
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sábado a segunda-feira,
09 a 11 de novembro

de 2019

Ano XVII – Nº 3.993

“Socialista é o cara que 
alardeia intenções e 
dispensa resultados, 
adora ser generoso com 
o dinheiro alheio, e 
prega igualdade social, 
mas se considera mais 
igual que os outros”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro
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O setor público vai fechar 
o ano de 2019 com défi -
cit primário (resultado 

negativo nas contas do governo 
sem o pagamento dos juros da 
dívida pública) entre R$ 70 
bilhões e R$ 80 bilhões, valor 
que deve fi car abaixo da meta 
inicial do governo, que era de 
R$ 132 bilhões. Quem afi rma 
é o secretário do Tesouro, 
Mansueto de Almeida Junior, 
ao participar na sexta-feira 
(8), do seminário Reavaliação 
do Risco Brasil, na FGV, no Rio 
de Janeiro.

O resultado é explicado 
pelo ajuste nas estatais e pela 

Setor público vai fechar o 
ano de 2019 com défi cit 
primário abaixo da meta

não assinatura dos acordos de 
recuperação fi scal com estados 
em desequilíbrio, pois o setor 
público inclui governo federal, 
estados, municípios e empresas 
estatais. “As estatais já estão 
passando por um processo de 
ajuste e o défi cit não vai ser tão 
grande quando o esperado, que 
era de R$ 3,5 bilhões”.

O secretário destacou também 
o equilíbrio das contas da União, 
que tinha um défi cit programado 
de R$ 139 bilhões, e recebeu 
valores a mais do BNDES, que 
tinha um acordo de pagar para 
a União R$ 26 bilhões, mas vai 
fechar o ano com repasses de R$ 

126 bilhões. Outro fator que con-
tribuiu para a queda no défi cit foi 
a redução dos juros básicos do 
país, a Selic, que baixou para 5%. 

“O défi cit primário estimado 
era em torno de 1,8% do PIB e 
vai terminar o ano com défi cit pri-
mário perto de 1%. Isso porque 
os juros que o setor público paga 
estão despencando, a queda foi 
muito mais rápida do que todo 
mundo esperava, favorecendo 
as contas fi scais. Nos próximos 
12 meses, 20% da dívida vence 
e vai ser refi nanciada com juros 
menores”.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes falou sobre as reformas 

As reformas pretendidas pelo governo vão diminuir o tamanho do estado,

o que inclui a extinção de cargos público.

pretendidas pelo governo para 
diminuir o tamanho do estado, 
o que inclui a extinção de cargos 
público. “Cerca de 40% dos fun-

cionários públicos se aposentam 
nos próximos 4, 5 ou 6 anos. Não 
recontratamos, digitalizamos, 
desaba o custo e a produtividade 

aumenta. Já está acontecendo 
no INSS, onde se aposentaram 
10 mil, 15 mil pessoas lá e nin-
guém sentiu falta” (ABr).

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) disse que sen-
tiu “vergonha e indignação” 
com a decisão do STF. Por 
6 votos a 5, o STF decidiu 
acabar a execução da pena 
de condenados em segunda 
instância. Com isso, réus já 
condenados que ainda têm 
recursos a serem julgados 
no STJ e no STF podem ser 
soltos.

“Fiquei com vergonha do 
nosso Supremo, mas, ao 
mesmo tempo, acredito que 
o caminho ainda é pela 
democracia. Claro que nós 
precisamos do Supremo para 
que tenhamos uma democra-
cia forte, para que tenhamos 
um país com harmonia entre 

No dia 9 de novembro de 
1989, o mundo mudava: caía o 
Muro de Berlim, um dos prin-
cipais símbolos da Guerra Fria. 
Construído em 1961 pelo regi-
me da República Democrática 
Alemã (RDA), o muro dividia 
Berlim Ocidental de Berlim 
Oriental, rachadas pelo comu-
nismo e pelo capitalismo. Um 
muro de 155 km de concreto e 
arame farpado era a fronteira 
que separava famílias, amigos 
e sonhos. 

Na Berlim Ocidental, as 
pessoas podiam viajar para 
qualquer lugar sem nenhum 
impedimento. Mas, na Oriental, 
as restrições de locomoção e 
liberdade individual vigoravam. 
Foi um anúncio na noite de 9 
de novembro que mudou tudo. 
Em uma coletiva de imprensa, o 
porta-voz do governo da RDA, 
Günter Schabowski, recebeu 
uma pergunta do então corres-
pondente da agência ANSA Ric-
cardo Ehrmann cuja resposta 
levou à queda do muro.

“O porta-voz falou das coisas 
feitas, dos méritos do regime, 
e também admitiu que talvez 
tivessem cometidos erros. 
Peguei isso como gancho. Le-
vantei a mão para fazer uma 

pergunta e disse: ‘senhor Scha-
bowski, vocês falaram de erros. 
Não acreditam que erraram em 
apresentar uma nova legislação 
para as viagens que, na prática, 
não mudou nada?”, disse o ex-
-correspondente. 

Em resposta, Schabowski 
fez o tão aguardado anúncio 
de liberdade de trânsito na 
Alemanha Oriental. “Ele tirou 
do bolso um folheto e come-
çou a fazer o anúncio que os 
cidadãos da Alemanha Oriental 
poderiam viajar livremente sem 
necessidade de passaporte e 
visto de entrada e retorno, o 
que, até aquele momento, era 
obrigatório”, contou Ehrmann.

“Aí eu fi z mais duas perguntas: 
‘Vale também para a Alemanha 
Ocidental?’, ‘Sim’, ele respon-
deu, ‘para todas as fronteiras’. ‘E 
a partir de quando?’. O porta-voz 
contou que aquela informação 
não estava no folheto, mas, ‘cer-
tamente, seria a partir daquele 
momento’”, relatou o jornalista, 
que ganhou de presente a cópia 
do folheto em 2002, do próprio 
Schabowski. Imediatamente, 
os moradores da Alemanha 
Oriental saíram às ruas para 
comemorar a história decisão 
(ANSA).

Jornalista fez pergunta em coletiva que levou à decisão.

Senador Eduardo Girão (CE).

Em preparação para o perío-
do de fi nal de ano, os setores do 
comércio – varejista e atacadis-
ta – e de serviços em São Paulo 
geraram, no mês de setembro, 
27.721 empregos formais. Fo-
ram 296.820 contratações ante 
269.099 desligamentos.

No total, os dois setores 
fecharam o nono mês do ano 
com estoque de 10.192.080 
vínculos trabalhistas, o melhor 
resultado desde 2014 para os 
meses de janeiro a setembro. 
Os dados foram divulgados na 
sexta-feira (8) pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP).

“Foi consolidado o processo 
ainda existente de recuperação 
de vagas formais no comércio 
e em serviços. Isso, porque 
houve aumento do consumo 
das famílias, o que permitiu ao 
empresário ampliar o quadro 
de funcionários diante do au-
mento da demanda, refl exo da 
infl ação controlada, queda dos 
juros e crédito menos custoso”, 
disse, em nota, a entidade. O 
levantamento da FecomercioSP 
analisa o nível de emprego do 
comércio varejista, atacadista e 
de serviços por meio de dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados do Ministério 
do Trabalho (Caged) (ABr).

Os dados foram divulgados pela FecomercioSP.

A Oitava Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4a Região 
(TRF4) marcou para o próximo 
dia 27, o julgamento da apela-
ção criminal do ex-presidente 
Lula no caso do sítio de Aitibaia. 
Em 6 de fevereiro, Lula foi 
condenado pela juíza substituta 
Gabriela Hardt, da 13a Vara 
Federal de Curitiba, a 12 anos 
e 11 meses de prisão pelos 
crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro no caso do sítio em 
Atibaia.

Segundo denúncia do MPF, 
Lula recebeu vantagens in-
devidas do Grupo Schahin e 
das empreiteiras Odebrecht e 
OAS por meio da reforma do 
sítio em Atibaia que costumava 
frequentar com a família. A 
obra teria custado cerca de R$ 
1 milhão, e o dinheiro teria sido 
descontado das propinas devi-

No caso do sítio, Lula foi delatado pelo ex-presidente da OAS, 

Léo Pinheiro.

ANSA

Geraldo Magela/Ag.Senado

Valter Campanato/ABr
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Jeff erson Rudy/Ag.Seado

No Brasil, em 2018, foram ge-
radas 79 milhões de toneladas 
de resíduos sólidos urbanos, um 
aumento de pouco menos de 
1% em relação ao ano anterior. 
Desse montante, 92% (72,7 
milhões) foram coletados - uma 
alta de 1,66% em comparação a 
2017, o que mostra que a coleta 
aumentou num ritmo um pouco 
maior que a geração. Apesar 
disso, 6,3 milhões de toneladas 
de resíduos fi caram sem ser 
recolhidos nas cidades.

Comparando com os países 
da América Latina, o Brasil é o 
campeão de geração de lixo, re-
presentando 40% do total gerado 
na região. Os resíduos sólidos ur-
banos abrangem o lixo doméstico 
e a limpeza urbana - coletados nas 
cidades pelos serviços locais. A 
tendência de crescimento deve 
ser mantida nos próximos anos. 
Estimativas mostram que o Brasil 
alcançará uma geração anual de 
100 milhões de toneladas por 
volta de 2030 (ABr).

Mais de 3 mil municípios destinam seus resíduos para locais 

inadequados.

Wilson Dias/ABr

Abertura de fi liais 
A abertura de fi liais de empresas 

em estados fora da sede passou 
a ser instantânea. Por meio da 
integração digital das juntas 
comerciais, o registro de outras 
unidades em outros estados pode 
ser feito diretamente da mesma 
Junta Comercial da matriz, em 
minutos. Bastará o empresário 
esperar a aprovação do registro na 
matriz para ter o registro liberado 
em todas as localidades das fi liais. 

TRF4 julga no fi m do mês recurso de 
Lula em caso de sítio de Atibaia

TRF4 – Thompson Flores, João 
Pedro Gebran Neto e Leandro 
Paulsen – devem analisar uma 
questão de ordem para saber se 
o processo do sítio deve voltar 
para a fase de alegações fi nais 
na primeira instância. No caso 
do sítio, Lula foi delatado pelo 
ex-presidente da OAS, Léo 
Pinheiro, que fi rmou acordo 
de colaboração premiada com 
o MPF.

Caso decidam que o caso 
deve retornar à primeira instân-
cia, a sentença de Lula no caso 
do sítio fi cará anulada, sendo 
necessário que a 13a Vara 
Federal profi ra uma nova de-
cisão após apresentadas novas 
alegações fi nais. Na sexta-feira 
(8), a defesa do ex-presidente 
pediu a soltura dele com base 
na mudança de jurisprudência 
do STF (ABr).

das pelas empresas em decor-
rência de favorecimento ilícito 
em contratos com a Petrobras, 
alegam os procuradores.

Antes de julgar a apelação em 
si, na qual os advogados pedem 
absolvição de Lula, os desem-
bargadores da Oitava Turma do 

Queda do Muro de 
Berlim completa 30 anos

Brasil gera 79 milhões 
de toneladas de 

resíduos sólidos/ano

‘Vergonha e indignação’ 
com a decisão do STF

Comércio e serviços 
geraram 28 mil

vagas em São Paulo

poderes. E é fundamental, eu 
não discuto a importância do 
Supremo. Agora, me causa 
náusea o Supremo Tribunal 
Federal que nós temos hoje”, 
afi rmou o senador.

Girão criticou também a 
falta de posição do governo 
federal, que segundo ele, 
se manteve calado diante 
da decisão do STF. “Ficou 
caladinho! O governo que foi 
eleito com essa bandeira do 
combate à corrupção, com a 
bandeira a favor da Operação 
Lava Jato, para que a impuni-
dade acabasse no Brasil. Essa 
foi a bandeira com que o povo 
brasileiro foi às ruas e elegeu 
este governo”, criticou.

O parlamentar pediu des-
culpas ao povo brasileiro 
porque, segundo ele, a culpa 
não é apena do Supremo, mas 
do Senado, que também não 
estaria cumprindo seu papel. 
“Peço desculpas porque nós 
tivemos já três pedidos de 
CPI de Lava Toga para inves-
tigar os tribunais superiores, 
também com dezenas de fatos 
determinados, e para abrir a 
caixa-preta, mas até agora não 
deliberamos sobre isso”, disse 
o senador (Ag.Senado).
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OPINIÃO
A revolução na 
relação entre

varejo e publicidade 
Até 20 anos atrás, 

divulgar sua marca 

e oferta ao público 

era uma vantagem de 

poucos

As empresas tinham raras 
e caras opções de mí-
dia - com espaços que 

podiam custar milhões e, logo, 
eram exclusivos das grandes 
companhias. Além disso, o 
modelo de divulgação era de 
um para muitos e de difícil 
mensuração. Tudo isso muda 
nos anos 2000 com a chegada 
da mídia de performance do 
Google. 

O modelo de anúncio alta-
mente segmentado, com ver-
bas iniciais irrisórias, colocou 
o mundo da publicidade de 
cabeça para baixo. Agências 
fecharam as portas porque não 
souberam como comprovar 
resultados. Pequenos negócios 
cresceram exponencialmente 
ao mostrar seu produto para 
quem estava buscando exata-
mente pela solução que eles 
tinham a oferecer. 

Agora, menos de duas déca-
das depois, estamos vendo uma 
nova revolução na publicidade: 
a mídia programática, uma for-
ma automatizada e efi ciente de 
comprar espaços publicitários 
na internet. Diferente dos pro-
cessos tradicionais, a compra 
de mídia é feita diretamente 
via software, muitas vezes em 
tempo real. 

Os dados gerados permitem 
anúncios muito segmentados, 
que olham o perfi l do usuário e 
cada momento na jornada de 
compra. Esse modelo permite 
mais transparência nos dados e 
que o processo seja otimizado 
constantemente em tempo 
real, agilizando a tomada de 
decisões. O resultado para as 
marcas? Ter seus anúncios 
veiculados em sites relevantes, 
com um preço justo e impac-
tando o consumidor certo. 

A mídia nativa chega junto 
desse contexto e com força 
transformadora ao e-commer-
ce, pois faz dos Marketplaces 
canais de publicidade alta-
mente rentáveis. O modelo de 
“anúncios que têm a mesma 
função e formato das mídias 
onde aparecem” não é novo. 
Já explorado no Facebook 
(com seus posts patrocinados) 
e, no próprio Google, eles 

nasceram da necessidade de 
canais digitais de alto tráfego 
monetizarem seus espaços 
mais nobres. 

