado, através de 
privatizações e da limitação de 
sua capacidade de gastar, com 
o uso de instrumentos como a 
lei do teto.

Nos, da indústria, damos as 
boas vindas a ampla desre-
gulamentação, à melhoria do 
ambiente de negócios, ao au-
mento da segurança jurídica e 
a uma crescente concorrência, 

fatores essenciais num regime 
capitalista. Entretanto, para 
que esta concorrência seja 
saudável, é imprescindível es-
tabelecer, a priori, a isonomia 
nas condições de competição 
tanto no mercado interno 
quanto com relação a nossos 
concorrentes externos.

Entendemos assim que a 
abertura será bem vinda desde 
que o setor fi nanceiro dispo-
nibilize crédito abundante a 
custos assemelhados aos de 
nossos concorrentes, o gover-
no implemente uma reforma 
tributária que reduza a carga 
sobre a indústria e o custo 
de administrar os impostos 
e desonere completamente 
investimentos e exportações 
além de reduzir a volatilidade 
do câmbio e dos fl uxos de 
capitais especulativos.

Se o próximo governo for 
por este caminho, ou seja, da 
implementação simultânea 
de uma agenda de compe-
titividade, há fortes razões 
para esperar não somente 
uma retomada sustentada do 
crescimento econômico mas 
um fortalecimento da indús-
tria com a construção de um 
parque industrial moderno, 
sofi sticado e diversifi cado ca-
paz de avançar em direção ao 
novo paradigma da manufatura 
avançada.

O Brasil que está, hoje, 
entre as dez maiores econo-
mias mundiais e estará entre 
as primeiras cinco, em 2050, 
segundo projeções de consul-
torias internacionais quer e 
poderá ser, um ator importante 
nas relações internacionais. 
Para tanto é essencial ter uma 
indústria forte e competitiva 
capaz de garantir, além de 
nossas seguranças alimentar 
e energética, também a segu-
rança militar num mundo que 
deverá ser multipolar e mais 
complicado.

A Selic e inflação estão 
baixas pela primeira vez em 
décadas e iniciamos uma 
retomada cíclica, ainda que 
lenta. O cenário internacional 
está menos ameaçador, após o 
início de entendimentos entre 
os Estados Unidos e a China 
sobre a guerra comercial, e 
as notícias de que os juros 
americanos subirão menos do 
esperado.

Se o futuro governo fi zer 
a reforma da previdência e a 
tributária voltaremos a crescer 
decentemente já nesse ano que 
se inicia e temos a certeza que 
voltaremos a criar um ciclo 
virtuoso de crescimento, com 
muita esperança de viver um 
Brasil melhor.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ – 
Associação Brasileira da

Indústria de Máquinas.

João Carlos Marchesan (*)

A Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), 
principal entidade representa-
tiva do setor varejista nacional, 
vem a público manifestar apoio 
à proposta da Nova Previdên-
cia, apresentada ao Congresso 
Nacional. A CNDL administra 
o Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). Atua 
institucionalmente em nome de 
500 mil empresas, que juntas 
representam mais de 5% do PIB 
brasileiro, geram 4,6 milhões 
de empregos e faturam R$ 340 
bilhões por ano. 

“Entendemos que os prin-
cipais pontos do projeto res-
pondem aos anseios de toda 
a sociedade brasileira”, avalia 
José César da Costa, presidente 
da CNDL. O atual sistema previ-
denciário é comprovadamente 
injusto, desigual e insustentá-
vel, resultando em um rombo 
aos cofres público que já supera 

os R$ 290 bilhões. Com as novas 
regras será possível obter uma 
economia de, pelo menos, R$ 
1 trilhão com ganhos fi scais ao 
longo dos próximos dez anos.

Um dos destaques do projeto 
é o tratamento mais igualitário 
para trabalhadores dos setores 
público e privado, incluindo 
as demais carreiras que deve-
rão seguir as mesmas regras. 
Outro ponto positivo é a uma 
contribuição mais justa e pro-
porcional aos rendimentos, 
elevando a contribuição daque-
les que ganham salários mais 
altos. Apoiamos que o projeto 
seja discutido com seriedade 
e transparência pelos parla-
mentares. Acreditamos que a 
Nova Previdência é o caminho 
certo para retomar a confi ança, 
aumentar os investimentos e 
retomar o crescimento eco-
nômico, de forma sustentável, 
para todo o país (AI/CNDL).

O pesquisador em Engenharia Aero-
espacial e Aeronáutica, João Luiz Fil-
gueiras de Azevedo, assumiu hoje (22) 
a presidência do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológi-
co (CNPq) com o desafi o de enfrentar a 
redução de recursos - um orçamento de 
quase R$ 300 milhões a menos na com-
paração com o disponível em 2018 -, que 
podem ameaçar inclusive o pagamento de 
bolsas a pesquisadores. Outro desafi o é 
o de trabalhar com uma equipe que tem 
fi cado mais enxuta ao longo dos anos.

“Vemos uma perda constante de pes-
soas, principalmente por aposentado-
rias. A cada dia temos que fazer mais 
com menos pessoas. As áreas técnicas 
e administrativas estão estressadas no 
limite e é urgente recompor o quadro 
de funcionários”, disse o pesquisador na 
cerimônia de posse em Brasília. Azevedo 
já iniciou um levantamento dos custos 
de manutenção do CNPq. O balanço 
será usado para um remanejamento de 
gastos para injetar o maior volume de 
dinheiro em pesquisas.

O novo presidente do CNPq destacou 
que o país precisa investir em pesquisa 
para atender à crescente demanda por 
inovação. “A pesquisa de base é funda-
mental. Não há inovação sem pesquisa 
prévia que gere o conhecimento neces-
sário”, alertou. O ministro da Ciência e 
Tecnologia, Marcos Pontes, reiterou a 
importância das pesquisas e pediu es-
forço para que a motivação pela ciência 
comece desde o ensino fundamental nas 
escolas e a reformulação de currículos 
(ABr).

O senador Alvaro Dias (Pode-
-PR) disse que somente a 
aprovação da reforma da Pre-
vidência não resolverá todos os 
problemas do país. Para ele, é 
necessário ter paciência para 
aguardar os próximos passos do 
governo. O senador reforçou, 
porém, a necessidade de se 
buscarem outras alternativas 
à crise econômica e social que 
o Brasil enfrenta.

Alvaro se mostrou preocupa-
do com o defi cit nas contas do 
governo e o rombo da dívida 
pública e defendeu a reforma 
do sistema financeiro como 
passo importante no combate 
às desigualdades. “A reforma 
do sistema fi nanceiro e a re-
estruturação dos mecanismos 
de gestão da dívida pública são 
ações indispensáveis ao governo 
federal, sob pena de manter, de 
apenas maquiar, no curto prazo, 

Senador Alvaro Dias (Pode-PR).

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, informou 
que vai conversar com os líde-
res partidários para decidir a 
melhor forma de acompanhar 
a tramitação da Reforma da 
Previdência na Câmara. Uma 
das possibilidades é a criação 
de uma subcomissão dentro 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Outra, seria 
a criação de uma comissão 
especial, com nove membros. 

Nas duas situações, o relator 
deve ser um senador membro 
da CCJ, que já fi caria como 
relator da matéria quando a 
proposta chegar ao Senado. 
Para Davi, essa interlocução 
com a Câmara será importante 
para agilizar a tramitação da 
proposta. “Vou conversar com 
os partidos e líderes para ver 
qual o melhor caminho, de 
forma que seja uma via de-
mocrática e que contemple 
todos os senadores”, decla-
rou o presidente. O líder do 
governo no Senado, senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), se disse otimista 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

As regras do modelo de capitalização para a nova Previdência serão defi nidas em lei complementar.

De acordo com o secre-
tário de Previdência, 
Leonardo Rolim, a ideia 

é que cada trabalhador tenha 
uma conta individual onde 
depositará suas contribuições 
e que também poderá receber 
contribuições dos emprega-
dores. É o modelo de capita-
lização, no qual o trabalhador 
recebe o que contribuiu mais 
os rendimentos. 

Para o deputado Glauber 
Braga (Psol-RJ), o sistema de 
capitalização não deu certo no 
Chile: “No Chile de Pinochet, 
que fez essa reforma, orien-
tado pelos “chicago boys” do 
senhor Milton Friedman, mais 
de 90% dos aposentados, se 
você faz a conversão para a 
moeda brasileira, ganham lá 
aproximadamente R$ 600. Com 
o salário mínimo no Chile, que 
também se convertido para 
a moeda brasileira, é de R$ 
1.200”, comparou Braga. 

Mas o secretário de Previdên-
cia, Leonardo Rolim, disse que 
haverá um mínimo a ser pago: 
“Um dos princípios gerais é a 
capitalização em regime de con-
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Municípios 
que abrigam 

presídios 
poderão ser 

compensados

Projeto em análise na 
Câmara dos Deputados 
pretende obrigar a União e 
os estados a implementar 
compensações financeiras 
aos municípios que abri-
gam unidades prisionais, 
devido aos impactos decor-
rentes dessas instalações. 
Os recursos serão oriundos 
do Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen).

Trata-se da reapresenta-
ção, pelo deputado Rubens 
Otoni (PT-GO), de propos-
ta aprovada em 2018 pela 
Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano e arquiva-
da ao final da legislatura 
passada, como determina 
o Regimento Interno. O 
texto insere dispositivos 
no Estatuto das Cidades 
que criou o Funpen. A 
compensação não poderá 
ser inferior a 1% do custo 
de implantação da unidade 
prisional, e os municípios 
deverão receber anual-
mente 0,5% da despesa de 
manutenção.

Entre outras fi nalidades, 
o dinheiro do Funpen deve-
rá ser utilizado para amplia-
ção da oferta de serviços 
públicos – especialmente 
saúde, educação e seguran-
ça pública – e em medidas 
que diminuam os proble-
mas apontados por estudos 
de impacto ambiental e de 
impacto de vizinhança. A 
proposta tramita em cará-
ter conclusivo e será ana-
lisada pelas comissões de 
Desenvolvimento Urbano; 
de Segurança Pública; de 
Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Secretário da Previdência 
defende modelo de capitalização
No anúncio da reforma da Previdência, o governo também propôs as bases para um novo modelo de 
capitalização que será opcional e apenas para os trabalhadores que estiverem entrando no mercado de 
trabalho após a sua regulamentação

tribuição defi nida. As pessoas 
vão receber na sua aposenta-
doria de acordo com o que ela 
contribuiu ao longo da sua vida 
laboral. Porém, tem a garantia 
do salário mínimo. Se a pessoa 
contribuiu pouco, não garantiu 
para receber o salário mínimo, 
vai ter um fundo solidário que 

vai garantir que essa pessoa 
receba pelo menos o salário 
mínimo”, disse.

