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EXPEDIENTE

O processo de desenvolvimento que o Estado de Pernambuco 

experimenta,  já é reconhecido nacionalmente e de certa forma 

transcende os conceitos meramente econômicos. Quando se 

referem ao “status quo” de nossa economia, inevitavelmente se 

faz correlações também de natureza política, com insinuações e 

projeções de nomes para o cenário político de 2014.

É verdade que essas especulações políticas além de 

demasiadamente antecipadas e de certa forma indesejáveis 

terminam por revelar um ambiente favorável ao investimento 

no Estado de Pernambuco, agora com um formato diferente, 

dado que o interior vem se apropriando desse processo de 

crescimento e de desenvolvimento, o que é muito bom. 

Para a nossa categoria profissional, é de extrema importância 

que estejamos atentos, regularizados e tecnicamente 

atualizados, para atender essa demanda potencial, não apenas 

em benefício da classe, mas, sobretudo como forma de 

provermos facilidades aos novos empreendedores e aproveitar 

os benefícios que o processo de desenvolvimento propicia.

Por isso o SESCAP-PE vem insistindo em ações voltadas para 

o interior, como o Encontro de Empresas em Caruaru, a 

participação na Exposerra, o próximo encontro em março de 

2013, provavelmente será em Porto de Galinhas, prestigiando 

a Mata Sul, exatamente por enxergar esse potencial e perceber 

que esse é um processo de fronteira móvel irreversível, que 

nos trará boas oportunidades.

Estaremos ligados nesse movimento, ora tomando iniciativas 

para qualificar nossos associados, ora abertos ao recebimento 

de demandas que, em atendendo-as, estejamos contribuindo 

para o fortalecimento de nossa categoria profissional.

SESCAP entrega fraldas no Abrigo Espírita Lar 
de Jesus  
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SESCAP-PE Social

Dia das Crianças na Creche N. S. da 
Conceição em Olinda 
Um dia diferente e feliz. Foi assim que as 
crianças da Creche Nossa Senhora da 
Conceição, localizada na Ilha do Maruim, 
em Olinda, passaram a última quinta-
feira (11/10). Em homenagem ao Dia das 
Crianças, o SESCAP-PE levou dezenas 
de brinquedos para a casa que recebe 
mais de 200 crianças por dia. As doações 
foram coletadas como ingresso solidário 
da palestra do Dia da Secretária, realizada 
no dia 27 de setembro. Mais uma ação 
social do SESCAP-PE em prol das crianças 
carentes do nosso estado!

SESCAP entrega fraldas no Abrigo 
Espírita Lar de Jesus

Reafirmando seu compromisso com a 
solidariedade, o SESCAP-PE entregou ao 
Abrigo Espírita Lar de Jesus, localizado 
no bairro da Torre, Recife, as 37 fraldas 
geriátricas coletadas como ingresso 
solidário da palestra Novas Regras para 
os Motoqueiros, realizada numa parceria 
SESCAP/DETRAN, firmada este ano.

SET/OUT/NOV 2012
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Um show de integração. É assim que po-
demos resumir os Jogos do SESCAP-PE e 
AESCON-PE 2012. Times organizados, 
atletas empenhados e um campeonato re-

Os Jogos do SESCAP-PE | AESCON-PE 

Realizações SESCAP-PE

cheado de espírito esportivo. Três moda-
lidades fizeram parte do torneio: Futebol 
(masculino e feminino), dominó e canastra. 
Confira abaixo as empresas vencedoras:
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06 Realizações SESCAP-PE

Participe na comitiva pernambucana 
na 15ª CONESCAP 

Entre os dias 21 e 23 de agosto de 2013, 
acontecerá a 15ª edição da CONSESCAP 
- Convenção Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas, que é o maior e mais significativo 
evento do setor de Serviços. 

E você, vai ficar de fora?

O SESCAP-PE, além de preparar uma 

comitiva de Pernambuco, também reservou 
20 apartamentos no Hotel Serra Azul para 
que os pernambucanos fiquem todos juntos. 

Lembrando que as inscrições até 10 de 
dezembro terão preços diferenciados e 
poderão ser parcelados.

