
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sábado a segunda-feira,
29/06 a 01/07

de 2019

Ano XVII – Nº 3.900

“Nem todos os 
anos que passam 
se vivem: uma 
coisa é contar
os anos, outra
é vivê-los”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor português
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O Mercado Comum do 
Sul (Mercosul) e a 
União Europeia (UE) 

concluíram a negociação e 
fecharam na sexta-feira (28), 
o acordo de livre comércio 
entre os dois blocos. Segun-
do estimativas do Ministério 
da Economia, o acordo re-
presentará um incremento 
do PIB brasileiro de US$ 
87,5 bilhões em 15 anos. De 
acordo com o ministério, esse 
valor pode chegar a US$ 125 
bilhões se se considerarem 
a redução das barreiras não 
tarifárias e o incremento 
esperado na produtividade 
total dos fatores de produção. 

O aumento de investi-

Finalmente, Mercosul e 
União Europeia fecham
acordo de livre comércio

mentos no Brasil, no mesmo 
período, será da ordem de 
US$ 113 bilhões. Com rela-
ção ao comércio bilateral, as 
exportações brasileiras para 
a UE apresentarão quase 
US$ 100 bilhões de ganhos 
até 2035. Em nota conjunta 
dos ministérios da Economia 
e das Relações Exteriores, o 
governo brasileiro destaca que 
o acordo é um marco histórico 
no relacionamento entre o 
Mercosul e a União Europeia, 
que representam, juntos, cerca 
de 25% do PIB mundial e um 
mercado de 780 milhões de 
pessoas. 

“Em momento de tensões e 
incertezas no comércio interna-

cional, a conclusão do acordo 
ressalta o compromisso dos 
dois blocos com a abertura eco-
nômica e o fortalecimento das 
condições de competitividade”, 
diz a nota. O acordo entre os 
dois blocos foi fechado após 
dois dias de reuniões ministe-
riais em Bruxelas. Representa-
ram o Brasil os ministros das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, e da Agricultura, Tereza 
Cristina, e o secretário Especial 
de Comércio Exterior, Marcos 
Troyjo.

“O acordo comercial com a 
UE constituirá uma das maio-
res áreas de livre comércio do 
mundo. Pela sua importância 
econômica e a abrangência de 

Principais termos do tratado ainda não

são conhecidos.

suas disciplinas, é o acordo 
mais amplo e de maior com-
plexidade já negociado pelo 
Mercosul”, ressalta o governo 
brasileiro. No Twitter, o presi-

dente Jair Bolsonaro, destacou 
a liderança do embaixador 
Ernesto Araújo e parabenizou 
também as equipes da ministra 
Tereza Cristina e do ministro 

da Economia, Paulo Guedes, 
pelo empenho no fechamen-
to do acordo. “Histórico!”, 
escreveu Bolsonaro na rede 
social (ABr).

A França bateu na sexta-feira 
(28) seu recorde de calor, com 
uma temperatura de 44,3ºC re-
gistrada na cidade de Carpentras, 
no sul do país, por volta de 14h 
(horário local). O recorde anterior 
era de 44,1ºC e havia sido mar-
cado no departamento de Gard, 
também na França meridional. 

A Europa enfrenta desde o 
meio da semana uma das frentes 
de calor mais intensas das últi-
mas décadas, e o governo francês 
pediu para a população evitar 
deslocamentos desnecessários. 
As temperaturas extremas já 
causaram três mortes na Itália 

e duas na Espanha, dois dos 
países mais afetados pelo calor. 
“O mundo não pode mais espe-
rar progressos graduais contra 
as mudanças climáticas”, disse 
Patricia Espinosa, secretária-
-executiva da convenção-quadro 
da ONU sobre o clima. 

O Acordo de Paris, assinado em 
2015, estabelece em 1,5ºC o limite 
para o aumento da temperatura 
média do planeta neste século em 
relação aos níveis pré-industriais. 
Mas, para atingir esse objetivo, 
seria preciso cortar 45% das emis-
sões de gases do efeito estufa até 
2030, segundo a ONU (ANSA).

Jatos de água refrescam pedestres nos arredores da Torre Eiffel.

O brasileiro está menos con-
fi ante em relação à expectativa 
de emprego e endividamento, 
revela o Índice Nacional de Ex-
pectativa do Consumidor (Inec), 
divulgado na sexta-feira (28) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O levantamen-
to, que é trimestral, mostra que o 
índice recuou para 47 pontos em 
junho, número 1,4 ponto abaixo 
do registrado em abril.

De acordo com a CNI, é a 
segunda queda consecutiva do 
indicador que, no entanto, con-
tinua acima da média histórica 
(46,1 pontos). Variando de 0 
a 100 pontos, o Inec, quando 

Piorou a percepção dos 

brasileiros sobre o emprego e 

aumentou o endividamento 

das famílias.

Tarifas de pedágio 
A partir da zero hora desta 

segunda-feira (1º de julho) entra 
em vigor o reajuste contratual 
anual das tarifas de pedágio das 
rodovias estaduais paulistas. Será 
aplicado o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
acumulado nos últimos doze meses 
de 4,66%. A nova tabela é válida 
para veículos de passeio e, em caso 
de veículos comerciais, por eixo. 

O presidente da República 
em exercício, Hamilton Mou-
rão, disse na sexta-feira (28), 
que o governo deve promover 
a volta de educação moral e 
cívica aos currículos escolares, 
em discussão no MEC. Para ele, 
o ministério tem sido “um local 
de combate”, mas que a volta 
da disciplina está no “radar” do 
presidente Jair Bolsonaro. “O 
ministério tem sido um lugar 
de combate direto. Não se des-
mancha tudo que existe lá da 
noite pro dia. Tem que ser um 
trabalho bem organizado. Mas 
é determinação e a diretriz do 
presidente que matérias dessa 
natureza retornem”.

Mourão deu uma palestra 
na Associação Comercial do 
Paraná e respondeu perguntas 
da plateia. Contou que estudou 
nos Estados Unidos duran-
te sua adolescência e havia 
uma disciplina semelhante 

O Ministro de Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
recebeu na sexta-feira (28), 
a honraria máxima do estado 
de São Paulo, a Medalha da 
Ordem do Ipiranga, no grau 
Grã-Cruz. O governador João 
Doria destacou a cooperação 
do ministro na transferência de 
lideranças da facção criminosa 
PCC para presídios federais, e 
o trabalho de Moro como juiz 
da Operação Lava Jato.

“Essa parceria permitiu que 
ao 34º dia de sua função como 
ministro e eu como governador 
de São Paulo, colocássemos 22 
chefes do PCC em presídios 
federais. Nenhuma notícia va-
zou, nenhuma informação foi 
compartilhada em sites”, lem-
brou Doria, ao acrescentar que 
a homenagem é também um 
reconhecimento aos serviços 
prestados por Moro como juiz 
da Lava Jato. “Se não fosse este 
homem, liderando um grupo de 
patriotas, como juízes, desem-

bargadores e promotores, não 
teríamos a Lava Jato”, afi rmou.

A homenagem ocorre em 
meio aos vazamentos de con-
versas entre o então magis-
trado e o procurador Deltan 
Dallagnol, que coordena a 
força-tarefa, feitas pelo site de 
notícias The Intercept Brasil. 
O ministro Sergio Moro afi rma 
que não reconhece a autenti-
cidade dos diálogos e diz que 
as conversas podem ter sido 
“editadas e manipuladas” por 
meio de ataques de hackers. 

Moro agradeceu a honraria 
e referiu-se à cerimônia como 
uma manifestação de apoio. Ele 
disse que desde o início da Lava 
Jato enfrenta ataques. “Mais 
recentemente, ataques recor-
rentes de invasões criminosas, 
que estão sendo investigadas. A 
Polícia Federal deve chegar aos 
responsáveis”, disse. Apesar 
dos ataques, Moro tem recebido 
muitas manifestações de apoio 
(ABr). 

Sergio Moro recebeu de João Doria a honraria máxima do 

estado de São Paulo, a Medalha da Ordem do Ipiranga.

ANSA
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O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Gustavo Ca-
nuto, anunciou na sexta-feira 
(28) o Programa de Renovação 
de Frota do Transporte Público 
Coletivo Urbano de Passageiros 
sobre Trilhos (Retrem). Será 
disponibilizado R$ 1 bilhão do 
FGTS para fi nanciar a compra 
ou reforma de composições 
para transporte sobre trilhos 
pelo Poder Público ou setor pri-
vado. O crédito também poderá 
ser usado para melhoria dos 
sistemas, como a aquisição de 
tecnologia de monitoramento 
e comunicação.

“Precisamos melhorar o 
transporte coletivo nas cida-
des, a situação está cada vez 
pior”, enfatizou Canuto ao 
apresentar o projeto na Fiesp. 
Os projetos deverão atender 
uma cota mínima de produção 
nacional, com a intenção de 

O programa será fundamental para a recuperação do setor,

que sofreu forte retração nos últimos anos.
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Programa vai liberar R$ 1 bilhão para 
transporte urbano sobre trilhos

sas de trens de passageiros dei-
xaram de fazer investimentos e 
as que transportam carga estão 
evitando novos gastos devido à 
aproximação do fi m de período 
de grande parte das concessões 
públicas.

Abate considera que a exi-
gência de um percentual míni-
mo de produção nacional para 
os projetos fi nanciados pelo Re-
trem é necessária para garantir 
o equilíbrio na concorrência 
com as empresas estrangeiras, 
em especial, as asiáticas. “O que 
a gente precisa é que essas fá-
bricas se instalem no país para 
que eles tenham as mesmas 
condições de mercado que nós 
temos”, disse em relação aos 
concorrentes internacionais, 
acreditando que até 2021 o 
setor consiga retomar o nível 
de produção e de emprego de 
três anos atrás (ABr).

também apoiar as empresas 
brasileiras do setor.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Ferroviária (Abifer), Vicente 
Abate, o programa será funda-
mental para a recuperação do 
setor, que sofreu forte retração 
nos últimos anos. 

“Tanto na área de passageiro 

quanto na de carga nós temos 
uma ociosidade que gira em tor-
no de 60% da nossa capacidade 
instalada total. Nós estamos em 
uma situação crítica”, ressaltou. 
Em três anos, as fábricas do 
ramo fecharam 3 mil postos de 
trabalho, o equivalente a 15% de 
toda a mão de obra empregada 
diretamente no setor. As empre-

Moro recebe honraria de 
Doria e agradece apoio

França registra temperatura 
mais alta de sua história

Retorno do ensino de 
‘educação moral e cívica’

à educação moral e cívica, 
acrescentando que não se 
trata de algo relacionado a um 
campo ideológico específi co. 
“A matéria chamada civics, era 
ensinar a Constituição, forma-
ção da nacionalidade, todas as 
coisas que eram ensinadas em 
educação moral e cívica. Isso 
não é uma coisa da direita nem 
da esquerda, isso é educação”.

Mourão disse ainda que o go-
verno trabalha com três eixos. O 
primeiro é o econômico, a cargo 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes. O segundo é o da segu-
rança pública, sob o comando do 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro. E o tercei-
ro é a agenda de costumes. “É 
um projeto caro ao presidente, 
e isso está sendo conduzido por 
ele, pessoalmente”.

O presidente em exercício, 
reconheceu, no entanto, que a 
pauta dos costumes é delicada, 
e que é preciso cuidado para 
não tirar o governo do rumo 
que pretende seguir. Para Mou-
rão, Bolsonaro tem tido “foco” 
e tem cumprido os objetivos 
propostos para sua viagem ao 
Japão, na cúpula do G20. “Estou 
acompanhando essa viagem ao 
Japão, ele tem batido todos os 
objetivos que nós nos propuse-
mos nesse período. As coisas 
vão fi car cada vez no rumo que 
todos nós esperamos” (ABr).

Presidente 

em exercício, 

Hamilton 

Mourão.

Brasileiro está menos 
confi ante quanto a 

emprego e endividamento
abaixo de 50 pontos, mostra que 
consumidores estão sem con-
fi ança. “A queda da confi ança 
em junho é resultado, especial-
mente, da piora da percepção 
dos brasileiros sobre o emprego 
e o aumento do endividamento 
das famílias”, informou, por 
meio de nota a CNI.

Segundo o levantamento, o 
índice de expectativas em re-
lação ao desemprego registrou 
variação de 54,7 pontos para 
56,4 pontos; e o índice de en-
dividamento passou de 49 para 
51 pontos. Nesses casos, valores 
acima de 50 pontos indicam que 
maior é a expectativa de aumen-
to do desemprego nos próximos 
seis meses e maior o nível de 
endividamento das famílias.

A Região Nordeste foi a que 
apresentou o mais baixo índice: 
45,3 pontos. No Norte/Centro-
-Oeste, o índice fi cou em 47,7 
pontos; no Sudeste, em 47; e 
no Sul, em 49,3. Na faixa de 
população com idade entre 35 
e 44 anos, o Inec caiu 2,7 pontos 
entre abril e junho, fi cando em 
45,9 pontos. O índice também 
recuou em todos os graus de 
instrução, principalmente entre 
as pessoas com ensino médio e 
superior. Se o recorte focar nos 
que têm ensino superior, o Inec 
caiu 2,1 pontos, baixando para 
47,5 pontos (ABr).
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OPINIÃO
Partnership e meritocracia: 

ingredientes para uma 
cultura de sucesso

Você já deve ter ouvido 

a frase “o olho do dono 

engorda o gado”

Uma referência à impor-
tância da proximidade 
dos empresários com 

o dia a dia das suas respecti-
vas empresas e equipes. Mas 
quem é empresário sabe das 
difi culdades de empreender. 
Começar um negócio do zero 
envolve diversos desafi os que 
passam desde o propósito da 
empresa, objetivos, estratégia, 
até a montagem da equipe. A 
lista é longa. Contudo, quando 
você consegue desenvolver sua 
empresa e ela começa a “tomar 
corpo” as coisas vão mudando. 