As regras do sistema de capi-
talização ainda serão defi nidas, 
mas Rolim disse que também 
haverá a possibilidade de cria-
ção de um sistema de contas 
virtuais que teria a função de di-

minuir o custo de transição para 
o novo modelo. Neste sistema, 
as contribuições seriam geridas 
e registradas pelo Tesouro de 
maneira contábil; ou seja, não 
haveria a aplicação do dinheiro 
no mercado fi nanceiro, mas o 
trabalhador teria a garantia da 
rentabilidade (Ag.Câmara).

Acompanhamento da reforma da 
Previdência será tomada com líderes

com a tramitação da matéria 
no Congresso. Reiterou que a 
reforma da Previdência é, na 
visão do governo, essencial para 
o equilíbrio das contas públicas 
e para a geração de emprego. 

Alcolumbre afi rmou que tem 
acompanhado com apreensão 
a crise na Venezuela. Existe 
a preocupação com o forne-
cimento de energia elétrica 
para Roraima. “Qualquer país 
deveria concordar em receber 

essa ajuda humanitária. Davi 
ainda disse que conversou por 
telefone com o corregedor 
do Senado, Roberto Rocha 
(PSDB-MA), mas que não 
trataram de detalhes da inves-
tigação de uma possível fraude 
na eleição para presidente do 
Senado, no último dia 2. Davi 
disse que viu somente pela 
imprensa uma suspeita sobre 
o senador Mecias de Jesus 
(PRB-RR) - (Ag.Senado). 

País precisa de ‘outras reformas’, 
além da previdenciária

a situação das contas públicas 
do nosso país”, alertou.

O parlamentar informou que 
o seu partido vai se reunir para 
aprofundar as discussões em re-
lação à reforma previdenciária e 
sugerir melhorias. “Consideran-
do um cenário com esta reforma 
da Previdência realizada, fi ca 

a questão posta: os recursos 
que serão economizados serão 
utilizados de que forma? Serão 
utilizados para pagar juros da 
dívida pública e o custo elevado 
da máquina pública? Ou serão 
aplicados em investimentos 
como infraestrutura e educa-
ção?”, questionou (Ag.Senado).

Nova Previdência
é fundamental para 

retomada do crescimento

Pesquisador em Engenharia Aeroespacial assume CNPq

Reprodução/Internet



De que é melhor 

prevenir do que 

remediar todos sabem 

e a regra vale para 

uma série de aspectos 

que compõem nosso 

cotidiano e nossas vidas

No universo jurídico se 
diz que “é melhor um 
mau acordo, do que 

uma boa demanda”, sob a ótica 
de que melhor é buscar uma 
conciliação entre as partes, do 
que o reconhecimento de seus 
direitos por meio de ações ju-
diciais, ou seja, de certa forma, 
prevenindo-se o nascimento de 
uma demanda. Nesse sentido, 
a evolução da legislação foi evi-
dente, quando, na exposição 
de motivos do novo Código de 
Processo Civil – CPC de 2015, 
expressamente, “deu-se ênfa-
se à possibilidade de as partes 
porem fi m ao confl ito pela via 
da mediação ou da conciliação. 

Entendeu-se que a satisfação 
efetiva das partes pode dar-se 
de modo mais intenso se a 
solução é por elas criada e não 
imposta pelo juiz”. Em seguida 
à vigência do novo CPC, san-
cionou-se a Lei de Mediação, 
que defi niu os procedimentos 
e as formas de mediação entre 
particulares, tanto na esfera 
judicial como na extrajudicial, 
fundamentando-se, justamen-
te, no objetivo de solução de 
conflitos e autocomposição 
das partes.

Nos processos de recupera-
ção judicial, em que se visa a 
superação da situação de crise 
econômico-fi nanceira, com a 
preservação da empresa em 
prol, também, do interesse 
dos credores, tem-se adotado 
procedimentos de mediação 
para que se chegue a um bom 
entendimento com os credores 
antes que os planos de recu-
peração judicial sejam levados 
às assembleias para votação.

Isso porque, na prática, é 
comum que sejam realizadas 
diversas assembleias, mobili-
zando milhares de credores em 
cada uma delas, com expres-
sivos custos envolvidos, antes 
que se chegue a um consenso 
de interesses para aprovação 

do plano de recuperação 
judicial, ato, este, de suma 
importância, vez que, sem a 
devida aprovação do plano 
pelos credores, inevitavelmen-
te, é decretada a falência da 
empresa.

Grandes empresas que se 
encontram, atualmente, em 
recuperação judicial, com dí-
vidas, até, bilionárias, optaram 
pela adoção da mediação para 
interação com seus credores 
e facilitação nas negociações. 
Uma das grandes empresas do 
setor de telefonia, por exem-
plo, optou pelo procedimento 
de mediação com credores que 
possuem créditos ainda ilíqui-
dos, ou seja, que somente serão 
abrangidos pela recuperação 
judicial e pagamentos propos-
tos no plano futuramente. 

Outra grande empresa do 
setor de livrarias, adotou 
o procedimento antes de 
apresentar o plano de recu-
peração judicial, justamente 
para compreender aquilo que 
os credores considerariam 
aceitável para aprovação em 
assembleia. 

Essa mediação extrajudicial, 
quando bem conduzida, pode 
trazer uma série de vantagens 
para as partes envolvidas: os 
credores podem ver, nos pla-
nos de recuperação judicial, 
suas propostas abordadas ou, 
ainda, aquilo que seria acei-
tável para colaborarem com 
o soerguimento do negócio; o 
devedor tendo maiores chan-
ces de aprovar seu plano de 
superação da crise; enquanto 
que, para o Poder Judiciário, o 
processo tramita de forma mais 
harmônica, sem grandes emba-
tes entre credores e devedor.

Dessa forma, mediar é 
melhor do que remediar, 
atendendo-se, assim, todos 
os interesses envolvidos, es-
pecialmente com uma maior 
possibilidade de aprovação 
dos planos de recuperação 
judicial, efetivamente, viáveis, 
e a devida preservação da em-
presa sem que se prejudiquem 
demasiadamente os direitos 
dos credores.

(*) - São advogados do
Escritório FF Advogados. 

A recuperação judicial
e o diálogo prévio

com credores
Edison Fernandes e Richard Abecassis (*)
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Balanço Patrimonial

As Notas Explicativas encontram-se em poder da Diretoria.
Laercio Brandão Teixeira - Diretor Presidente Menossi Consultoria e Assessoria Contábil Ltda. Edilson Menossi – Contador - CRC 1SP144983/O-1

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração do Resultado 

Ativo 2018 2017
Circulante 41.458 184.398
   Disponibilidades 11.431 179.495
   Empréstimos 30.027 4.904
   Despesas Antecipada - -
Não Circulante 381.497 1.483.811
Imobilizado de uso 381.497 1.483.811
   Imóveis 413.932 1.296.051
   Reformas - 125.812
   Veículos - 85.000
   (-) Depreciação Acumulada (32.435) (23.052)
 Total Ativo 422.955 1.668.209

 Capital  Lucros Acu-
 Social Reservas mulados Total
Resultado líquido no exercício - - 332.799 332.799
Distribuição de dividendos - - (195.778) (195.778)
Ajuste de períodos anteriores - - (5.290) (5.290)
Ajuste de períodos anteriores - - (1.526) (1.526)
Saldos em 31/12/2017 1.078.900 140.000 406.621 1.625.521
Mutações do exercício - - (131.731) (131.731)
Resultado líquido no exercício - - 72.328 72.328
Distribuição de dividendos - - (84.140) (84.140)
Aumento de capital 546.621 (140.000) (406.621) -
Ajuste de períodos anteriores 100 - 11.812 11.912
Cisão (1.225.629) - - (1.225.629)
Saldos em 31/12/ 2018 399.993 - - 399.993
Mutações do exercício (678.907) - - (678.907)

Das atividades operacionais 2018 2017
 Lucro(Prejuízo) líquido do exercício 72.328 332.801
 Ajuste de períodos anteriores 11.812 (6.816)
 Depreciações e amortizações 9.384 -
 Perdas 23.052 -
 Outros (965) -
Decréscimo (acréscimo) em ativos (179.809) (4.863)
(Decréscimo) acréscimo em passivos (19.725) 25.237
Disponibilidades líquidas geradas
 pelas atividades operacionais (83.923) 346.359
Das atividades de financiamento com acionistas - -
 (-) Dividendos pagos (84.140) (195.778)
Aumento (Redução) das disponibilidades (168.063) 150.581
 No início do exercício 179.495 28.914
Caixa e equivalente a caixa  em 31 de dezembro 11.432 179.495

Receita Operacional Bruta 2018 2017
Locação de Imóveis 429.104 540.461
(-) Imposto sobre Vendas e Serviços (15.478) (19.749)
Receitas Operacionais Liquidas 413.626 520.712
Despesas Operacionais (286.240) (145.602)
Despesas Administrativas (194.532) (104.275)
Despesas de Serviços (91.708) (38.612)
Outras Despesas Administrativas - (2.715)

Passivo 2018 2017
Circulante 14.962 34.687
   Obrigações Tributárias 8.621 13.217
   Outras Obrigações 6.341 21.470
Não Circulante 8.000 8.000
   Garantias Recebidas 8.000 8.000
Patrimônio Líquido 399.993 1.625.521
   Capital Social 399.993 1.078.900
   Reserva de Capital - 140.000
   Lucros Acumulados - 406.621
 Total Passivo+ Patrimônio Líquido 422.955 1.668.209

Resultado Financeiro (11.076) (756)
Despesas (Receitas) Financeiras (11.076) (756)
Resultado Não Operacional (7.757) -
Despesas (Receitas) Não operacional (7.757) -
Resultado antes do IR e CS 108.553 374.355
IR e Contribuição Social (36.225) (41.554)
Lucro (Prejuízo) do Exercício 72.328 332.801
Quantidades de Ações 531.384 1.078.900
PU para ação 0,20 0,35

NH262 PATRIMONIAL S.A.
CNPJ 10.704.346/0001-24

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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RESCISÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Empresa pode reincidir o contrato de trabalho por término de 
experiência e recontratá-lo como intermitente, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI VIGIA NA LOJA, QUE TRABALHA DURANTE 
O EXPEDIENTE, PORÉM SEM ARMA, NESSA SITUAÇÃO TERIA 
DIREITO A PERICULOSIDADE?

Conforma art.195 da CLT somente mediante laudo elaborado 
pelo médico ou engenheiro do trabalho poderá ser verificado se 
a atividade exercida pelo empregado enseja ou pagamento do 
adicional de periculosidade ou insalubridade.