A novidade fi ca por conta da 
adoção do formato pelo varejo. 
Sites que, ao longo dos anos, 
construíram reputação e, logo, 
atraem milhões de visitantes 
em busca de ofertas online, 
primeiro se transformaram em 
vitrines digitais com o modelo 
de Marketplace e, agora, pas-
sam a faturar também como 
publishers, oferecendo espa-
ço de alto valor para outros 
varejistas. 

Dessa forma, o usuário 
mantém a navegação no site 
e aumenta as chances de con-
versão não só para o produto 
clicado inicialmente, mas para 
outras ofertas relacionadas, 
resultando em um incremento 
no ticket médio. No exterior, 
Amazon e Alibaba desenvolve-
ram tecnologias próprias para 
comercializar espaço publici-
tário em seus sites. 

A gigante norte-americana, 
só em 2018, divulgou fatura-
mento de 

US$ 10 bilhões com anúncios 
online, o que faz da empresa 
de Jeff Bezos um player capaz 
de competir de igual para 
igual com Google e Facebook 
no mercado de publicidade 
digital americano. Já a mega 
varejista chinesa, é, segundo a 
eMarketer, o maior vendedor 
de anúncios digitais do mundo. 
Com receita de publicidade 
estimada em US$ 20 bilhões 
em 2018. 

Aqui no Brasil, esse novo mo-
delo começa a ser explorado, e 
ele não só multiplica as vendas 
dos sellers de shoppings virtu-
ais ao anunciar em posições 
privilegiadas, mas também 
transforma o negócio de Ma-
rketplace nacional. Varejistas 
tradicionais como Magazine 
Luiza já apostam nesse modelo 
e, nesse novo cenário, o para-
digma da publicidade online 
para o varejo está mudando. 

O vendedor deixa de ser 
um simples advertiser e os 
Marketplaces se tornam mui-
to mais do que um shopping 
center, aumentando a receita 
do mercado varejista ao se 
transformarem em um grande 
ativo publicitário. 

(*) - É gerente de Mídias Nativas
da Linx Digital.

João Werner (*)
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News@TI
Quectel celebra resultados no Futurecom 2019
@A Quectel Wireless Solutions, principal fornecedor global de 

módulos de celular e GNSS, celebra os resultados obtidos no 
Futurecom 2019. Para a 21a edição do evento, a Quectel levou um 
amplo portfólio de produtos, que abrange as mais recentes tecnologias 
sem fi o de 5G, LTE / LTE-A, CatM / NB-IoT, HSPA (+), GSM / GPRS 
e módulos GNSS. A empresa apresentou  ao público visitante, em 
conjunto com seus parceiros, soluções para iluminação, telemetria 
de água, telemetria agrícola SoftSIM (simcard dentro do módulo) e 
Módulo Android (https://www.quectel.com/).

Sankhya expande atuação em São Paulo
@O estado de São Paulo é uma das principais apostas da Sankhya 

- fornecedora de sistemas de gestão (ERP) e pioneira ao lançar 
o conceito de EIP (Enterprise Intelligence Platform), para ampliar 
ainda mais suas vendas. Prova disso é que a empresa está inaugu-
rando mais duas unidades de negócio na zona sul da capital paulista. 
Juntas, as unidades devem somar cerca de 50 novos clientes e 30 
funcionários até o fi nal deste ano. “É um estado rico em oportunida-
des e queremos atuar de forma cada vez mais forte com unidades de 
negócios localizadas em regiões estratégicas”, afi rma Breno Riether, 
Diretor Nacional de Marketing e Vendas na Sankhya. Atualmente, a 
companhia soma 31 unidades em todo o Brasil, e nove unidades no 
estado, das quais cinco delas estão na grande São Paulo.

Embratel lança solução com uso de robôs para 
automatizar tarefas
@A Embratel anuncia esta semana o lançamento de um sistema de 

Automação Robótica de Processos. Batizado como RPA Embratel, 
atua como uma força de trabalho virtual, com robôs capazes de automatizar 
processos repetitivos, permitindo que funcionários se dediquem a ativida-
des mais estratégicas. Trata-se de um sistema interessante para empresas 
de todos os tamanhos, pois informatiza ações rotineiras e operacionais 
que podem ser executadas por máquinas (www.embratel.com.br/rpa).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

UFSCar desenvolve aparelhos 
ortopédicos com custo até 80% menor

Além de mais barata, tecnologia agiliza o processo de produção das órteses

Uma parceria entre a equipe Enactus 
da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e a Unidade Saúde 

Escola (USE) da Universidade busca o de-
senvolvimento de órteses para os membros 
inferiores que sejam mais baratas, produ-
zidas em menor tempo e melhor ajustadas 
às necessidades dos pacientes. Esses equi-
pamentos servem para evitar que lesões 
e defi ciências progridam. Atualmente, o 
custo de uma órtese deste tipo varia de R$ 
1 mil até R$ 5 mil. Por meio da tecnologia 
desenvolvida na Universidade esse custo 
chega a ser até 80% menor.

A Reitora da Universidade, Profa. Dra. 
Wanda Hoffmann, conversou com partici-
pantes do Enactus e da USE/ UFSCar que 
vêm atuando no apoio às mães e crianças 
atendidas pela Universidade, bem como 
desenvolvendo equipamentos ortopédi-
cos a baixo custo. Durante a conversa, os 
participantes do projeto comentaram que 
a ideia surgiu a partir da constatação de 
que há grande procura por órteses para os 
membros inferiores (palmilha ortopédica, 
bota corretiva, joelheiras etc) nos centros 
de atendimento à saúde do município de 
São Carlos. No entanto, na cidade não há 
fabricantes desses equipamentos, o que 
impacta nos custos, no tempo de produção 
e entrega aos pacientes.

Nesse contexto, a equipe de trabalho 
observou que, devido ao tempo de fa-
bricação, crianças que precisavam dos 
equipamentos com 4 anos e recebiam aos 
5 anos já não podiam utilizá-los por terem 
crescido. Assim, o equipamento precisava 
ser reajustado, resultando em maior tempo 
da criança sem a correção proporcionada 
pela órtese. 

A tecnologia que vem sendo desenvolvi-
da na UFSCar tem como base procedimen-
tos europeus e a utilização de poliuretano, 
material que permanece em fase líquida 
por 4 minutos e, ao longo das 24 horas 
seguintes, torna-se completamente rígido. 
Durante os 4 minutos em que o poliure-
tano está líquido é possível manuseá-lo a 
fi m de obter o formato necessário para a 
confecção da órtese.

Inovadora e adaptável às distintas ne-
cessidades, a tecnologia resolve questões 
de logística, transporte e tempo para ajus-
te dos equipamentos corretivos. A técnica 
com a utilização do poliuretano também 
pode ser compartilhada, resultando em 

Enactus/ UFSCar

empoderamento de comunidades vulnerá-
veis e incentivando o empreendedorismo 
social. 

Em estudo realizado no município de 
São Carlos constatou-se que há pessoas 
aguardando por órteses há pelo menos 4 
anos. Buscando mudar esta realidade, os 
estudantes e pesquisadores da UFSCar 
trabalham para expandir a produção de 
órteses a baixo custo a outros centros de 
saúde do município. Impactar a sociedade e 
transformar vidas é o objetivo do Enactus, 
que atua na cidade de São Carlos desde 
2013, e também da USE, cuja missão é 
formar e atender pessoas por meio da 
assistência interprofi ssional em saúde.

Apesar de comprar na loja ser um prazer 
para os brasileiros, as marcas de varejo de 
moda ainda não aproveitam todo o poten-
cial que uma boa experiência do cliente 
pode trazer. Essa é uma das conclusões 
do relatório A Vantagem da Experiência – 
Brasil, realizado pela Kantar com marcas 
de varejo de moda com presença no país.

O estudo entrevistou 2.785 consumi-
dores de 10 marcas e constatou que os 
ambientes de varejo, on-line e off-line, 
sã o mais do que um local para comprar 
mercadorias, sã o onde as pessoas socia-
lizam, exploram, relaxam e se conectam. 
E os brasileiros valorizam as experiências, 
principalmente os jovens: 52% dos millen-
nials preferem gastar em experiências do 
que em bens materiais.

Já as marcas de moda de varejo estã o 
trabalhando para atender melhor a essas 
necessidades em experiência do cliente 
em constante evoluç ã o. Elas tê m pontos 
fortes a seu favor: clientes experientes no 
uso de smartphones, altamente engajados 
nas mí dias sociais e dispostos a gastar nas 
mais recentes tendências da moda.

Por outro lado, os clientes nã o estã o satis-
feitos com o atendimento na loja – apenas 
23% dos consumidores brasileiros acreditam 
que as lojas das marcas que frequentam são 
centradas no cliente -, suspeitam de paga-
mento online e ainda desejam a gratifi caç ã o 
instantâ nea de fazer compras offl ine.

O estudo conclui que as marcas que 
são centradas nos clientes trazem mais 
satisfação e vendas: aquelas com um aten-
dimento rápido têm 3,6 vezes mais clien-
tes satisfeitos e eles estão 2,4 vezes mais 
dispostos a comprar produtos adicionais. 
Elas também crescem mais. Segundo o 
estudo Mastering Momentum, também da 
Kantar, marcas que excedem altamente 
as expectativas dos consumidores em 
experiência crescem mais de 247%.

Aprendizados para empresas que 

querem melhorar sua CX

O relatório sobre da Kantar também lista 
alguns aprendizados que podem ajudar 
marcas a serem mais centradas em seus 
clientes:

 1. Comunique uma promessa diferen-
ciada de marca;

 2. Inspire seus clientes por meio das 
redes sociais;

 3. Promova a inclusão, celebrando a 
diversidade;

 4. Crie emoções positivas durante a 
experiência dentro da loja;

 5. Desenvolva aqueles aspectos espe-
cífi cos da experiência da compra 
online.

“Para aumentar o valor vitalí cio do 
consumidor, as marcas devem aumentar 
a fidelidade por meio de experiê ncias 
emocionalmente envolventes, orienta-
das pela promessa da marca”, afirma 
Juliana Honda, líder de CX da divisão 
Insights da Kantar Brasil. “Para além 
dos descontos, é preciso oferecer 
benefí cios e experiê ncias satisfató rias. 
As marcas de moda no Brasil precisam 
alcanç ar essa vantagem, já  que que 
esses elementos vã o se tornar cada vez 
mais importantes enquanto a economia 
cresce.”

52% dos millennials brasileiros preferem gastar 
em experiências do que em bens materiais

D
iá

rio
 d

o 
C

om
ér

ci
o

A visão sofre as consequências das novas 
tecnologias. Televisores em HD, smartphones, 
Ipads. A lista de aparatos eletrônicos que 
fazem parte da vida das pessoas é imensa. 
E os impactos na saúde dos olhos também. 
Principalmente no caso das crianças, fi car 
tempo demais na telinha pode fazer muito 
mal, em longo prazo. “Já existem estudos que 
mostram um aumento exponencial dos casos 
de miopia, caracterizando uma epidemia. O 
dano acontece porque ao usar muito o foco 
para a visão de perto, os olhos passam a ter 
difi culdade de fazer o foco para longe, com o 
passar do tempo. E essa condição pode ser 
permanente”, explica o oftalmologista do 
Hospital CEMA, Omar Assae.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
já considera a miopia a epidemia do século. 
Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), cerca de 20% das crianças em idade 
escolar apresentam algum problema na visão. 
Estima-se que até 2050 metade da população 
mundial será míope. Porém, a prevalência das 
telas na vida das pessoas é uma realidade ir-
remediável. Então, o que fazer para preservar 
a saúde dos olhos, mesmo em meio a tanta 
tecnologia?

“Existe um uso considerado seguro. Tanto 
a Associação Americana de Pediatria quanto 
a Sociedade Brasileira de Pediatria têm reco-
mendações sobre isso. O mais importante é 
saber escolher um conteúdo de qualidade e 

adotar limites consistentes para as crianças que 
usam mídias digitais”, orienta o especialista.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP), o mais indicado, de acordo com a faixa 
etária é:

• Crianças menores de 2 anos: O 
recomendado é evitar que crianças tão 
pequenas sejam expostas passivamente 
às telas de todo tipo;

• Crianças entre 2 e 5 anos: O tempo 
de exposição deve ser de, no máximo, 1 
hora por dia, com conteúdo de qualidade 
e supervisionado pelos pais;

• Crianças a partir de 6 anos: No 
máximo 2 horas por dia, também com 
supervisão.

Crianças e telas - A explicação por trás da epidemia de miopia
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D - Fornecer para o Estado
A Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo convida 
empresas para o “Compras Day -- Fornecedores”, um evento dedi-
cado a mostrar como funciona o sistema de licitações eletrônicas do 
Estado, inscrição de novos fornecedores e conclusão de cadastros 
pendentes. O encontro será realizado na terça-feira (12), das 9h às 
12h, na sede da Secretaria da Fazenda na Av. Rangel Pestana, 300 
-- 17º andar -- Sé.  Uma oportunidade para empresários, micro e 
pequenos empreendedores de ampliar o seus negócios por meio da 
participação em licitações eletrônicas. Inscrições no link: (http://goo.
gl/forms/3hGEdMPfeprYZXlf2).

E - Bebidas em Cápsulas 
A B.blend, empresa de bebidas em cápsulas da Ambev e Whirlpool, 
trouxe mais uma novidade para facilitar a vida dos consumidores: as 
primeiras bebidas alcoólicas em cápsulas do brasil. Sem desperdício 
e sem ocupar espaço na geladeira, não é necessário mais comprar 
garrafas e saber criar as misturas e drinks. A máquina lê a receita 
e prepara o drink automaticamente, com a temperatura ideal, tudo 
isso ao toque de um botão. Os drinks, assim como todas as outras 
bebidas da B.blend, podem ser preparadas nas duas versões:  B.blend 
un.plug e B.blend en.joy. O conteúdo das cápsulas é líquido, diferente 
de outras máquinas, que costumam ser em pó. Saiba mais em: (www.
bblend.com.br).  

F - Museu do Relógio 
Relógios são instrumentos essenciais no nosso cotidiano e que estão 
presentes na vida de todos desde os tempos mais antigos. O Museu do 
Relógio Professor Dimas de Melo Pimenta organiza todos os anos uma 
exposição gratuita para que os paulistanos possam saber mais da história 
por trás desse “companheiro de todas as horas”. Entre os próximos dias 
15 e 18, aontece a 47ª Retrospectiva na sede da Dimep, na Av. Mofarrej, 
840, Vila Leopoldina. Conheça o lendário “Relógio Cuco” que faz parte 
da mostra com um acervo de mais de 600 peças de relógios de todas as 
épocas. Visitas gratuitas e guiadas para toda a família. Mais informações 
(www.dimep.com.br/museu). 