Com a evolução, também 
passamos a ter um entendi-
mento e uma clareza maior 
de como sua própria empresa 
funciona. Até o momento em 
que a sua equipe se torna 
“grande demais para caber em 
uma sala”. Manter e propagar 
a cultura de uma empresa é 
muito difícil. Principalmente se 
falamos de equipes grandes e 
com distância geográfi ca entre 
as unidades da organização. 

Com o passar do tempo, 
também surgem as difi culda-
des em reter talentos e você 
descobre que os bons profi s-
sionais querem mais do que 
apenas dinheiro. Mas calma. 
Não quero assustar ninguém. 
Agora, imagine se existissem 
vários “donos” olhando para 
o mesmo “gado”. Ter mais 
pessoas preocupadas com o 
negócio e com a visão de sócio 
é fundamental para a perpe-
tuidade de uma organização. 

É também uma peça chave 
para manter talentos: além 
do reconhecimento, esses 
talentos passam a ser donos 
de parte da empresa, tendo 
mais possibilidades de ganho 

e construindo seu próprio 
patrimônio. O partnership se 
baseia nesses princípios. Mui-
tas empresas já reconhecem 
o potencial dessa estratégia 
e, além da meritocracia têm 
grande parte da equipe como 
sócia. 

Assim, é possível ter mais 
pessoas com o “pensamento 
de dono”, manter e desenvol-
ver bons profi ssionais, além 
de criar um ambiente mais 
diversifi cado. Essas pessoas 
também passam a contar com 
ganhos que vão além da sua 
produção individual, pois pos-
suem parte da empresa, têm 
direito a dividendos e possuem 
o ativo como patrimônio. Claro 
que a solução não é colocar 
todas as pessoas de sócias da 
empresa. 

O processo para tornar-se 
sócio pode ser simples, mas 
não necessariamente fácil. 
É preciso atingir suas metas 
com consistência, agregar 
para a organização de outras 
formas, sem ser apenas pelo 
seu resultado individual e, 
claro, ter os valores e a cultura 
da empresa, com pensamento 
de sócio - mesmo antes de se 
tornar um. É um procedimento 
totalmente relacionado ao 
mérito: não por tempo de casa, 
currículo ou idade.

Muitas organizações bem 
sucedidas utilizam esse mode-
lo, como a Messem, Goldman 
Sachs e a XP Investimentos. 
E eu acredito muito nesse 
conceito. Não é algo fácil de se 
implementar, repito, mas vale 
a pena. Afi nal, não devemos 
nos importar em “dividir em 
mais fatias” com quem vai nos 
ajudar a “fazer um bolo maior”.

(*) - É sócio e assessor Financeiro 
responsável pela área de expansão 

e performance da Messem 
Investimentos.

Willian Kahler (*)
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News@TI
Remessa Online receberá evento que ensina 
programação para jovens da periferia
@ A Remessa Online, primeira fi ntech brasileira que realiza desde 

pequenas a grandes remessas internacionais pela internet, abrigará 
o evento Install Fest, no próximo sábado, 29/6. O projeto, organizado 
pela Comunidade PerifaCode, trata-se de um workshop para ensino 
de programação para jovens da periferia, que desejam iniciar carreira 
como desenvolvedores. O evento será realizado a partir das 15h, na 
sede da Remessa Online (Avenida Faria Lima, nº 1355 – 19º andar).

Platzi e Facebook anunciam parceria 
@ A Platzi, escola online de formação em tecnologia, e Facebook 

fi rmaram uma parceria que vai conceder mil bolsas de estudos 
no Brasil e em outros países da América Latina. A união destas 
gigantes da tecnologia tem como objetivo principal contribuir para 
o desenvolvimento de talentos e crescimento econômico na região.  
"A educação online efi caz é uma solução escalável para a pobreza e 
uma resposta ao momento positivo que a América Latina está vivendo 
na área da tecnologia. A missão da Platzi é transformar os nossos 
países em economias digitais, e em parceria com o Facebook, esse 
novo programa de bolsas de estudo visa esse objetivo, formando a 
próxima geração de profi ssionais e empreendedores." John Freddy 
Vega, CEO da Platzi. As inscrições estão abertas até o próximo dia 
21/07 e os candidatos deverão se aplicar pelo site https://platzi.com.
br/bolsasestudo-fb/.

CASD abre inscrições para 760 vagas
@ Estão abertas as inscrições para o vestibulinho 2020 do CASD-

vest, projeto do Curso Alberto Santos Dumont (CASD) voltado 
para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que 
desejam se preparar para o Enem e os vestibulares das melhores 
faculdades do País. As inscrições foram abertas em 10 de junho e 
vão até 18 de agosto. Serão oferecidas 520 vagas para o CASDvest 
e as aulas começarão em janeiro. A taxa de inscrição é de R$10,00, 
mas há também a possibilidade de pedido de isenção. 

iPlace abre Assistência Técnica no Shopping 
Eldorado em SP
@ A iPlace, maior Apple Premium Reseller do Brasil, anuncia a 

abertura na próxima terça-feira, 02/07, da terceira Assistência 
Técnica Autorizada (AT) da marca na cidade de São Paulo, onde 
possui 18 lojas, e a quinta no estado, que conta com um total de 48 
pontos de venda da empresa. A novidade será inaugurada num dos 
maiores shopping centers do Brasil, o Shopping Eldorado, em coquetel 
exclusivo para clientes que passarem pela loja neste dia. O público 
poderá conhecer todos os benefícios da AT, que incluem serviços 
especializados, reparos dentro e fora da garantia, para todos os pro-
dutos da linha Apple e acessórios exclusivos. A Assistência Técnica 
iPlace do Shopping Eldorado funciona de domingo a domingo, em 
horário integral do shopping. Cada atendimento é individualizado e o 
cliente pode agendá-lo conforme a sua disponibilidade, diretamente 
na iPlace ou pelo site iplace.com.br/sub/assistencia-tecnica-iplace.
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Ciência e Tecnologia

Atualmente, as fi ntechs, mais conhe-
cidas como bancos digitais, caiu no 
gosto dos brasileiros. Por conta da 

facilidade na aprovação, menos burocracia 
e rapidez, muitos estão deixando de lado os 
bancos tradicionais - seja na hora de possuir 
uma conta, ter um cartão de crédito e até 
mesmo solicitar um empréstimo. Segundo 
dados da SimilarWeb, os sites dos bancos 
digitais já somaram mais de 12,5 milhões 
de visitas ao mês. Eles acreditam que o 
segmento promete crescer ainda mais 
neste ano de 2019.   

 
De acordo com levantamento da Simplic 

(www.simplic.com.br) - primeira fi ntech a 
oferecer empréstimo 100% online a pesso-
as físicas - só no ano passado mais de 100 
mil brasileiros solicitaram e conseguiram 
um empréstimo por meio da plataforma. A 
empresa analisa mais de 6 mil solicitações 
de empréstimos por dia e hoje possui mais 
de 3 milhões de clientes espalhados pelo 
Brasil.  “As fi ntechs se tornam opções para 
quem não consegue crédito em instituições 
fi nanceiras tradicionais. Na Simplic o nosso 
objetivo é facilitar a aprovação de crédito 
de forma segura e inovadora para todos que 
necessitam do dinheiro em pouco tempo, pos-
sibilitando também crédito para negativados 
e trabalhadores informais”, explica Rogério 
Cardozo - diretor - executivo da Simplic no 
Brasil.  O especialista apontou algumas dicas 
seguras de conseguir dinheiro emprestado 
por Fintechs. Confi ra.

 
• Entenda como funciona a empresa 

Antes de solicitar qualquer empréstimo 
conheça a empresa. Saiba suas regras, 
taxas, como funcionam os processos e tire 
todas as dúvidas. 

Dicas para fazer um empréstimo online 
seguro com uma Fintech

• Não deposite dinheiro antecipado 

para receber o seu empréstimo 

Evite fraudes! Muitas empresas solicitam 
que os clientes depositem um valor anteci-
pado para receber o seu empréstimo, mas 
isso é ilegal. Se você está precisando de 
dinheiro, como irá realizar esse depósito? 
Não caia nessa cilada. Caso uma empresa 
peça, desconfi e.

 
• Jamais passe contatos pessoais nas 

redes sociais 

Tome cuidado ao passar dados pes-
soais na internet. Não envie número de 
telefone, documentos (rg e cpf) e outras 
informações em comentários do Face-
book, Instagram, etc. Empresas sérias 
não irão pedir os seus dados por meio de 

Segundo site de pesquisas, a busca por bancos digitais chegou a somar mais de 12,5 milhões de 
visitas ao mês

comentários nas redes sociais. Inicie o 
atendimento ali, mas formalize tudo por 
email ou telefone.

 
• Peça indicação de conhecidos 

Quando estiver pensando em solicitar um 
empréstimo peça indicação de conhecidos. 
Normalmente, sempre tem algum amigo ou 
parente que já tenha feito e tem alguma 
empresa segura para sugerir.

 
• Pesquise sobre a empresa na internet 

Atualmente existem vários sites que 
mostram a credibilidade da empresa, como 
é o atendimento, serviços, produtos, etc. 
Neles você consegue ver o que os clientes 
postam, sendo reclamações/elogios e pro-
blemas resolvidos.

Cursos
A Comstor, unidade de negócios da Westcon-Comstor Americas espe-
cializada em ecossistemas Cisco, oferece em julho os seguintes cursos:

ROUTE - Implementing Cisco IP Routing

Certifi cação: Prepara o aluno para a prova ROUTE
Data: 01 a 05/07/2019
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: Interessados em obter as certifi cações Cisco CCNP®, 
CCDP®, CCIP® e CCIE® e profi ssionais responsáveis pela imple-
mentação ou troubleshoot de redes em ambiente corporativo privado 
público ou de ISPs.

WIFUND - Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals

Data: 01 a 05/07/2019
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: este curso é destinado aos profi ssionais que estão en-
volvidos na gestão técnica em soluções Cisco WLAN, que envolve as 
atividades de instalação, confi guração, operação e solução de problemas. 
Esse público inclui: Engenheiros de rede; Administradores.

ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Certifi cação: 640-802 CCNA
Data: 08 a 12/07/2019
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: candidatos à certifi cação CCNA®.

ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Certifi cação: 640-802 CCNA
Data: 22 a 26/07/2019
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: candidatos à certifi cação CCNA®.

Local dos cursos: São Paulo - SP
Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westconcomstor-la.com
Website: http://br.comstor.com/content/academy

A Westcon, unidade de negócios da Westcon-Comstor Americas espe-
cializada nas áreas de segurança e convergência, oferece em julho os 
seguintes cursos: F5, Fortinet, Palo Alto Networks e VMware.

VMware vSphere - Install Confi gure and Manage v6.X

Certifi cação: VCP - VMware® Certifi ed Professional 6
Data: 01 a 05/07/2019
Local: Comstor SP
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: profi ssionais que administram ambientes virtualizados.

F5 ADM BIG IP - Administering BIG-IP

Data: 01 e 02/07/2019
Local: InforMaker
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: este curso é voltado para administradores de rede, ope-
radores e engenheiros responsáveis pelo gerenciamento da operação 
de uma rede de distribuição de aplicativo BIG-IP.

F5 LTM - Confi guring BIG-IP Local Traffi c Manager 

Data: 03 a 05/07/2019
Local: InforMaker
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: este curso é destinado a profi ssionais de rede respon-
sáveis pela instalação, confi guração, confi guração e administração do 
sistema BIG-IP LTM.

PAN 210 - Firewall 8.x: Essentials - Confi guration and Management

Certifi cação: ACE
Data: 08 a 12/07/2019
Local: Comstor SP
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: Engenheiros de segurança, Engenheiros de Rede e TI.

Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westconcomstor-la.com
Website: http://br.westcon.com/content/academy
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As férias de julho estão chegando e, para 
quem vai aproveitar para viajar ou curtir a 
cidade, listamos algumas dicas para otimizar o 
tempo livre. Hoje em dia, é possível fazer quase 
tudo pela internet e sem complicações. Confi ra 
essas dicas e desfrute do melhor da internet:

1. Ingressos para cinema, shows, teatro

Se você deseja aproveitar as férias para 
ver aquele fi lme novo, uma peça de teatro 
ou o show da sua banda preferida, saiba que 
existem aplicativos específi cos para essas atra-
ções. Com eles, é possível comprar ingressos, 
escolher o melhor lugar e pagar pela internet. 
Basta chegar na hora e aproveitar, sem perder 
tempo na fi la da bilheteria.

2. Hospedagem

Ainda para quem planeja viajar, buscar na 
internet costuma ser a melhor opção. Além 
de ampliar o raio de busca, existem sites que 

listam os melhores hotéis e pousadas, com base 
nas avaliações dos clientes e serviços, além 
de comparar os preços. Para quem prefere 
alugar um imóvel e ter mais fl exibilidade e 
privacidade, no site do Mercadolivre.com.br 
você encontra opções de aluguel de tempora-
da em diferentes cidades do Brasil, basta só 
escolher o que mais atende duas necessidades 
pelo fi ltro de busca.

3. Reserva de Restaurante

Um dos passeios preferidos dos brasileiros é 
sair para comer, e as opções são muitas tanto em 
São Paulo, conhecida pela diversidade da sua 
gastronomia, como em outras regiões. Porém, 
os melhores restaurantes costumam ter longas 
fi las de espera e, alguns, só trabalham com 
reserva. Alguns aplicativos são especializados 
no tema e fáceis de fazer reserva. Eles também 
indicam quais itens do menu são o carro chefe 
da casa, além das avaliações de outros clientes. 

4. Compras

Ainda no ritmo de resolver tudo pela inter-
net, existem aplicativos que podem ajudar 
bastante no dia a dia. Com eles, é possível 
agendar compras de supermercado, farmácias, 
retirar documentos e outros. As possibilidades 
são muitas, e já que as férias são para relaxar 
e aproveitar ao máximo o tempo livre, eles 
podem ajudar bastante.