Presidente do Sindicato participa de 
homenagem ao Contador em Santa Cruz

No dia 20 de setembro, a ASCONT (Asso-
ciação Santacruzense de Contabilistas) rea-
lizou um jantar em comemoração ao Dia do 
Contador. Na ocasião, houve a entrega de 
placas de homenagens, além da pales-
tra com a presidente do SESCAP, Alba 
Rosa Ananias.
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A confraternização do 
SESCAP-PE vem aí! 

O fim do ano está chegando e com ele, 
as festividades natalinas. Para o SESCAP-
PE não poderia ser diferente e está sendo 
preparado uma linda confraternização das 
empresas de serviços. A  festa acontecerá 
no dia 06 de dezembro, a partir das 20h, no 
Barrozo, localizado na Rua da Aurora, 1225, 
Santo Amaro. Quem vai agitar a noite será a 

banda Túnel do Tempo que cantará canções 
dos embalos dos anos 60 e 70. O valor é 
R$ 70,00 por adesão. Participe. Traga a sua 
família!

Os ritmos dos 
anos 60 e 70 

no balanço da 
integração

Boas vindas ao novo    
  prefeito do Recife 

SESCAP parabeniza novo 
presidente da OAB-PE  

O SESCAP-PE, em nome de 
toda a diretoria e seus repre-
sentados, remeteu um ofício 

ao prefeito eleito da cidade do 
Recife, Geraldo Julio, 

congratulando a vitó-
ria em primeiro tur-
no e “desejando su-
cesso na realização 

Foi eleito no último dia 19 de novembro o novo 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
seccional Pernambuco (OAB-PE). Pedro Henri-
que Reinaldo Alves venceu as eleições com 75% 
dos votos válidos. Diante do acontecimento, a 

Realizações SESCAP-PE

Novos Associados
• Aquino e Vasconcelos Consultori
    Contábil Ltda ME

•  A R de Macedo Serviços Contábeis
     Eireli

•  Ativa Contábil e Processamento de
     Dados Ltda – ME

• Escritório Fisco Contábil Ltda – ME

• K J S L Santos – ME

• Tecnocont Assessoria E Consultoria
     Ltda - ME

presidente do SESCAP-PE enviou um ofício pa-
rabenizando o presidente eleito e colocando o 
Sindicato à disposição para realizar parcerias e 
convênios.

Notícias Relacionadas

dos projetos que visam melhorar econômica e 
socialmente nossa capital”.
No documento, o Sindicato sugere a inclusão da 
tributação das empresas contábeis do município, 
de acordo com o que determina a LC 123/2006 
e a adesão da Prefeitura à REDESIM, além de se 
colocar à disposição para formalizar parceiras.
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08 Notícias Relacionadas

UFPE homenageia Professor 
Francisco Ribeiro 

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
por meio do Departamento de Ciências Contá-
beis e Atuariais, prestou uma homenagem ao 
Professor José Francisco Ribeiro Filho, colocan-
do o seu nome no Anfiteatro do Centro de Ci-
ências Sociais Aplicadas - CCSA.

O ato aconteceu no dia 19 de novembro e con-
tou com a presença de mestres, doutores con-

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou 
na noite do dia 20 de novembro, o texto do Pro-
jeto de Lei de Conversão 25/2012 (Medida Pro-
visória nº 575/12), que, entre outros assuntos, 
contempla, em seu artigo 9º, a questão da redu-
ção e escalonamento das multas por descumpri-
mento de obrigações tributárias acessórias.

O presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon, que 
acompanhou a votação da MP, comemorou o 

tabilistas e estudantes universitários. O SESCAP 
esteve presente neste momento tão solene e 
emocionante. Também compareceram à ho-
menagem a esposa, mãe e filhos do professor 
Francisco, num momento de grande emoção 
para familiares, amigos e pessoas que convive-
ram com Chico. 

resultado. “Desde o início foram várias reuniões 
com parlamentares onde buscamos sensibilizar 
sobre a importância desse tema. Sem dúvida 
esta foi mais uma grande vitória do Sistema Fe-
nacon”, disse.