A - Pessoas com Defi ciência 
A B2W Digital - detentora das marcas Americanas.com, Submari-
no, Shoptime e Sou Barato - promove iniciativas para a inclusão 
de pessoas com deficiência (PcD), buscando trazer diversidade e 
diferentes visões de mundo para agregar ainda mais. Possui vagas 
abertas para o Programa Somar que oferece oportunidades de tra-
balho e carreira a PcD. Vagas de analista de suporte comercial e 
assistente de cadastro, em Itapevi, auxiliar operacional de logística, 
em Cajamar, e agente de atendimento, em Osasco. Para conferir 
as vagas oferecidas, interessados podem acessar (http://somos.
b2wdigital.com/programa-somar/).

B - Dias de Chuva
A Rappi anuncia parceria com a Rentbrella para disponibilizar o 
aluguel de guarda-chuvas por meio de sua plataforma. O acordo 
objetiva oferecer uma facilidade para os usuários do superaplicativo, 
principalmente em dias de chuva. Os guarda-chuvas da Rentbrella 
podem ser encontrados em 350 estações da empresa pela cidade de 
São Paulo e, agora, poderão ser desbloqueados pelo aplicativo da 
Rappi. Basta o usuário entrar no botão “Rentbrella” na plataforma, 
encontrar a estação mais próxima e retirar o seu guarda-chuva. As 
primeiras 24h de cada utilização são sempre gratuitas e é possível 
devolver o item em qualquer estação da empresa. Outras informações: 
(https://rentbrella.com).

C -Estudar na Alemanha
Os institutos Max Planck estão com vagas abertas em programas para 
candidatos da América Latina. As oportunidades são de doutorado, 
pós-doutorado, engenheiro e líder de grupo de pesquisa, entre ou-
tras. Os prazos para inscrição vão até 31 de janeiro, de acordo com 
a instituição e o curso. As vagas estão disponíveis em áreas como 
biologia de membranas, simulação quântica, formação de planetas 
e estrelas, design de softwares, desenvolvimento de microssistemas 
para microchips, antropologia, astrofísica, bioquímica, optogenéti-
ca, biomecânica e direito. Mais informações em: (www.latam.mpg.
de/31128/Ofertas-laborales). 

G - Hospedando Cachorros  
Fim do ano é uma época em que muitas pessoas aproveitam para le-
vantar uma renda extra. Para quem é apaixonado por cachorro, uma 
boa opção nesse sentido é a DogHero, maior empresa de serviços para 
cães da América Latina que, através do site e app, conecta quem tem 
cachorro a uma comunidade de passeadores e anfi triões escolhida a 
dedo. O valor médio da diária por cachorro é de R$ 50. Para se tornar 
anfi trião é preciso cumprir requisitos de segurança da residência e 
realizar testes de conhecimentos sobre cachorros. Outras informações: 
(https://www.doghero.com.br/).

H - Economia Digital
A  Associação Brasileira Online to Offl ine, que reúne mais de 70 platafor-
mas digitais, como 99, iFood, Loggi, Mercado Livre e Cabify, realiza na 
próxima terça-feira  (12), no Villa Blue Tree, o Congresso O2O Innovation 
Experience, cujo objetivo é ampliar o debate sobre o desenvolvimento 
da economia digital. Temas como futuro do trabalho, empreendedorismo 
social, cultura de inovação, privacidade de dados, transformação digital, 
serviços fi nanceiros e experiência do consumidor serão abordados em 
profundidade pelos protagonistas do setor. A programação pode ser 
conferida pelo link: (https://o2oix.com.br/programacao/).

I - Campanhas de Saúde
A Fundação Bill & Melinda Gates lançou uma nova chamada da iniciativa 
Grand Challenges Explorations, com foco no aprimoramento do impacto 
das campanhas de saúde. O programa fi nanciará com US$ 100 mil pro-
jetos inovadores que buscam melhorar a cobertura das intervenções, a 
identifi cação e alcance das populações de risco e a melhoria da efi ciência 
dos recursos das campanhas de saúde. São aceitos projetos de candidatos 
de qualquer área ou organização, incluindo universidades, laboratórios, 
institutos de pesquisa, ONGs e empresas privadas. Mais informações 
em: (https://bit.ly/2r1fZVO) e (https://bit.ly/2N4IElx).

J - Tecnologia é a Área
A In Loco, empresa de inteligência de localização, abre mais de 100 
vagas, sendo 80 somente para desenvolvedores front, backend e full-
-stack. Além de vagas para Analista de Dados (BI), Atendimento (CS), 
Vendedor, entre outros. Candidatos de todo o Brasil podem se inscre-
ver, e caso sejam aprovados, terão ajuda de custo de moradia arcado 
pela empresa. A empresa também oferece algo cada vez mais exigido 
pelos candidatos: propósito e possibilidade de crescimento atrelado 
à performance e não ao tempo de casa. O processo de seleção inclui 
análise de currículo, entrevista com a área de pessoas, prova técnica e 
teste de idiomas. Cadastre seu currículo em: (https://jobs.kenoby.com/
inlocoglobal).

D - Fornecer para o Estado
A Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo convida 

A - Pessoas com Defi ciência 
A B2W Digital - detentora das marcas Americanas.com, Submari-

Black Friday 2019 será 
compra na internet e 

retirada na loja

O consumidor não 

distingue mais online 

do offl ine

O desafi o atual do varejo 
é o canalizar por quais 
meios mútuos serão 

realizados o relacionamento 
com o cliente, pois hoje o 
consumidor está conectado às 
redes sociais, compartilhando, 
validando suas opiniões com 
amigos, pesquisando, indican-
do, aprendendo e desenvolven-
do um ponto de vista. 

O consumo mudou e o con-
ceito multicanal exige adapta-
ções das varejistas em relação 
aos atuais hábitos e costumes 
do atual comprador. A relevân-
cia da experiência combinada 
de unir online com o off-line foi 
detectada em uma pesquisa do 
Google, na qual confi rma que 
três em cada quatro consumi-
dores, que consideram útil uma 
informação de varejo, obtida 
através de busca na web, estão 
mais propensos a irem até a 
loja física. 

Face oposta, isso aumen-
ta o poder de decisão do 
consumidor, tendo em mãos 
as informações necessárias 
para conseguir negociar as 
melhores ofertas. Cabe ao 
varejo compreender o desafi o 
de ampliar esta jornada infi nita 
de compra do consumidor. A 
vil sensação, mesmo diante 
do escancarado conceito ao 
omnichannel, é ainda a falta 
de compreensão do mercado 
varejista. 

É um emaranhado de pontos 
de contato sem convergência 
e sem um alinhamento de 
experiência que esteja focado 
em uma proposta de valor da 
marca. As ações são unitaria-
mente modernas. Posta no Ins-
tagram, clica na página, realiza 
a compra e fi ca por isso mesmo. 
É tudo junto e misturado na 
teoria, entretanto, na prática 
é cada um no seu quadrado 

e ninguém se conversa. Não 
cria atratividade, construção 
da marca e geração de vida 
do cliente dentro do DNA da 
marca. 

Desparta-se o varejo tão já, 
pois os fortes sinais vitais do 
omnichanel aparecerão nesta 
Black Friday, que acontece no 
dia 29 de novembro. Se antes 
tudo se resolvia, separadamen-
te, em cliques no e-commerce 
madrugadas a dentro ou idas 
dantescas às lojas físicas, o 
efeito multicanal estará pre-
sente nesta edição da Black 
Friday, obrigando o varejo a 
ter um olhar multidimensional 
com visões estratosféricas 
como formas de unir o expe-
riencial virtual com o real. 

Um outro levantamento tam-
bém do Google, em parceria 
com a consultoria Provokers, 
sinaliza que pela primeira vez 
o número de compradores nas 
lojas físicas deverá se igualar ao 
do comércio eletrônico. Dentre 
as inúmeras leituras trazidas 
neste estudo, a de caráter 
emergencial é o imediatismo 
do consumidor multicanal. 

Comprar pela internet é 
cômodo para ele, mas já não 
atende às suas dinâmicas ex-
pectativas. 

Ele adquire o produto na 
internet e retira na loja para 
ter a garantia e a velocidade 
desejada. Se repararmos, 
houve uma evolução do com-
prador dentro do conceito, 
que anteriormente fazia valer 
suas experiências multicanais 
somente com buscas online 
antes da compra física. 

Agora, resta aos varejistas 
munirem-se de suas porções 
darwinistas para acompanha-
rem o processo evolutivo do 
cliente omnichannel e que 
seja antes desta Black Friday. 
Quem avisa, amigo é! 

(*) - É especialista práticas digitais
no relacionamento com cliente

e CEO da E-Consulting Corp
(www.e-consultingcorp.com.br).

Daniel Domeneghetti (*)

O PIB cresceu 1,3% em 2017, 
anunciou na sexta-feira (8), o IBGE, 
após uma análise mais detalhada 
sobre o movimento da economia 
naquele ano, que interrompeu a 
recessão de 2015 e 2016. O instituto 
acompanha e publica trimestral-
mente os resultados do PIB, mas, 
após essa divulgação, os pesqui-
sadores continuam a atualizar a 
metodologia e reunir informações 
mais detalhadas, como balanços de 
empresas e dados da Receita, que 
servem para produzir um estudo 
mais amplo sobre a economia.

Com a consolidação, o cresci-
mento da economia naquele ano 
passou de 1% para 1,3%, totalizando 
R$ 6,583 trilhões. Também foram 
atualizados os dados sobre o desem-
penho de cada setor da economia. 
O crescimento da agropecuária 
passou de 13% para 14,2%; o da 
indústria saiu de uma estabilidade 
de 0% para uma queda de 0,5%, e 
dos serviços cresceram 0,8% em vez 
de 0,3%. A taxa de investimento, 
que havia sido de 15,6%, caiu para 
14,6% com a análise mais ampla, o 
menor patamar desde 1995 (ABr).

Exportações 
do agro 

atingem US$ 
8,4 bilhões 
em outubro
As vendas externas do 

milho registraram valor e 
quantidade recorde exporta-
da para o mês de outubro. As 
exportações de milho foram 
de US$ 1 bilhão (+91,3%). 
A quantidade exportada do 
grão foi também recorde, 
de 3,1 milhões para 6,14 mi-
lhões toneladas exportadas 
(+97,6%).

Segundo o Ministério da 
Agricultura, a safra re-
corde de milho de quase 
100 milhões de toneladas 
foi o principal fator que 
possibilitou o incremento 
das vendas externas do 
cereal. Outro produto que 
mereceu destaque foi o 
algodão. As exportações do 
algodão (não cardado nem 
penteado) alcançaram US$ 
440,73 milhões (+43,7%), 
correspondendo a 273,4 mil 
toneladas.

Também foram destaque 
as exportações de carne 
bovina, com registros re-
cordes de valor e quanti-
dade, US$ 806,61 milhões 
(+30,4%) e 185,4 mil tone-
ladas (+14,9%). As vendas 
de carne suína também su-
biram, atingindo US$ 148,51 
milhões (+38,5%) e 67,1 mil 
toneladas. Por outro lado, as 
vendas externas de carne de 
frango caíram 7,8%, atingin-
do US$ 529,13 milhões ou 
326,9 mil toneladas (-8,3%) 
- (AI/Mapa).

A Black Friday deve apresentar crescimento 
expressivo este ano. Dados do Compre&Confi e, 
empresa de inteligência de mercado focada em 
e-commerce, apontam para um crescimento 
nominal de 19% em relação ao mesmo período 
do ano passado, totalizando R$ 3,5 bilhões. 
Ao todo, devem ser realizados 5,8 milhões de 
pedidos, representando aumento de 24% em 
relação à Black Friday do ano passado.

O tíquete médio deve ser de R$ 600, queda 
de 4% na comparação com o mesmo período 
de 2018. “Os mecanismos criados por diversas 
empresas para comprovar que os descontos 
são reais, somados à proximidade do Natal e 
recebimento de parcela do 13º salário, explica 
o otimismo do setor para um forte crescimento 
no número de pedidos, que deve ser observado 
em categorias de maior valor agregado como 
eletrônicos e telefonia”, explica André Dias, 

diretor executivo do Compre&Confi e.
Somente no primeiro semestre mais de 19 

milhões de consumidores fi zeram pelo menos 
uma compra online – aumento de 35,8% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. 
Além disso, uma pesquisa com 2.705 consu-
midores, que fi zeram pelo menos uma compra 
pela internet no último ano, mostrou que 72% 
deles pretendem comprar novos produtos e 
aproveitar as promoções da data. 

“É fundamental que varejistas tenham for-
te planejamento e estejam preparados para 
atender à demanda e suprir a necessidade 
dos consumidores. Investir em estoques de 
produtos de maior demanda, infraestrutura 
tecnológica e melhorias de processos operacio-
nais são pontos fundamentais para aproveitar 
o sucesso que a data deve trazer”, fi naliza Dias 
(AI/Compre&Confi e).

Ao todo, devem ser realizados 5,8 milhões de pedidos.

A partir dessa data, os 
cinco principais bancos 
do país e cerca de 100 

instituições fi nanceiras come-
çarão a compartilhar com os 
gestores do Cadastro Positivo 
as informações de pagamento 
dos consumidores. O SPC Brasil 
(Serviço de Proteção ao Crédi-
to), que já faz a gestão do banco 
de dados de inadimplentes há 
mais de 60 anos, também atuará 
como gestor das informações do 
Cadastro Positivo.

Todos os brasileiros que 
possuem operações de crédito 
e contas de consumo passam a 
fazer parte de forma automática 
do banco de dados, sem necessi-
dade de inscrição. A expectati-
va do SPC Brasil é de que neste 
primeiro momento, o banco 
de dados passe a contar com 

Neste primeiro momento, o banco de dados contará

com 110 milhões de inscritos.

A partir de segunda-feira (11), os preços das 
apostas de oito modalidades lotéricas fi carão 
mais caros. Segundo a Caixa Econômica Fede-
ral, o reajuste será feito, após quatro anos sem 
elevação dos preços. Os novos valores foram 
autorizados pela Portaria nº 8.061 do Ministério 
da Economia, publicada no Diário Ofi cial da 
União no último dia 31 de outubro. Os novos 
preços serão os mesmos em todos os canais de 

apostas. A Mega-sena, por exemplo, passará de 
R$ 3,50 para R$ 4,50.