5. Serviço de mecânico/peças

automotivas

Para quem irá viajar de carro e teve um 
imprevisto ou quer economizar tempo, o site 
do Mercadolivre.com.br oferece o serviço de 
mecânico e lojas de peças automotivas. Com 
isso, comprar, agendar e contratar esse tipo 
de trabalho fi ca mais fácil, basta entrar no 
site ou app e procurar o que deseja, após a 
contratação você recebe em casa de forma 
prática e segura.

Como resolver tudo pela internet e aproveitar as férias de julho



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
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D - Direto ao Consumidor 
A Universal Music Brasil lança a primeira plataforma de vendas dire-
tas aos fãs, trazendo  para os amantes da música uma diversidade de 
produtos musicais (LPs, CDs e DVDs) e de outros segmentos, como 
decoração (almofadas, quadros e pôsteres), moda (bonés, camisetas, 
meias, moletons) e acessórios (caneca, cooler, balde de cerveja). Nessa 
primeira etapa de seu lançamento, a plataforma terá disponíveis produtos 
licenciados dos seguintes artistas: Charlie Brown Jr., Zeca Pagodinho, os 
internacionais The Rolling Stones e Guns N´ Roses, uma área dedicada 
à venda de vinil, CDs e DVDs exclusivos, além da Loja Ofi cial da turnê 
Sandy & Junior. Outras informações no site (www.umusicstore.com).

E - Exportação de Jogos
As exportações das empresas do Projeto Brazil Games, uma parceria da 
Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), 
com a Apex-Brasil, bateu novo recorde em 2018. Ao todo, as 114 empresas 
participantes do Projeto exportaram US$ 52,7 milhões de dólares, fruto 
da produção de jogos próprios e prestação de serviços, artes, live opps, 
co-produções, consultoria, publishing, entre outros. De 2017 para 2018, a 
exportação das participantes do Brazil Games cresceu 132,15%, saltando 
de US$ 22,7 milhões para US$ 52,7 milhões. As empresas associadas ama-
dureceram nos últimos cinco anos, e ganharam experiência e competitivi-
dade no mercado externo. Saiba mais em: (http://www.abragames.org/).

F - Eventos Políticos
O programa de ‘microbolsas’ para os ‘Diálogos Democráticos’ disponibiliza 
ajuda de custo para produção de debates sobre política e democracia em 
todo território brasileiro. Além das dez bolsas oferecidas, a Secretaria 
Executiva do ‘Pacto’ prestará suporte para que os ‘Diálogos’ sejam plurais, 
deem voz às pessoas, enriqueçam o debate público e fortaleçam a cultura 
democrática. O programa é uma coalizão de movimentos fi nanciada por 
pessoas físicas e entidades privadas, comprometida com o resgate e 
aprofundamento das práticas e valores democráticos. Inscrições e mais 
informações pelo site: (https://microbolsas.dialogosdemocraticos.org).

G - Novos Bartenders
O Instituto Diageo, entidade sem fi ns lucrativos que promove ações 

A - Bolsas de Estudo 
A Platzi e o Facebook fi rmaram uma parceria que vai conceder mil 
bolsas de estudos. Objetiva contribuir para o desenvolvimento de 
talentos e crescimento econômico na região. Consiste em sete cursos 
técnicos (Básico de Programação; Profi ssional de Git e Github; Desen-
volvimento de Website; Responsive Design; Introdução ao JavaScript; 
Desenvolvimento com React.js; e Desenvolvimento com Redux) e dois 
de habilidades básicas para crescimento profi ssional (Marca Pessoal e 
Trabalhar como Freelancer). A sessão inicial e a fi nal são por meio de 
transmissões ao vivo, além de três sessões adicionais focadas apenas 
em perguntas e respostas. Inscrições e mais informações: (https://platzi.
com.br/bolsasestudo-fb/). 

B - Vida Saudável
A multinacional japonesa Yakult é uma das empresas participantes da 
22ª edição do Festival do Japão, que será realizado de 5 a 7 de julho, no 
São Paulo Expo Center, com o tema ‘Cultura sem Fronteiras’. Seguindo 
o novo conceito de comunicação estratégica com abordagem científi ca, o 
estande mostrará aos visitantes que a Yakult é uma empresa dedicada à 
ciência e tecnologia, e que investe para desenvolver produtos que auxiliem 
as pessoas a terem uma vida mais saudável. No estande, localizado na 
rua principal, haverá três microscópios nos quais os visitantes – crianças 
e adultos – poderão visualizar o microrganismo probiótico Lactobacillus 
casei Shirota e uma bactéria patogênica. Outras informações no site 
(www.yakult.com.br). 

C - Universo Digital
No dia 16 de agosto, em Campinas, acontece a sétima edição do DevCamp, 
evento de debates e palestras sobre tudo o que acontece nos bastidores 
do universo de programação e novas tecnologias, como metodologias, 
ferramentas, cases e tendências da área de TI. Promovido pela Dextra, 
expert em desenvolver softwares customizados sob demanda e pioneira 
na adoção de metodologias de gestão ágil para transformações digitais, 
e pela Mutant, empresa líder no segmento de Customer Experience, o 
evento terá mais de 45 horas de conteúdo, 36 palestras, duelo de robôs 
e uma festa de encerramento para todos os participantes da edição. 
Saiba mais em: (www.devcamp.com.br).

nas áreas de educação, capacitação profi ssional, geração de renda e 
responsabilidade na relação entre álcool e sociedade realiza a for-
matura de 60 novos bartenders de seu programa Learning For Life. 
A solenidade acontece nesta segunda-feira, (1), das 17h às 20h, no 
Hotel Pullman, na Vila Olímpia. No Brasil desde 2000 e presente em 
seis cidades brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio 
de Janeiro e São Paulo), o programa já capacitou mais de 21 mil jovens 
de 18 a 34 anos para atuação como bartender. Para mais informações,  
visite (www.Diageo.com). 

H - Fabricante de Calçados 
Entre os dias 10  12 de julho, o setor de componentes para calçados e 
produtos de moda irá representar o país no Equador, quando acontece a 
Feira Internacional do Calçado e Componentes do Equador, com a par-
ticipação de empresas como Biatex, Retma, Michelon, ERPS, Morbach, 
Isa Tecnologia e Serotomque levarão o melhor em inovação, tecnologia 
e designer Made in Brasil para a cidade de Quito. A presença do Brasil 
acontece pelo projeto By Brasil Components, MachineryandChemicals, 
ação realizada pela Apex-Brasil, Assintecal e convênio com a Abrameq. 
Objetiva estimular negócios e o intercâmbio de informações entre os 
fabricantes brasileiros, ampliando suas relações comerciais com o mer-
cado do Equador. Mais informações: (www.bybrasil.org.br).

I - Renegociação de Dívidas
O Santander convida os clientes com dívidas vencidas a procurar o 
Banco para renegociar os débitos em condições especiais. Clientes 
com mais de 60 dias de atraso podem optar por dividir o débito em até 
12 vezes sem juros. Se as dívidas estiverem vencidas há menos de 60 
dias, há a possibilidade de unifi car todo o valor devido em uma única 
linha com até 50% de desconto na taxa mensal. No caso das empresas, 
oferece taxas de 0,89% ao mês para dívidas vencidas há mais de 60 
dias, ou 10% de desconto na taxa para unifi car os débitos com atraso 
inferior a este prazo.

J - Telecom e TI 
As redes de comunicação se tornaram necessidades primordiais. Por 
consequência, o mercado vive a necessidade de aprimoramento constante 
nos setores de Telecom e Tecnologia da Informação. Com o intuito de 
promover a interação entre os profi ssionais que atuam nesse setor e as 
novidades recém-chegadas ao mercado, será realizada entre os dias 27 
e 29 de agosto, na Expo Center Norte, a NETCOM 2019, que reunirá 
empresários, profi ssionais, acadêmicos e representantes do poder pú-
blico para discutir tendências, realizar negócios e trocar conhecimentos 
sobre o desenvolvimento destes mercados (http://www.arandaeventos.
com.br/eventos2019/netcom/).

D - Direto ao Consumidor 
A Universal Music Brasil lança a primeira plataforma de vendas dire-

A - Bolsas de Estudo 
A Platzi e o Facebook fi rmaram uma parceria que vai conceder mil 

Hoje temos uma geração 

que é inquieta e está 

sempre em busca de 

novos aprendizados 

e de conquistar uma 

posição de confi ança 

no trabalho, obtendo 

destaque e valorização

Entre as principais com-
petências da geração 
millennials, a capaci-

dade de absorver novas infor-
mações e a fl exibilidade para 
adaptar-se às mudanças são, 
talvez, as mais marcantes e 
também mais valiosas para os 
negócios. Diante desse cenário 
e das novas exigências do mer-
cado, todo líder deveria ofere-
cer aos seus colaboradores a 
oportunidade de saber como 
a organização percebe seu 
trabalho, para que entendam 
suas fortalezas e oportunida-
des de melhoria na posição 
que ocupam. 

É nesse contexto que se 
destaca o valioso feedback, 
ponto de partida para qualquer 
atividade de desenvolvimento 
de habilidades e competências, 
que encoraja o colaborador 
a buscar o desenvolvimento 
profi ssional. O feedback deve 
ser frequente para que se 
possa trabalhar em ajustes 
constantes, em sessões cur-
tas, estruturadas, mas sem 
excessiva formalidade, direto 
ao ponto, com respeito, e sem-
pre pautada em fatos: ações 
e respectivas consequências. 

É bom lembrar que a au-
tenticidade de um millennial 
é muito importante. Falar de 
detalhes do comportamento 
pode ser ofensivo e desagradá-
vel, portanto faça isso apenas 
quando é realmente muito re-
levante. Independentemente 
da utilização de ferramentas 
de apoio ou até mesmo de 
um índice de previsibilidade 
comportamental, conhecer o 
colaborador é fundamental, 
perguntar desde o início de 
sua história na equipe como 
ele prefere ser abordado é 
elementar para um feedback 
construtivo. 

Nas sessões de feedback, 
conte detalhes do que o 
ocorreu e qual foi o resultado 
da ação, depois associe o fe-

edforward – decidam juntos 
qual é o plano de ação para 
seguir em frente. Mas o que a 
geração millenials espera de 
seu gestor? Liberdade para 
ser autêntico no trabalho, 
assim como é em qualquer 
outro lugar. Estar alinhado 
com cultura, visão, políticas e 
processos, não apenas de sua 
área de atuação, mas de toda a 
organização. Ter clareza sobre 
as metas e deadlines e poder 
trabalhar sem interrupções, 
follow-ups excessivos ou reu-
niões longas. 

A pesquisa “2018 Deloitte 
Millennial Survey”, aplicada 
a mais de 10 mil profi ssionais 
dessa geração em mais de 30 
países (incluindo emergentes 
e desenvolvidos) mostra que 
esse grupo, mesmo sendo reco-
nhecido pela supervalorização 
de tecnologias, entende majo-
ritariamente que a tecnologia 
os liberta de tarefas repetitivas 
para que possam usar mais seu 
“toque pessoal” na realização 
do trabalho. 

Assim, é importante que a 
gestão seja por resultados, res-
peitando os impulsos compor-
tamentais predominantes, sem 
julgamento das características 
individuais para realização do 
trabalho. Em suma, para ins-
pirar colaboradores dentro da 
organização e incentivá-los, o 
sentimento de pertencer é fun-
damental. As pessoas gostam 
de estar informadas. 

Se conhecem a estratégia da 
empresa, se entendem os desa-
fi os do negócio, se sabem quais 
são as metas organizacionais 
e como contribuir individual-
mente para alcançá-las, é na-
tural que se sintam engajadas 
e inspiradas a contribuir. É 
necessário ser transparente – 
evitar promessas e planos de 
carreira inatingíveis, metas 
individuais incompatíveis com 
as recompensas disponíveis. 

odas as posições são impor-
tantes em uma organização, e 
para que as pessoas se sintam 
felizes em ocupá-las é neces-
sário que entendam a cadeia 
de geração de valor e como 
contribuem para o resultado 
de toda a organização. 

(*) - É gerente de RH da Husqvarna 
para América Latina. 

Fabio Bier (*)

Recuou a 
demanda por 
Crédito do 
Consumidor  

A Demanda por Crédito 
do Consumidor recuou 5,7% 
em maio na comparação com 
abril, já descontados os efei-
tos sazonais, de acordo com 
dados nacionais da Boa Vista. 
Na comparação com maio de 
2018, o indicador subiu 6,6%. 
No acumulado em 12 meses, a 
alta é de 4,8%. 

Considerando os segmentos 
que compõem o indicador, o 
Financeiro apresentou queda 
de 6,7% no mês. O segmento 
Não Financeiro, por sua vez, 
recuou 5% na mesma base de 
comparação.

A trajetória do indicador 
acumulado em 12 meses mos-
tra que a demanda por crédito 
não tem apresentado sinais 
de aceleração no seu ritmo de 
recuperação, refl etindo o fraco 
crescimento da economia e o 
mercado de trabalho fragilizado 
por elevadas taxas de desocu-
pação e subutilização da mão 
de obra (boavistascpc).

O total de contratos de 
financiamento de carros e 
motos fechados por pessoas fí-
sicas nos bancos cresceu 3,5% 
no primeiro trimestre de 2019, 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado: de 
620.337 para 642.003. O volu-
me de recursos relacionados 
a esses contratos aumentou 
de R$ 15,6 bilhões para R$ 
17,2 bilhões, uma evolução 
de 10,5% em relação a 2018.

Os números fazem parte de 
um levantamento feito pela 
Febraban com as cinco prin-
cipais instituições bancárias 
que operam neste segmento e 
representam 75% do mercado 
brasileiro de fi nanciamento 
de carros e motos. Segundo 
dados da Fenabrave, nos três 
primeiros meses do ano fo-
ram vendidos 838.765 carros 
e motos. Ou seja, as vendas 
de veículos fi nanciadas pelos 
bancos com maior partici-
pação no setor representam 

O desempenho do segmento automotivo nas vendas teve forte 

sustentação no crédito bancário.

De acordo com o indi-
cador calculado pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), a alta foi 
de 2,90% na comparação entre 
maio e o mesmo mês do ano 
anterior. 

