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Renda pode cair com PEC da Previdência
CONSULTORIA EMPRESARIAL

Como aprender mais rápido e melhor
Com um mundo cada vez mais veloz e repleto de
inovações disruptivas, precisamos encontrar formas de
absorver o que há de novo para não ficarmos defasados
em nossa área de atuação. Mas, em meio a tanta
informação e conhecimento disponíveis, o que fazer
para aprender mais rápido e melhor?
A primeira coisa que você deve ter em mente é que
para aprender não precisa estar necessariamente
matriculado num curso. A educação formal continua a
ser imprescindível, no entanto sabendo fazer as
perguntas certas, recebendo a tutoria de alguém
qualificado – mesmo que à distância – e buscando
fontes confiáveis você pode aprender praticamente
qualquer coisa sem sair de casa. E o melhor, com um
custo relativamente baixo.
Não estou pregando aquele autodidatismo de anos
atrás em que alguém partia do nada e ainda tinha de se
virar sozinho. Com as várias soluções tecnológicas que
estão surgindo em decorrência dos avanços da
computação cognitiva e curadores dos mais diversos
temas dispostos a orientá-lo, cuidar do próprio processo
de aprendizagem ficou muito mais simples.
Contudo, lembre-se de que as facilidades do mundo
moderno só ajudam quem está realmente motivado
para aprender. Sem o “para quê?” inexiste a curiosidade
intelectual que se espera de um aprendiz, a ignorância
do dia a dia não é vista como um mal e tampouco você
encara os inevitáveis erros ao longo do caminho como
parte do processo.
Também valorize a disciplina nos estudos. Sempre
que começa a aprender alguma coisa pela primeira vez,
ignora o assunto por completo, depois absorve um
pouco sobre ele, na sequência já consegue realizar
algumas conexões, depois passa a compreender onde
estão as suas lacunas, mais adiante o domina e só, muito
tempo depois, obtém a maestria. Os melhores
estudantes são aqueles que evoluem um pouco todos os
dias justamente porque estudam todos os dias.
E uma dica valiosa: preste atenção em como você
geralmente aprende. Nem todo mundo retém
conhecimento da mesma maneira. Há pessoas que são
mais visuais, outras auditivas e há gente com perfil
sinestésico.
Quem é visual, prefere estudar por meio de vídeos,
leituras, imagens e gráficos. Já os auditivos gostam de
ouvir palestras e histórias, participar de bate-papos e
discussões e escutar podcasts. Por último, os
sinestésicos aprendem mais e melhor se tiverem a
chance de experimentar, sentir ou vivenciar o conteúdo
adquirido na prática. Estas pessoas têm tato, olfato e
paladar mais apurados.
Mas é claro que ninguém aprende somente por meio
de um desses três canais. Como provou o professor
Edgar Dale, em 1946, com a Pirâmide da Aprendizagem,
absorvemos melhor um conteúdo ao combinarmos
diferentes estímulos. Precisamos saber, é claro, por meio
de qual deles conseguiremos o melhor resultado para
ganhar tempo, porém é importante desenvolver todos
os outros. Mas, como fazer isso?
Para desenvolver o canal visual: veja, pelo menos, um
filme por semana; leia livros e folheie revistas; anote
coisas que você julgar importantes; jogue damas, xadrez
ou baralho; preste atenção à fisionomia das pessoas e
procure apreendê-las em sua mente; e ao caminhar
pelas ruas observe prédios, por exemplo.
Para desenvolver o canal auditivo: leia em voz alta;
toque um instrumento; fale em público; escreva
crônicas e poesias; preste atenção ao timbre de voz das
pessoas; procure ser um bom ouvinte; decore citações
de autores que você admira.
Para desenvolver o canal sinestésico: desenvolva
habilidades manuais; pratique esportes; caminhe
descalço sentindo os pés no chão; frequente uma
academia de dança; exercite o olfato ao cheirar
alimentos e perfumes; e, ao comprar uma roupa, teste-a
com as mãos para verificar se é macia e confortável.
É claro que prestar atenção nisso tudo dá um bom
trabalho! Todavia, depois de adultos, não aprendemos
por acaso e sim pela decisão deliberada de evoluir. É por
isso que devemos viver a máxima de Sócrates: “Só sei
que nada sei e o fato de saber isso me
coloca em vantagem sobre aqueles
que acham que sabem alguma
coisa”.