Segundo a Caixa, as mudanças contribuirão 
para o aumento dos prêmios ofertados aos 
apostadores. “Também será incrementado o 
repasse social de recursos às áreas defi nidas 
na lei, como Educação, Esporte, Segurança, 
Seguridade, Cultura e Saúde, entre outras”, diz 
o banco (ABr).
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Bancos começam a enviar 
informações para o Cadastro Positivo

Nesta segunda-feira (11), tem início a nova fase de implementação do Cadastro Positivo
Positivo agregue, nos próxi-
mos meses, a população não 
bancarizada.

A expectativa é de que até o 
dia 19, todos os atuais clientes 
das principais instituições fi -
nanceiras do país, que possuem 
operações de crédito, já estarão 
com o seu Cadastro Positivo 
aberto. Assim que as institui-
ções fi nanceiras enviarem as 
informações cadastrais e de 
pagamento, cada consumidor 
receberá uma comunicação 
individual no prazo de 30 dias, 
avisando sobre a inclusão de 
suas informações. E será di-
recionado para o site do SPC 
Brasil, onde,após o cadastro 
de uma senha, acompanhará 
as informações do seu histórico 
de pagamentos, incluindo o seu 
score (AI/CNDL/SPCBrasil).

110 milhões de inscritos. Esse 
número ainda deverá crescer, 
pois companhias prestadoras 
de serviços como água, luz te-

lefone e gás e o setor varejista 
também deverão compartilhar 
informações de pagamento, o 
que fará com que o Cadastro 

Black Friday deve movimentar
R$ 3,5 bilhões no comércio eletrônico

Apostas lotéricas fi cam mais caras

IBGE revisa PIB de 2017
de 1% para 1,3%
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A importância da IoT 
para a competitividade 

das indústrias
O Brasil está passando 

por um processo 

lento e gradual de 

desindustrialização 

causado por uma série 

de incompetências dos 

governos que ocorreram 

nos últimos 20 anos

A situação atual é grave 
e vai piorar porque 
em junho passado foi 

assinado um acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e 
a Comunidade Europeia e que 
deve começar a vigorar daqui 
a dois anos. Mas ao contrário 
do que se possa imaginar, isso 
não signifi ca que haverá boas 
oportunidades de negócios 
para o país porque teremos 
que enfrentar uma competição 
acirrada com indústrias da Ale-
manha, Itália, França dentre os 
tradicionais países europeus.

Em linhas gerais, só existe 
uma alternativa para a in-
dústria nacional: investir em 
tecnologia. Se não houver 
um investimento maciço em 
automação do chão de fábrica, 
em Internet das Coisas (IoT), 
Inteligência Artifi cial, dentre 
outras tecnologias, o Brasil vai 
perder a guerra e a indústria 
de manufatura morrerá. É um 
desafi o muito grande para as 
nossas indústrias que há cinco 
anos estão vivenciando a re-
cessão que se instalou no país. 

É fundamental que os em-
presários entendam a impor-
tância da IoT porque essa 
tecnologia permite criar uma 
base essencial para a inteli-
gência artifi cial (IA) e para 
o uso de aprendizagem de 
máquina (Machine Learning) 
que contribuem para melhorar 
a efi ciência (produtividade + 
qualidade). Se considerarmos 
que a efi ciência média das em-
presas globais de manufatura 
está na faixa de 60%, e as de 
classe mundial, na de 85%, 
percebemos que há um longo 
caminho a ser percorrido. 

Atualmente, os produtos são 
criados com base em algumas 
necessidades do cliente. São 
realizadas pesquisas para 
identifi car o que o usuário quer 
para que esses requisitos se 
transformem em funcionali-
dades do produto. A questão é 
que o produto é vendido para 
o cliente, mas o fabricante não 
sabe como ele o está usando. 
E como as empresas analisam 

a próxima versão de qualquer 
produto? 

Verifi cando as falhas e pro-
blemas de qualidade, e ainda as 
solicitações de melhoria feitas 
pelos clientes e dos problemas 
recorrentes no suporte ou 
assistência técnica. Só que 
esse feedback chega meses 
ou anos depois que o produto 
foi lançado. Uma máquina com 
tecnologia IoT embarcada vai 
informar ao fabricante o que o 
cliente faz com o produto em 
tempo real, como ele o usa, 
quando falhou, e dessa forma 
vai ser possível enviar uma 
equipe de manutenção antes 
que a máquina quebre e ainda 
tomar decisões.

A empresa tradicional que 
desenvolve produtos baseada 
só em informação histórica 
está ficando míope e sua 
sobrevivência dependerá da 
capacidade de fazer produtos 
melhores, que tenham a acei-
tação do mercado e o menor 
índice de quebra. Para tudo 
isso ela precisa de informação 
que vem por meio dos sensores 
e da IoT. É muito comum o uso 
dos sistemas MES (Manufac-
turing Execution System) que 
permitem identifi car o que foi 
produzido e os erros ocorridos 
no processo de fabricação. 

Mas, de novo, são dados 
históricos que mostram o 
passado.  Uma solução de IoT 
permite analisar os dados em 
tempo real que, somados às 
informações históricas, possi-
bilitam a criação de algoritmos 
que farão uma análise de fato 
relevante para a tomada de 
decisão mais rápida.

Como o acordo com a Co-
munidade Europeia irá vigorar 
dentro de dois anos, se eu fosse 
dono de uma indústria não 
iria esperar todo esse tempo 
para investir em tecnologia, 
mas o faria nos próximos 18 
meses porque a concorrência 
vai chegar de forma muito 
agressiva. Temos que reduzir 
o custo Brasil, investir em 
formação de mão de obra e em 
tecnologia para concorrer com 
esses países. 

As indústrias de todos os seg-
mentos têm que pensar nisso e 
começar a agir imediatamente.

(*) - É fundador e CEO da Industrial-
IoT Solutions, distribuidora de 

soluções de IoT e de tecnologias 
inovadoras, com sede em Tucson, 

Arizona e escritórios
no Brasil e México

(hsamora@i-iotsolutions.com).

Hélio Samora (*)

Até 27 de dezembro, todos os 
entes da Federação vão receber 
recursos arrecadados com o 
megaleilão de campos do pré-
-sal, realizado no último dia 6. 
Foram arrecadados quase R$ 
70 bilhões. A União fi cará com 
R$ 24,3 bilhões e a Petrobras 
com R$ 34 bilhões. O restante 
será distribuído para para os 
estados e municípios. 

Para o senador Humberto 
Costa (PT-PE), todos os entes 
da Federação estão frustrados, 
já que receberão menos recur-
sos que o anunciado. A previsão 
inicial era que o leilão arrecada-
ria mais de R$ 100 bilhões, mas 
apenas dois dos quatro campos 
em disputa foram arrematados. 
O senador classifi cou o megalei-
lão de “fracasso para o governo”.

O senador Elmano Férrer 
(Podemos-PI) não vê “grande 
decepção ou frustração”, pois 
estados e municípios receberão 
recursos signifi cativos, o que, 
em sua avaliação, “já é um 
avanço”. Também o senador 
Confúcio Moura (MDB-RO) 

Parte dos recursos será endereçada a estados e municípios.

A decisão do STF de derru-
bar a prisão após a condenação 
em segunda instância, reper-
cutiu entre os senadores. Com 
isso, poderão ser soltos presos 
como o ex-presidente Lula, 
entre outros com condena-
ções na operação Lava-Jato. 
O senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) avaliou que 
a medida trouxe decepção e 
tristeza para os brasileiros. 
Para o parlamentar, a decisão 
foi tomada pelos ministros 
como uma forma de agrade-
cimento por suas indicações 
políticas para o cargo.

“A maioria [dos ministros] 
vem de indicações do Collor, 
do Lula, da Dilma, do Temer, 
com quem eles têm compro-
missos. Então, não refl etem 
a opinião e não têm a juris-
prudência que os brasileiros 
querem para acabar com a 
corrupção”, afi rmou. Ele e

outros 42 senadores entre-
garam uma carta ao presi-
dente do Supremo, pedindo 

O voto decisivo foi dado pelo 

presidente do STF, Dias Toffol.

A CCJ da Câmara pode votar 
nesta segunda-feira (11) a pro-
posta que deixa clara, no texto 
constitucional, a possibilidade 
da prisão após condenação em 
segunda instância. Pelo texto, 
após a confi rmação de sentença 
penal condenatória em grau de 
recurso (tribunal de 2º grau), 
o réu já poderá ser preso. A 
relatora da proposta, deputada 
Caroline de Toni (PSL-SC), já 
apresentou parecer favorável à 
admissibilidade. 

Quem é a favor da proposta 
afi rma que a prisão após con-
denação em segunda instância 
dará celeridade ao sistema 
processual criminal e evitará 
a impunidade. Quem é contra 
argumenta que a proposta 
é inconstitucional, por ferir 
cláusula pétrea, ao modifi car 
o artigo que trata dos direitos 
e garantias individuais.

O assunto estava em discussão 
também no STF, que acabou  
derrubando a possibilidade de 
prisão de condenados em segun-
da instância, modifi cando um 

A Comissão de Infra-Estrutura do Senado pode 
votar na terça-feira (12) o projeto da senadora 
Daniella Ribeiro (PP-PB), que concede a mulhe-
res, idosos e pessoas com defi ciência, o direito 
de desembarcarem fora dos pontos de ônibus no 
período da noite. A motivação é oferecer mais 
segurança a passageiros vulneráveis a ações de 
assediadores, assaltantes e criminosos.

Daniella lembra que as cidades de São Paulo, 
João Pessoa e Campina Grande já dão às mulheres 
o direito de desceram dos ônibus nos lugares que 
acharem mais conveniente, à noite. O objetivo 
da senadora é conceder este direito a todas as 
mulheres do país, e também a idosos e pessoas 
com defi ciência. O relator, senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), apresentou parecer pela aprovação. 

A Comissão também pode votar o projeto 

do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), 
que busca aumentar o poder de fi scalização 
do Congresso e da sociedade civil organizada 
ao Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas 
(PNMC) e aos Planos de Ação para a Prevenção 
e Controle do Desmatamento nos Biomas. Pelo 
texto, o governo deverá, todos os anos, avaliar 
ofi cialmente o PNMC e os planos de ação contra 
desmatamentos.

Os relatórios anuais deverão ser publicados na 
internet, e enviados ao Congresso até o dia 15 
de maio, contendo as avaliações referentes ao 
ano anterior. O relatório da senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) é pela aprovação. Ela 
lembra que o atual PNMC é de 2008, e “não há 
documentos de atualização, nem de avaliação 
dos resultados até o momento” (Ag.Senado).

As microempresas e empresas de pequeno porte não 
estão tendo “a atenção, o carinho e a proteção” que 
merecem nas três propostas que tratam da reforma 
tributária, em tramitação no Congresso. O alerta foi 
feito por procuradores e dirigentes sindicais em au-
diência pública interativa sobre o tema na Comissão 
de Direitos Humanos do Senado.

Presidente do Sescon/SP, Reynaldo Lima Junior, 
destacou que as proposições apresentam falhas, como 
alíquotas uniformes e transição longa entre o sistema 
tributário atual e as novas regras. Disse ainda que o 
Simples foi “abandonado” nas três propostas. 

“Essas empresas representam quase um quarto do 
PIB ou 60% da mão de obra efetiva do pais. O modelo 
de reforma em que acreditamos incluiria faixas de 
alíquota, direito ao crédito do Simples, carga tribu-
tária equilibrada em todos os setores e desoneração 
da folha de pagamentos”, afi rmou.

Na avaliação do diretor jurídico do Sinprofaz, 
Giuliano Menezes Campos, as propostas de reforma 
tributária ‘estão preocupadas com tudo, menos com 
a justiça social’. “O Brasil é o único país em crise em 
que bancos aumentam sua lucratividade, e a reforma 
tributária não vai mexer nisso”, afi rmou (Ag.Senado).
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“Esse novo entendimento vai liberar 5 mil presidiários”, criticou 

o deputado Alex Manente.
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Em debate os desafi os 
da distribuição de 
energia elétrica 

A Comissão Especial para 
propor o Código Brasileiro de 
Energia Elétrica debate nesta 
terça-feira (12) os desafi os da 
distribuição de energia elétri-
ca no Brasil. O debate atende 
a requerimentos de diversos 
parlamentares. De acordo com 
o deputado Arnaldo Jardim (Ci-
dadania-SP), um dos deputados 
a pedir a audiência pública, o 
setor de energia elétrica vem 
passando por uma intensa fase 
de debates sobre os rumos a 
serem tomados.

“Precisamos fazer leis melho-
res, mais claras, duradouras, 
capazes de prever as diversas 
circunstâncias da realidade, 
dando maior segurança jurídica 
a todos. Precisamos, da mesma 
forma, reduzir o número de 
leis existentes, diminuindo a 
pulverização do ordenamento 
jurídico-normativo”, afi rma.

Foram convidados: o pre-
sidente da Companhia Ener-
gética de Brasília, Edison 
Garcia; o diretor presidente 
da Companhia Energética 
de Minas Gerais, Cledorvino 
Belini; o diretor presidente da 
Companhia Estadual de Distri-
buição de Energia Elétrica do 
Rio Grande do Sul, Marco da 
Camino Ancona Lopez Soligo; 
o diretor Presidente da CPFL 
Energia, Gustavo Estrella; e 
representante da Companhia 
Energética Roraima (Ag.Câ-
mara).

A derrubada de prisão em 
segunda instância pelo STF

prisão em segunda instância 
faz ‘do Brasil o país da impu-
nidade’. “Os ministros, mais 
uma vez, foram pró-bandidos, 
e o povo paga a conta. Derro-
ta para o Brasil”, escreveu o 
parlamentar em sua conta no 
Twitter.

O senador Jorge Kajuru 
(Cidadania-GO) observou que 
a determinação do STF não 
signifi ca a liberdade imediata, 
por exemplo, de Lula. E que, 
mesmo saindo da prisão, o 
ex-presidente não pode ser 
candidato por estar enqua-
drado na Lei da Ficha Limpa. 
“Lula pode ser candidato? 
Não. Enquanto estiver conde-
nado e considerado fi cha suja. 
Retrato igual para outros”, es-
creveu Kajuru, em suas redes 
sociais. Segundo o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
com a medida do Supremo, 
cerca de 4.900 réus podem 
deixar a cadeia. A decisão, 
no entanto, caberá ao juiz de 
cada caso (Ag.Senado).

a manutenção da prisão em 
segunda instância. E anuncia-
ram a Dias Toffoli que, caso o 
Supremo derrubasse a medida, 
entrariam com uma PEC para 
mudar a regra. 