Trata-se do menor aumento 
na quantidade de empresas 
inadimplentes desde 2011, 
considerando apenas os meses 
de maio, quando a alta fora 
de 13,48%. Em maio de 2018, 
o crescimento havia sido de 
9,37%. Apesar do aumento no 
número de empresas inadim-
plentes, houve um pequeno 
recuo na quantidade de dívidas 
em atraso no nome de pessoas 
jurídicas: 0,80% menor em maio 
frente ao mesmo mês de 2018.

A região em que mais au-
mentou o número de empresas 
inadimplentes  foi o Sudeste, 
com avanço de 5,01% na com-
paração com igual período de 
2018. Em seguida aparece 

Houve um pequeno recuo na quantidade de dívidas em atraso no nome de pessoas jurídicas.
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Número de empresas inadimplentes 
cresceu 2,90% em maio

O número de empresas com contas em atraso e inseridas no cadastro de inadimplentes segue crescendo, 
porém a taxas menores do que aquelas observadas no período mais agudo da crise econômica

o Sul, que registrou avanço 
de 2,07% e o Centro-Oeste, 
cuja alta foi de 1,35%. Já as 
regiões Nordeste (0,03%) e 
Norte (0,02%) apresentaram 
um comportamento estável da 
inadimplência, sem um cresci-
mento relevante na quantidade 

de empresas com atrasos.
Na avaliação do presidente do 

SPC Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior, o cenário econômico ainda 
adverso afeta a capacidade de 
pagamento das empresas, assim 
como a falta de confi ança das 
empresas em contratar crédito. 

“O faturamento das empresas 
e a sua capacidade de honrar 
os compromissos fi nanceiros 
são impactados pela fraqueza 
da atividade da economia 
brasileira, que sofre com alto 
desemprego e renda reprimida” 
(CNDL/SPC Brasil).

Financiamento de veículos 
cresceu 3,5% no 1º trimestre

76,5% do total de unidades 
comercializadas entre janeiro 
e março pelas revendedoras.

“Os números mostram que o 
bom desempenho do segmento 
automotivo nas vendas a pessoas 
físicas em 2019 teve forte sus-
tentação no crédito bancário”, 
diz Leandro Vilain, diretor de 
Negócios e Operações da Fe-

braban. Os dados sustentam a 
avaliação de que, com o apoio 
do crédito, a comercialização 
de automóveis tem sido um dos 
fatores de sustentação do cres-
cimento econômico, na direção 
contrária à de indicadores 
que mostram desaceleração 
da atividade econômica (AI/
Febraban).  
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Monitoração do trabalho: 
o comércio da loucura

Ninguém discorda 

de que os avanços 

tecnológicos trouxeram 

benefícios também para 

o mundo do trabalho

Mas ao mesmo tempo, 
um cenário de aliena-
ção se faz presente. 

Isto porque a tecnologia criou 
possibilidades inimagináveis 
para o monitoramento e con-
trole do empregado, além do 
que o indivíduo pode suportar. 
Nesse cenário, nos deparamos 
com distorções e desvirtua-
mentos da função empresarial 
frente aos empregados. 

Com a justifi cativa da otimi-
zação de resultados e aumento 
do lucro, as empresas praticam 
abusos constantes, ultrapas-
sando as esferas constitucio-
nalmente protegidas da vida 
privada, contrariando a honra 
e dignidade do trabalhador. 
Aquilo que antes se chamava 
de “follow up”, hoje é o comér-
cio da loucura. 

Para ilustrar a extensão 
desse desvirtuamento, ob-
servamos a situação de um 
bancário, que relata ao menos 
100 ligações diárias recebidas 
de seus superiores durante a 
jornada de trabalho, para co-
brar e incentivar o batimento 
das metas. A regra é atender, 
mesmo que esteja executando 
outra atividade. 

Quando as chamadas não são 
atendidas, o gestor da empresa 
dispara uma mensagem por 
Whatsapp, referente às ten-
tativas de contato do empre-
gador, mantendo uma pressão 
contínua e progressiva. Assim, 
quando as chamadas não são 
atendidas e respondidas, um 
emoji é encaminhado como 
aviso de acordo com sua cor. 
O amarelo corresponde a pri-
meira tentativa, seguido pelo 
vermelho e pelo preto. 

O uso dos emojis pretos evi-
denciam uma gestão deforma-
da e anacrônica, que utilizam o 
terror e o medo para controlar 
seus funcionários. Essa estra-
tégia, no entanto, também tem 
um custo humano e é psiquia-
trizante. Em outros casos, os 
empregadores já informam 
quanto a obrigatoriedade de 
manter os aparelhos móveis 
ligados até duas horas depois 

do encerramento da jornada, 
para que a comunicação e 
oportunidades não sejam 
perdidas. 

Desta forma, se o vendedor 
estiver dentro de um determi-
nado local, ao qual o sistema 
de rastreamento e localização 
indiquem potenciais clientes 
para a empresa, o funcioná-
rio poderá ser compelido a 
contatá-lo. Essa dinâmica 
alienante impõe ao indivíduo 
estar completamente em alerta 
e impedido de se desconectar 
do trabalho. 

Os monitoramentos empre-
sariais chegam a incluir o uso 
da internet, tablet, telefones 
corporativos, câmeras e até 
questionáveis gravações das 
conversas telefônicas. Hoje em 
dia, a exploração cibernética 
é a nova chibata na linha de 
montagem, já que tais abusos 
estão cristalizados na neuro-
se institucional de algumas 
empresas. 

Trabalhar é uma dádiva, 
mas a liberdade e a privaci-
dade são essenciais para que 
possamos viver com sentido e 
equilibradamente. Em razão 
disso, é evidente que as em-
presas observem os limites 
constitucionais, que busca a 
proteção da privacidade, honra 
e dignidade do funcionário, e 
possibilita o ajuizamento de 
indenizações trabalhistas e, 
muitas vezes, sanções penais. 

Dito isso, poderíamos apon-
tar fatores etiológicos e an-
tropológicos para recriminar 
a cultura de exploração do 
homem pelo homem, mas seria 
como chover no molhado. Isto 
porque o alienismo existe e 
reproduz o pensamento da so-
ciedade ao seu redor. No caso, 
a ideação de que os trabalha-
dores são os responsáveis pelo 
declínio econômico do país é o 
pensamento dominante. 

Como dizia Freud, faz parte 
da natureza humana a igno-
rância de enxergar certas 
realidades, pois a indolência 
e a covardia fazem parte do 
homem. Um dia, espero que 
seja possível olhar para esse 
tema de modo menos “míope”, 
com a certeza de que estamos 
produzindo uma legião de 
psquiatrizados. 

(*) - É advogada trabalhista, 
palestrante, pesquisadora e escritora.

Maria Inês Vasconcelos (*)

Bolsonaro e Trump posam para foto no G20 de Osaka.

A Câmara dos Representan-
tes dos Estados Unidos aprovou 
uma lei do Senado que destina 
US$ 4,6 bilhões em caráter de 
urgência para combater a “crise 
humanitária” na fronteira com 
o México. 

A aprovação foi possível após 
um acordo alcançado pela pre-
sidente da Câmara, a democrata 
Nancy Pelosi, para aceitar o 
texto do Senado, de maioria 
republicana, sem modifi cações 
- parlamentares pretendiam 
impor algumas emendas para 
restringir o escopo de ação 
do presidente Donald Trump 
na crise.

A lei servirá para abastecer 
os caixas das agências fede-
rais esvaziados pela chegada 
em massa de migrantes pro-
venientes da América Cen-
tral. “Para garantir recursos 
às crianças [migrantes] mais 
rapidamente, vamos aprovar 
a lei do Senado relutante-
mente”, disse Pelosi antes 

O acordo foi patrocinado pela presidente da Câmara,

Nancy Pelosi.O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, se reu-
niu na sexta-feira (28) com Jair 
Bolsonaro em Osaka, no Japão, 
e prometeu visitar o Brasil em 
breve. O encontro ocorreu du-
rante a cúpula do G20, a primei-
ra da qual Bolsonaro participa, 
e o mandatário americano disse 
que está “ansioso” para viajar ao 
Brasil, embora não tenha falado 
em datas. “Você tem ativos que 
alguns países nem conseguem 
imaginar”, declarou Trump.

Bolsonaro, por sua vez, 
afirmou no Twitter que o 
encontro serviu para discutir 
um “acordo de livre comércio 
para fortalecer ainda mais” os 

laços econômicos entre os dois 
países. O presidente também se 
reuniu com o secretário-geral 
da OCDE, José Ángel Gurría, 
para defender a adesão do 
Brasil à entidade.

Além disso, teve um breve 
encontro com o presidente da 
França, Emmanuel Macron, a 
quem indicou que continuará 
no Acordo de Paris sobre o 
clima - Macron condicionara a 
assinatura de um tratado co-
mercial entre União Europeia 
e Mercosul à permanência 
do Brasil no pacto climático. 
Bolsonaro também convidou o 
presidente francês para visitar 
a Amazônia (ANSA).

Eles se reuniram na resi-
dência ofi cial da Presidên-
cia do Senado. Também 

participou do encontro o líder 
do governo, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE).

Davi reforçou a necessidade 
de que os governadores se inte-
grem ao esforço pela aprovação 
da reforma da Previdência, 
infl uenciando as suas bancadas. 
Por outro lado, reconheceu a 
preocupação dos mandatários 
estaduais com o cenário de con-
centração excessiva de verbas 
em Brasília. “Não é possível a 
União arrecadar 70% dos im-
postos dos brasileiros e fi car 
com o controle desses recur-
sos esperando governadores e 
prefeitos virem a Brasília com o 
pires na mão. Parabenizo o go-
verno por compreender isso”.

Os primeiros passos devem 
ser os novos formatos de 
distribuição dos recursos do 
Fundo Social do Pré-Sal e da 
cessão onerosa de áreas de 
exploração de petróleo. Am-

Reunião do líder do governo no Senado, o ministro da Economia e o presidente do Senado.

Carteira de identifi cação 
para autistas

A Comissão de Direitos Humanos 
do Senado aprovou o projeto que 
prevê a confecção de carteira de 
identifi cação da pessoa com trans-
torno do espectro autista (TEA). O 
objetivo é assegurar atendimento 
prioritário em serviços públicos e 
privados, em especial nas áreas 
de saúde, educação e assistência 
social. A relatora, senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS), apresentou 
voto favorável. 

Na sua opinião, o autismo é uma 
defi ciência invisível aos olhos, por 
não afetar a aparência, e por isso 
precisa de uma comprovação para 
o atendimento prioritário. “Alguns 
municípios já adotam a carteira de 
identifi cação. O documento não 
é apenas importante; é essencial 
em estabelecimentos comerciais 
ou públicos, em particular os de 
saúde”, afi rmou.

O projeto obriga ainda os cine-
mas a reservar uma sessão mensal 
destinada a pessoas com transtor-
no do espectro autista. A sala de 
exibição deve oferecer os recursos 
de acessibilidade. A iniciativa tam-
bém recebeu o apoio da relatora: 
“Trata-se de lembrança digna em 
favor de pessoa com defi ciência, 
que contará com a adaptação de 
intensidade de luz, altura de som 
e atendimento de pessoal capaci-
tado para compreensão dos com-
portamentos da pessoa com essa 
defi ciência”, explicou. A proposta 
segue para a CCJ (Ag.Senado). 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que 
a aprovação da reforma da 
Previdência depende de uma 
articulação coletiva, e res-
saltou que a participação do 
presidente Jair Bolsonaro é 
muito importante. Maia voltou 
a defender a reinclusão de 
estados e municípios no rela-
tório da comissão especial que 
debate o tema e confi rmou a 
perspectiva de votar a propos-
ta no Plenário da Câmara até 
o fi nal deste semestre. 

“Ninguém é a favor da 
reforma, ela é necessária. O 
presidente tem papel nisso 
porque ajuda e o Parlamento 
comanda a votação, mas é 
uma participação coletiva. O 
parlamentar vota uma matéria 
dessa quando volta da sua 
base com a convicção de que 
seus eleitores compreendem 
a importância da reforma”, 
disse o presidente.

Maia espera que, mesmo 
com pressões de diversas 
categorias para alterar o texto 
do deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), não seja aprovado 
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Rodrigo Maia: “Se não reestrutura o sistema os servidores 

fi carão sem receber seus salários”.
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Alcolumbre e Guedes: pacto federativo 
é prioridade pós Previdência

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestaram 
concordância quanto à necessidade de se reformar o pacto federativo para descentralizar
os recursos públicos

bas as medidas dependem de 
projetos que se encontram no 
Senado. Guedes afi rmou que 
essas medidas iniciais, bem 
como uma revisão mais ampla 
do pacto federativo, benefi -
ciarão os caixas de estados e 
municípios. Salientou que os 
entes da federação não estarão 

em posição de se benefi ciarem 
dessas melhorias se não entra-
rem na reforma previdenciária. 
Por isso, segundo o ministro, os 
assuntos estão ligados.

O senador Fernando Bezerra 
Coelho destacou que existe 
entendimento no Senado de 
que é importante a inclusão 

dos estados e municípios na 
reforma. “Não vamos construir 
um sistema previdenciário com 
27 sistemas distintos, com 2 mil 
regimes próprios nos municí-
pios. É preciso ter uma refl exão 
para construirmos a reforma 
adequada para o desafi o que o 
Brasil enfrenta” (Ag.Senado).

Maia: aprovação da reforma 
depende de negociação coletiva

nenhum destaque que altere a 
economia prevista para refor-
ma. “Se a gente não reestrutura 
o sistema, são os servidores que 
vão fi car sem capacidade de 
receber seus salários porque 
nenhum ente federado vai ter 
condições de pagar em dia”, 
afi rmou.

Rodrigo Maia visitou na sexta-
-feira (28), a Associação de 
Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apac) em Belo 

Horizonte, acompanhado da 
ministra do STF, Cármen Lú-
cia. Para ele, iniciativas como 
essas ajudam os parlamentares 
a legislarem melhor. “Projetos 
como esse nos ajudam a co-
locar no papel aquilo de fato 
conhecemos e não apenas o 
que ouvimos falar. É impor-
tante conhecer os problemas 
e as soluções para construir 
leis melhores para o Brasil”, 
destacou (Ag.Câmara).