Mesmo passível de ajustes, cenário traçado por especialistas
é de um futuro com redução significativa do padrão de vida
Magaléa Mazziotti

Reforma não pode
ser mais alterada,
diz Meirelles

Reportagem Local

Curitiba – Embora passível
de alterações tanto na Câmara
quanto no Senado Federal, o
texto base da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
às regras atuais da Previdência
Social aprovado na última
quarta-feira dá um passo
adiante em um futuro de redução na renda familiar de boa
parte dos brasileiros. É o cenário traçado por especialistas
que vêm acompanhando todo
o desenrolar da reforma.
Na avaliação da presidente
da Associação Brasileira dos
Advogados Previdenciários
(Abap), a londrinense Renata
Brandão Canella, o texto aprovado reforça uma tendência
de que a aposentadoria por
tempo de contribuição será
praticamente extinta na prática. “As pessoas só irão conseguir se aposentar por idade, já
que por tempo de contribuição serão necessários 25 anos
de trabalho comprovado para
obter 70% do benefício. Para
chegar aos 100%, serão necessários mais 15 anos de contribuição, sendo que os primeiros cinco anos acrescentam
1,5% por ano, os cinco anos seguintes sobem para a faixa de
2% e os cinco restantes chegam a 2,5% por ano, daí a tendência”, explica.
Tal resultado ocorrerá porque o relator da PEC, deputado
Arthur Maia (PPS/BA), ao mesmo tempo que recuou da pro-

São Paulo - Para que a
reforma da Previdência alcance o objetivo do governo de controle de gastos e
ajuste fiscal, o projeto não
pode ser “fundamentalmente alterado”, segundo
o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.
Para conseguir apoio de
parlamentares, o governo
fez uma série de concessões no projeto, como idaposta original de 49 anos para
40 anos o tempo de contribuição, alterou esse escalonamento a partir dos 25 anos de contribuição comprovada. “Hoje,
com 25 anos de contribuição, o
benefício é de 85%, já que com
15 anos você recebe 70% e passa a ter um acréscimo de 1% a
cada ano até 25 anos de contribuição. Na PEC, sobe para 25
anos o tempo de contribuição
para os 70%”, compara.
O tesoureiro do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário e contador Emerson Lemes afirma que isso fará com
que as pessoas reduzam ainda
mais o seu padrão de vida na
aposentadoria, afetando o entorno. “Um estudo da Previdência Social confirmou que
mais de 70% dos aposentados

não conseguem comprovar
nem 25 anos de contribuição,
que será o mínimo exigido para obter 70% do benefício. E
isso é fácil de constatar, já que
as pessoas da iniciativa privada passam por períodos de
desemprego, e em atividades
como servente de construção
civil é normal passar seis meses de trabalho, período da
obra, e depois ser demitido.
Nisso, a pessoa terá que trabalhar 50 anos para fechar 25
anos de contribuição”, constata. “Outra situação que vai impactar diretamente na renda
será o fato das pessoas não
poderem mais acumular pensão e aposentadoria a partir
de um teto, reduzindo o padrão daquela família”, acrescenta Lemes.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial COPEL SRP SAT Nº 170030/2017. Objeto: Switch Metropolitano,
Placas e Módulos; Valor Máximo da Licitação: R$ 3.346.928,22, conforme detalhado
no edital; Local e Data da Sessão: Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Bloco “A”, Sala
10 – Térreo; Bairro: Mossunguê, CEP: 81200-240, Curitiba – PR, 22/05/2017, às
09:00h. Retirada do Edital: www.copel.com; Informações: (41) 3331-3217.
Pregão Presencial Copel SAT170031/2017; Objeto: Contratação de serviços de
auxílio ao cadastro de redes de telecomunicações; Valor Máximo da Licitação:
R$ 1.789.653,60 conforme detalhado no edital; Local e Data da Sessão Pública:
Rua José Izidoro Biazetto, 158 – Bloco “A”, Sala 10 – Térreo; Bairro: Mossunguê,
CEP: 81200-240, Curitiba – PR, 24/05/2017 às 09:00h. Retirada do Edital em www.
copel.com; Informações: (041) 3331-4808