O líder do PSL no Senado, 
senador Major Olimpio (SP), 
também protestou contra a me-
dida, afi rmando que a decisão 
do Supremo afeta toda a popu-
lação. Para ele, a derrubada da 

Câmara vota prisão em segunda 
instância na segunda-feira

entendimento que vinha sendo 
adotado pelo tribunal desde 
2016. “Essa medida do STF 
frusta todos os brasileiros que 
querem combater a corrupção 
e a impunidade. Esse novo en-
tendimento vai liberar 5 mil pre-
sidiários”, criticou o deputado 
Alex Manente (Cidadania-SP).

Relator do pacote anticrime, 
o deputado Capitão Augusto 
(PL-SP) também lamentou a 

decisão do STF e avaliou que 
ela vai levar a um aumento da 
impunidade e, consequente-
mente, da criminalidade. “É de 
se envergonhar!”, lamentou. A 
decisão do STF é contrária à 
opinião dos brasileiros e “con-
trária também à maioria dos 
juristas brasileiros, que é favo-
rável e considera legal a prisão 
após a condenação em segunda 
instância” (Ag.Câmara).

Leilão do pré-sal divididos entre 
Petrobras e entes da Federação

disse que o dinheiro é bem-
-vindo para os municípios e 
estados que, em sua maioria, 
estão precisando de recursos. 

O senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ) disse que o leilão foi 
um sucesso. “Dos quase R$ 
70 bilhões arrecadados com a 
operação, o Rio de Janeiro vai 
fi car com R$ 1,1 bilhão. Essa é 
uma quantia importante, que 
não tira o Rio da situação pre-

cária em que se encontra, mas 
já representa um alívio. Esses 
recursos serão investidos em 
saúde, educação, segurança e 
no que realmente importa para 
os brasileiros”. Para o líder do 
governo no Senado, senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), o leilão é um dos 
pontos positivos que marcam 
os 300 primeiros dias da gestão   
Bolsonaroa (Ag.Senado).

Projeto busca dar mais segurança 
a passageiros de ônibus

Reforma tributária ‘desconsidera’ pequenas empresas

Os senadores Fabiano 
Contarato (Rede-ES), 
Humberto Costa (PT-

-PE), Jean Paul Prates (PT-RN) 
e Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) estiveram na sexta (8) 
em Cabo de Santo Agostinho, 
na praia de Itapuama, no litoral 
sul de Pernambuco. 

Antes, se reuniram, na Ca-
pitania dos Portos, em Recife, 
com representantes de órgãos 
federais e estaduais que partici-
pam das ações de identifi cação 
e coleta do material. Presidente 
do colegiado, o senador Con-
tarato explicou que a viagem 
serve para que o grupo conheça 
de perto “a real situação das 
áreas atingidas” e reúna “provas 
necessárias à responsabilização 
civil, penal e administrativa de 

Desde de setembro óleo de origem desconhecida atinge

o litoral do Nordeste.

Senadores visitam áreas atingidas 
por óleo em Pernambuco

Senadores que integram a CPI criada para acompanhar as ações de enfrentamento à poluição causada 
pelo óleo que já atingiu nove estados do Nordeste estão percorrendo algumas das localidades afetadas 
em Pernambuco e no Rio Grande do Norte
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quem, de qualquer forma, tenha 
sido responsável por esse crime 
ambiental”.

Na Praia de Itapuama, a comi-
tiva conversou com moradores 
da região. Eles aproveitaram a 
presença dos parlamentares e 

de jornalistas para protestar 
contra a contaminação do 
litoral nordestino. Após fi n-
car cruzes e faixas na areia, 
moradores, comerciantes, 
voluntários e frequentadores 
da praia cobraram do Poder 

Público soluções efetivas para 
evitar mais prejuízos ao meio 
ambiente e à economia local.

“Conversamos com voluntá-
rios que tiraram o óleo da praia 
no braço, quase sem nenhuma 
estrutura. Estamos seguindo o 
rastro do maior desastre ambien-
tal do litoral do país”, disse Hum-
berto Costa nas redes sociais. 
“Viemos debater e mensurar o 
impacto e as responsabilidades 
pelo maior desastre ambiental 
do litoral brasileiro”, acrescentou 
o petista. Também nas redes 
sociais, o senador Randolfe 
Rodrigues disse que a comissão 
parlamentar pretende contribuir 
com propostas de “soluções 
para minimizar os impactos das 
manchas de óleo no litoral nor-
destino” (Ag. Senado).
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O ano de 2019 está 

sendo marcado pelos 

consecutivos cortes na 

taxa de juros Selic.

O mais recente anun-
ciou a redução para 
a mínima histórica de 

5,0% ao ano. As expectativas 
de inflação para 2019, 2020, 
2021 e 2022 encontram-se 
em torno de 3,3%, 3,6%, 
3,75% e 3,5%, respecti-
vamente . Fortemente in-
fluenciada pela retomada do 
processo de recuperação e 
reaquecimento da economia 
brasileira, o ritmo da Selic é 
seguido de perto pelo setor 
imobiliário.

Nesse contexto, os bancos 
já anunciaram a redução da 
taxa de juros em suas linhas 
de crédito. As instituições 
financeiras Itaú e Bradesco 
cortaram boa parte dos juros 
dos empréstimos realizados 
tanto pelas pessoas físicas 
quanto as jurídicas. Já a Cai-
xa e o Banco do Brasil, além 
disso, previram a redução da 
taxa de juros de suas linhas 
de crédito imobiliário.

A expectativa é que 4 mi-
lhões de novos consumidores 
movimentem o setor imobi-
liário, dado que a compra 
da casa própria ficou ainda 
mais acessível e o mercado 
mais confiante. Este novo 
cenário também pode bene-
ficiar aqueles que obtiveram 
financiamento em meio à 
crise, com juros altos, vez 
que poderão renegociar o 
crédito com condições mais 
vantajosas.

Com o reaquecimento da 
economia no que se refere 
ao mercado da construção 
civil, é importante observar 
seu impacto nas discussões 
judiciais sobre o tema. A alta 
exponencial do setor, como 
acontece em qualquer seg-
mento, poderá impulsionar 
litígios e demandará resolu-
ções ágeis e eficientes.

Se considerarmos que 
grande parte do tema já está 
pacificado pelo Judiciário, 
somado à recente Lei do 
Distrato, os contratos imobi-
liários deverão ser analisados 
com um olhar mais atento, 
a fim de trazê-los para esta 
nova realidade. Nesse sen-
tido, há de ter um cuidado 
especial para evitar cláusulas 
já superadas ou, até mesmo, 
deixar de indicar meios al-
ternativos para a resolução 
de conflitos!

Assim como a queda da Se-
lic impacta no mercado imo-
biliário, é certa a sua inter-

ferência positiva no mercado 
financeiro. Por exemplo, a 
redução dos juros desvalo-
riza exponencialmente as 
aplicações financeiras de 
renda fixa, tais como pou-
pança e tesouro direito. Com 
isso, especialistas passaram a 
indicar investimentos vincu-
lados ao mercado imobiliário 
como alternativa, visando a 
diversificar o portfólio do 
investidor. 

Assim, Fundos de Investi-
mentos Imobiliários - FII têm 
sido altamente recomenda-
dos por analistas financeiros 
e já apresentam significati-
vos ganhos desde o início 
da redução da taxa SELIC 
em 2019. Em linhas gerais, o 
FII é um instrumento finan-
ceiro composto por um ou 
mais imóveis e dividido em 
cotas de valores mobiliários 
não-resgatáveis. 

Nesse tipo de investimen-
to, é comum que a distri-
buição de dividendos seja 
mensal, gerados a partir de 
rendimentos de aluguel, por 
exemplo. O investidor pessoa 
física é isento de recolher 
imposto sobre os dividendos 
recebidos, ainda assim é obri-
gatória a sua declaração. No 
caso de alienação de cotas 
do fundo, caso haja ganho 
na operação, ou seja, varia-
ção positiva entre o valor da 
venda e o valor da compra, 
deverá o investidor recolher 
o IR incidente, sob a alíquota 
de 20%.

Como consequência dire-
ta, há a geração de novas 
oportunidades de negócio, 
tais como o incentivo para 
a aquisição imóveis ou até 
mesmo a diversificação de 
portfólio dos investimentos 
financeiros. A euforia na 
retomada econômica, com 
perspectivas positivas de 
ganho futuro, deve vir acom-
panhada da segurança do 
investimento, reforçada pelo 
olhar jurídico do negócio, 
fundamental ao constante 
crescimento do setor.

(*) - Sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável por 

Direito privado, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário, família e 

sucessões (elisa.fi gueiredo@ffl  aw.
com.br).

(**) - Advogada do FF Advogados, 
atua nas áreas de Consultoria 

tributária e compliance (tatiana.
pucinelli@ffl  aw.com.br).

(***) - Advogado do FF Advogados, 
atua na área de Contencioso Cível 

(thiago.schapiro@ffl  aw.com.br). 

A taxa Selic e o mercado 
imobiliário

Elisa Junqueira Figueiredo (*); Tatiana Maschietto 
Pucinelli (**) e  Thiago Schapiro Perigolo (***)
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PRESCRIÇÃO DE DÉBITO COM O FGTS
Qual o prazo de prescrição de débito com o FGTS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE RECONTRATAR MOTOCICLISTA QUE JÁ PRESTOU 
SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE MEI, POR MEIO DE NOVO CONTRATO?

Não há prazo para a recontratação de motociclista que retorna na 
mesma condição de MEI. Os prazos previstos em Lei se dão na condição 
de empregado (Portaria 384/92) e terceirizado (Lei 6019/74).

REFORMA NA EMPRESA
Clínica odontológica no regime do simples nacional pretende realizar 
reforma, poderá admitir pedreiro e servente de obras, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRAJETO
Funcionário que se acidenta no trajeto do trabalho/residência, a 
empresa ainda deverá comunicar este acidente, terá estabilidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA, POSSUI 
DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA, COMO PROCEDER?  

No caso concreto, desde que o trabalhador em questão possua carência 
de 12 meses (contribuição) e desde que possua um atestado médio de 
afastamento por período superior a 15 dias, será devido a marcação de 
perícia junto ao INSS para análise e posterior concessão de auxílio doença.

ISENTO DE TRIBUTAÇÃO
Advogado que presta serviços para empresa e recebe honorários 
mensais, fica isento do IR e do INSS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Funcionários com o mesmo cargo podem ter salários diferentes, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 27/11/2019  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 28/11/2019  - 11:05h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e 

Online IMÓVEL

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/11/2019, às 

11:05 horas, e 2º Leilão dia 28/11/2019, às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: IGOR KALIL JORGE, 

FERNANDA VASCONCELOS COELHO KALIL JOR-
GE, 

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, 
CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 669.786,89 (Seiscentos e 
sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) - 2º leilão: R$ 341.304,11 (Trezen-
tos e quarenta e um mil, trezentos e quatro reais e onze centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arremata-

ção. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo 
de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 
no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não tran-
sitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 03/12/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 05/12/2019  - 11:00h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e On-

line IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do Conjunto 
Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipiranga, com área 
útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao mesmo uma quota 
parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 03/12/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 05/12/2019, às 11:00 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ 
RONALDO DE JESUS CINTIA CRISTINA 
PASCOAL DE JESUS

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 
Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 274.437,05 
(Duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos) 2º leilão: R$ 169.272,41(Cento 
e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não 
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

CPE - Companhia de
Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Realizada em 17/09/2019
Data: 17/09/2019; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e
Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Avenida
Paulo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publica-
ções: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do
§ 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vítor Luiz Taddeo Mammana
secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital
social; Ordem do dia e deliberações - a) Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do
Patrimonio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas
Explicativas às Demonstrações Contàbeis em 31/12/2018 e 31/12/2017, Relatório da Diretoria: pu-
blicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios de 31 de agosto de 2019: Apro-
vados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da
Assembléia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do exer-
cício no importe de R$ 1.986.338,32 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e trinta e oito
reais e trinta e dois centavos); b-2) O saldo do lucro no importe de R$ 37.740.428, 14 (trinta e sete milhões,
setecentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e catorze centavos) será contabilizado na conta
de reserva estatutária de reserva de lucros; c) Ato continuo foi deliberado que serão distribuídos aos senho-
res acionistas a título de pagamento de dividendos a cifra de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
com utilização das seguintes reservas de lucros: c-1) Reserva de lucros do exercício de 2013 a 2015 no
importe de R$ 79.053.699,36 (setenta e nove milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e nove re-
ais e trinta e seis centavos); c- 2) Parte da reserva de lucros de 2016 no importe de R$ 20.946.300,64 (vinte
milhões, novecentos e quarenta e seis mil, trezentos reais e sessenta e quatro centavos; O valor equivalen-
te a 50% (cinquenta por cento) dos dividendos aprovados serão pagos aos senhores acionistas no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir desta data e o saldo equivalente a 50% (oitenta por cento) serão pagos
em datas a serem fixadas mediante deliberação da diretoria executiva da sociedade a ser implementada
até o final do exercício de 2019. e) Encerramento: Encerrados os trabalhos o Sr. Presidente franqueou a
palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à
lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da socie-
dade. Taboão da Serra, 17 de setembro de 2019. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa;
Antonio Afonso Simões - Secretario da mesa; Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini-p.p. Dr. Gilberto
Cipullo, Hargrove lnvestments LLC - p.p. Alessandro Arduini, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p.
Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana,
ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio Administrador. De-
claramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 17 de setembro de
2019, Vítor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa.
JUCESP nº 543.028/19-7 em 14.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

É o que indica o estudo 
conduzido pela CNDL 
(Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas) e pelo 
SPC Brasil (Serviço de Proteção 
ao Crédito) em parceria com o 
Sebrae. 

Dados do levantamento 
mostram que 54% dos jovens 
de 18 a 24 anos afi rmam que 
nos momentos de lazer, a ati-
vidade mais comum é navegar 
na Internet. Seguido de ouvir 
música (53%) e assistir fi lmes, 
seriados, novelas e programas 
em geral (51%). A constante 
conectividade e exposição 
desses jovens faz com que eles 
se preocupem com a aparência 
física e com a autoimagem, uma 
vez que 92% tomam alguma 
atitude para fi car mais bonitos 
e se sentir bem e confi antes. 