ELABORAR REGIMENTO INTERNO
Empresa pretende ter um regimento interno, para especificar roupas a 
serem usadas, sobre jornada de trabalho e outras normas. Esse docu-
mento precisa ser homologado, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALO PARA O APRENDIZ
Empresa pode conceder intervalo para almoço de 1 hora ao aprendiz 
que possui jornada de trabalho de 6 horas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO EM DOBRO NO FERIADO
O cálculo das horas extras do feriado é de 100% para o funcionário 
horista? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER VALE-TRANSPORTE EM DINHEIRO
Empresa pode realizar pagamento de vale\-transporte em dinheiro? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
A entrega da EFD REINF em dezembro/2018 é somente para empresas com o 
faturamento acima de 78 milhões. As Demais a entrega ficará para julho/2019, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Bispos serão 
obrigados a denunciar 
casos de pedofi lia

Membros do clero serão obriga-
dos a denunciar casos de pedofi lia às 
autoridades competentes, em uma 
forma de tentar acabar com os inú-
meros episódios de acobertamento 
na Igreja. A medida foi discutida e 
decidida durante a cúpula convoca-
da pelo papa Francisco para debater 
o combate aos abusos sexuais, que 
começou na quinta-feira (21), indo 
até domingo (24).

“Chegaremos à obrigação de 
denúncia, queremos a Igreja como 
Jesus quer. Se há um mal na Igreja, a 
pessoa tem a obrigação de informar 
as autoridades competentes, não 
queremos mais esconder as coisas”, 
declarou o arcebispo de Luxem-
burgo, Jean-Claude Hollerich, 
presidente da Comissão de Bispos 
das Conferências Episcopais da UE.

Questionado se bispos também 
poderão ser depostos caso escon-
dam casos de pedofi lia, Hollerich 
respondeu: “Sim, se culpados, é 
preciso fazê-lo”. Durante os traba-
lhos da cúpula, o Papa publicou no 
Twitter que os membros do clero 
precisam “se livrar da tentação” 
de querer salvar a si mesmos e sua 
“reputação”.

“Ajuda-nos a assumir a culpa e a 
buscar juntos respostas humildes 
e concretas em comunhão com 
todo o povo de Deus”, acrescen-
tou. O objetivo da reunião é defi nir 
protocolos claros para combater 
casos de pedofi lia na Igreja, após 
inúmeros escândalos terem abalado 
sua imagem em diversos países 
do mundo, como Austrália, Chile, 
Estados Unidos e Irlanda.

“Não podemos permitir ninguém 
no ministério que possa fazer mal 
a menores”, disse o arcebispo de 
Malta, Charles Scicluna, também 
secretário-adjunto da Congregação 
para a Doutrina da Fé. No segundo 
dia de cúpula, o Vaticano distribuiu 
entre os bispos a documentação 
ofi cial da ONU sobre a luta contra 
a violência aos menores (ANSA).

Wilton Neto (*) 

Sempre que vemos alguém 
com facilidade de interagir, 
de passar sua mensagem e 

promover outras ideias, nós pen-
samos que eles são pessoas que 
nasceram com um dom incrível. 
Nada disso! Essas pessoas trei-
naram suas habilidades sociais 
a tal ponto que são capazes de 
conversar com diferentes pesso-
as em diferentes públicos. Eles 
entenderam como funcionam as 
relações sociais e usam isso para 
se destacar.

As habilidades sociais nos per-
mitem conhecer mais pessoas, 
conhecer novas ideias e trabalhar 
para que possamos crescer por 
meio disso. As relações humanas 
são parte essencial de nosso 
desenvolvimento. Elas formam 
grandes líderes, profi ssionais e 
personalidades marcantes. Por 
isso que essas habilidades são 
tão importantes.

Como eu acredito que as habi-
lidades sociais são obrigatórias 
em qualquer área de atuação e 
importante para a vida, eu sepa-
rei seis dicas para desenvolver 
as suas e aplicá-las em todas as 
situações:
 1) A emoção é muito maior 

que a razão - É muito 

Dicas para desenvolver 
suas habilidades sociais
As habilidades sociais são uma das mais fáceis de reconhecer em qualquer pessoa, mas uma das mais 
difíceis de se conquistar

rência de seus clientes. Ele 
oferece uma vida sentindo-
-se bem, sendo uma pessoa 
mais bem vestida, etc.

 5) Conte uma história - 
Quem não gosta de uma 
história? Que não tem 
história para contar? Pois, 
é! Todo mundo adora 
histórias e todos têm his-
tórias. Conte-as sempre 
que possível. As histórias 
fazem com que você se 
interesse mais e entenda 
melhor a mensagem. 

 6) Esteja 100% presente 

- As distrações causam 
ruídos nas comunicações 
e podem atrapalhar suas 
habilidades sociais. Evite 
o uso de celulares, compu-
tadores e outros aparelhos 
que possam desviar sua 
atenção e causar ruídos 
na comunicação.

Use essas seis dicas a todo 
momento. Seja em casa, nos 
estudos, com clientes, na rua. 
Não importa onde você esteja, 
use essas seis dicas. Assim, as 
habilidades sociais se tornarão 
naturais para você.

(*) -  É máster coach trainer, 
palestrante e mentor da área de 

desenvolvimento humano.

mais fácil você conseguir 
convencer alguém através 
dos sentimentos do que 
da lógica. Sempre aposte 
nos valores emocionais ao 
invés do raciocínio lógico. 
Um coach de emagreci-
mento, por exemplo, não 
foca em quantos quilos 
seus clientes perderão, 
mas em como eles fi carão 
mais felizes.

 2) Sabia com quem está 

falando - Quando você 
sabe quem é o seu ou-
vinte, é muito mais fácil 
acertar a comunicação. 
Um empresário jovem da 
tecnologia pensa muito 
diferente de um empresá-
rio varejista, por exemplo. 
Aposte no conhecimento 

do seu público.
 3) Aprenda a ouvir - Ouvir 

pode ser muito melhor 
do que falar. Isso porque 
é mais fácil ter uma boa 
comunicação ouvindo do 
que falando. As pessoas 
sentem-se bem e acolhi-
das quando estão sendo 
ouvidas. Isso te permite 
criar uma ligação pessoal 
com elas e ainda fazem 
conhecer melhor o seu 
público.

 4) Mostre que é possível 

ganhar algo - Se você está 
oferecendo um serviço 
para alguém, por exemplo, 
mostre o que ele ganha. 
Um coach de beleza não 
oferta coach de beleza, ele 
oferta melhorias na apa-

Claiton Pécula - Contador - CRC - 1SP 142070/O-5
As demonstrações contábeis foram auditadas pela KPMG auditores

independentes e encontram-se à disposição dos acionistas em nossa sede.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter a vossa apreciação os Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações dos 
Resultados Abrangentes, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações dos Fluxos de Caixa relativos ao exercício social findo em 31/12/2018. Permanecemos à disposição para 
esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria.

1. Informações gerais: A Companhia Brasileira de Gestão de Serviços 
(“Companhia” ou “Grupo”), com sede em Barueri, Estado de São Paulo, foi 
constituída em 25 de maio de 1998 tendo como objetivo principal: (a) a prestação 
de serviços de interconexão de rede eletrônica e outros serviços correlatos 
entre operadoras de saúde e prestação de serviços médicos e hospitalares 
(como hospitais, clÍnicas médicas e laboratórios), quaisquer outros agentes 
do sistema suplementar, indústrias farmacêuticas, laboratórios, distribuidores, 
atacadistas, empresas do gênero, estipulantes, empresas usuárias e planos 
de saúde, drogarias, entre outras, e seguradoras em plataforma tecnológica; 
(b) a prestação de serviços de (i) suporte à administração de dados, (ii) suporte 
à prospecção, vendas e ativação de cartões de identificação, (iii) emissão de 
cartões de identificação e senhas, impressão e envelopamento, (iv) autorização 
e processamento de transações, (v) atendimento e retenção de clientes, (vi) 
prevenção a fraudes, (vii) conversão de dados, (viii) intercâmbio de dados por 
meio eletrônico, (ix) digitalização, (x) automatização de processos; (xi) leitura 
de informações de cartões, e (xii) roteamento de transações não financeiras. A 
Companhia não atuará na captura e processamento de transações de cartões 
de crédito ou de cartões de débito; (c) a prestação de serviços de atendimento 
telefônico ao consumidor, marketing telefônico (telemarketing), atendimento 
em call center e afins; (d) a locação ou comercialização de leitoras de cartões 

de identificação, outros equipamentos de informática utilizados na prestação 
dos seus serviços, bem como a prestação de assistência técnica a referidos 
equipamentos; e (e) prestação de serviços de consultoria em negócios; estratégia, 
pesquisa e análise de mercado em seu ramo de atuação; e (f) a participação em 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista. 
No contexto operacional a “CBGS” possui investimentos em controladas diretas 
como segue: A Prevsaúde Comercial de Produtos e Benefícios de Farmácia 
Ltda. (“Prevsaúde”) é uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade 
limitada com sede em Barueri, Estado de São Paulo e foi constituída em 7 de 
janeiro de 1997. A Prevsaúde tem como objeto social a administração do consumo 
e utilização de benefícios farmacêuticos, medicamentos, drogas e correlatos, 
por conta própria ou por terceiros; e a participação como holding em outras 
sociedades não financeiras, empresárias ou simples, como sócia ou acionista. A 
Empresa Guilher Com. Imp. Exp. e Distribuição de Medicamentos para Saúde 
Ltda. (“Guilher”) que é uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade 
limitada com sede em Cajamar, Estado de São Paulo, foi constituída em 22 
de novembro de 2011, e foi adquirida em 17/01/2013. Cabe ressaltar que 
em 27/03/2013 foi constituída também uma filial da sociedade na cidade de 
Barueri, Estado de São Paulo conforme 3ª alteração contratual na referida data. 
A Guilher tem como objeto social a importação, a exportação, a distribuição 

e a comercialização de medicamentos e insumos farmacêuticos, produtos e 
equipamentos de tecnologia para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, 
perfumes e alimentos, incluindo Órteses, Próteses e Materiais especiais (OPME), 
prestação de serviços de gestão de pedidos, cadastros, faturamentos e liquidação 
de pagamentos a serem feitos por OPME e outros materiais, medicamentos, e/
ou equipamentos de saúde; a prestação de serviços de consultoria em negócios, 
estratégia e análise de mercado em seu ramo de atuação; a prestação de serviços 
de intermediação de vendas de OPME e outros materiais, medicamentos e/ou 
equipamentos de saúde a fornecedores de OPME em conformidade à alteração 
contratual acima referida. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas vêm sendo aplicadas de modo consistente 
em todos os exercícios apresentados. 2.1. Base de preparação: As 
demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor e os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo 
contra o resultado do exercício. 2.1.1. Demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas (“Grupo”) 
estão sendo apresentadas, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
disposições da lei 6.404/76, alterada pela lei 11.638/2007 e legislações posteriores.