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 24/2017-APPA
PROTOCOLO APPA nº 14.451.700-8
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e
instalação de cercas metálicas e concertinas clipadas de aço inox em áreas
sob a responsabilidade da APPA
VALOR MÁXIMO: R$ 124.843,33 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta
e três reais e trinta e três centavos).
ABERTURA DA LICITAÇÃO: às 10:00 horas de 17/05/2017
17/05/2017,, no Edifício sede da
APPA.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS:
Pela internet, no site Compras-Paraná, a partir de 05/05/2017. www.comprasparana.
pr.gov.br
Demais informações: Fone (41) 3420-1127 ou e-mail pregaoeletronico@appa.
pr.gov.br
Paranaguá, 05 de maio de 2017.
Pregoeira
Portaria nº 149/2017

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
AVISO DE CREDENCIAMENTO
(Para Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos)

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017 - SEFA
Sistema licitacoes - e do Banco do Brasil sob ID: 667239
OBJETO: Contratação de empresa especializada para modernização técnica de
3 (três) Elevadores, compreendendo o fornecimento de partes, peças, serviço de
desmontagem, instalação, montagem, testes e manutenção preventiva e corretiva
com fornecimento de peças, conforme as condições, quantidades e exigências
descritas no Edital e seus Anexos. VALOR MÁXIMO AUTORIZADO:
AUTORIZADO: R$ 1.328.692,
11 (Um milhão, trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e onze
centavos) . DATA E HORÁRIO DA ABERTURA:
ABERTURA: 23/05/2017, 09h30. PROCESSO
PROCESSO::
SPI nº 14.397.265 - 8.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Para o acesso, o edital encontra - se disponível no
Portal “Compras Paraná”, www.comprasparana.pr.gov.br/
www.comprasparana.pr.gov.br/,, e no Portal de licitações
do Banco do Brasil, www.licitacoes - e.com.br
INFORMAÇÕES: SEFA – Secretaria de Estado da Fazenda / Setor de Compras,
Licitações e Contratos. Av. Vicente Machado nº 445, 6º andar, Curitiba – PR, Fone:
(41) 3235 - 8612/02/03.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 2/2017
O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná - 9ª Região - torna pública a abertura do
EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 2/2017, que tem por objeto o credenciamento de
peritos (compreendendo tradutores e intérpretes, inclusive de libras) e órgãos técnicos
ou científicos no sítio oficial do TRT/PR (www.trt9.jus.br). O Edital está disponível no
sítio oficial do TRT do Paraná, www.trt9.jus.br, no campo "Fornecedores e Peritos".
Fica revogado o Edital de Credenciamento nº 1, de 26/1/2017. Mais informações
pelo telefone (41)3310-7307 com a Seção de Perícias, Inspeções, Gestão do Banco
de Dados e Honorários Periciais do Estado do Paraná ou pelo e-mail cadastro.
peritos@trt9.jus.br.
ARNOR LIMA NETO
Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

Leia coluna www.folhadelondrina.com.br

Wellington Moreira,
palestrante e consultor empresarial

de mínima para mulheres
de 62 anos, inferior à dos
homens, de 65 anos, e regras especiais para categorias como policiais federais.
Após essas mudanças,
Meirelles calcula que o texto-base aprovado na comissão especial da Câmara
nesta quarta (3) preserva
75% das economias fiscais
previstas no texto original.
“O projeto não pode ser
fundamentalmente alterado daqui para frente de
forma que modifique muito esse percentual que descrevemos.” (Folhapress)