A matéria já seguiu para o Senado. Acompanhe 
mais novidades nos nossos informativos 
eletrônicos.

Escalonamento de multas: 
projeto é aprovado 
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Dê um upgrade na sua produtividade. 
Faça uma pausa no trabalho

Corre-corre do dia a dia, agenda atribulada 
de compromissos, reuniões, tarefas. 
Em uma rotina onde não temos tempo 
para parar, o estresse mental aumenta e 
a produtividade segue em um caminho 
inversamente proporcional. Mas como 
proceder em uma situação como essa? 
Simples e prático: pequenas pausas ao longo 
do expediente lhe ajudarão imensamente a 
trabalhar mais rápido e manter o cérebro 
focado. Tome um pouco de fôlego, respire!

De acordo com uma matéria divulgada na 
Gazeta do Povo, “fazer pausas frequentes 
permite ao trabalhador recarregar sua 
energia interna. Pausas individuais – uma 
caminhada pelo quarteirão ou um tempo 
sozinha em uma sala de conferências 
– permitem que o trabalhador retorne 
renovado. Mas intervalos sociais também 
são importantes para o bem-estar do 
trabalhador – e da empresa. Eles reforçam 
laços, melhoram a moral e aumentam as 
possibilidades de colaboração.”

Para quem trabalha horas a fio em frente ao 
computador, não pense que navegar pela 
internet faz parte desta ‘pausa’. Levantar, 
conversar com um colega, respirar ar 
puro, tomar um café. Qualquer uma destas 
opções é válida para repor as energias e dar 
um upgrade na produtividade.

Existem pesquisas que demonstram que um 
corpo que se movimenta aumenta em 46% 
sua capacidade de aprendizado e criação de 
novas possibilidades de exercer seu trabalho. 
Em entrevista à Gazeta, a coach Karina Reis 

Intervalos sociais 
também são 

importantes para 
o bem-estar do 
trabalhador - 
e da empresa

Gestão S.A. 09

Outros fatores

Exercícios físicos
Exercícios físicos específicos são uma das 
alternativas mais eficientes e conhecidas 
que contribuem para aliviar o desconforto 
postural e a fadiga. Alongamentos, 
caminhadas e muitas vezes a ginástica 
laboral existente na empresa são opções 
de atividades amenas que aliviam a 
sobrecarga dos funcionários.

Organização
É importante lembrar que é preciso 
também boa organização do trabalho 
e boas condições de ambiente. Mesa 
de trabalho limpa e organizada, lugar 
para beber uma água, um café, uma boa 
iluminação e ventilação são exemplos de 
condições favoráveis para se trabalhar.

afirma que até mesmo para trabalhos em 
que a rotina predomina, existem diversas 
possibilidades de execução. “Permitir essa 
pausa e experimentar novas possibilidades 
pensando num melhor resultado pode fazer 
grande diferença no resultado final do dia a dia.”

af_integrar_nov12.indd   9 3/12/2012   15:46:18



10

SET/OUT/NOV 2012

 Numa comparação nada patriota, podemos dizer que o Brasil é aquela prima linda porém estúpida da família – a 

danada dificulta tudo, evita amizade, qualquer companheirismo, contudo sempre está simpática e deslumbrante 

nas fotos. Bem assim é o país do samba. Gozando de lindas paisagens, moeda nacional forte, economia crescen-

te, entretanto, só para os noticiários internacionais. Para quem convive com a realidade nacional a visão é de que 

o País ainda tem que trabalhar muito para chegar perto do que ele parece ser.

O Brasil que desacelera 
o próprio crescimento

10 Matéria de  Capa
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Brasil é um país que sofre com falta de infraestrutura, 
com a complexidade do sistema tributário, a alta carga 
de impostos, a capacitação inadequada da mão de obra 

e a baixa qualidade da educação – pontos indicados pelos dados 
do Fórum Econômico Mundial, que colocou o País na 48ª posição 
dos países mais competitivos do mercado mundial – tendo subido 
5 posições, em comparação ao último ranking. A mesma tabela 
ainda classifica as “Regulamentações Tributárias” como o fator mais 
problemático para se fazer negócios no Brasil, tendo sido apontado 
em 18,7% das respostas, em seguida vieram: a oferta inadequada 
de infraestrutura (17,5%), a carga tributária (17,2%), a burocra-
cia governamental ineficiente (11,1%) e as regulações trabalhistas 
restritivas (10,1%).