De acordo com a pesquisa, 
47% dos jovens costumam 
comprar roupas, sapatos e 
acessórios. Enquanto 46% afi r-
mam que cuidam dos dentes, 
41% procuram se alimentar de 
forma saudável e 40% fazem 
atividades físicas. Somente 
8% admitem não fazer nada 
com este objetivo. Também 
parecem dispostos a investir 
na qualidade de vida, uma vez 
que nove em cada dez dizem 
que tomam algum cuidado 
com a saúde (94%), sendo que 
os principais são dormir bem 
(48%) e fazer exercícios físicos 
(45%) e evitar pensar em coisas 
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Para 54% dos jovens navegar na 
internet é a principal atividade de lazer
Imersos desde crianças num mundo mediado pelas telas dos smartphones e com possiblidade de 
acesso ininterrupto à informação, a Geração Z tem uma predileção por atividades de lazer on-line

Amaioria utiliza o meio off-line com mais frequência para realizar compras de produtos e serviços.

negativas (44%).
O presidente da CNDL, José 

César da Costa, aponta que a 
constante presença nas redes 
sociais faz com que os jovens 
da Geração Z tenham uma pre-
ocupação com a autoimagem, 
uma vez que estão sujeitos a 
alto grau de exposição. “São 
pessoas cuja trajetória de vida 
é acompanhada de perto em 
postagens públicas de vídeos 
e fotos nas redes sociais, onde 
percebe-se que há uma aten-
ção no cuidado com a própria 
imagem”, afi rma Costa.

 Apesar da preocupação com 
qualidade de vida e bem-estar, 
apenas quatro em cada dez 
jovens da Geração Z possuem 
plano de saúde médico parti-
cular (43%), sendo que 15% 

pagam seus planos, 15% têm 
planos empresariais e 13% têm 
seu plano pago por terceiros. 
Outros 57% não têm plano de 
saúde médico particular; nesse 
caso, 45% dependem do SUS 
e 12% pagam pelos serviços 
quando necessário.

Embora gastem boa parte de 
seu tempo utilizando disposi-
tivos móveis para pesquisar 
e informar-se, é comum que 
queiram visitar lojas físicas para 
testar, avaliar, fazer descober-
tas e tirar dúvidas. O estudo 
mostra que 77% desses jovens 
utilizam os meios off-line com 
mais frequência para realizar 
compras de produtos e servi-
ços, como as lojas de rua (48%) 
e os shopping centers (42%). 
Ao mesmo tempo, 71% prefe-

rem utilizar os meios on-line, 
especialmente sites de lojas 
(52%).

Os jovens da Geração Z ainda 
utilizam os meios de comuni-
cação off-line e online pratica-
mente na mesma proporção. 
Os que mais assistem, leem 
e ouvem, 77% mencionam as 
modalidades off-line, sobretudo 
a TV aberta (48%), a TV por 
assinatura (36%) e o Rádio 
(24%). Ao mesmo tempo, 68% 
já preferem os meios on-line, 
principalmente os portais na 
internet (66%) e os podcasts 
(11%). Os tipos de programa 
mais consumidos são os fi lmes e 
seriados (66%), música (49%), 
humor (46%) e games/jogos 
eletrônicos (33%) - (AI/CNDL/
SPCBrasil).

O ex-prefeito de Nova York, 
Michael Bloomberg, está “consi-
derando seriamente” a possibili-
dade de enfrentar a corrida pela 
Casa Branca e desafi ar o atual 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump. Embora o magna-
ta ainda não tenha decidido 100% 
se deve ou não entrar na disputa, 
o jornal “The New York Times” 
revelou que ele deverá apresentar 
a documentação necessária para 
disputar a primária presidencial 
democrata no estado do Alabama.

Já de acordo com o diário “New 
York Post”, na opinião de Bloom-
berg, o pré-candidato democrata 
à Presidência, Joe Biden, é “fra-
co”, enquanto Bernie Sanders 
e Elizabeth Warren ‘não podem 
vencer’. “Se Mike concorrer, daria 
uma nova escolha aos democra-
tas, baseada em passado único, 
o de comandar a maior cidade 
dos EUA, construir um negócio 
do nada e enfrentar alguns dos 
maiores desafi os dos EUA como 
um fi lantropo”, afi rmou o por-
ta-voz do magnata de 77 anos, 
Howard Wolfson.

 A senadora Warren, que é uma 
das favoritas para a indicação, 
é um dos principais alvos de 
Bloomberg. Fontes próximas do 
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Ex-prefeito de NY cogita se 
candidatar à Presidência dos EUA

O ex-prefeito de Nova York, 

Michael Bloomberg

magnata dizem que o ex-prefeito 
está convencido de que Trump 
será reeleito se a pré-candidata 
for a escolhida para desafi ar o 
atual chefe de Estado norte-a-
mericano. A participação de 
Bloomberg seria um terremoto 
para a corrida dos democratas 
pela Casa Branca, já fortemente 
marcada por investigações sobre 
um possível impeachment de 
Trump.

Wolfson ainda declarou que 
Bloomberg vê Trump como uma 
“ameaça sem precedentes ao 
país”. Com uma fortuna estiman-
da em US$ 53,4 bilhões, Bloom-
berg teria condição de fi nanciar 
a própria campanha. O magnata 
serviu como prefeito de Nova York 
entre 2002 e 2013 (ANSA).
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Como saber se um 

benefício integra ou 

não o salário de um 

colaborador?

A discussão é antiga e, 
para alguns casos mais 
óbvios, como o Vale-

Transporte (VT) ou Vale-A-
limentação (VA), já temos 
jurisprudência sufi ciente para 
tornar claro este debate. 
No caso do VT uma série de 
decisões aponta que, mesmo 
quando pago em dinheiro, não 
integra o salário, tanto por 
contar com contrapartida do 
trabalhador (desconto de 6% 
na folha salarial); quanto por 
ser de caráter indispensável 
para o exercício do trabalho. 

O mesmo raciocínio pode 
ser aplicado para o VA. Tais 
benefícios só integrarão o sa-
lário se não houver qualquer 
contrapartida por parte do 
trabalhador. Foi o que decidiu, 
por exemplo, a 1ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 23ª Região, em caso envol-
vendo trabalhador que tinha 
pequeno desconto em folha 
como forma de compensação 
ao benefício.

Quando tratamos de boni-
fi cações menos comuns para 
o dia a dia das empresas, 
como, por exemplo, celulares 
e carros, cedidos por algumas 
organizações a seus funcioná-
rios, o benefício deve ou não 
ser considerado de natureza 
salarial? 

Para responder a essa per-
gunta, podemos nos remeter 
a Súmula nº 367, do TST, de 
2005, que explica que itens in-
dispensáveis para a realização 
do trabalho “não têm natureza 
salarial, ainda que, no caso 
de veículo, seja ele utilizado 
pelo empregado também em 
atividades particulares”. 

A Súmula nº 367, de modo 
sintético, se refere ao contexto 
de que, quando o benefício 
é indispensável para a reali-
zação do trabalho, ele não é 
integrado ao salário; por sua 
vez, quando o benefício surge 
como uma bonifi cação pelo 
trabalho exercido, ele deve ser 
integrado ao salário e sujeito 
as tributações de INSS, FGTS 
e demais impostos específi cos.

Lógica semelhante está 
presente no Art. 458, da CLT, 
que especifi ca, dentre outros 

pontos, que itens utilizados 
para a prestação do trabalho 
(ou diretamente relacionados 
a prestação do trabalho) não 
deverão ser considerados de 
natureza salarial. Com estes 
elementos, já é possível con-
cluir que, quando um carro é 
oferecido para um empregado 
exercer seu trabalho, este item 
não irá compor o salário. 

Mas e quando falamos de um 
carro de luxo? Neste caso, de-
vemos levar em consideração 
o contexto. Em caso julgado 
pela Terceira Turma do TST 
uma rede de artigos ópticos 
teve uma condenação traba-
lhista excluída, na qual era 
determinada a incorporação 
do aluguel de um carro de luxo 
ao salário de um ex-presidente 
da organização.

Os celulares podem, tam-
bém, gerar dúvidas. Seguindo 
a lógica que já apontamos 
acima, se os celulares forem 
utilizados como instrumentos 
de trabalho,  eles não deverão 
ser considerados de natureza 
salarial. 

Para concluir, vale a pena 
falarmos de como as empresas 
podem se munir de defesas, 
para os casos em que há ques-
tionamentos sobre a natureza 
dos benefícios que ela oferece. 

No caso dos celulares, a 
empresa pode estipular, de 
modo mais detalhado, como 
o item pode ser utilizado, 
inclusive verifi cando se há a 
necessidade de autorização ou 
monitoramento para as liga-
ções. O fundamental é deixar 
claro para os colaboradores 
que dispõem dos benefícios, as 
fi nalidades destes itens. 

Ademais, caso ainda persis-
tam dúvidas sobre a jurispru-
dência dos benefícios traba-
lhistas, é sempre válido buscar 
o suporte de especialistas no 
tema. De pronto, a máxima 
do para X pelo trabalho é 
um bom norte inicial para o 
entendimento do universo da 
natureza salarial.

(*) - É consultor trabalhista e 
previdenciário da Grounds (www.

grounds.com.br).

Para o Trabalho x Pelo 
Trabalho: discussão sobre 

o indispensável
Dhyego Pontes (*)

INICÍO A 

COLUNA co-
mentando a 

indenização 
que o SBT 
terá que pa-

gar aos artistas plásticos Luca Bastolla 
e Maria Carolina Mello, por plágio de 
pinturas usadas em cenário de novelas. 

A EMISSORA reproduziu imagens 
de um coração, raios e de lava idênticas 
aos trabalhos dos artistas sem pedir au-
torização e sem dar créditos. 

COM A COMPROVAÇÃO do uso 
o processo foi aberto. No último dia 31,a 
juíza Tania Youca Koruku,da 13º Vara Cí-
vel de São Paulo reconheceu que houve 
infração da lei de Direitos Autorais. O valor 
da indenização é de 700 mil.

O SBT vai recorrer. Até porque as obras 
foram pintadas na fachada da Escola Ruth 
Goulart, onde a protagonista da novela “As 
Aventuras de Poliana”, Sophia Valverde, 
e seus amigos estudam.

OS AUTORES dos desenhos sou-
beram da existência do cenário,que imita 
suas obras de art pixel, logo na estreia da 
trama de Iris Abravanel. A coluna tentou 
falar com a emissora mais não foi atendida.

DEPOIS DE quase sete anos de tribu-
nais, a atiz Camila Pitanga fi nalmente saiu 
vitoriosa no processo que movia contra o 
Grupo Abril pela publicação na Revista 
Playboy em dezembro de 2012.

A REVISTA, sem autorização da atriz, 
publicou três imagens nuas. As fotos foram 

obtidas por meio da reprodução de cenas 
do fi lme “Eu Receberia As Piores Notícias 
Dos Seus Lindos Lábios”.

A ATRIZ pediu uma indenização de 
300 mil e o processo teve o julgamento 
fi nal pela 3º turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). No processo não cabe 
mais recurso.

CARLOS MASSA, o popular Rati-
nho, foi citado como uma possível troca do 
SBT pela Globo. O nome dele foi citado na 
última reunião da diretoria da emissora. 
Ele substituiria Luciano Huck que deve se 
preparar para sai candidato á Presidência 
da República.

FRASE FINAL: A beleza da mulher 
está na sua postura.

INICÍO A 

COLUNA co-
mentando a 

indenização 
que o SBT

O SBT vai recorrer. Até porque as obras 
foram pintadas na fachada da Escola Ruth 
Goulart, onde a protagonista da novela “As 
Aventuras de Poliana”, Sophia Valverde, 
e seus amigos estudam

obtidas por meio da reprodução de cenas 
do fi lme “Eu Receberia As Piores Notícias 
Dos Seus Lindos Lábios”.

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ELIOMAR DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Euclides da Cunha - BA, no dia (17/02/1967), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Senhora de Jesus. A pretendente: 
JEANE ALVES DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Euclides da Cunha - BA, no dia (20/12/1974), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Zeferino José de Santana e de Aurelina Pereira Alves.

O pretendente: WALDEMAR SOARES VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Berilo - MG, no dia (28/09/1972), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Soares de Oliveira e de Rosa Gomes 
Vieira. A pretendente: ISABEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São João do Paraíso - MG (Reg. Município de Indaiabira-MG), 
no dia (29/03/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Domingos Azevedo da Silva e de Celestrina Maria Pereira Silva.

O pretendente: LUÍS CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
impressor, nascido em Duque de Caxias - RJ (Reg. 1ª Circunscrição - 1º Distrito), no dia 
(06/05/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloisio 
Souza Oliveira e de Sheila Maria da Silva Oliveira. A pretendente: HELLEN CRISPIM 
CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão analista de atendimento, nascida nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia (11/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edilson dos Santos Cardoso e de Jozeni Crispim dos Santos.

O pretendente: FELIPE LUCENA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico de elevadores, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (06/08/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Candido 
de Oliveira e de Veranilda Ferreira de Lucena Oliveira. A pretendente: LÚBIA RAFA-
ELA DE PAIVA, estado civil solteira, profi ssão assistente operacional, nascida em 
Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (30/10/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton de Paiva e de Marina Martins de Paiva.

O pretendente: ELIVELTO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em Barro Preto - BA, no dia (15/01/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Egnaldo dos Santos e de Maria do Socorro Lima 
dos Santos. A pretendente: ROSENEIDE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Buerarema - BA, no dia (20/10/1984), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Dias dos Santos e de 
Joanice Maria de Jesus.

O pretendente: ANTONIO LIMA DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
músico, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (09/09/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lima da Silva e de 
Josefa Teixeira da Silva. A pretendente: SAMIRA LUCENA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (29/08/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Candido 
de Oliveira e de Veranilda Ferreira de Lucena Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido em Encruzilhada - BA, no dia (12/01/1968), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vieira Gomes e de Analina Rocha 
Santos. A pretendente: ADEDI DOS SANTOS DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
babá, nascida em Iguaí - BA, no dia (07/07/1973), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fidelis Barbosa Dias e de Donária Jesus dos Santos.

Câncer de próstata e dis-
função erétil são duas 
doenças, com incidência 

considerável, que devem ser ob-
servadas pela população mas-
culina. O doutor Miguel Srougi, 
professor titular da Clínica de 
Urologia do HC da Faculdade 
de Medicina da USP, informa 
que cerca de 90% dos homens 
têm crescimento benigno da 
próstata, prejudicando a saída 
da urina e, por consequência, 
a qualidade de vida.