DEMANDA
A Abap estima que os escritórios de direito previdenciário têm registrado aumento de 50% na procura desde
dezembro. Muitas pessoas
têm procurado especialistas
na área para tentar se beneficiar das regras atuais, pois o
texto aprovado fixa idade mínima para concessão da aposentadoria em 65 anos para
homens e 62 para mulheres
e, para quem está há mais
tempo no mercado de trabalho, oferece um pedágio de
30% sobre o tempo de contribuição que faltar para atingir
35 anos, para homens, e 30
anos, para mulheres. Além
disso, há uma idade mínima
para se beneficiar da transição de 53 anos para mulheres
e 55 anos para homens, sendo elevada em um ano a cada
dois anos.
“Quem trabalhou parte da
vida em atividades especiais
ou como trabalhador rural e
o restante em uma atividade
normal pode conseguir se
beneficiar da conversão e se
aposentar antes que tudo
mude. Esse ganho explica o
aumento da procura que temos observado nos escritórios. Um incremento superior a 50%”, revela Renata
Brandão. Contudo, os advogados esclarecem que somente quem já possui tempo de contribuição e idade
para se aposentar que está
de fato garantido pelas regras atuais.

COMPANHIA ABERTA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
REGISTRO CVM Nº 01862-7 - CNPJ/MF Nº 76.484.013/0001-45
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
108ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 19 de maio de 2017
Horário: 14h
Local: Sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba,
Paraná.
Ficam os senhores acionistas convocados, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária
em 19 de maio de 2017, às 14h, na sede social da Companhia, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia:
Item 1: Eleição de titular e suplente do Conselho Fiscal, observado o artigo 240 da Lei
6.404/1976.
Item 2: Eleição de suplente do Conselho Fiscal.
Permanecem à disposição dos acionistas, na página de Relações com Investidores da
Companhia (site.sanepar.com.br/investidores) e na página da CVM (www.cvm.gov.br), os
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE, conforme ordem do dia
acima, em atenção ao disposto no artigo 11 da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada, e artigo n.º 135, §3º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976.
Curitiba, 02 de maio de 2017.
Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente do
Conselho de Administração

Luiz Carlos Brum Ferreira
Vice-Presidente do
Conselho de Administração

REGISTRO CVM N.º 01862-7 - CNPJ/MF N.º 76.484.013/0001-45
COMUNICADO AO MERCADO
A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar,
Sanepar, em cumprimento ao disposto
no artigo 12 da Instrução CVM n.º 358/2002, comunica a seus acionistas, investidores
e ao mercado em geral, que a OPPORTUNITY Asset Administradora de Recursos de
Terceiros Ltda., com sede na Avenida Presidente Wilson, 231, 28.º Andar, Rio de Janeiro
– RJ, inscrita no CNPJ sob n.º 05.395.883/0001-08 e investidor não residente gerido por
OPPORTUNITY Gestão de Investimentos e Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob n.º
09.647.907/0001-11, em negociação realizada no pregão do dia 20 de abril de 2017 da
Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, alienaram ações preferenciais da Sanepar,
passando a ser detentores de 16.457.818 (dezesseis milhões, quatrocentos e cinquenta e
sete mil e oitocentos e dezoito) ações representando 4,90% (quatro virgula noventa por
cento) das ações preferenciais de emissão da Companhia.
OPPORTUNITY Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. e a
OPPORTUNITY Gestão de Investimentos e Recursos Ltda., declaram ainda que:
•
A alienação da participação societária acima referida não foi realizada com
o objetivo de alterar a composição do controle acionário ou da estrutura
administrativa da Companhia;
•
Não detém bônus de subscrição, direitos de subscrições de ações, opções
de compara de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da
Sanepar;
•
Não firmaram acordo ou contrato regulando o exercício de direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Sanepar.
Curitiba, 03 de maio de 2017.
Ney Amilton Caldas Ferreira
Diretor de Relações com Investidores