Ativo      Controladora  Consolidado
Circulante    2018     2017    2018     2017
 Caixa e equivalentes de caixa 152 273 1.364 8.279
 Instrumentos financeiros 208.954 190.990 229.893 200.176
 Contas a receber de clientes 2.528 2.640 3.151 3.347
 Contas a receber -
  Partes relacionadas 11.264 12.099 11.575 12.389
 Tributos a recuperar 3.636 2.528 4.137 2.981
 Outros ativos 2.534 2.524 3.770 3.995
 Depósitos judiciais/Caução          -        -    178       -
 229.068 211.054 254.068 231.167
Não circulante 
 Imposto de renda diferido 2.689 5.172 2.689 5.172
 Outros valores a receber 337 506 337 508
 Depósitos judiciais e cauções    1.955   1.327     2.059   1.431
     4.981   7.005   5.085   7.111
 Investimentos 24.972 19.865 - -
 Imobilizado 10.853 12.213 10.861 12.223
 Intangível  66.368   55.198  76.982  65.876
 102.193   87.276  87.843  78.099
 107.174   94.281  92.928  85.210
Total do ativo 336.242 305.335 346.996 316.377

Passivo e patrimônio líquido  Controladora  Consolidado
Circulante    2018    2017     2018    2017
Fornecedores 11.113 4.513 11.327 4.642
Contas a pagar - Partes
  relacionadas 838 174 882 167
Tributos a recolher 2.572 2.295 2.972 2.750
Salários e encargos sociais 12.428 11.112 13.425 12.160
Provisão de Contingência - - 178 -
Dividendos a pagar 5.030 8.270 5.030 8.270
Outros passivos     300     380   9.101   9.661
  32.281  26.744  42.915  37.650
Não circulante
Provisão para contingências    3.459   2.507   3.579   2.643
   3.459   2.507   3.579   2.643
Patrimônio líquido
Capital social 253.010 219.930 253.010 219.930
Reserva legal 7.576 6.518 7.576 6.518
Reserva de lucros 15.090 24.810 15.090 24.810
Reserva especial de ágio  24.826  24.826  24.826  24.826
 300.502 276.084 300.502 276.084
Total do passivo e do
 patrimônio líquido 336.242 305.335 346.996 316.377

  Controladora  Consolidado
Operações continuadas         2018        2017         2018         2017
Receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados 143.249 148.251 159.039 166.384
 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados      (96.976)      (91.895)    (106.163)     (101.593)
Lucro bruto      46.273     56.356     52.876      64.791
(Despesas) receitas operacionais
 Gerais e administrativas (36.332) (35.786) (37.948) (37.341)
 Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 37 9 37 76
 Participação em sociedades controladas       5.108      7.616          -           -
Lucro operacional      15.086     28.195     14.965      27.526
Resultado  nanceiro
 Despesas financeiras (690) (875) (1.087) (1.092)
 Receitas financeiras     12.335     16.349     14.256      19.402
Receitas  nanceiras líquidas     11.645     15.474     13.169      18.310
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social     26.731     43.669     28.134     45.836
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (3.069) (6.365) (4.472) (8.532)
Diferidos       (2.483)       (2.483)       (2.483)       (2.483)
       (5.552)       (8.848)       (6.955)      (11.015)
Lucro líquido do exercício      21.179     34.821     21.179     34.821
 Quantidade de ações do capital social no fim do exercício 160.134.935 151.865.057 160.134.935 151.865.057
 Lucro liquido do exercício por lote de mil ações do capital social - Básico - R$     132,26     229,29

  Controladora  Consolidado
Fluxos de caixa
 das atividades operacionais    2018    2017    2018    2017
Lucro antes do imposto de
 renda e da contribuição social   26.731   43.668   28.134   45.836
Ajustes para conciliar o lucro
 antes do imposto de renda 
 e da contribuição social.
 Depreciações e amortizações 11.975 8.757 12.318 8.840
 Valor residual imobilizado baixado (28) (26) (28) (26)
 Reversão provisão para contingências 952 762 1.114 772
 Provisão para créditos de
  liquidação duvidosa (3) 14 43 70
 Resultado da equivalência patrimonial (5.108) (7.616) - -
 34.519 45.559 41.581 55.492
(Aumento) redução nos ativos
 operacionais:
 Instrumentos financeiros (17.964) (39.108) (29.717) (14.468)
 Contas a receber de clientes 116 1.036 153 105
 Contas a receber - partes relacionadas 834 (1.337) 813 75
 Impostos a recuperar (1.108) 775 (1.156) 891
 Outros ativos 159 (1.052) 396 1.974
 Depósitos judiciais/depósitos
  em garantia (627) (662) (805) (690)
Aumento (redução) nos passivos
 operacionais:
 Fornecedores 6.600 573 6.684 626
 Contas a pagar - partes relacionadas 664 163 716 167
 Impostos a recolher 277 (1.214) 222 (1.282)
 Salários e encargos sociais 1.316 298 1.265 298
 Outros passivos    (80)   (428)  (560)   (332)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 24.706 4.603 19.592 42.856
 Imposto de renda e contribuição
  social correntes  (3.070)    (6.365)   (4.472)    (8.533)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais   21.636    (1.763)   15.120   34.322
Fluxos de caixa das atividades
 de investimentos
 Dividendos recebidos - 28.169 - -
 Adição de ativo imobilizado
  e intangível (21.757) (27.980) (22.035) (29.321)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
 pelas atividades de investimentos (21.757)     189 (22.035) (29.321)
Aumento (redução) líquido de
 caixa e equivalentes de caixa (121) (1.574) (6.915) 5.001
Caixa e equivalentes de caixa no
 início do exercício      273   1.847   8.279   3.278
Caixa e equivalentes de caixa no
  nal do exercício    152     273  1.364   8.279

 Capital Reserva especial Reserva Reserva Lucros/(prejuízos 
   social              de ágio     legal de lucros     acumulados)   Total
Em 31 de dezembro de 2016 176.319        24.826    4.776    32.709           - 238.630
 Lucro líquido do exercício - - - - 34.821 34.821
 Reserva legal - - 1.742 - (1.741) 1
 Reserva de lucros 32.709 - - (7.899) (24.810) -
 Distribuição de dividendos  10.902             -      -         -        (8.270)    2.632
Em 31 de dezembro de 2017 219.930 24.826 6.518 24.810 - 276.084
 Aumento de capital 24.810 - - (24.810) - -
 Dividendos a Pagar 8.270 - - - - 8.270
 Lucro líquido do exercício - - - - 21.178 21.178
 Reserva legal - - 1.058 - (1.058) -
 Reserva de lucros - - - 15.090 (15.090) -
 Distribuição de dividendos       -              -     -        -         (5.030)   (5.030)
Em 31 de dezembro de 2018 253.010 24.826 7.576 15.090 - 300.502

  Controladora  Consolidado
     2018   2017  2018   2017
Lucro líquido do exercício 21.179 34.821 21.179 34.821
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total   21.179 34.821 21.179 34.821
Resultado abrangente atribuível aos
Acionistas controladores  21.179 34.821 21.179 34.821
Resultado abrangente total  21.179 34.821 21.179 34.821

Ativo 2018
Ativo Circulante 145.842,83
Disponível 143.356,80
Banco Contas-correntes 10,00
Aplicações Financeiras 73.090,75
Contas a Receber 70.256,05
Contas a Receber 498,36
Adiantamentos a Receber 51,86
Impostos a Compensar 446,50
Outros Créditos 1.987,67
Créditos Diversos 1.987,67
Ativo Permanente 9.186.224,63
Imobilizado 9.186.224,63
Total do Ativo 9.332.067,46

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Demonstrações Financeiras findas em 31/12/2018
Balanço Patrimonial

Passivo 2018
Passivo Circulante 113.751,82
Fornecedores 1.554,33
Impostos a Recolher 95.893,69
Sócios 15.803,80
Adiantamentos 500,00
Passivo não Circulante 11.700,00
Exigível a Longo Prazo 11.700,00
Patrimônio Líquido 9.206.615,64
Capital social 1.870.160,00
Reservas de Capital 6.927.682,00
Lucros / Prejuízo 408.773,64

Total do Passivo 9.332.067,46

Receitas Brutas 3.176.716,35
Locação de Imóveis 3.176.716,35
Deduções (115.968,38)
Impostos sobre Faturamento (115.968,38)
Receita Líquida 3.060.747,97
Lucro Bruto 3.060.747,97
Despesas Gerais e Administrativas (248.793,49)
Despesas Gerais e Administrativas (248.793,49)
Receitas Financeiras 1.668,07
Receitas de Aplicação Financeiras 1.668,07
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social 2.813.622,55
Contribuição Social (91.605,09)
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 2.722.017,46
Imposto de Renda (230.458,56)
Lucro Líquido do Período 2.491.558,90

Demonstração do Resultado do Exercício

 Marcos Ajaj Saad - Sócio-Diretor  Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados Dividendos Lucro Líquido do Período

Saldos em 31/12/2017 1.870.160,00 8.737.842,00 906.066,30 2.266.810,26 1.261.645,02
Saldos em 31/12/2018 1.870.160,00 6.927.682,00 2.677.712,98 2.493.687,98 2.491.558,90
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O Presidente da ABRAFIPA - Associação Brasileira 
das Empresas de Filtros, Purificadores, Bebedouros 
e Equipamentos para Tratamento de Água, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 15-d do Estatuto Social, 
convoca todos os associados, quites com a tesouraria, para 
a Assembleia Geral Ordinária – AGO, que será realizada 
na sede social sita à Avenida Paulista, 2444 - 10º andar, 
conjunto 103, São Paulo/SP, no dia 26.03.2019, às 13:30 
horas em primeira e às 14:00 horas em segunda chamada, 
quando serão tratados os seguintes assuntos: 1)Discutir 
e votar o relatório das atividades, e as contas de 2018;  
2) Aprovação de orçamento para 2019; 3)Assuntos de 
interesse geral. São Paulo, 22 de fevereiro de 2019. Moacyr 
J. Domingues – Presidente
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 25 de Fevereiro de 2019. Dia de São Valério, São Cesário, 
Santa Herena, São Vitor e Dia do Anjo Hahassiah, cuja virtude é a criativida-
de. Hoje é  aniversário da atriz Regina Casé que faz 65 anos, a atriz Carolina 
Ferraz que nasceu em 1968 e do ator Sean Astin que completa 47 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau tem habilidades potenciais de falar 
diante do público, em palestras, cursos ou negócios profi ssionais. É 
articulado, independente e trabalhador, possuidor de muitos talentos. 
Observador e inteligente, forte e determinado tem capacidade de 
compreensão das outras pessoas; é também idealista e disposto a lutar 
contra as injustiças. Responsável e com capacidade de liderança, tendo 
também habilidade criativa, com isso pode trabalhar em grandes proje-
tos ou escrever. Não é muito dado a grandes sofi sticações, apreciando 
as coisas simples e despojadas. Chega a se desgostar diante de coisas 
mais rebuscadas sejam idéias, roupas ou arte. É inclinado para a busca 
científi ca, profi ssionalmente ou até mesmo como amador.