Srougi esclarece que houve 
um aumento na incidência das 
doenças da próstata. O câncer, 
por exemplo, atinge um em 
cada nove homens. Quando 
diagnosticado ainda na prós-
tata, isto é, na fase inicial, esse 
tipo de tumor tem alto índice de 
cura. Por outro lado, se o tumor 
“pula para fora da próstata”, o 
paciente terá, em média, nove 
anos de vida a menos.

O câncer de próstata é uma 
doença que atinge principal-
mente homens com mais de 
60 anos de idade. No entanto, 
está ocorrendo um aumento 
da doença em indivíduos jo-
vens, com menos de 50 anos. 
Srougi chama a atenção para 
os exames de prevenção, que 
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Doenças da próstata em 
homens com menos de 50 anos
Novembro é o mês de conscientização sobre a saúde do homem

Exames de prevenção, que devem ser realizados aos 45 anos.

devem ser realizados aos 45 
anos. Também explica que, nos 
últimos 20 anos, houve grande 
avanço no tratamento do cân-
cer de próstata, diminuindo 
possibilidade de sequelas.

Outra questão da saúde 
masculina é a disfunção erétil. 
Segundo Srougi, depois da cria-
ção de medicamentos como o 

viagra, a questão da disfunção 
erétil começou a ser discutida 
e avançou. Antes, os homens 
com disfunção escondiam o 
problema e agora estão mais 
inclinados a procurarem ajuda 
médica. Srougi conta que 70% 
dos pacientes melhoram com 
medicamentos. 

Para os outros 30%, “há 

soluções bem razoáveis”, 
pondera o médico, “como a 
prótese peniana, um processo 
que, à primeira vista, pode 
parecer esquisito, colocar 
uma haste de silicone dentro 
do pênis. Mas as próteses fun-
cionam extremamente bem. 
Não fica marca ou cicatriz” 
(Jornal da USP).

Morreu na quinta-feira (7), 
aos 95 anos de idade, a pro-
dutora e roteirista de TV 
italiana Maria Perego, uma 
das criadoras do personagem 
“Topo Gigio”. O falecimento foi 
anunciado por seu procurador, 
Alessandro Rossi. “Ocorreu 
tudo de repente. Até quarta-
feira [6] à noite, ela trabalhava 
em mil projetos, mas me liga-
ram de sua casa em Milão di-
zendo que ela havia se sentido 
mal. Chamaram a ambulância, 
mas ela foi embora primeiro”, 
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maior índice da Bolsa de Valo-
res, fechou acima dos 108 mil 
pontos, alta de 0,91%, atingindo 
um novo recorde histórico. Na 
última segunda-feira (4), a 
máxima do índice chegou aos 
109.352 pontos. 

A alta pode estar relacionada 
à sinalização de estabilidade na 
guerra comercial entre EUA e 
China, já no cenário interno, 
a aprovação da Reforma da 
Previdência e o novo pacote de 
reformas econômicas, também 
chamado de “PEC mais Brasil”, 
apresentado pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao Congresso. 

Além disso, sem participação 
estrangeira, o leilão da cessão 
onerosa chegou a faturar mais 
de R$ 69 bilhões. Após o ocor-
rido, as ações da Petrobras 
registraram alta maior que 3%. 
Fernando Bergallo, Diretor de 
Câmbio da FB Capital, afi rma 
que o embate entre EUA e 
China teve trégua, já que houve 
andamento no acordo. 

“O cenário externo tem 
oferecido uma trégua, com a 
diminuição da tensão entre 
EUA e China, e o prossegui-
mento do acordo comercial”. 
Bergallo pontua que o receio 
do mercado sobre uma recessão 

O que está por trás da alta da Bolsa de Valores?

O cenário externo tem oferecido uma trégua, com a diminuição 

da tensão entre EUA e China.

global. “A tensão de uma pos-
sível recessão global também 
amenizou”. No cenário interno, 
aponta que os fatores principais 
são a aprovação da reforma que 
aconteceu recentemente e tam-
bém a agenda da administrativa 
apresentada por Bolsonaro. 

Para Jefferson Laatus, Estra-
tegista-Chefe do Grupo Laatus, 
o momento de calmaria não faz 
só o índice brasileiro alcançar 
novos recordes, mas também o 
índice americano. Explica que 
o alto índice se deve em muito 
ao sinal de negociação dos 
EUA com a China e a decisão 
de Trump por baixar as taxas 
em alguns produtos chineses, 

e enfatiza que as eleições dos 
gerais dos EUA devem aconte-
cer em dezembro. 

“A guerra comercial está bem 
amena e os EUA anunciaram 
cortes consideráveis nas taxas 
sobre produtos chineses, além 
disso as eleições gerais acon-
tecem agora em dezembro”, 
afi rma. Para o cenário interno, 
Laatus acredita que o pacote 
de medidas administrativas 
apresentadas por Bolsonaro 
nesta semana seja algo positivo. 

Daniela Casabona, Sócia-Di-
retora da FB Wealth, aponta que 
o momento calmo no mercado 
global, e a agenda brasileira 
priorizando reformas, têm 

gerado otimismo para os inves-
tidores que arriscam mercados 
emergentes como o Brasil. 
“Clima ameno no mercado ex-
terno, a recuperação de dados 
na China e uma agenda interna 
focada em reformas, tem trazi-
do um otimismo maior para os 
investidores que tem apostado 
um pouco mais na economia”. 

André Alírio, Economista e 
Operador de Renda Fixa da 
Nova Futura Investimentos, 
afi rma que a alta, em muito se 
deve ao resultado consideravel-
mente positivo do recente leilão 
da cessão onerosa. “Muito dessa 
alta é por conta da recuperação 
da Petrobrás, o resultado não 
foi tão negativo quanto foi pre-
cifi cada anteriormente”. 

Alírio pontua que com o alívio 
sobre a tensão entre EUA e 
China injetou certo ânimo nos 
mercados. “A guerra comercial 
deu um alívio, com o corte 
das taxas, trouxe ânimo aos 
mercados”. Para Alírio, o resul-
tado do leilão apresentou uma 
correção de rumo, já que não 
houve participação estrangeira 
como o esperado. “Pode-se 
dizer que houve uma correção 
de rumo”, afi rma. (Fonte: Gue-
ratto Press). 

Morreu em Milão Maria Perego, criadora do ‘Topo Gigio’
contou Rossi.

O procurador trabalhava 
com Perego havia 25 anos 
e a enxergava “como uma 
mãe”. “Estou triste por não 
ter conseguido me despedir”, 
acrescentou. Perego construiu 
uma sólida trajetória como 
roteirista de TV na Itália, mas 
sua carreira explodiria apenas 
em 1959, quando, ao lado do 
marido, Federico Caldura, 
criou o “Topo Gigio”, inocente 
ratinho bochechudo e de ore-
lhas grandes que conquistou 

crianças no mundo inteiro.
Dublado no início pelo cantor 

Domenico Modugno e depois 
pelo ator Peppino Mazzullo, 
o personagem é presença 
constante na TV italiana desde 
então - seu atual intérprete é 
Leo Valli. Ícone da cultura pop 
italiana, o fantoche também 
fez sucesso em dezenas de 
países, incluindo o Brasil, onde 
estreou em 1969, no programa 
“Mister Show”, da TV Globo, 
contracenando com o humo-
rista Agildo Ribeiro (ANSA).

Com jeito inocente, o ‘Topo 

Gigio’ conquistou crianças do 

mundo inteiro. 
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Bolívia,
Colômbia,

Chile e
Peru

O que o 
pessimista

sempre
espera

Tema
frequente
na obra 
de Freud

Larva 
que se

alimenta
de Iodo

Raios (?): 
produziram

o Hulk
(HQ)

Pouco
frequente;
incomum

Objeto de 
negocia-
ção da

pecuária

Deusas
das artes

(Mit.)

Fenômeno 
desfavorá-
vel para o

veleiro

Província
da

Espanha

Poema
lírico de
origem
grega

(?) tac,
tipo de

presilha 
de cabelo

Íon com
carga

negativa

"I (?) You",
sucesso

dos
Beatles

Romeu
Tuma,

político
brasileiro

Setor
caótico na
cidade de
São Paulo

Caixas de
shows de

ilusio-
nismo

Albert
Einstein,
gênio da

Física

Dona da
varinha de

condão
(Lit.)

Recinto de 
consultó-

rios

Mar de (?),
grande

lago
asiático

O olhar 
da pessoa
pedante

(fr.)

Planta
medicinal

Aplana
(terreno)

Garantia
pessoal e
solidária

Ódio

Tipo de
pintura
Rapper

brasileiro

Grau religioso abaixo
do de padre
O formato da

nadadeira da arraia

Locução
(abrev.)

Dispositivo,
em inglês

Urso, em
espanhol
Carimbos
postais

Cozido 
no forno

Barco das 
corredeiras

Não, em
inglês

(?) Mello,
atriz

Corrige a
foto

Entrela-
çamentos

Ave
pernalta

Problema estético
comum no inverno
Botão que aciona a

bomba

A partir dela o réu
condenado já poderá
iniciar sua sentença

(jur.)

Hábito do
estudioso
O maior
cervídeo

3/not — oso — xis. 4/need. 5/blasé — musas. 6/device — girino.
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O artigo 205 da 

Constituição dispõe que 

a educação é direito de 

todos e dever do Estado 

e da família, promovida 

com a coparticipação da 

sociedade. 

O Estado,  portanto, 
necessita estrutu-
rar-se para prover 

serviços educacionais a to-
dos, exercendo o regime de 
colaboração entre os entes 
federados e a divisão de 
recursos determinada pela 
Constituição da República. O 
direito à educação estabele-
cido na Constituição busca o 
integral desenvolvimento da 
pessoa, preparando-o para 
o exercício da cidadania e 
qualificando-a para o mundo 
do trabalho. 

É evidente a necessidade 
de o processo educativo 
estabelecer relações com o 
contexto dos alunos, pro-
movendo a construção do 
conhecimento de forma de-
mocrática, crítica e permeá-
vel, pois sem essa exigência 
pedagógica, a Educação se 
faz apenas para cumprir o 
dispositivo legal da obri-
gatoriedade de oferta, sem 
suporte na realidade. 

Eis aqui uma dificulda-
de que se faz amplamente 
administrativa,  a oferta 
de Educação pelo Estado 
estar atrelada a moldes, fi-
nalidades e princípios, nem 
sempre pautados no aluno. 
Em muitos casos, atribui-se 
mais importância às metas do 
que ao processo educativo. 
O foco acaba concentrado 
em questões políticas, e 
não no aprendizado de cada 

educando. 
O Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Básica 
(Ideb) foi instituído como 
uma tentativa de mensurar 
a qualidade de cada escola 
e de cada rede de ensino. A 
partir do Ideb, os sistemas 
municipais,  estaduais e 
federal de ensino passam a 
ter metas a serem atingidas. 
Excelente iniciativa. 

Entretanto, apenas a ob-
tenção de boa nota não 
deve ser objetivo principal 
do Estado, uma vez que a 
grande inquietação da Admi-
nistração Pública necessita 
ser o aprendizado regulado 
pelas finalidades previstas na 
Constituição, que contem-
pla, no direito à Educação, 
a qualidade pedagógica que 
permita ao aluno aprender 
a aprender, enfrentar situa-
ções problema e identificar-
se com a realidade. 

A inoperância ou omissão 
da Administração Pública 
diante do que é e como 
é lecionado caracteriza 
retrocesso desse direito 
fundamental, ao passo que 
assim, jamais se permitirá 
atingir a essência do direito 
à Educação. 

Para que o sistema educa-
cional logre êxito, o Estado 
precisa ir além da mera ofer-
ta – é fundamental o rigor 
quanto à qualidade deste en-
sino, buscando desenvolver 
cidadãos capazes de tomar as 
suas próprias decisões e de 
admitir as responsabilidades 
resultantes delas, ampliando 
competências e habilidades 
do sujeito, a ponto de torná
-lo um ser autônomo. 

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema Positivo de 

Ensino.

Efetividade no direito 
à educação

Milena Fiuza (*)
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

Muitos foram chamados à Terra neste momento crítico 
para estarem a serviço da humanidade. Grande parte desse 
serviço inclui desfazer os padrões habituais da consciência 
humana e limpar aquilo que pode estar obstruindo a 
evolução da humanidade. Isso pode parecer uma tarefa 
assustadora, pois desvendamos e desmascaramos tudo 
o que é disfunção, danos e feridas em nosso mundo. 
Mas é somente quando descobrimos a raiz do nosso 
sofrimento coletivo que somos capazes de eliminar 
os destroços do passado e trazer à tona nossos medos 
coletivos à luz da cura e liberação. Atualmente, a energia 

recebida está trabalhando para purifi car seu sistema 
energético, livrando-o dos venenos do passado. Ao mesmo 
tempo, a força da sua alma está sendo repadroniz ada, 
reconectando-o ao seu destino e aos grandes poderes e 
bênçãos que estão por vir. Você trabalhou arduamente, 
mesmo nos momentos em que perdeu a fé. Agora é hora 
de ver o mundo com novos olhos. Ver mais uma vez com 
admiração o potencial infi nito que existe.
Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

A HP Inc. apresenta no Brasil o HP 
Elite Dragonfl y, um PC1 premium 
ultraleve, com menos de 1 quilo, 
projetado para eliminar obstácu-
los na vida e no trabalho de quem 
precisa de mobilidade. Com desing 
potente e segurança reforçada, o HP 
Elite Dragonfl y é mais resistente a 
choques e quedas, o que faz dele 
ideal para quem está sempre em 
movimento. Além disso, a HP tam-
bém está ampliando seu portfólio 
de telas, com o lançamento de dois 
monitores curvos.

O HP Elite Dragonfl y é um PC 
conversível para uso corporativo2 
leve e potente, com tela de 13 po-
legadas, autonomia de até 24,5 ho-
ras3 e conectividade Wi-Fi 64. Além 
disso, conta com LTE 4G5 opcional, 
antenas LTE 4x46 e o software de 
bem-estar pessoal7HP WorkWell, 
pré-instalado. A novidade conta 
ainda com processador Intel® Core 
™ vPro ™ de 8ª geração8, além das 
tecnologias HP Sure9 Sense, que 
protege contra ataques de malware 
e HP Sure View Gen310, sistema 
integrado de proteção de tela, que 
difi culta a visualização por quem 
está do lado. 