Trump diz a Bolsonaro 
que visitará o Brasil

Câmara dos EUA destina fundos 
para crise migratória

da votação.
O acordo, no entanto, enfu-

receu a ala mais progressista 
do Partido Democrata. “Eu 
digo ‘não’ a qualquer dinheiro 
a mais para as agências fede-
rais que aplicam as políticas 
migratórias do presidente 

Trump”, afi rmou a represen-
tante Alexandria Ocasio-Cor-
tez, símbolo da renovação da 
legenda. O governo Trump é 
acusado de confi nar migrantes 
e de separar famílias que en-
tram nos EUA sem autorização 
(ANSA).

Empresários de destaque no Brasil receberão 
na terça-feira (2) o Diploma José Ermírio de 
Moraes. A premiação, concedida pelo Senado, 
será entregue em sessão especial. São sete 
homenageados: Carlos Fernando de Carvalho, 
da construtora Carvalho Hosken S.A; Benjamin 
Steinbruch, do Grupo Vicunha; Genésio Moisés 
Spillere, setor metal-mecânico; João Gonçalves 
Filho, ramo de supermercados e frigorífi cos; 

Jocélio Costa, proprietário do Bar do Cuscuz; 
Josué Christiano Gomes da Silva, presidente da 
Coteminas; e Sae-Joo Chang, diretor-executivo 
do Dongkuk Steel Group.

As indicações são feitas pelos senadores ao 
conselho responsável pelo prêmio. Composto 
por sete senadores, o conselho é presidido 
pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO) - (Ag.
Senado).

Procuradores 
da lista
tríplice da
PGR

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, recebeu 
os três procuradores que 
encabeçam a lista tríplice 
para a Procuradoria-Geral da 
República (PGR). Também 
participaram do encontro 
o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), Fábio 
George Cruz da Nóbrega, e o 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP).

O comando da PGR fica 
vago em setembro, quando 
se encerra o mandato de dois 
anos de Raquel Dodge, que foi 
escolhida pelo ex-presidente 
da República Michel Temer e 
não deve ser reconduzida ao 
cargo. “Nos últimos 18 anos, 
essa construção democrática 
tem sido respeitada. Membros 
do MPF de todo o país parti-
cipam de debates em que dis-
cutem questões fundamentais 
de nossa atuação e escolhem 
ao fi nal os nossos líderes”, 
afi rmou Fábio Nóbrega à saída 
do encontro.

Ele disse que cerca de 1.150 
membros do MP votaram e que 
o cargo de procurador-geral 
da República é um dos mais 
relevantes do país. A entrega 
ofi cial da lista ao presidente 
Jair Bolsonaro deve ocorrer na 
próxima semana. O presidente 
da ANPR disse esperar que 
a lista será respeitada (Ag.
Senado).

Senado homenageia empresários 
de destaque no país
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Os escândalos de 

corrupção envolvendo 

políticos e grandes 

empresários, além 

das manifestações 

populares no ano 

de 2013, aceleraram 

a edição da Lei 

sobre o combate à 

corrupção, colocando 

o Brasil dentro dos 

parâmetros exigidos 

pela Organização 

para Cooperação 

e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE).

Nesse contexto, foi 
editada a Lei nº 
12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção), que bus-
cou trazer ao mercado mais 
transparência nas relações 
entre os setores público 
e privado, a fim de evitar 
comportamentos ilícitos e 
prejuízos ao erário. 

Com a regulamentação da 
Lei Anticorrupção, as em-
presas sentiram a necessi-
dade de manter programas 
internos de compliance 
bem estruturados e que 
transmitissem ao mercado 
mais confiabilidade, con-
trole e segurança nas suas 
relações.

A implantação de um 
programa de compliance 
efetivo é um trabalho mi-
nucioso e deve atender às 
especificidades de cada 
empresa, não existindo 
um programa padrão que 
possa ser aplicado em sua 
íntegra a todas as empresas 
de maneira geral. A análise 
da cultura, da atividade, das 
relações internas e exter-
nas, bem como o cenário 
regulatório da atividade é 
que determinarão os riscos 
e os pontos de atenção para 
implementação de todo o 
programa, que não se limita 
à elaboração de códigos de 
conduta e ética, mas en-
globa um aparato contendo 
mecanismos de controle, 
detecção, remediação e ma-
nutenção de boas práticas.

É fato que a adoção de 
programas efetivos de com-
pliance repercute hoje em 
toda a cadeia de negócios 
(fornecedores, clientes 
e stakeholders), além de 
trazer efeitos internos signi-
ficativos, como a motivação 
de funcionários, aumento 
da produtividade e retenção 
de talentos.

Por fim, vale lembrar que 
além do marco legal anticor-
rupção, a implementação de 
um bom e efetivo programa 
de compliance é (e será 
ainda mais em um futuro 
próximo) uma exigência 
do mercado. Começam a 
despontar as primeiras 
empresas 5.0, inteiramente 
conectadas às pessoas e 
às comunidades, nas quais 
a inovação e a tecnologia 
giram em favor das pessoas 
e da sociedade como um 
todo e, nesse cenário (5.0), 
a ética, a transparência e 
as boas práticas são vitais.

 Outro ponto importan-
tíssimo e que merece total 

atenção dentro dos pro-
gramas de compliance é a 
proteção de dados pessoais. 

As empresas devem ana-
lisar (e revisitar) seus pro-
gramas também à luz da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, Lei nº 13.709/2018 
(LGDP). 

A Lei editada em 2018, 
mas que entrará em vigor 
apenas em agosto de 2020, 
busca proteger, entre ou-
tros direitos, a liberdade, 
privacidade e dignidade dos 
cidadãos e das empresas, 
coibindo comercialização e 
divulgação não autorizada 
de dados pessoais.

A norma afeta direta-
mente o dia a dia de todas 
as empresas que façam 
negócios no Brasil. Inde-
pendentemente do tipo 
negócio, todas as empresas 
deverão ter mecanismos 
de controle e proteção na 
coleta e tratamento de 
dados pessoais daqueles 
com quem se relacionam 
(interna e externamente).

Se houver qualquer infrin-
gência à LGDP, como por 
exemplo, um vazamento dos 
dados, a empresa poderá ser 
condenada ao pagamento 
de multa equivalente a 2% 
do seu faturamento (limita-
da a 50 milhões de reais), 
além da exposição negativa 
que um vazamento de dados 
pode gerar a imagem e cre-
dibilidade de uma empresa.

Por essa razão e cientes 
de que as empresas arma-
zenam dados pessoais de to-
dos aqueles com quem se re-
lacionam, inclusive de seus 
funcionários (lembremos 
das informações sensíveis 
que os RHs d,isponibilizam 
para as autoridades fiscais 
para preenchimento do E-
Social, para seguradoras 
e assistências médicas) é 
importante que as empresas 
avaliem se as divulgações 
dos dados seguem políticas 
rigorosas de proteção e 
controle (incluindo a con-
formidade com a LGPD). 

É evidente que um bom e 
efetivo programa de com-
pliance precisa ser revisi-
tado de tempos em tempos, 
assim, estas revisões devem 
incluir o pleno atendimento 
à Lei Geral de Proteção de 
Dados, levando em conta 
não só as incontáveis infor-
mações recebidas e com-
partilhadas nas empresas, 
mas também as constantes 
inovações tecnológicas in-
corporadas ao negócio ou a 
sua estrutura, pois podem 
exigir novos e específicos 
controles e mecanismos de 
proteção de dados.

Thaís Folgosi Françoso, 
sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas 
de contencioso tributário, 
procedimento administra-
tivo tributário, compliance 
e direito do entretenimento

thais.francoso@ffl  aw.com.br
Nahyana Viott Fiatkoski, advogada 

do FF Advogados, atua nas áreas de 
Consultoria tributária, procedimento 

administrativo tributário e 
contencioso tributário

nahyana.viott@ffl  aw.com.br 

  Seu programa de 
compliance cotempla 

Lei de Proteção de 
Dados Pessoais?

Renato Nishio (*)

Balanços Patrimoniais - (Em Reais)

Coati Participações S/A
CNPJ 03.080.803/0001-91

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/18, compostas do Balanço Patrimonial, da Demons-
tração do Resultado Economico, da Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido  e da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Permanecemos à disposição de V.Sas., para qualquer esclarescimentos necessários.

Passivo              2017              2018
Circulante ................................................ 18.418,02 18.418,02
Contas a Pagar ....................................... 4.658,02 4.658,02
Adiantamento .......................................... 13.760,00 13.760,00
Obrigações Tributárias ............................ 0,00 0,00

Exigível a Longo Prazo ........................... 325.694,17 325.694,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 325.694,17 325.694,17

Patrimônio Líquido .................................. 13.950.740,50 13.797.659,24
Capital Social .......................................... 12.813.303,00 12.813.303,00
Prejuizos/Lucros Acumulados ................. 1.137.437,50 984.356,24

Total do Passivo ...................................... 14.294.852,69 14.141.771,43

 Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos  (Em Reais)
            2017              2018

Origens do Recursos .................................... 2.438.240,61 (153.081,26)
Lucro/Prejuízo do Exercício ....................... 2.438.240,61 (153.081,26)
Depreciações .............................................. 0,00 0,00
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00 0,00
Diminuição do Ativo Realizavel a Longo Prazo 0,00 0,00

Aplicações dos Recursos ............................. 0,00 0,00
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
Aquisições do Imobilizado .......................... 0,00 0,00

Variação do Capital Circulante Líquido ......... 2.438.240,61 (153.081,26)
(+) Origens dos Recursos
  (-) Aplicações dos Recursos ...................... 2.438.240,61 (153.081,26)

   Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Descrição          Inicial            Final Variações
( + ) Ativo Circulante .................... 1.352.800,00 1.352.800,00 0,00
( - ) Passivo Circulante ................ 18.418,02 18.418,02 0,00
( = ) Capital Circulante Líquido CCL 1.334.381,98 1.334.381,98 0,00

Diretoria:

• Rui Belusci   •   Ingeborg Christine Boehm
 Lauro Matsuo Sakuraba - Contador - CRC-1SP098679/O2

Ativo              2017              2018
Circulante ....................................... 1.352.800,00 1.352.800,00
Caixa e Bancos .............................. 0,00 0,00
Adiantamento Despesas ................ 20.000,00 20.000,00
Outras Contas a Receber .............. 1.332.800,00 1.332.800,00

Realizável a Longo Prazo .............. 28.769,80 28.769,80
Adiantamento coligadas ................. 28.769,80 28.769,80

Permanente ..................................... 12.913.282,89 12.760.201,63
Investimentos ................................ 12.718.282,89 12.565.201,63
Bens .............................................. 256.714,00 256.714,00
( - ) Depreciações Acumuladas ...... (61.714,00) (61.714,00)

Total do Ativo .................................. 14.294.852,69 14.141.771,43
Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido para

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2018
Capital Lucro/Prejuizos Total Patrimonio

          Social      Acumulados             Líquido
Saldos em 31/12/2016 12.813.303,00 (1.300.803,11) 11.512.499,89
Lucro do Exercício ...... - 2.438.240,60 2.438.240,60
Saldos em 31/12/2017 12.813.303,00 1.137.437,50 13.950.740,50
Prejuizo no Exercício .. - (153.081,26) (153.081,26)
Saldos em 31/12/2018 12.813.303,00 984.356,24 13.797.659,24

 Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (Em Reais)
Resultado Operacional            2017             2018
Despesas Gerais ..................................... 0,00 0,00
Honorários Profissionais .......................... 0,00 0,00
Impostos e Taxas .................................... 0,00 0,00
Despesas Financeiras .............................. 0,00 0,00
Outras Despesas ..................................... 0,00 0,00

Resultado Operacional .............................. 0,00 0,00
Equivalencia Patrimonial ............................ 2.438.240,61 (153.081,26)
Resultado Líquido ...................................... 2.438.240,61 (153.081,26)

Associação de Apoio a Criança 
e ao Adolescente Bom Pastor

Inscrita no CNPJ: 05.972.800/0001-98
COMUNICADO

Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente Bom 
Pastor, inscrita no CNPJ: 05.972.800/0001-98 informa 
que as Demonstrações Contábeis dos exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de de-
zembro de 2017 estão publicadas no endereço 
eletrônico http://associacaobompastor.com.br 
cumprimento à exigência contida no parágrafo único do 
artigo 41 da Lei 12.101, de 27/11/2009. 

Maria José Coelho Lira - Presidente

Alexander Lowen –  Caroline Falcetti - Sum-
mus –  Reconhecido como o pai da bioener-
gética, o médico psicoterapeuta, falecido em 
2008, nesta obra esclarece como e porque, as 
pessoas censuram seus sentimentos, fugindo 
de uma realidade e de certas necessidades 

inerentes à sua personalidade, causando um verdadeiro 
desmembramento entre corpo e membro. De fato, um 
estudo e solução, impressionantes. Para profi ssionais da 
medicina, professores e formandos. Profundo. 

O Corpo Traído
Regina Taccola – Jaguatirica – A psicana-

lista autora, traz a público, mini contos que 
alcançam um interessante cotidiano. Alguns 
sensuais, poéticos de alto enlevo, outros 
capciosos que em sua profundidade, incitam 
à busca de entendimentos recônditos ,alguns 

até non sense , que fazem suas linhas revestirem-se de 
contornos mágicos, levando o leitor à refl exões. Deve 
ser lido com vagar.

Um Cisne na Noite

Fernando Boigues – 7Letras – O protagonis-
ta – Dorido – foi criado pelo psiquiatra escritor, 
com o intuito de perscrutar almas em confl ito e 
também trazer à tona algumas habitualidades , 
muito bem descritas pela pena ágil e fi rme do 
neófi to poeta. Em sua primeira incursão, nota-

se um viés, fora de paradigmas. Que venham outras!! 