Dicionário dos sonhos
TUBARÃO - A mensagem muda de signifi cado de 
acordo com o que aconteceu entre você e o tubarão 
no seu sonho. Quando vence um tubarão depois de 
uma luta, terá sorte em seus projetos. Mas se perde, 
os prejuízos em sua vida serão enormes. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 33, 39 e 43.

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

Esta segunda é o vigésimo primeiro dia da lunação.  Lua fora de curso as 09h15 até ingressar em Sagitário as 
18h21. Por isso desde de manhã pode ter imprevistos e problemas de última hora. Não devemos esperar demais de 
acontecimentos já que nem tudo deve sair do jeito que se espera. Depois no fi nal da tarde com a Lua em Sagitá-
rio haverá maior preocupação com a vida profi ssional. O rendimento no trabalho será maior por estarmos mais 
concentrados, realistas e efi cientes. Podemos aproveitar para fazermos planos de longo prazo e pensarmos nas 
estratégias concretas para sua realização.
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Explosões temperamentais poderão 
provocar crise e levar a difi culdade 
em um relacionamento. O dia dá 
forças para recuperar a determina-
ção e alcançar algo que deseja neste 
próximo mês de março. Dedique-se 
ao trabalho e logo terá um bom re-
torno dele, após o seu aniversário. 
67/567 – Vermelho.

Através da palavra poderá afetar 
diretamente compromissos, promes-
sas, e até o perder o poder em uma 
situação que é favorável. Persista em 
um dos seus sonhos que se realizará 
ainda neste ano. Use seu poder de 
sedução, mas não tente impor-se a 
ninguém. 82/382 – Azul.

Cuide da aparência, arrume-se e não 
deixe nada no ar, decida-se. Pre-
pare-se para mudanças que devem 
ocorrer a partir desta semana.  Algo 
novo dará ânimo e boa disposição 
social. A vida sexual estará mais 
ativa nesta segunda e durante o 
resto desta semana até o início do 
mês de março. 39/239 – Amarelo.

O dia leva à precipitação nas conclu-
sões, o que pode acarretar prejuízos 
e arrependimentos. Livre-se do que 
não serve mais entre seus bens e 
objetos pessoais neste fi nal de min-
guante. Imagine e acredite em seus 
desejos e eles serão reais através do 
seu empenho. 87/487 – Verde.

Evite atrito com amigos, parente ou 
familiar devido ao desgaste que isto 
provoca para sua relação. Cuidado, 
uma atitude egoísta afeta os compro-
missos, promessas e até tira o poder 
da palavra. Nesta semana terá forças 
para recuperar a determinação e en-
contrar soluções. 56/356 – Amarelo.

A Lua Cheia em Sagitário a noite 
coloca tudo em seus devidos lu-
gares nesta segunda, encerrando 
tarefas e atividades. Conte com a 
ajuda de pessoas amigas para suas 
realizações. Sozinho terá difi culdade 
para alcançar o que pretende por 
isso peça ajuda que irá precisar. 
78/478 – Cinza.

Antes de negociar, faça uma revisão 
de suas condições materiais e poderá 
obter maior lucro. E tenha cuidado 
a tendência é engordar. Mude seu 
habito alimentar e economize um 
pouco agora para realizar um de 
seus planos mais tarde contando 
com os benefícios que irá receber. 
54/354 – Verde.

A Lua em Sagitário torna mais efi -
ciente e com a mente concentrada 
em afazeres que consideramos mais 
difíceis. Demonstre os seus senti-
mentos pelas pessoas abertamente, 
mas sem impor sua vontade. Evite 
entrar em atrito com as pessoas, o 
Sol na casa da família o aproxima 
deles. 63/663 – Cinza.

A Lua em Sagitário ajuda a se disci-
plinar em suas tarefas e encontrar 
boas soluções. O importante é ser 
bem prático e tomar decisões até 
difíceis de coração aberto. Uma no-
vidade trará mudanças, mas não se 
apresse, saiba esperar. A calma será 
sua grande aliada. 58/458 – Marrom.

Com a Lua em Sagitário a noite 
haverá determinação para conseguir 
o que deseja. Novas oportunidades 
podem surgir e haverá maior moti-
vação para entrar em ação. Melhora 
a situação fi nanceira pelo seu talento 
e disposição para trabalhar. 36/736 
– Amarelo.

O Sol em seu signo acentua o seu 
interesse pela vida, aumentando 
a sua vontade de amar e de fazer 
alguém feliz. Poderá ser levado a 
novos caminhos que trarão soluções. 
Com a Lua em Sagitário  mantenha-
se concentrado em afazeres que 
considera difíceis. 62/862 – Branco.

Precisa manter bons relacionamen-
tos com pessoas nas relações pesso-
ais e íntimas. A relação sentimental 
fi ca mais fi rme e agradável, desde que 
não queira impor sua vontade. Tenha 
cuidado com coisas novas, podem 
não sair como planejadas nesta fase 
Cheia da lua. 67/667 – Azul. 

Simpatias que funcionam
Para proteger sua família: Coloque em 1 enve-
lope as fotos de todos os familiares e, em outro, as 
pétalas de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde 
os 2 envelopes dentro de 1 Bíblia duran te 3 dias. 
Recoloque as fotos no lugar de costume, reze 3 
Credos e 3 Salve-Rainhas. Coloque as pétalas das 
rosas em 1 bacia e derrame 2 litros de água sobre 
elas. Todos da família devem molhar as mãos e 
passar esse preparado nos braços e nas pernas. Os 
envelopes e as pétalas devem ser jogados no lixo. 
Use a bacia novamente depois de lavada.

Refl exões

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CARANGUEJO

RLACAM
RIVERPLATE
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LATITUDEI

DONABENTA
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MEBDICA

CANCELADOS
NSMECAT
DATEUVE
IQUENEIL
OUVIHLÃ

PACIFICAÇÃO

Símbolo
do signo

de Câncer
(Astrol.)

Maior rival
do Boca
Juniors

(fut. ARG)

Maria (?),
cantora
de "Cara
Valente"

Anita
Malfatti,
pintora
paulista

Nenê
Hilário, 

jogador de
basquete 

Objetos
de culto
indígena
nos EUA

Principal
polo

moveleiro
de MG

Poema
épico de
Virgílio
(Ant.)

Forma da
cruz de
Santo

Antônio

Passarinho
de nome 
onomato-

paico

Essa, em
espanhol

Cidade
natal de
Maomé

Cruella,
em "101

Dálmatas"
(Cin.)

"A fé, 
nas obras

se (?)"
(dito)

(?) Arm-
strong: pi-
sou na Lua
em 1969

Cifra do
acorde de
fá maior
(Mús.)

Vírus
causador
da Aids
(sigla)  

Plá 
Famosa
marca 

de jeans

Descrente
de Deus

Quinta-fei-
ra (abrev.)

Objetivo
da implan-
tação das
UPPs em 
comuni-
dades

cariocas

Anulados

Cartunista
brasileiro
que escul-
piu uma

estátua de
Michael
Jackson

Romancista de
"Os Sertões"

Base do pirão (Cul.)
Estágio do peixe

recém-saído 
do ovo (Biol.)

Gênero de "Os
Trapalhões" (TV)

(?) de tinta, modelo de
impressora caseira

Papel de
Nicette

Bruno em
"Sítio do
Picapau
Amarelo"

Coordena-
da medida
a partir da
Linha do
Equador
(Geog.)

Sufixo de
"malote"
Eva Men-
des, atriz 

50, em
romanos

Verbo
(abrev.)

Lacuna, em inglês

3/esa — gap — lee. 4/ique — meca — neil. 6/eneida.

INICÍO A COLUNA comentando uma prática nada conven-
cional em programas de auditório da TV aberta, que foi adotada 
pela Rede TV com o seu recém contratado Alessandro Campos, 
o padre sertanejo. Para participar da platéia da atração matinal, 
cada pessoa precisou pagar R$35,00.

A COLUNA TEVE INFORMAÇÕES SEGURAS de que o 
assento no estúdio do religioso é cobrado, em decorrência da pro-
cura. E que essa foi a maneira de coibir a entrada de todo mundo. 
Porém não foi só o apuramos. Depois de uma longa pesquisa junto 
as pessoas envolvidas, verifi camos que o programa do padre é o 
único em toda Rede TV que cobra uma taxa de participação de 
seus convidados. 

ISSO PORQUE NEM COM REZA BRAVA o padre consegue 
atingir os índices de audiência tão esperado pela emissora, até 
porque o Superpop de Luciana Gimenez e Encrenca são os mais 
vistos da emissora.

PARA PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DE AUDITÓRIO 

DAS GRANDES EMISSORAS do país, como Globo,SBT e Record, 
os convidados não precisam desembolsar um centavo sequer. A 
Rede TV defende o padre e afi rma que cobrar essa taxa de entrada 
é mesmo para selecionar o número de pessoas no auditório.

NO ENTANTO A EMISSORA FOI CATEGÓRICA AO AFIR-

MAR QUE NÃO VÊ A CARA DO DINHEIRO e que tudo vai para 
o bolso do Padre, que faz a mesma coisa no programa que também 
tem na Rede Vida, onde a emissora também não quis se pronunciar. 
No Reclame Aqui, há inúmeras reclamações de senhoras de idade 
contra o Padre Alessandro. Afi rmam que “pagaram e não tiveram 
nem o direito de tirar uma selfi e”.

A EDIÇÃO ESPECIAL QUE CELEBROU OS MELHORES 

MOMENTOS DO PROGRAMA ‘OPERAÇÃO MESQUITA’, na 
madrugada do último sábado para domingo, teve um bom desem-
penho. Exibida das 3h48 às 4h16, a atração de Otávio Mesquita 
registrou 3,2 pontos no IBOPE na grande São Paulo. Ficou á frente 
de ‘Pássaros Feridos’, um fracasso na emissora.

FILHA DO CANTOR SERTANEJO LEONARDO, Jéssica 
Costa optou por viver uma vida simples ao lado do marido Sandro 
Pedroso, ex da atriz Susana Vieira. Jéssica não se importa de ter 
o pai famoso, anda de transporte público, come quentinha e ainda 
faz os trabalhos de dona de casa. Segunda fi lha do sertanejo prefere 
essa vida do que ser dependente do pai.

HÁ ALGUNS ANOS, O ATOR CAUÃ REYMOND E A ATRIZ 

GRAZI MASSAFERA eram considerados aqueles casais de co-
mercial de margarina. Ou seja, felizes o tempo todo. No entanto, a 
bomba explodiu quando Cauã foi infi el à sua esposa se envolvendo 
com uma colega de trabalho. Hoje, ele descarta voltar para Grazi e 
afi rma que está feliz assim. Eles são pais da pequena Sofi a.