“Cada vez mais as pessoas estão 
utilizando o mesmo computador 
para todas as atividades, e por 
isso precisam estar online, seguras 
e contar com um equipamento 
robusto, que facilite a constante 
movimentação. Por isso, a HP está 
desenvolvendo computadores leves, 
potentes, altamente confi áveis e 
com um ecossistema conectado. As-
sim, elas podem se sentir tranquilas 
e capacitadas a realizar qualquer ati-
vidade que precisarem, em qualquer 
momento”, afi rma o presidente da 

Novo PC da HP chega ao
mercado brasileiro

HP Brasil, Claudio Raupp. 
Além da inovação tecnológica, 

o HP Elite Dragonfl y traz outras 
novidades importantes. “Esse é o 
primeiro notebook do mercado que 
contém plástico reciclado prove-
niente dos oceanos11 em sua compo-
sição, advindo do nosso projeto no 
Haiti. Esse  ano assumimos a meta 
de ter 30% de conteúdo reciclado 
em todo o portfólio de produtos HP 
até 2025, e isso inclui avançar muito 
no desenvolvimento tecnológico 
para a sustentabilidade também na 
categoria de PCs” diz Bruno Orto-
lani, gerente da categoria de PCs 
da HP Brasil.

Como parte da estratégia de am-
pliação de portifólio, a HP também 
traz ao mercado brasileiro dois 
modelos de monitores curvos e 
ultrapanorâmicos, voltados para 
profi ssionais que deman-
dam alta produtividade: 

o HP S430c Ultrawide, com tem 
tela curva de 43.4 polegadas na dia-
gonal, resolução 4K UHD, webcan 
pop-up e microfone integrados; e o 
HP E344c, com tela curva ultrafi na 
e imersiva de 34 polegadas na dia-
gonal, resolução WQHD, ergonomia 
tripla, com inclinação, rotação e 
ajuste de altura em até 150 mm. 

 
O HP Elite Dragonfl y já está dispo-

nível para venda no Brasil pelo site 
hp.com.br e o preço inicial 
é de R$ 9.999,00. 
Os  moni -
tores che-
gam com o 
preço R$ 
3.499,00.

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

Silvio Oliveira – Scortecci – O sargento 
autor, milita na Policia Militar há 23 anos, há 
muito integrante da ROTA – Rondas Ostensi-
vas Tobias de Aguiar – traz a público valores, 
símbolos e tradições dessa valorosa, respeitada 

e temida corporação. Sempre vulnerável à opinião públi-
ca , amada e odiada, sua trajetória – 50 anos – e alguns 
momentos de bastidores, são retratados nessas páginas 
de fácil leitura. Uma justa e necessária homenagem.

Boa Caçada

Conceição Trucom – Doce Limão –  Autora 
cientista, pesquisadora e sempre propagadora 
da natural e boa alimentação em benefício do ser 
humano. Dentre suas autorias a “Cadê o leite...” 

tem o condão de abraçar importantes ensinamentos do 
vegetarianismo e veganismo. Suas explicações, lastreadas 
em exaustivas pesquisas resultam em ótimas receitas com 
ensinamentos que acarretam muita saúde e bem estar. 
As dicas alimentícias, todas, foram devidamente testadas 
e portanto, factíveis. Deve ser lido por sectários ou não. 
Importante para desanuviar qualquer tipo de preconceito 
e mostrar que não é “modinha”.

Cadê o Leite que Estava Aqui? 
Receitas e conceitos de leites 
e laticínios veganos

Hamilton Terni Costa – Scortecci – Dotado 
de um invejável cabedal, amealhado ao longo de 
sua trajetória nas maiores empresas do ramo, 
fora e dentro do pais, o professor nos brinda 

com artigos ricos em referências técnicas, mercadológi-
cas e de posicionamento, para qualquer empresário que 
deseje entender, ambientar-se com acontecimentos num 
setor que tipicamente, está sempre em franca ebulição. 
Muito oportuno!

Gráfi ca: Uma indústria em 
transformação: Coletânea 
de artigos 

Marcos Fernandes – Vilesi – Trata-se de um 
trabalho deveras interessante, com resultados 
surpreendentes. Aborda e cuida de problemas , 
físicos e psicológicos nos animais de companhia, 
ou seja, que habitam com famílias.  O autor, 

renomado veterinário, psicanalista e professor, há muito 
milita para desenvolver técnicas que auxiliem tutores e 
tutelados a conviverem bem, principalmente minimi-
zando doenças para ambos. Obra curiosa com profunda 
propriedade. Seriedade absoluta, tal qual suas demais 
obras, portanto, merecedora de todo e bom crédito.

Os Animais e as Constelações 
Familiares

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

Celso Gonzaga Porto – Travassos -  O 
professor , escritor de vários livros, dedicou-se 
a investigar a carreira e a causa da morte do 
mais célebre artista , que da Argentina, avançou 
pelo mundo e até hoje é tido como verdadeiro 

mito, daí receber/gerar as mais variadas e improváveis 
teoria s . Lastreado em farta e crível documentação, Celso 
conseguiu desvendar muitos “segredos” e os revelou nesta 
obra editada em português e espanhol. Elucidativo.

Um Mito Chamado Gardel
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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

Ruy Barbosa usou tribuna do 
Senado para mostrar ao país 
importância da democracia

Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S

— Senhores, estamos em uma época em que passa como 
irritante o fi el cumprimento dos mais sagrados e 
imperiosos deveres da honra política pelos repre-

sentantes do povo — reagiu ele, abrindo um furioso discurso, que 
se estenderia por quatro horas, contra os desmandos do presidente 
Hermes da Fonseca.

O nascimento de Ruy Barbo-
sa, um dos personagens mais 
marcantes da história nacional, 
completa 170 anos nesta terça-
-feira (5). Foi ele, com sua oratória 
arrebatadora, quem pela primeira 
vez mostrou de forma didática aos 
brasileiros que é preciso exigir de-
mocracia e moralidade na política.

Ruy viveu entre as últimas dé-
cadas dos Império e as primeiras 
da República. Nessa época, os 
rumos do Brasil eram ditados 
pelos caciques políticos confor-
me seus interesses particulares. 
Embora o voto existisse, o povo 
não apitava nada e achava isso 
normal. Da tribuna do Palácio 
Conde dos Arcos, a primeira sede 
do Senado, no Rio de Janeiro, Ruy 
tentava convencer a sociedade de 
que essa democracia de fachada 
era inaceitável.

O Arquivo do Senado, em Brasília, guarda todos os discursos que 
Ruy pronunciou como senador da República, incluindo suas “aulas” 
de política. Até então, nenhum parlamentar havia tido a ousadia de 
botar o dedo na cara dos poderosos do país com tanta veemência.

Em 1893, ele explicou que o governo, ainda que respaldado 
pela maioria, jamais teria o direito de esmagar a minoria. Era a 
época em que o marechal Floriano Peixoto, numa espécie de 

Ruy Barbosa em sua biblioteca.

Arquivo Nacional/Fundo Correio da Manhã

Sempre que Ruy Barbosa pedia a palavra, os senadores já esperavam uma fala 
longa e infl amada. O discurso foi exatamente assim numa sessão em 1911. 
Antes de iniciar, enquanto ainda se ajeitava na tribuna, o senador da Bahia 
deve ter ouvido algum adversário suspirando de tédio em alto volume só para 
provocá-lo. Ruy não deixou barato

ditadura militar, perseguia de forma implacável seus adversários.

— Aprecio devidamente o valor das maiorias neste sistema de 
governo. Conheço-lhes a signifi cação nas democracias modernas. 
Curvo-me à sua autoridade constitucional. As maiorias são a força. 
As maiorias são a autoridade. As maiorias são a lei. Mas, em assunto 
político, as maiorias não são, muitas vezes, mais do que a paixão 
e a injustiça. Não confere a nenhum sistema de governo o direito 
despótico e absoluto das maiorias. Ele é, muitas vezes, ocasional e 

precário. Reduzida a uma minoria, 
reduzida mesmo a uma unidade, 
uma opinião pode valer mais do 
que os decretos ditatoriais das 
maiorias.

Para Ruy Barbosa, o Supre-
mo Tribunal Federal merecia 
toda a proteção por ser a única 
instituição capaz de conter os 
eventuais interesses políticos 
do presidente da República e do 
Congresso Nacional. Ele, como 
senador constituinte em 1890 e 
1891, foi decisivo para que o STF 
ganhasse a incumbência, válida 
até hoje, de atuar como guardião 
da Constituição.

— O Supremo Tribunal Federal 
é essa instituição criada sobretudo 
para servir de dique, de barreira e 
de freio às maiorias parlamenta-
res, para conter as expansões do 

espírito do partido. É essa força que diz: “Até aqui permite a Consti-
tuição que vás; daqui não permite a Constituição que passes”. Eis para 
que se criou o Supremo Tribunal Federal, que não tem empregos para 
dar, não tem tesouros para comprar dedicações, não tem soldados 
para invadir estados, não tem meios de fi rmar a sua autoridade senão 
no acerto das suas sentenças — discursou em 1915.

De seus 55 anos de vida pública, Ruy Barbosa passou 32 no Senado. 
Foi recordista de mandatos. Inaugurou o Senado da República, em 
1890, e só o deixou em 1923, quando morreu, aos 72 anos de idade. 
Antes, no Império, havia sido deputado provincial e deputado geral.

Ruy assumiu o papel de professor político não somente no Par-
lamento. Para alertar a sociedade e tentar reverter os abusos dos 
governantes, ele também fez uso sistemático do habeas corpus nos 
tribunais (como advogado) e dos artigos de opinião na imprensa 
(como jornalista).

O senador não admitia que militares aspirassem à Presidência da Re-
pública. Em 1909, ele próprio se lançou candidato presidencial só para 
tentar impedir a vitória do marechal Hermes da Fonseca, o escolhido 
da elite política. Segundo Ruy, um militar no poder inevitavelmente 
levaria o país à ditadura, tal como havia feito o marechal Floriano.

— As nações, senhores, não armam os seus exércitos para serem 
escravizadas por eles. As nações não fazem os seus marechais para 
que eles venham a ser na paz os caudilhos de facções ambiciosas — 
afi rmou.

Contrapondo-se à candidatura militar, Ruy Barbosa batizou seu 
projeto presidencial de Campanha Civilista. Ele viajou a várias cidades 
para apresentar sua plataforma política em comícios e fazer corpo 
a corpo com eleitores. Foi a primeira vez que um candidato falou 
diretamente ao povo. Antes os presidenciáveis nem saíam de casa, já 
que as fraudes eleitorais típicas da Primeira República assegurariam 
o resultado desejado pela elite.

Em 1919, ele repetiu a atrevida fórmula da Campanha Civilista. 
A novidade dessa vez foi a inclusão de direitos trabalhistas na sua 
plataforma de governo. Perdeu para Epitacio Pessôa, o candidato 
ofi cial, que havia passado todo o período eleitoral na França. Em 
1973, o deputado Ulysses Guimarães se inspiraria em Ruy Barbosa 
ao lançar-se “anticandidato” à Presidência da República, desafi ando 
a ditadura militar.

Embora tenha sido derrotado em 1909 e 1919, Ruy conseguiu plantar 
nos brasileiros a semente de uma consciência político-eleitoral que 
até então não existia.

Defensor intransigente da lei, Ruy Barbosa se contrapunha à pena 
de morte e à garantia dos direitos humanos apenas a uma parcela 
da população. Em 1911, ele denunciou no Plenário a ilegalidade do 
fuzilamento sumário de marinheiros envolvidos na Revolta da Chibata:

— A vida do homem é tão sagrada no miserável, tão sagrada na 
messalina, tão sagrada no assassino, tão sagrada no parricida como 
no mais santo dos homens, como no mais venerando senador da Re-
pública. Pois então essa coisa chamada vida humana, sobre a qual a 
Constituição estende o pálio da mais sacrossanta das suas declarações, 
não vale mais do que a vontade instantânea de um ou dois tenentes 
entregues à sua própria ignorância?

Em diversas ocasiões, Ruy manifestou-se contra a naturalidade 
com que se aceitava que presidentes praticassem o nepotismo (“tão 
em voga na situação atual, essa política de fi lhos, sobrinhos, genros 
e afi lhados”) e escolhessem ministros por mera conveniência política 
(“por não entender do riscado, o novo ministro dos Negócios Inte-
riores entrou como um vândalo no ensino brasileiro; destruíram-se 
o ensino secundário e o ensino superior, para se reerguerem já agora 
não sei quando”).

O estado de sítio foi uma arma política usada com frequência na 
Primeira República, permitindo que os presidentes prendessem adver-
sários livremente e censurassem os jornais de oposição. Perseguido, 

o próprio Ruy Barbosa precisou se exilar na Argentina e na Europa e 
teve seu Jornal do Brasil proibido de circular. Ele discursou em 1914:

— A imprensa não é só uma liberdade individual. É ainda uma grande 
instituição da ordem política. Sem ela, expira o governo do povo pelo 
povo, cessa o regime republicano, desaparece a Constituição. Como 
do ar atmosférico dependem os pulmões, da imprensa depende todo 
este sistema de freios e contrapesos, de ações e reações, de poderes 
distribuídos, limitados e fi scalizados em que consiste a existência 
de uma democracia liberal. Não há publicidade onde a publicidade 
não é livre, da mesma forma que o ar que se confi nou já não é ar, é 
carbono, é tóxico, é fi ltro de contaminações, desnutre, envenena, 
mata. A imprensa tutelada, a 
imprensa policiada, a imprensa 
maculada pela censura deixou 
de ser imprensa, porque deixou 
de ser válvula da verdade. Órgão 
por excelência da fi scalização, 
transformou-se em encobridou-
ro, para ocultar do povo os atos 
capitais do governo.

De acordo com o cientista 
político Christian Lynch, da 
Fundação Casa de Rui Barbosa 
e da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), outras per-
sonalidades brasileiras antes do 
senador baiano haviam pregado 
a cultura liberal democrática, po-
rém nenhuma delas com alcance 
e repercussão semelhantes.

— Ruy Barbosa se colocou 
como pedagogo da opinião da 
pública, procurando ensinar ao Brasil o apreço por valores como o 
Estado de Direito e a moralidade na política. E teve sucesso nisso. 
Ele conseguiu criar uma cultura que foi incorporada à sociedade e 
permanece viva, incluindo conceitos, ações e formas de discursar e 
argumentar. É uma cultura política tão forte que muita gente, sem 
importar a posição ideológica, acaba sendo ruiana mesmo sem ter lido 
Ruy, de senadores e deputados a intelectuais e ministros do Supremo. 
Nesse sentido, Ruy Barbosa está mais vivo do que nunca.

Ruy na Campanha Civilista em 1910: primeiro 
candidato presidencial a viajar pelo país

e falar diretamente com o povo.
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Jornal publica biografi a 
do senador Ruy

Barbosa em 1913.
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