O Senhor Dorido & Outros Poemas

Jaques Grinberg e Jorge Penillo (Coords) – 
Literare – Trinta e uma “feras” em suas respec-
tivas áreas, incluídos ai os dois coordenadores, 
criaram essa verdadeira ode ao sucesso. São 
verdadeiros segredos para estimular mudan-
ças, redirecionar carreiras e negócios, bem 
como criar e ou desvendar possibilidades para 

empreendedores. Voltado para empresários, executivos, 
diretores. Oportuno. Factível!

Coaching e Liderança

Livros em Revista

Assista ao programa Livros em 
Revista. Um canal repleto de 

novidades do universo literário. 
Entretenimento garantido! 

Com apresentação de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      1.327
DISPONIBILIDADES         126
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         908

Poupança    908
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização    100
OUTROS CRÉDITOS         161

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     79
Diversos    82
PDD 0

OUTROS VALORES E BENS           32
Despesas Antecipadas    32

PERMANENTE           16
IMOBILIZADO DE USO   16

TOTAL DO ATIVO   1.343

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         245
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             4

Ordens de Pagamento em M.E.    4
OUTRAS OBRIGAÇÕES         241

Carteira de Câmbio     0
Fiscais e Previdenciárias    51
Diversas    190

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.408
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.037
Lucros ou Prejuízos Acumulados   - 47

CONTAS DE RESULTADO       - 310
Receitas Operacionais     1.089
(Despesas Operacionais)   - 1.399

TOTAL DO PASSIVO   1.343

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Maio de 2019

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      19.876
Disponibilidades    9.533
Aplicações Interfinanc. Liquidez               -

Aplicações no Mercado Aberto      -
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       5.030

Carteira Própria    5.030
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    -

Outros Créditos        5.187
Carteira de Câmbio    3.962
Rendas a Receber     228
Negociação e Intermed. de Valores    4
Diversos    1.085
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (92)

Outros Valores e Bens           126
Despesas Antecipadas     126

PERMANENTE        1.022
Imobilizado de Uso           396

Outras Imobilizações de Uso    1.159
(Depreciações Acumuladas)     (763)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            626
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (268)

TOTAL DO ATIVO      20.898

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      13.872
Relações Interdependências        1.929

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.929
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      11.943

Carteira de Câmbio    8.965
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.039
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.810

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        7.026
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    418
Lucros ou Prejuízos Acumulados     -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             46

Receitas Operacionais     11.687
(Despesas Operacionais)     (11.578)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (35)
(Contribuição Social)    (28)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      20.898

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Maio de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

A declaração está em um 
comunicado em que 
critica o instrumento 

preparatório para a assembleia 
episcopal. O documento em 
questão, publicado pelo Vatica-
no na semana passada, cogita 
ordenar homens casados como 
padres em regiões remotas, 
como a Floresta Amazônica.

“O instrumento de trabalho 
contradiz o ensinamento vin-
culante da Igreja em pontos 
cruciais e deve ser classifi ca-
do como herético”, declarou 
Brandmuller, que já questiona-
ra publicamente a abertura do 
Papa à comunhão de divorcia-
dos, dizendo que isso “coloca 
em dúvida a doutrina católica”. 
Segundo o cardeal, o documen-
to sinodal põe em discussão a 
“revelação divina” e, portanto, 
pode ser considerado um ato de 
“apostasia” (renegação da fé). 

“Constitui um ataque aos 
fundamentos da fé, de um modo 

Evento discutirá ordenação de homens casados como padres. 

‘Sínodo da Amazônia é 
herético’, diz cardeal alemão

O cardeal alemão Walter Brandmuller, um dos líderes da oposição ultraconservadora ao papa Francisco 
na Igreja Católica, disse que o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, marcado para outubro, é “herético”

que até então não era conside-
rado possível”, acrescentou. 
Brandmuller também diz que 
o Sínodo fará uma “agressiva 
intrusão” em “assuntos pura-
mente mundanos do Estado e 
da sociedade do Brasil”. O po-
sicionamento ecoa as preocu-
pações do governo Bolsonaro, 

que teme “interferências em 
assuntos internos” do país.

Além de estudar novas for-
mas de evangelização, o Síno-
do deve fazer uma defesa da 
preservação da Amazônia e da 
cultura dos povos indígenas, em 
um momento em que o governo 
trabalha para ampliar a explo-

ração econômica da região e 
limitar reservas protegidas.

“Precisamos nos perguntar: 
o que têm a ver a ecologia, a 
economia e a política com o 
mandato e a missão da Igreja?”, 
questionou o cardeal alemão. 
Em sua encíclica ambiental, a 
“Louvado seja”, o Papa diz que 
a humanidade tem responsabi-
lidade na preservação da “casa 
comum”, ou seja, o planeta 
Terra, e prega a criação de um 
modelo de desenvolvimento 
menos predatório.

Para Brandmuller, o Sínodo 
tem dois objetivos: “abolir o 
celibato e introduzir um sa-
cerdócio feminino”, já que o 
documento preparatório fala 
em “valorizar o papel central 
que as mulheres desenvolvem 
na Igreja amazônica”. “Em 2 
mil anos, a Igreja nunca admi-
nistrou o sacramento da orde-
nação a uma mulher”, disse o 
cardeal (ANSA).
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netjen@netjen.com.br

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

T : 3043-4171 - 3106-4171
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T : 3043-4171
www.netjen.com.br

netjen@netjen.com.br

INICÍO MINHA COLUNA comentando a ação civil pública 
contra a Globo que corre em segredo na justiça do trabalho no Rio 
de Janeiro. Essa ação está por trás do processo que a emissora de-
sencadeou recentemente para renegociar com seus contratados.

ARTISTAS, EXECUTIVOS E JORNALISTAS além 
de profi ssionais de altos salários estão sendo chamados para 
trocar contratos de pessoa jurídica por pessoa física, ou seja 
com carteira assinada. “A Despejotização”, como é chamado 
o processo de substituição de empresas por pessoas físicas.

ELA É TEMIDA por muitos profi ssionais,até porque todos 
preferem ser PJs (Pessoas Jurídicas) porque têm a sensação que 
ganham mais, já que os descontos são menores. Fausto Silva, Ana 
Maria Braga, Luciano Huck e Fátima Bernardes por exemplo são PJs. 

MUITOS ATORES , diretores, repórteres e ân-
coras do jornalismo também fazem parte desse grupo. 
A ação partiu de denúncias de profissionais da Globo, 
que acusam a emissora de driblar as leis trabalhistas 
uma vez que ela não tem custos empregatícios com PJs. 

QUESTIONADA PELA COLUNA, a Globo con-
fi rma que está sendo processada na Justiça do Trabalho 
do Rio de Janeiro,mas nega que estaria prejudicando ou 
dando prejuízos aos seus profi ssionais. Para seus direto-
res é uma questão de aprimoramento de uma nova gestão.

A CANTORA Solange Almeida viu seu nome envol-
vido em uma grande polêmica, desde que decidiu entrar 
na justiça contra sua antiga banda “Aviões do Forró” e 
seus empresários. No entanto a coluna apurou que  o jogo 
virou contra a cantora e agora ela pode ser condenada a 
pagar 17 milhões em indenização para o “Aviões do Forró”.

CARLOS MASSA, o Ratinho, confi rma à coluna a compra 
da Rádio Estadão,por volta de 50 milhões, e afi rmou que dentro 
de um mês irá assumir a emissora para transformá-la na sede 
principal da Rede Massa de Rádio, hoje com mais de 40 emissoras.

AFASTADA da teledramaturgia desde 2014,quando fez a 
série “Dupla Identidade”, Luana Piovani passou a investir na sua 
carreira de apresentadora e vem tentando conquistar seu espaço 
na TV portuguesa. Porém seu programa na TVI o “Like Me” foi 
tirado do ar por falta de audiência. Ela está voltando para o Brasil.

JÁ A QUATRO semanas o jornalista Mauro Naves conti-
nua afastado da Globo e vive uma situação de completo isola-
mento. Ele não foi sequer chamado à emissora para conversar 
pessoalmente sobre os fatos que causaram seu afastamento.

F R A S E  F I N A L :  Te n h a  c u i d a d o  c o m 
o  d i a  s e g u i n t e  a o  ê x i t o  ( Ti t u  M a i o r e s c a ) .

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

central-noticia@bol.com.br

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: FLÁVIO LOPES RODRIGUES FILHO, nascido nesta Capital, Cerqueira 
César - SP, no dia 19/07/1986, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flávio Lopes Rodrigues e de Simone 
Navas Barreiro Rodrigues. A pretendente: MYLENA TAJA TREVISANI, nascida em 
La, Paz, República da Bolívia (transcrição feita no 1º Subdistrito - Sé, desta Capital), no 
dia 13/12/1987, estado civil solteira, profi ssão professora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Omar Yamal Taja Kruger e de Enedir Trevisani Leite.

O pretendente: EMERSON CORREIA E CORREIA, nascido em Euclides da Cunha - 
BA, no dia 11/07/1998, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eraldo de Sousa Correia e de Rosenaide 
Silva Correia. A pretendente: CELIZELMA CASTRO FERREIRA, nascida em São 
Luís - MA, no dia 28/06/1989, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severo Costa Ferreira e de Elma 
Lucia Castro Ferreira.
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As crianças fazem parte 
dos 32 mil migrantes 
mortos ou desapareci-

dos no mesmo período, embora 
a OIM alerte que os dados 
estejam incompletos e que o 
número real de vítimas seja 
certamente maior, em particu-
lar entre menores, cujos casos 
são menos relatados do que os 
de adultos.

Todos esses dados são reco-
lhidos pelo Projeto de Migran-
tes Desaparecidos da OIM, 
que divulga um relatório anual 
desde 2014 e que neste ano 
conta, pela primeira vez, com 
a colaboração do Unicef.

As duas agências das Nações 
Unidas (ONU) manifestaram 
a intenção de reforçar essa 
colaboração para melhorar 
os dados sobre as crianças 
migrantes, incluindo aquelas 
que permanecem na estrada. O 
maior número de vítimas é re-
gistrado no Mediterrâneo, com 
17.900 (2014-2018), havendo 
ainda 12 mil casos em que se 
desconhece o paradeiro ou não 
foram recuperados os corpos.

Em 2018, houve uma redução 
de 26% nas mortes no Mediter-
râneo (2.299 face a 3.239 em 
2017), embora a organização 
alerte que foi acompanhada 
por uma redução acentuada 
- de dois terços - no número 
de migrantes que tentam atra-
vessá-lo (de 144.301 há dois 
anos para 45.648 em 2018). O 
relatório destaca que “o perigo 
de morrer” no Mediterrâneo 
“aumentou em 2018”, uma vez 
que até as estatísticas mais 
conservadoras estimam que 
3% dos migrantes que tenta-

Migração: mais de 1.600 
crianças morreram ou 

desapareceram em 5 anos
Mais de 1.600 crianças migrantes morreram ou desapareceram entre 2014 e 2018 quando tentavam chegar sozi-
nhas ou com as suas famílias a um lugar seguro, informou a Organização Internacional das Migrações (OIM)

ram atravessar o Mediterrâneo 
no ano passado acabaram por 
morrer, face a 2% em 2017.

No ano passado, houve 
também forte aumento de 
vítimas na rota ocidental do 
Mediterrâneo, que corresponde 
àquela que os migrantes tomam 
para tentar chegar à costa de 
Espanha, com 811 mortes, em 
comparação com 224 um ano 
antes. A rota central, para os 

migrantes que tentam chegar à 
Itália ou a Malta desde a Líbia, 
continua a ser a mais perigosa, 
com 1.314 mortes e desapare-
cimentos, embora o número 
signifi casse uma redução de 
mais da metade em relação a 
2017.

Outra rota arriscada para os 
migrantes é a fronteira entre 
o México e os Estados Unidos, 
onde 1.907 pessoas morreram 

nos últimos cinco anos, incluindo 
26 crianças, embora apenas no 
primeiro semestre deste ano já 
tenham sido notifi cadas 13. A 
imagem dos corpos de um pai e 
de sua fi lha, que morreram afoga-
dos quando tentavam atravessar 
clandestinamente a fronteira 
México-Estados Unidos, sus-
citou indignação internacional 
ao mostrar o drama migratório 
vivido na região (RTP/ABr).

Segundo as estatísticas, o maior número de vítimas é registrado no Mediterrâneo.

 O principal objetivo de uma 
empresa é ter rentabilidade e 
crescer. E os custos logísticos 
representam parte importante 
dos gastos de muitas corpora-
ções, tendo impacto relevante 
nos resultados fi nanceiros. De 
acordo com o Instituto de Lo-
gística e Supply Chain (Ilos), 
os custos logísticos no Brasil 
equivalem a mais de 10% do 
PIB do País, com forte infl uên-
cia da atividade de transportes. 

Neste sentido, uma logística 
efi ciente pode representar a 
solução para manter a susten-
tabilidade dos negócios, pois 
colabora com a redução de 
custos e o aumento do nível de 
serviço, cria efi ciência e pode 
auxiliar ainda a atrair novos 
clientes, segundo a Intecom 
Logística. Com mais de 15 
anos de atuação, o integrador 
logístico é um dos principais 
players neste setor, sendo um 
importante parceiro para as 
companhias que demandam 
transporte e armazenamento 
de cargas em todo o território 
nacional, de maneira efi ciente. 

De acordo com o seu diretor 
executivo, Marcelo Florio, 
uma logística eficiente pode 

Dicas para ter uma logística 
efi ciente no segundo semestre

impactar de maneira posi-
tiva a rentabilidade de uma 
empresa, agregando valor 
ao negócio e ao cliente e, 
inclusive, maximizando os 
lucros. “A logística de uma 
empresa é parte integrante 
da estratégia, responsável por 
estabelecer vantagem com-
petitiva, gerar a conquista 
de novos clientes e aumento 
das vendas”, afirma. 