O ATOR VITOR MOROSINI, DE 29 ANOS, voltou a ser notícia 
depois de passar mais de uma década fora da TV. Ele interpretou 
o fi lho de Claudia Raia na novela ‘Belíssima’ (2005). No ano passa-
do ele caiu do quinto andar de um Hotel em Barretos. Agora, ele 
revela que luta contra o vício em drogas e não vem encontrando 
um caminho para sair delas.

FRASE FINAL: O amor pode fazer um cão ladrar em versos 
(John Fleicher).

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

Tiago Reis (*)

Mesmo que algumas pessoas con-
siderem essa uma idade relativa-
mente avançada para começar a 

investir, eu respondo com convicção que 
sim. É plenamente possível e, com um 
pouco de paciência e foco, qualquer pessoa 
pode chegar lá. A verdade é que sempre 
é tempo para começar a investir. Porém, 
costumo dizer que o melhor momento para 
iniciar sua carteira previdenciária é hoje, 
independente da sua idade. 

No Brasil, são poucos os casos explícitos 
e conhecidos de pessoas que vivem de 
renda passiva de ativos geradores de renda 
no mercado de capitais. Eu conheci um 
senhor que, após décadas de trabalho ár-
duo, ao perceber que a previdência pública 
não seria capaz de lhe proporcionar uma 
aposentadoria digna, decidiu que deveria 
investir para que quando decidisse parar 
de trabalhar, tivesse um certo conforto e 
tranquilidade, algo que o INSS difi cilmente 
proporciona.

Ao pesquisar alternativas de investi-
mentos que poderiam preencher mais 
adequadamente este perfi l previdenciário 
decidiu investir em ações de dividendos. 
Mesmo com cerca de 52 anos, não se dei-
xou desanimar e, reservou todos os meses 
uma parcela de seus ganhos mensais, e 
somando-os com um pequeno capital que 
já havia acumulado durante sua vida. 

Deu início a uma carteira previdenciária, 
inicialmente focada em ações, e alguns anos 
depois, passou a direcionar a maior parte 

Com 50 anos ainda é possível fazer 
uma aposentadoria com dividendos

Muitas pessoas se questionam se mesmo após os 50 anos vale a pena investir e se ainda é possível 
obter uma renda de dividendos

Vamos supor que uma pessoa que pre-
tende começar a investir aos 50, deseja 
se aposentar com 65 anos, que é a idade 
onde a maioria dos brasileiros se aposenta, 
então temos 15 anos pela frente. É tempo 
mais do que sufi ciente para se iniciar e 
estabelecer um plano de aportes mensais, 
com foco em ações e fundos imobiliários, 
reinvestindo todos esses ativos mensal-
mente, assim como fez o senhor que eu 
citei anteriormente.

É evidente que, a depender da renda 
que se deseja obter na aposentadoria, seja 
necessária a realização de aportes elevados 
e robustos todos os meses, até para com-
pensar o menor tempo que se tem pela 
frente. Porém, ainda que o investidor opte 
por aportes menores, eu não tenho dúvida 
que, no mínimo, será possível obter pelo 
menos um bom complemento de renda 
para sua aposentadoria.

Já para aqueles que acumularam algum 
patrimônio fora do mercado fi nanceiro ao 
longo da vida, como aplicações em renda 
fi xa ou mesmo imóveis, e estão dispostos 
a direcionar parte desses recursos para 
o mercado de capitais, além dos aportes 
mensais que são basicamente essenciais, 
então sem dúvidas o caminho se torna 
muito menor, e é possível que até em 
menos de 10 anos seja possível atingir 
uma independência fi nanceira com di-
videndos.

(*) - Formado em administração de empresas 
pela FGV, é fundador e CEO da Suno Research, 

consultoria de análise fi nanceira voltada para 
investidores individuais. 

dos seus recursos e aportes para fundos 
imobiliários, que ainda possuem um perfi l 
de renda ainda maior que o das ações. 

Após cerca de 13 anos investindo, e 
sempre reinvestindo todos os dividendos 
nesse período, este senhor se tornou mi-
lionário, continuou a trabalhar e aportar 
mensalmente, fortalecendo ainda mais sua 
carteira previdenciária, que através de um 
efeito exponencial, passou a lhe entregar 
cada vez mais dividendos.

Hoje, com mais de 75 anos, esse investi-
dor vive de renda passiva, apesar de receber 
também uma parcela da previdência social. 
Se outras pessoas seguissem o exemplo 
deste senhor, eu não tenho a menor dú-
vida de que chegariam à terceira idade 
com uma condição fi nanceira muito mais 
tranquila, ainda que tivessem começado 
relativamente tarde.

AS FORÇAS DA CRIAÇÃO. O Crescimento e o desenvolvimento 
profundos ocorrem quando reconhecemos nossa conexão com toda a 
criação. Quando observamos essa conexão, somos capazes de ver como 
as forças elementais da água, terra, ar e fogo formam a base da realidade 
física em que existimos. E como esses elementos são refl etidos em nos-
sas emoções, nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos. Durante 
séculos, a humanidade explorou o que signifi ca estar em separação, o 
que nos desconectou do mundo natural. Como resultado, esquecemos 
que a fonte primária e a força motriz de toda a criação ocorrem quando 
as forças elementais são ativadas e unifi cadas. A ativação ocorre den-
tro de nós quando unifi camos nosso coração, corpo, mente, espírito e 
alma. Trabalhar para unifi car esses aspectos dentro de si mesmo cria 
uma consciência mais profunda do seu poder criativo interior e do seu 
propósito nesta vida. Estabelecê-los como uma força unifi cada lhe per-
mite ancorar melhor as energias cósmicas que chegam, o que, por sua 
vez, estabiliza e o apóia na co-criação da nova realidade da Terra que se 
revela. Reserve agora um momento para se ancorar na Terra e unifi car 
seu corpo, coração, mente, espírito e alma. Muito amor. Mensagem diária 
de Kate Spreckley (https://www.spiritpathways.co.za/)

Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

ClickBus

A ClickBus, plataforma líder 
em vendas online de passagens 
rodoviárias, ajuda o usuário a 
economizar tempo e evitar as 
longas filas nos guichês das 
rodoviárias brasileiras. Com 
apenas poucos cliques, é possível 
comprar passagens para mais 
de quatro mil destinos em 120 
viações. Para comprar a passa-
gem antecipada online, é preciso 
selecionar o destino e horário, 
escolher a viação e assento e 
realizar o pagamento, que pode 
ser feito em até 12x, tanto pelo 
site quanto pelo aplicativo.

Voopter

O Voopter é uma plataforma bra-
sileira que compara preços de pas-
sagens aéreas e oferece conteúdo 
sobre viagens. Líder no país, possui 
mais de 2 milhões de usuários por 
mês devido às ferramentas e conte-
údos exclusivos. Com o calendário 
multidatas é possível selecionar 
até 4 dias para ida e volta (que não 
precisam ser do mesmo mês ou 
da mesma semana), descobrindo 
assim, qual é o período mais barato 
para a viagem. O Voopter também 
oferece a possibilidade do usuário 
criar alertas que o notifi cam por 
e-mail e/ou push notifi cation quan-
do a passagem de seu interesse 
estiver dentro do valor desejado.

Plataformas que podem ajudar a 
organizar sua viagem de Carnaval
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Andréia Roma e Maria Alice Schuch (Co-

ords) – Leader – Mulheres de todos os matizes, 
entre 28 a 75 anos de idade veem a público, sem 
maquiagens, com bastante simplicidade,  relatar 
seus feitos, todos muito inspiradores. Parabenizo 
as coordenadoras pelo elenco de “feras” elenca-
das. Oportuno!

Mulheres Antes e Depois dos 50

Dawn McMillan – Ross Kinnaird (Ilustr) - 
Telos – Imaginem a cena: garoto percebeu que seu 
bumbum está dividido ao meio, como que quebra-
do! Naturalmente passa a imaginar como será seu 
próximo bumbum perfeito, ou meramente conser-

tado. Ideia malucas vão surgindo, todavia, sabemos que para a 
imaginação infantil, não há limites. Muito leve, engraçadinho. 
Será que nunca pensamos nisso?

Preciso de Um Novo Bumbum!

Elvira Vigna – Raquel Matsushita (Ilus-

tr) – Positivo – A falecida e laureada autora que “ 
falava muito melhor por escrito” criou uma estória 
para abordar o tema da cadeia alimentar e lançar 
mais um delicado protesto contra o comércio ilegal 
de pássaros e animais. Páginas entremeadas por 

ilustrações da também reconhecida designer, formulam tex-
tos para entender,  refl etir e aguçar a imaginação. Para galera 

alfabetizada e ser lido por adultos, aos infantes. Envolvente.

Uma História pelo Meio

Eduardo R. Costa - Autografi a – Numa envol-
vente cósmica energia, vemos nessa segunda fase, 
o protagonista lutando contra seus erros cometidos 
e outros inimigos externos, que colocam a posição 
terráquea em perigo. Uma mágica metáfora que 
alude à necessidade da introspecção, para além de 
nos conhecermos, criarmos mecanismos de defesa 

e ataque, para uma estabilização interna na busca do bem 
viver. Pertinente. 

Veki: O início das atribulações

José Waeny - A partir de uma experiência pes-
soal, com um belo conteúdo, o autor fi ccionou uma 
obra muito viva, na qual, entre pesquisas e inspiração, 
foi investido um ano inteiro, transformando-a numa 
interessante saga. O protagonista, homem normal, 
sem grandes pretensões, repentinamente vê-se na 
iminência de amealhar, legalmente, uma vultosa 

fortuna. Porém....... No cenário internacional, coisas estranhas 
acontecem, tornando-o vulnerável à quase fatalidade. Bom.

Herança Viva

Carla Cristina Poppa – Summus – Com o 
passar do tempo, e muitas experiências exitosas, 
vemos com bastante alegria, uma abordagem pro-
funda, todavia com total praticidade, uma doutora 
voltada à área infanto-juvenil, sem naturalmente 
esquecer-se de pais e responsáveis, envolvendo 

ferramentas “Gestálticas”. Afi nal, sabemos o quão importante 
é a efetiva análise de situações psicológicas, bem como suas 
consequências , não só na primeira idade, o que é óbvio, mas 
em toda trajetória do ser. Muito importante.

O Suporte para o Contato: 
Gestalt e infância

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

As contratações cresce-
ram 3,4% na comparação 
com 2017. O resultado 

faz parte do Relatório de 
Emprego na Cadeia da Saúde 
Suplementar, divulgado pelo 
Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (Iess). “Mesmo 
com a economia crescendo 1% 
[em 2018], o mercado formal no 
setor de saúde privada cresceu 
mais de 3%. Isso mostra que 
é um setor da economia que 
tem ganho mais expressão 
nos últimos anos”, comparou 
o superintendente executivo 
da entidade, Luiz Augusto 
Carneiro.