Confi ra as maneiras de uti-
lizar a logística a favor do seu 
negócio, de acordo com Florio:

1 – Analise os custos 

de cada etapa - Os custos 
logísticos são uma preocu-
pação recorrente de muitos 
gestores empresariais. Por 
isso, o primeiro passo para al-
cançar a efi ciência e ganho de 
performance está associado a 
compreender e identifi car qual 
é o valor despendido para cada 
uma das etapas do ciclo logís-
tico. Em armazenagem e dis-
tribuição, alguns fatores, como 
produtos parados em estoque 
por muito tempo e transporte 
sem planejamento, originam 
custos desnecessários.

2 – Revise os processos e 

diminua despesas - Ao enten-

der o custo de cada etapa da 
cadeia logística, chegou o mo-
mento de revisar os processos 
e aperfeiçoá-los ou acabar com 
aqueles que são considerados 
inefi cientes. Neste sentido, é 
necessário analisar despesas 
considerando as particulari-
dades da operação. Compreen-
dendo este contexto, pode ser 
elaborado um planejamento 
mais assertivo, visando melho-
res resultados. 

3 – Tenha uma ótima 

entrega e conquiste novos 

clientes - Atuar com um nível 
de serviço logístico acima da 
média, oferecendo pontua-
lidade na entrega da carga, 
representa, sem dúvidas, um 

diferencial competitivo. É 
preciso verifi car quais são as 
etapas que geram inefi ciência 
ao processo como um todo e 
precisam de solução. Busque 
sempre oportunidades de au-
tomatizar processos.

4 – Alcance resultados 

consistentes - Com a prática 
de uma gestão logística efi ciente 
e do melhor desempenho envol-
vendo toda a cadeia, o resultado 
certamente será o aumento do 
nível de serviço, a otimização 
dos custos e o alcance da renta-
bilidade. Consequentemente, o 
cliente fi nal terá a percepção da 
melhoria da qualidade do serviço.

Fonte e mais informações 
(www.intecomlogistica.com.br).

Pesquisas da empresa norte 
americana Forum Corporation 
apontam que o bom relacio-
namento com o cliente é o 
capital de maior valor em uma 
empresa. 

É na loja (ou ponto de venda/
PDV) que o trabalho de campo e 
a magia por trás de um negócio 
acontecem. Prova disso é que, 
daqueles que mudam de marca 
ou não voltam a comprar, 15% 
o fazem buscando um produto 
mais barato; 15% migram para 
um item melhor; 21% mudam 
por falta de contato e atenção 
pessoal e 49% porque a aten-
ção era de baixa qualidade ou 
ruim. Ou seja, a maior parte dos 
lojistas perde consumidores (e 
clientes) por questões relacio-
nadas ao atendimento. 

Em outras palavras, o aten-
dimento é essencial no mundo 
empresarial, seja com clientes, 
funcionários ou fornecedores – 
é o que diferencia e direciona 
o sucesso (ou não) do negócio. 
Pois pode-se ter o melhor 
produto ou serviço em uma 
localização estratégica, mas se 
o outro tiver uma experiência 
ruim no contato com sua marca, 
a probabilidade de ele não reto-
mar um segundo contato é alta.

É comum se concentrar muito 
na captação e na abordagem de 
novos consumidores, entretan-
to, fazer isso sem pensar em 
como conquistá-los defi nitiva-
mente é um problema. Em uma 
era em que a tecnologia ganhou 
espaço e o contato interpessoal 
diminuiu, a personalização 
no atendimento é a cereja do 
bolo de uma boa estratégia de 
vendas, marketing e fi delização. 
Se nos primeiros contatos a sua 
empresa for capaz de impressio-
nar e de convencer o prospect 
de que fazer negócios com a sua 
marca é vantajoso, conseguirá 
garantir que ele retorne à loja 
e aumente seu tíquete médio.

Nesse caminho, o atendente 
pode (e deve) transmitir a 
emoção e a experiência de um 
consumo por meio da comuni-
cação, da atenção e do cuidado 
com o próximo, independe 
da sua idade, classe social e 
sexo. Aqui, os pequenos gestos 
contam, tal como perguntar 
nome, ser educado, sorridente, 

O atendimento pessoal 
na era da tecnologia

empático e, acima de tudo, so-
lícito. Por outro lado, a postura 
indiferente, invasiva, arrogante 
e sem empatia devem, termi-
nantemente, ser evitados. 

Otimizar o relacionamento 
com o cliente no PDV aumen-
ta as chances de fi delização e 
os índices de recomendação. 
Portanto, pense na maneira 
como sua loja se comunica 
e transforme esse momento 
em algo único para o cliente 
– mesmo que ele vá ao local 
diversas vezes. O diálogo, no 
lugar do pitch de vendas, é uma 
estratégia promissora para esse 
contato mais personalizado, 
mas, ir além das expectativas 
vai trazer, automaticamente, 
uma memória positiva da loja e 
marca ao consumidor, podendo 
convencê-lo a retornar ou indi-
car à experiência a conhecidos. 

O desafi o é deixar a energia 
dos atendentes em alta, inde-
pendente se o produto é bala 
ou urso de pelúcia. Escolher 
pessoas que se encaixem no 
perfi l de negócio e que enten-
dam seu propósito e o papel que 
vão desenvolver para chegar ao 
objetivo de encantar o cliente é 
essencial. Depois, para garantir 
a unidade no atendimento, um 
manual com principais passos 
do atendimento a serem segui-
dos à risca, dará um norte ao 
funcionário e ao empresário, 
que poderá exigi-lo de maneira 
mais clara e objetiva. 

Ah, e nunca se esqueça: a pa-
lavra de ordem para a excelên-
cia nesse quesito é treinamento, 
treinamento e treinamento. Afi -
nal, aprimoramento sempre se 
começa, mas nunca se termina! 

 
(Fonte: Natiele Kraussmann é 

graduada em administração pela
PUC/RS, e sócia fundadora da 

Criamigos (https://criamigos.com.br/).
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Estudantes da área da com-
putação terão uma boa chance 
de colocar em prática seus 
conhecimentos em desenvol-
vimento de softwares e ainda 
concorrer a um e-reader na 
Maratona de Programação da 
Visagio. Já estão abertas as ins-
crições para a competição que 
acontecerá dia 3 de agosto, em 
São Paulo. Na disputa, 12 equi-
pes - de duas ou três pessoas 
- terão três horas para resolver 
seis desafi os hipotéticos criados 

Inscrições abertas para 
maratona de programação 

em São Paulo
com base em situações vividas 
pelos consultores da Visagio. 
A maratona é voltada para 
alunos de cursos como Ciência 
da Computação, Engenharia 
de Computação, Sistemas de 
Informação, Matemática, Física 
e Engenharias, mas estudantes 
de outras áreas também são 
bem-vindos. A equipe vencedo-
ra ganhará um Kindle para cada 
integrante. Interessados devem 
se inscrever em www.visagio.
com até o dia 20 de julho.
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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 01 de Julho de 2019. 
Dia de São Araão, São Teodorico, São Júlio, São Domiciano, e Dia do Anjo 
Lecabel, cuja virtude é a cautela. Dia do Revendedor de Refrigeração 

e Dia do Voluntário Social. O nome de julho foi dado a este mês em 
homenagem a Júlio César, Imperador Romano. Hoje aniversaria o cantor e 
compositor Alceu Valença, que chega aos 73 anos, a cantora Marisa Monte 
que nasceu em 1967, a atriz Pamela Anderson que também faz 52  anos e a 
ginasta Jade Barbosa nascida em 1991.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é uma pessoa individualista, inovadora 
e corajosa, além de possuir muita energia e autoconfi ança. Cheio de ideias 
originais você muitas vezes mostra aos outros o caminho a seguir. É mais 
formal no que diz respeito à manutenção da saúde e da forma física. Gosta 
de seguir métodos estabelecidos e comprovados para alcançá-las e mantê-
las. Procura sintetizar a sofi sticação da tecnologia moderna com a paz e o 
dia-a-dia bucólico do campo ou das montanhas. Não se sente à vontade no 
trabalho em ambientes fechados, nem com os horários rígidos demais.

Magia dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. Descalços, 
difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. Sujos, doença. 
Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação passageira. Ser 
mordido no pé por cobra ou outro animal, viagem. Lava-los, irá 
superar difi culdades. Cortar os dois, infi delidade. Ter diversos, 
sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99

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

Esta segunda é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua em Gêmeos aumenta a movimentação e inclusive ajuda a 

começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, com A Lua fora de curso as 18h49 aumenta a dispersão e a 

desorganização com as tarefas o que poderá provocar certo desânimo. Já quase às 22h25 a Lua em Câncer torna 

o fi nal do dia ótimo para os relacionamentos se fi rmarem e darem maior satisfação. Como estamos vivendo a fase 

minguante da lua é melhor não começar nada novo e aguardar alguns dias para fazer isso na próxima lunação.
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Aumenta o aconchego e o conforto 
no lar com o Sol transitando na casa 
quatro, a da família. Pode realizar 
mudanças radicais pela manhã, mas 
ouça opiniões antes de agir. Em 
Gêmeos a Lua o torna mais sociável, 
criativo e desembaraçado até o fi nal 
da tarde . 41/641 – Verde.

Através do convívio intimo melhora a 
relação com a família, pois há inspi-
ração para renovar-se. As infl uências 
são muito positivas nos pensamen-
tos e nos ideais a alcançar. A livre 
iniciativa vive um momento muito 
favorável com a Lua em Gêmeos. 
63/563 – Branco.  

Desde cedo nesta manhã a Lua 
em seu signo e dá expansividade, 
com um bom e alto astral e ajuda 
a realizar várias coisas. Qualquer 
difi culdade começa a ser superada 
através do reconhecimento de seu 
trabalho. Cuide melhor de si mes-
mo e não se precipite nas atitudes. 
25/925 – Amarelo.

O Sol em seu signo aumenta a boa 
disposição para algo novo. Mas se 
não aniversariou pode ainda sofrer 
por doenças, preocupações, insônias 
e aborrecimentos familiares. Fará 
contatos intensos e amizades mais 
íntimas que serão importantes em 
sua vida.  27/727 – Cinza.

Podem surgir brigas provocadas por 
atitudes possessivas e ciumentas em 
relação à pessoa amada. Controle sua 
tendência em comandar e querer 
dar a última palavra e irá superar 
os problemas. Plano mental em alta, 
com um índice maior de inteligência 
e percepção. 34/234 – Amarelo.

Mudanças realizadas recentemente 
podem estar abalando a sua vida 
afetiva e sexual. Desde manhã cedo 
haverá busca pelo que é agradável e 
dê satisfação. Durante toda a tarde 
a desorganização com as tarefas 
poderá provocar certo desânimo e 
desalento. 23/623 – Branco.

As crises estão terminando, mas 
antes fi que livre daquilo que não 
seja mais útil, do que já não dá 
mais. A Lua em Gêmeos ajuda a ser 
agradável para tratar daquilo que 
exija diplomacia. Aposte em algo 
novo e até inédito, use a inspiração 
para focalizar e realizar um desejo. 
55/355 – Verde. 

Um momento em que deve cuidar 
de sua imagem perante as pessoas 
com quem trabalha. Desde cedo 
pela manhã poderá empreender 
assuntos importantes, inovadores 
ou pioneiros. Mantenha a calma 
diante de imprevistos naquilo que 
deseja conquistar. 93/293 – Azul.

Lua em Gêmeos favorece a vida 
afetiva e social e os entretenimentos. 
Controle a pressa para suas realiza-
ções e não tome atitude impensada. 
A noite será ótima para os relaciona-
mentos se fi rmarem e darem maior 
satisfação, mas sem mudanças na 
rotina, permaneça no seu ambiente. 
09/109 – Amarelo.

Poderão viver bons momentos num 
ambiente positivo e de alto astral 
no seu lar junto dos familiares. Lua 
em Gêmeos o torna mais sociável, 
criativo e desembaraçado. Mas a lua 
geminiana na fase minguante pode 
levar a dispersão e a certo desanimo 
nesta quarta-feira. 45/445 – Azul.

A Lua em Gêmeos torna o momento 
ideal para inovações e atitudes pio-
neiras. Talvez tenha que errar para 
aprender como agir corretamente 
diante de uma situação inesperada. 
Saiba esperar o momento certo para 
agir sem precipitar-se a noite com a 
Lua fora de curso. 49/449 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para superar difi culdades fi nanceiras
Você está passando por difi culdades fi nanceiras? Seu dinheiro 
nada rende? Então, confi ra esta maravilhosa simpatia para acabar 
com suas difi culdades fi nanceiras e conquistar a prosperidade 
em sua vida! Faça numa segunda-feira, as 10  da manhã ou 22 
horas. Ingredientes – 03 velas brancas. – 01 copo com água. – 
02 colheres (sopa) de mel. Acenda as 03 velas brancas em 03 
segundas-feiras seguidas para o Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. 
Deixe do lado direito das velas, um copo com água e 02 colheres 
de mel. Jogue em água corrente quando as velas se apagarem.

Muita segurança, tranquilidade e 
harmonia no seu ambiente ajudam 
na realização de seus planos. A 
atração pela boa comida, o conforto 
do lar e uma ânsia pelo aconchego 
fazem parte do astral do dia. Antes 
de falar, pense bem, não vá com-
prometer as suas condições de vida. 
95/495 – Verde. 
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AS FORÇAS DA CRIAÇÃO.

O Crescimento e o desenvolvimento profundos ocorrem quando 
reconhecemos nossa conexão com toda a criação. Quando observa-
mos 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 nossas 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 dentro 
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 permite 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 

reginamadr umond@yahoo.com.br
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Pleonasmo

Rua
(abrev.)