Segundo ele, uma das cau-
sas para o crescimento do 
setor é a mudança do perfil 
demográfico da população, 
que está envelhecendo rá-
pido, o que eleva os gastos 
individuais com saúde. “Isso 
gera mais oferta de serviços e 
mais emprego formal”. Essa é 
uma tendência que se observa 
em vários países. Nos Estados 
Unidos, a saúde suplementar 

O perfi l demográfi co da população, que está envelhecendo 

rápido, eleva os gastos individuais com saúde.

Com alta de 3,4% em 
contratações, saúde suplementar 

emprega 114,1 mil
O emprego formal no setor de saúde privada terminou 2018 com 114,1 mil vagas em todo o país
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hospitais, clínicas, médicos, 
laboratórios, e todos esses 
prestadores de serviços de 
saúde consomem materiais, 
equipamentos, medicamen-
tos”. Ao todo, 65% dos bene-
fi ciários de planos de saúde 
estão em planos coletivos 
empresariais. O setor de 
saúde suplementar emprega 
3,5 milhões de pessoas, ou 
o correspondente a 8,1% da 
força de trabalho brasileira.

O relatório mostra que todas 
as regiões tiveram aumento 
nas contratações em 2018, 
com destaque para o Sudeste, 
com 62,868 mil postos. “É no 
Sudeste que está o PIB. Há 
correlação forte”. O Nordeste 
detém o segundo lugar em vagas 
formais geradas (19,268 mil), 
mas foi a Região Centro-Oeste 
que mais sobressaiu porque o 
saldo de contratações foi mais 
que o dobro do ano anterior, 
ao passar de 7,5 mil postos, 
em 2017, para 16,4 mil, no ano 
seguinte (ABr).

é um dos setores que mais 
empregam. Desde 2013, a fai-
xa acima dos 59 anos é a que 
mais cresce; a de 0 a 18 anos 
já começa a ter crescimento 
negativo. 

“Estamos passando por um 
período de envelhecimento 
muito rápido da população. 
Há uma concentração cada vez 
maior de pessoas idosas com 

planos de saúde, que deman-
dam mais serviços de saúde, 
que são mais complexos e mais 
caros, o que exige ajuste dos 
prestadores de saúde a essa 
necessidade”. O superinten-
dente do Iess destacou que 
47 milhões de brasileiros têm 
alguma cobertura privada de 
saúde. 

“Isso viabiliza você ter 
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Agência EFE

Debaixo de pontes, em 
cruzamentos de ruas ou em 
plena calçada, barbeiros e 
cabeleireiros de Caracas 
improvisam locais de tra-
balho para atender clientes 
e driblar a crise vivida na 
Venezuela. A clientela é 
atendida à luz do sol ou 
à sombra de uma árvore. 
Alguns profissionais, como 
Frankl in ,  montam uma 
mesa dobrável em frente a 
uma desgastada cadeira. Já 
Alberto ousou adaptar, em-
baixo do viaduto das Forças 
Armadas, um improvisado 
salão de beleza no qual não 
faltam espelhos, bancos de 
espera e mesmo um sistema 
de som para tocar músicas. 

Ele contou ter encomen-
dado um grafi te, em um dos 
pilares, que mostra Simón 
Bolívar a cavalo. O grafi te do 
onipresente Bolívar é inspira-
do na estátua mais famosa de 
Caracas, que fi ca a apenas 200 
metros da barbearia improvi-
sada. A arte de rua também 
“serve como referência para 
pessoas que querem saber 
onde fi ca a praça”, de acordo 
com o barbeiro. Sem perder o 
sorriso em nenhum momento, 
Alberto diz que se especiali-
zou em “fazer desenhos” nos 
cabelos, motivo que mais o faz 
ganhar clientes.

“Às vezes levo meia hora 
ou 15 minutos, mas é preciso 
dedicar um bom tempo”, co-
mentou. A barbearia tornou-
-se também um oásis de 
calmaria em meio à poluição 
das ruas próximas e ao tenso 
ambiente político que parece 
tomar conta de toda a Vene-
zuela. Algum dos pedestres 
para e pergunta quanto custa 
o corte. “1.500 em dinheiro ou 
2.000 no cartão”, responde 

Em meio à crise, barbearias de 
Caracas se mudam para calçadas

Alberto citando o preço em 
bolívares soberanos - cerca de 
50 centavos de dólar.

O preço é notavelmente in-
ferior ao cobrado em qualquer 
estabelecimento convencional, 
no qual os funcionários devem 
pagar o aluguel da poltrona 
ou dar uma porcentagem do 
lucro ao dono. “A maioria das 
pessoas agora prefere trabalhar 
por conta própria, então decidi 
fazer o mesmo. Encontrar um 
lugar está difícil, é muito caro 
pagar a taxa da cadeira”, afi r-
mou Franklin à Efe em seu salão 
de rua, não muito distante do 
de Alberto.

Franklin acomoda uma mesa 
simples embaixo de uma árvore 
em uma esquina de ruas, e nela 
limpa o material de trabalho 
enquanto espera a chegada de 
clientes, que logo começam a 
aparecer. Na região há vários 
edifícios construídos pelos 
governos chavistas, e seus 
moradores são defensores do 
presidente Nicolás Maduro. 
Entre eles não faltam mulheres 
às quais oferecer serviços como 
corte de cabelo - “devem chegar 
com eles lavados”, esclarece 
Franklin - e de design de so-
brancelhas. “Se não trabalhar, 
meus fi lhos não comem”, afi r-
mou, enquanto cortava o cabelo 
de um cliente.

O cliente em questão é 
um dos poucos taxistas que 
percorrem a cidade e teve 
que parar para que o motor 
de seu carro esfriasse. Apro-
veitando o tempo de espera e 
a sombra, fi cou sob as mãos 
de Franklin, que passava a 
máquina em seus poucos fi os 
de cabelo. Com os aparelhos 
ligados a postes de luz ou 
outros pontos de energia 
elétrica de rua, Franklin 
também conversava com seu 
vizinho Howard, que aos 19 
anos aprendeu o ofício com 
ele e agora oferece seus 
serviços em outra esquina.

“A relação direta com o 
cliente é mais agradável”, co-
mentou Franklin, que voltou 
a trabalhar na rua recente-
mente, após tentar a sorte em 
um estabelecimento no qual 
“não podia conversar com 
muita gente”. “Na rua passam 
mulheres, e você pode elogiá-
-las”, emendou Howard, ao 
lado de uma mulher alguns 
anos mais velha e cuja feição 
não escondeu o constran-
gimento pelo comentário. 
Franklin olhou ao redor, 
sorriu com malícia e voltou 
a se concentrar no cliente. A 
fi la aumentava, e era preciso 
acelerar o ritmo para garantir 
o pão de cada dia.

Rio: mortes 
violentas crescem 
26% de dezembro 
para janeiro

A letalidade violenta, ou 
seja, as mortes violentas 
provocadas por agressão 
intencional, cresceu 26% de 
dezembro de 2018 para janeiro 
deste ano. Segundo o Instituto 
de Segurança Pública (ISP), 
órgão oficial do governo 
fl uminense, foram registra-
dos 563 homicídios dolosos, 
latrocínios, lesões corporais 
seguidas de morte e mortes 
por intervenção de policiais 
em janeiro deste ano, contra 
as 447 de dezembro.

Na comparação com janeiro 
de 2018, no entanto, houve 
uma queda de 14%, já que 
naquele período haviam sido 
registradas 654 vítimas. Ana-
lisando-se apenas o homicídio 
doloso, que é um dos tipos de 
letalidade violenta, foram 386 
casos, um aumento de 173% 
em relação às 141 vítimas de 
dezembro. Apesar disso, hou-
ve queda de 18% em relação 
a janeiro de 2018. Este foi o 
mês de janeiro com o menor 
número de casos dos últimos 
sete anos e o segundo menor 
dos últimos 28 anos, de acordo 
com o ISP.

O número de mortes pro-
vocadas por policiais, no 
entanto, cresceu de 157 em 
janeiro de 2018 para 160 em 
janeiro deste ano. Os roubos 
de veículos caíram 1% em 
relação a dezembro e 28% 
na comparação com janeiro 
de 2018. Já os os roubos de 
carga tiveram quedas de 6% e 
de 24%, respectivamente. Os 
roubos de rua, que somaram 
11.230 casos em janeiro deste 
ano, cresceram 15% na com-
paração com dezembro e 3% 
em relação a janeiro do ano 
passado (ABr).

Uma das febres do momento entre as crian-
ças é o Slime, uma massinha colorida com 
aspecto gosmento que pode ser manuseada 
com as mãos. Ao entrar em qualquer escola, 
é fácil encontrar o brinquedo circulando nas 
salas de aula, mas será que ele é realmente 
seguro?

Um estudo realizado pelos alunos do 7º ano 
do Colégio Marista de Londrina analisou o 
brinquedo em laboratório e  mostrou resultados 
surpreendentes: foram encontradas bilhões de 
bactérias de diferentes espécies. A professora 
Bárbara Gionco Cano, que conduziu o trabalho, 
explica que o Slime funciona como um reserva-
tório bacteriano e, mesmo quando higienizado, 
mantém a quantidade de micro-organismos 
prejudiciais à saúde.

O número incontável de bactérias presentes 
nos Slimes se assemelha a quantidades presen-
tes em objetos como celulares, que apresentam 
bactérias de origem fecal em 1 a cada 6 equipa-
mentos, e no dinheiro, cuja contaminação atinge 
80% das cédulas.

“A principal preocupação é que esses brinque-
dos podem funcionar como um armazenamento 
silencioso de micro-organismos”, alerta a profes-
sora. Por se tratarem de substâncias presentes 
em nossa microbiota, não necessariamente 
causam mal à saúde. Porém, se o sistema imu-
nológico estiver comprometido, podem causar 

Slime, “febre” entre as crianças, 
contém bilhõesde bactérias

O Slime funciona como um reservatório 

bacteriano. 

vários tipos de infecções.
Para evitar a contaminação, um dos objetivos 

da pesquisa foi alertar os alunos sobre a necessi-
dade da lavagem das mãos após a manipulação do 
brinquedo. O resultado do trabalho está exposto 
nas dependências do Colégio, para outros alunos 
terem acesso ás informações.

Fonte e mais informações: (www.colegiosma-
ristas.com.br).
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Carlos Cruz (*) 

Com um mercado extremamente competitivo e 
ofertas atraentes, fi ca cada vez mais difícil de con-
quistar um cliente. 

A melhor forma do vendedor fi delizar os con-
sumidores é demonstrar real vontade em atender 
genuinamente as necessidades. Assim, os produtos 
e serviços ofertados passam a representar valor. E as 
chances de o comprador voltar ao estabelecimento e, 
até mesmo, de indicá-lo a outras pessoas, são grandes.

As pessoas estão cada vez mais exigentes e, com 
isso, acabam valorizando um bom atendimento que, 
se for somado a bons preços e vantagens, o sucesso 
da venda e do seu retorno na loja é quase que cer-
teiro. Saber identifi car o perfi l de um cliente é uma 
outra forma de fi delizá-lo. Confi ra abaixo os perfi s: 

• Promotor – é aquele que gosta do atendimento 
do vendedor, defende a marca e a indica para novos 
possíveis clientes, o que acaba multiplicando a força 
de venda da loja. Para se ter uma ideia, empresas 
que contam com 80% de clientes promotores estão 
no caminho certo para excelência;

• Neutro - é aquele que simplesmente não se 
importa. Ele experimenta o produto ou serviço, 
mas não repara na diferença. Não vai falar bem nem 
vai criticá-lo e pode ser seduzido facilmente pelo 
concorrente;

• Detrator – é aquele que fala mal, seja da qua-
lidade do atendimento, do serviço ou do produto. 
Ele sempre vai dizer que não vale a pena gastar o 
dinheiro com a loja. Inclusive, há grandes chances 
de ele criticar nos populares sites de reclamações e 
nas redes sociais.

Como identifi car o consumidor dentro desses três 
perfi s? Utilizando o NPS (Net Promoter Score), 
que nada mais é do que um método de avaliação da 
lealdade do cliente, onde é realizado uma pesquisa 
simples e objetiva, perguntando: “em uma escala de 
0 a 10, qual é a probabilidade de você nos indicar 
para um amigo seu?”. Quem responde entre 0 e 6 é 
um cliente detrator; as respostas entre 7 e 8 sinali-
zam os neutros; e somente 9 e 10 são as notas que 
correspondem aos promotores. 

As empresas têm que entender que não basta ter 
somente bons produtos e estar bem localizada. Elas 
precisam ter profi ssionais que proporcionem uma 
experiência diferenciada e, com isso, fazer com que 
os clientes saiam satisfeitos a ponto de indica-las 
para amigos e familiares. 

Muitas vezes, as empresas gastam rios de dinheiro 
com publicidade, mas esquecem de cuidar dos clien-
tes, que acabam por ter uma visão negativa do negócio.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de Vendas
(www.ibvendas.com.br).

Qual a melhor forma de fi delizar um cliente?



(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
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Especial
Cientistas e cartunistas se unem 

para divulgar ciência em quadrinhos
Biólogo da USP e quadrinista lançam 
tirinha feita a partir de artigo 
científi co, enquanto físico dos EUA 
publica graphic novel para estimular 
conversas sobre ciência

Luiza Caires/Jornal da USP

Se já é quase consenso que devemos colocar mais ciência na 
pauta pública, a divulgação científi ca – que é a comunicação 
da ciência para o público não especializado – tem feito a 

festa com os novos meios de comunicação. Todos os dias, novos 
conteúdos de ciências de criadores de todo o mundo são compar-
tilhados em plataformas como YouTube, mídias sociais e podcasts. 
Mas também se destacam novos usos que os divulgadores têm 
dado para velhos meios. Nesta categoria, a adoção da linguagem 
dos quadrinhos tem bons exemplos aqui na Universidade. Nes-
ta quarta-feira (20), o biólogo e pesquisador da USP Luciano 
Queiroz e o cartunista Marco Merlin lançaram a tirinha Ciclos, 
que transformou em HQ os resultados de um artigo científi co.

O objetivo do estudo que deu origem à tirinha, feito quando Lu-
ciano Queiroz ainda estava na iniciação científi ca na Universidade 
Federal de Goiás (UFG), foi estudar como acontece a colonização 
de riachos por insetos aquáticos. Os insetos aquáticos não são tão 
conhecidos e muitos deles sequer foram “batizados” com nomes 
populares. Libélulas, percevejos, besouros e mosquitos são mais 
famosos, mas nem por isso têm menos importância ecológica do 
que os efemerópteros, trichopteros e plecopteros – alguns dos 
personagens do HQ.

“Nós decidimos fazer nosso experimento em riachos inter-
mitentes, que secam em determinada época do ano e voltam a 
encher no período chuvoso. Isso nos permite observar como um 
ambiente vazio, sem praticamente nenhum organismo, evolui 
com o tempo em relação às espécies que o habitam”, conta Bruno 
Spacek, o primeiro autor do artigo.

Dessa forma, autores esperam fazer chegar em mais gente os 
resultados alcançados no estudo, mostrando a importância dos 
insetos para a conservação dos ambientes aquáticos. “A combi-
nação da linguagem visual e textual ao conteúdo científi co facilita 
muito a compreensão dos conceitos mais abstratos ou técnicos”, 
diz o quadrinista Marco Merlin.

Arte, entretenimento…
e ciência!

Em parceria com o projeto Dragões de Garagem, que produz 
conteúdo de ciência em diversas plataformas, Marco Merlin tam-
bém publica, desde 2016, as Cientirinhas. “As pessoas adoram 
o formato, compartilham, marcam amigos e comentam”, conta 
Luciano Queiroz, que é também um dos criadores do Dragões de 
Garagem. “São tirinhas com geralmente quatro quadros e uma 
piada que dá o gancho para um conteúdo científi co, mas que o 
leitor identifi ca como entretenimento”, diz o biólogo, ressaltando 
que esta é uma maneira de desvincular a ciência da forma por 
vezes até traumatizante como é ensinada na escola, atravessada 
por provas e “decorebas”.

Luciano Queiroz
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Libélulas, percevejos, besouros, mosquitos e também 
insetos menos “famosos” contribuem para o equilíbrio 

ecológico aquático.
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Cientirinhas – Marco Merlin /Dragões de Garagem

“Como as ‘Cientirinhas’ deram super certo, pensamos se seria 
possível divulgar os resultados de um artigo no mesmo formato”, 
conta Luciano Queiroz, que atualmente é doutorando no Instituto 
de Ciências Biomédicas (ICB) da USP. Mas como a ideia era apro-
fundar o conteúdo apresentado, eles optaram por criar uma tira 
longa, seguindo um formato popularizado pelo site Zen Pencils.

Luciano conta ainda que, nesta tirinha, foi buscado um tom mais 
poético para falar sobre os ciclos, usando uma comunicação mais 
emotiva. “Sabemos que as pessoas se conectam pela emoção”, 
detalha o biólogo, ao explicar as ferramentas escolhidas para 
tratar de um tema que, por si só, poderia ser visto como pouco 
atraente – a vida de insetos desconhecidos pelos rios e lagos.

Quadrinhos pela física

Nos Estados Unidos, trabalhando com uma disciplina talvez até 
mais temida que a biologia, o físico Clifford Johnson também acha 
que deveríamos ter mais conversas sobre ciências –  assim como 
fazemos com temas como política, livros, esportes ou a última 
série lançada no Netfl ix. E os quadrinhos foram a maneira que 
ele encontrou de chamar o público para esse debate.

Johnson é autor do livro The Dialogues, em que nos convida a es-
cutar uma série de conversas na forma de uma graphic novel, escrita 
e desenhada por ele, sobre “a natureza do universo”. As conversas 
acontecem em museus, trens e restaurantes e incluem desde a 
ciência da culinária até o multiverso e a teoria das cordas. Partindo 
da ideia de que a ciência é uma maneira de fazer perguntas para 
nosso ambiente e dar sentido a ele, todo mundo acessa a ciência, de 
uma forma ou de outra, no seu dia a dia. “Então vamos falar sobre 
isso!”, incentiva o professor da University of Southern California.

Para Johnson, os quadrinhos são uma plataforma ideal para falar 
de física. Ele diz que nunca se sentiu estimulado a fazer outro 
tipo de livro de ciência, dentro dos modelos que são esperados 
que pessoas de sua área escrevam, mas sim produzir algo que o 
afastasse desse estilo de autor ‘conferencista’. “A graphic novel 
está sendo reconhecida como um formato amplo que pode incluir 
muitos temas e atrair diversos tipos de pessoas. E está ganhando 
muitos leitores. Vários entusiastas de ciência já vieram me dizer 
que nunca haviam lido uma graphic novel antes, e meu livro as 
apresentou a esta modalidade, que agora elas adoram.”

Ele conta que trabalhar com artes gráfi cas também proporcionou 
alguns insigths para sua prática como cientista, enfatizando como 
símbolos podem ser “úteis e poderosos como forma de organizar 
pensamentos para abordar muitas áreas na pesquisa, seja para 
gerar novas ideias ou organizar novos cálculos”.

Na mão oposta, acredita que o pensamento sistemático adquirido 
na prática científi ca pode ajudar o autor de HQ em aspectos como 
identifi car semelhanças e estruturas subjacentes ao estudar o seu 
próprio trabalho e o de outros. “Esses são tipos de abordagens 
que funcionam na ciência e têm aplicabilidade mais ampla. As 
artes gráfi cas e a ciência têm mais coisas em comum do que em 
geral se imagina”, revela.

The Dialogues – Reprodução

Para quem está em dúvida se a HQ é uma boa forma de começar 
a fazer divulgação científi ca, Johnson diz que é sim possível come-
çar nos quadrinhos, seja fazendo tudo sozinho, como ele, seja em 
colaboração. Mas o mais importante, primeiro, é ter algo a dizer, 
e então descobrir a melhor maneira de fazer isso, o público que se 
quer alcançar. “Isso determinará muito o meio escolhido. Cada um 
deles tem seus seus pontos fortes, e todos têm diferentes níveis de 
difi culdade de produção e de alcance em potencial. Mas encontre 
sua voz primeiro”, recomenda. Isso pode signifi car fazer projetos 
menores em um meio rápido e fácil, onde é possível experimentar, 
como um blog. “Por outro lado, você não terá um grande público 
imediatamente, mas tudo bem, porque você está descobrindo o 
que quer dizer e como dizer. A audiência virá mais tarde. Nada é 
desperdiçado e, como em qualquer campo, prática e experimen-
tação são os passos mais importantes”, ressalta.

Ele defende também as formas mais tradicionais de interação 
dos pesquisadores com o público. “Não se esqueça de coisas como 
falar em museus locais, escolas, organizar um festival, clubes de 
ciências, cafés científi cos, conversar sobre ciência no pub local, 
enfi m… tudo que reúne as pessoas para se envolver com a ciência 
tem seu valor. Não precisa ser nada grandioso ou incluir mídia 
sofi sticada. Todas essas modalidades podem enriquecer a cultura 
de muitas maneiras”, defende o professor. Como alguém que faz 
o que prega, Johnson costuma dedicar um bom tempo da sua 
rotina para conversar com não cientistas – e acredita que isso 
seja parte do seu trabalho.