Valente;
corajoso

Esporte 
de Torben

Grael

Padece no
Paraíso
(dito)

"(?) Dança,
Eu Danço",

filme
dos EUA

Grupo
social

como os
curdos
Período 
de ação 

da
Inquisição

Corta 
com os
dentes

Tipo de
material
atraído

pelo ímã

A vogal 
do pingo

Sem
instrução

País natal
do jogador
de futebol
M. Salah

Pronome 
despreza-
do pelo
egoísta

Anistia
Interna-
cional
(sigla)

Continente
da Rota 
da Seda

Fase que
antecede 
a deca-
dência

Registro
escrito de
ato oficial

(?) e escre-
ver: habili-
dades do 
letramento

Entrave
às ativi-
dades do
camelô

Considerar
inválido

Nação (?),
status da
Palestina
na ONU

Cada 
setor do
hospital

Profissão
de Lúcio
Mauro

Atração das praias 
de Guarapari (ES)

Rock (?) roll, gênero musical

Cantora
que gravou
os suces-
sos "Mu-
curipe" e
"Como
Nossos
Pais"

Banho-(?), processo
de cozimento 

Local da Índia onde 
se fala o português

Atenuante de
assassinato (jur.)
Espírito noturno e
brincalhão (Folc.)

Emaranhada
Dilma Rousseff,
primeira mulher

presidente do Brasil

Olha
fixamente
Atração de
Pompeia

Sal, em
inglês

Interjeição
mineira

Passado,
em inglês 

5, em
romanos

Não, em
italiano

(?)
Nastácia:
cozinhou
para São

Jorge 
(Lit. inf.)

Cair em
(?): ficar
obsoleto
O pentea-
do muito
usado por 
mulheres
negras

Toma 
uma pro-
vidência

3/and — non. 4/past — salt. 6/ignaro. 8/enredada.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2019

SÓCIO AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA
Sócio está sendo afastado por auxílio doença com atestado, como 
informar na SEFIP e no eSocial, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DEVE SER ASSEGURADO AO 
FUNCIONÁRIO AFASTADO PELA PREVIDÊNCIA?

Informamos que ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, 
por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, 
tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Sendo 
assim, terá o empregado direito ao reajuste da convenção coletiva. 
Base Legal – Art. 471 da CLT.

RESCISÃO DE CONTRATO INTERMITENTE
Para rescindir funcionário com contrato de trabalho intermitente, 
quais as verbas rescisórias devem ser pagas, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS FRACIONADAS
Empresa pode comprar 10 dias das férias do funcionário e saldo de 20 
dias, tirar em 2 parcelas de 15 e 5 dias? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR SERVIÇO DE “FREELANCER”
Empresa do segmento de lanchonete, pretende contratar “freelancer” 
para trabalhar em várias funções, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PLANO INDIVIDUAL DE SAÚDE
Empresa pode pagar o plano de saúde individual da funcionária, sem 
que seja considerado salário indireto, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Movimentos, texturas, aromas e sabores 

podem ser integrados ao ouvir e ver. 

É indicado que sejam reali-
zadas para que o desen-
volvimento das crianças 

seja maior e mais completo. As 
atividades sensoriais possibili-
tam que as crianças conheçam o 
mundo ao seu redor a partir de 
novas texturas, cores, cheiros 
e sabores.

Atividades sensoriais ajudam 
no desenvolvimento cognitivo, 
linguístico, emocional e social 
dos pequenos. Desde o nas-
cimento até os cinco anos de 
idade, as crianças têm uma 
grande capacidade de absorver 
e reter novas informações como 
se fossem uma “esponja”.

São muitas as informações que 
chegam pelo tato, olfato, visão, 
audição, gustação, movimentos 
e posições do corpo. E todos 
esses sentidos começam a se 
desenvolver desde a vida ute-
rina. Mas é na primeira infância 
que eles se mostram essenciais 
para defi nir a vida adulta. Já está 
comprovado que desenvolver 
atividades sensoriais nos pri-
meiros anos de vida aceleram 
a aprendizagem e estimulam a 
criatividade das crianças.

“Jogos, brincadeiras e outras 

Atividades sensoriais 
na primeira infância 

aceleram aprendizagem 
Brincadeiras sensoriais são tão importantes na infância, especialmente nos primeiros anos de vida

atividades sensoriais estimu-
lam a inteligência, ajudam na 
criatividade e permitem que 
os alunos aprendam mais e 
melhor. Isso ocorre porque o 
cérebro tem a oportunidade de 

acionar diferentes canais para 
a entrada de conhecimento, 
contemplando todos os estilos 
de aprendizagem”, explica a 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Champagnat, de Ri-

beirão Preto, Juliana Christina 
Rezende de Souza.

São pelo menos cinco os 
sistemas sensoriais que devem 
ser observados e trabalhados 
na primeira infância: táctil 
(toque), auditivo (identifi car 
sons), oral/gustativo (expe-
rimentar sabores), olfativo 
(identifi car cheiros) e visual 
(habilidades da visão).

Cada criança tem alguns sen-
tidos sensoriais mais desenvol-
vidos que outros. No entanto, 
cabe aos adultos oferecerem 
ferramentas para desenvolver 
todos os sentidos. Movimentos, 
texturas, aromas e sabores são 
informações que podem ser 
muito bem integradas ao ouvir e 
ver, para enriquecer ainda mais 
a capacidade de aprendizagem 
do cérebro.

“Modifi car o ambiente, manipu-
lar texturas, materiais com cores 
e espessuras diferentes, materiais 
para modelagem, apresentar sons 
diversos são algumas ferramentas 
importantes para desenvolver as 
habilidades sensoriais das crian-
ças”, explica Juliana.

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).
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O restaurante Mirazur, na Fran-
ça, do chef ítalo-argentino Mauro 
Colagreco, foi eleito o melhor do 
mundo, de acordo com a infl uente 
lista “50 Best”. Em segundo lugar 
do ranking, fi cou o restaurante 
Noma, em Copenhague, do chef 
Rene Redzepi, seguido pelo Asa-
dor Etxebarri, em Atxondo, no 
País Basco. Central, do chef pe-
ruano Virgilio Martínez, ocupava 
o sexto lugar e foi coroado como 
melhor restaurante da América 
Latina.

Este ano, Colagreco já havia se 
tornado o único chef estrangeiro 
com três estrelas Michelin na 
França. Com o novo título do “50 Cozinha é comandada pelo argentino Mauro Colagreco. 

Restaurante francês Mirazur é eleito o melhor do mundo
Best”, ele sucede o chef italiano 
Massimo Bottura que, devido ao 
regulamento, não pode partici-
par novamente da competição 
e entrou com os outros vence-
dores das edições anteriores na 
lista especial “Best of the best” 
(Melhor dos melhores).

 Ao receber o prêmio, Colagre-
co subiu ao palco acompanhado 
por sua esposa, a brasileira Júlia, 
e pela equipe do Mirazur, agitan-
do uma enorme faixa formada 
por quatro bandeiras: Argenti-
na, Brasil, França e Itália. “Esta 
bandeira representa o Mirazur e 
uma nova maneira de cozinhar 
na França”, disse (ANSA).
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a segunda-feira, 29/06 a 01/07 de 2019Página 8

Especial

O Supremo Tribunal Federal(STF) foi 
criado em 1890, após a Proclamação 
da República

Ricardo Westin/Arquivo S/Agência Senado

Nestes 129 anos, apenas cinco indicações do presi-
dente foram derrubadas pelos senadores. Todas 
as rejeições ocorreram em 1894, no governo do 

marechal Floriano Peixoto. O caso mais emblemático foi 
o de Cândido Barata Ribeiro, que amargou a reprovação 
quando já atuava como ministro do STF. 

Na época, o escolhido podia assumir as funções antes 
de o Senado votar a indicação. Após dez meses julgando 
processos, Barata Ribeiro foi obrigado a deixar o casarão 
da Rua do Passeio, no Rio, onde os juízes da alta corte 
despachavam. O breve ministro hoje é mais conhecido por 
ter sido tio-avô do comediante Agildo Ribeiro e dar nome 
a uma rua de Copacabana. Seu currículo, no entanto, vai 
muito além.

Barata Ribeiro foi uma das fi guras mais infl uentes do 
país. Ele era médico-cirurgião e lecionava na Faculdade de 
Medicina do Rio. Foi expoente dos movimentos pelo fi m da 
escravidão e da monarquia e, mais tarde, prefeito do Distrito 
Federal (o status do Rio após a queda de dom Pedro II). 
Apesar dessas credenciais, os senadores concluíram que 
Barata Ribeiro não poderia fi car no STF. Motivo: ele não 
tinha formação jurídica.

Floriano havia feito a nomeação aproveitando-se de uma 
brecha na lei. A Constituição de 1891 exigia dos ministros 
do STF “notável saber” — sem especifi car o tipo de saber. 
O Arquivo do Senado, em Brasília, guarda o histórico pare-
cer emitido pelos senadores no Palácio Conde dos Arcos, 
a sede da Casa, em setembro de 1894. Diz o documento:

“Mentiria a instituição [STF] 
a seus fi ns se entendesse que 
o sentido daquela expressão 
‘notável saber’, referindo-se a 
outros ramos de conhecimen-
tos humanos, independesse 
dos que dizem respeito à 
ciência jurídica, pois que isso 
daria cabimento ao absurdo 
de compor-se um tribunal 
judiciário de astrônomos, 
químicos, arquitetos”.

Em outro ponto do parecer, 
os senadores foram ainda 
mais duros e escreveram que, 
na qualidade de prefeito do 
Distrito Federal, ele havia de-
monstrado “não só ignorância 
do direito, mas até uma gran-
de falta de senso jurídico”. 
De fato, Barata Ribeiro várias 
vezes agiu com truculência e 
governou passando por cima 
do Conselho Municipal (a 
atual Câmara Municipal).

Para Barata Ribeiro, o 
“não” dos senadores não foi 
novidade. Em 1893, ele havia 
passado por um constrangi-
mento parecido. Após meses 
governando a capital, nomeado por Floriano, o médico foi 
defenestrado porque os senadores não lhe deram a apro-
vação. Naquele tempo, também o prefeito do Rio precisava 
do crivo do Senado. Para o historiador Marco Antonio 
Villa, autor de A História das Constituições Brasileiras 
(ed. Leya), não é saudável que o STF abrigue juízes com 
passado político:

"Os embates são muito comuns na política, e os rancores 
acabam fi cando. Quem garante que esse ministro vai julgar 
os casos políticos com a isenção necessária?", indaga. A re-
cusa dos senadores não foi exclusivamente técnica. Houve 
razões políticas. Nem o Senado nem o STF viam Floriano 
com simpatia. O segundo presidente, que governou de 1891 

Senado já rejeitou médico e general 
para o Supremo Tribunal Federal

Casarão da Rua do Passeio, no Rio de Janeiro, a sede do Supremo em 1894.

Acervo STF

a 1894, protagonizou episódios de desrespeito às leis e de 
violência — daí a alcunha Marechal de Ferro. 

Sua própria posse foi feita na marra. Como o marechal 
Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, renunciou me-
nos de dois anos depois de ter sido eleito pelo Congresso, a 
Constituição previa nova eleição. O vice Floriano atropelou 
a lei e assumiu o poder. Por causa da Revolução Federa-

lista, nos estados do Sul, e 
da Revolta da Armada, no 
Rio, o presidente pôs boa 
parte do país em estado 
de sítio. Isso lhe permitiu 
prender os adversários com 
facilidade, sem processos 
policiais ou judiciais. 

Vários presos, porém, ga-
nharam a liberdade graças 
aos habeas corpus pedidos 
pelo advogado e senador 
Ruy Barbosa e concedidos 
pelo STF. Irritado, Floriano 
ameaçou prender os juízes: 
"Se os ministros do tribunal 
concederem ordens de 
habeas corpus contra os 
meus atos, eu não sei quem 
amanhã dará aos ministros 
os habeas corpus que eles, 
por sua vez, necessitarão", 
disse o presidente.

Depois de Barata Ribeiro, 
Floriano indicou onze no-
mes para o STF. O Senado 
rejeitou quatro. Dois deles 
também não tinham forma-
ção em direito: Ewerton 
Quadros, general que havia 
sido decisivo para o fi m da 

Revolução Federalista, e Demóstenes Lobo, diretor-geral 
dos Correios.

Os outros recusados eram graduados em direito, mas 
não chegavam a ser expoentes do mundo jurídico: o ge-
neral Galvão de Queiroz e o subprocurador da República, 
Antônio Seve Navarro. 

De qualquer forma, nunca se souberam os motivos exa-
tos que levaram o Senado a não aceitar as indicações. As 
sessões eram secretas, e as atas se perderam. A divulgação 
do parecer sobre Barata Ribeiro foi exceção. Sem ter deta-
lhes sobre as sessões do Senado, o jornal "O Paiz" precisou 
se desculpar com os leitores: “Não entram cronistas nem 

repórteres no recinto, os 
empregados mais familiares 
da Casa são banidos do local 
e as próprias paredes pouco 
ouvem”.

Diz a servidora do STF 
Maria Ângela Oliveira, au-
tora de um estudo sobre as 
cinco nomeações recusadas 
em 1894: "Apesar dos pro-
blemas, não se pode dizer 
que o método de escolha dos 
ministros era ruim. Antes, 
o imperador escolhia livre-
mente os conselheiros do 
Supremo Tribunal de Justiça 
[antecessor do STF]. Depois, 
a indicação do Executivo 
para o Judiciário passou a 
depender do aval do Legis-

lativo. Isso tornou a escolha dos ministros democrática e 
fortaleceu a independência dos três Poderes".

Constatada a lacuna da Constituição de 1891, todas as 
Constituições posteriores deixaram claro que os ministros 
do STF precisariam ter notável saber “jurídico”. O processo 
no Senado foi aperfeiçoado. As sessões se tornaram públi-
cas, e o indicado passou a ser sabatinado pelos senadores.

Barata Ribeiro era uma personalidade poderosa. A perda 
dos cargos de prefeito e ministro não lhe abalou o prestígio 
político. Poucas semanas depois de ser retirado do STF, ele 
fundaria o Partido Republicano Constitucional. Cinco anos 
mais tarde, ironicamente, seria eleito senador e passaria a 
ser colega de muitos dos políticos que lhe haviam negado 
a prefeitura e o Supremo Tribunal Federal.

Marechal Floriano Peixoto.
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Candido Barata Ribeiro (1843/1910).
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Sede do Supremo Tribunal Federal atualmente, em Brasília.
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