Outro estudo, divulgado pela Economist Intelligence Unit (EIU), 
aponta o país tupiniquim como 37º entre 82 países. Contudo, essas 
posições entram em grande contraste com o tamanho da econo-
mia nacional, a sexta maior do mundo.

Gargalo do Crescimento

Com carga tributária alta e legislações 
complexas, o País coloca um redutor 
na velocidade do próprio crescimento. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPT), a carga 
tributária nacional, que está próxima de 
36% do Produto Interno Bruto (PIB), é a 4ª maior do mundo, su-
perada apenas pela Suécia, Noruega e Dinamarca. Uma empresa 
brasileira chega a cumprir 97 obrigações contábeis exigidas pelas 
regulações.

No ranking mais recente da Latin Business Chronicle, que clas-
sificou os Paraísos e Infernos Fiscais entre 18 países da América 
Latina, o Brasil aparece pelo segundo ano consecutivo na vice-lide-
rança dos países latinos com sistema fiscal mais hostil aos negócios. 
De acordo com a tabela, o País apresenta a segunda maior tributa-
ção sobre o lucro das empresas, sendo de 34%, ficando abaixo dos 
35% da Argentina. Quando se compara a razão entre a carga total 
e os lucros médios das companhias, o País aparece com 67,1%, 
sendo a média de 52,1%.

De acordo com dados do Banco Mundial, no Brasil, gasta-se 2,6 
mil horas (ou 18 dias) por ano para reunir dados, calcular valores 
devidos e preencher documentos relativos aos principais tributos 
(considerando as empresas de médio porte).

Um dos impostos mais complexos e massacrantes do País é o Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que 
funciona com 27 legislações próprias. Recentemente, o Senado Fe-
deral apresentou uma proposta de reforma tributária que unifica as 
leis reguladoras do Imposto sobre Circulação, prevendo a cobran-

ça do ICMS no destino, com uniformização da alíquota estadual 
em 4% no prazo de oito anos. Durante esse período, as alíquotas 
atuais, de 7% e 12%, seriam reduzidas gradativamente.

A mea culpa da infraestrutura

De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo, o transporte 
de uma tonelada de soja produzida no norte de Mato Grosso para 
Xangai, na China, passando pelo Porto de Santos, pode chegar a 
US$ 180. Com o mesmo valor, leva-se a mesma quantidade de soja 
de Davenport, nos EUA, para a mesma cidade chinesa. O produ-
to brasileiro, apesar de ser mais barato, na fazenda, torna-se caro 
devido à deficiência logística. O custo do transporte representa 
30% do valor final do produto brasileiro, comparado aos 19% do 
americano.

Para tentar conter esses gastos com a difi-
culdade logística, o governo criou um paco-
te de concessões que prevê o investimento 
de R$ 133 bilhões em ferrovias e rodovias 
federais.

De acordo com a Associação Brasileira de 
Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), 
só no ano passado foram investidos em in-
fraestrutura R$ 173 bilhões, o que repre-

senta o crescimento de apenas 2% em comparação ao ano de 2010.

A timidez da educação

Atualmente o Brasil vive o desafio de aumentar a qualidade do en-
sino, principalmente do fundamental. No superior, há a falta de 
engenheiros e de profissionais formados em ciências.

Com base nos dados divulgados pelo Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (Pisa), da Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), pode-se concluir que o País 
está abaixo da média dos países avaliados nos quesitos: leitura, ci-
ências e matemática. De acordo com o Programa, mais da metade 
dos alunos não conseguem passar do nível mais básico de compre-
ensão das três áreas citadas.

Potencial comprometido

Com o status de sexta maior economia do mundo, o Brasil tem 
potencial para crescer muito mais. Contudo, outros pontos nega-
tivos apresentados pelo relatório do Fórum Econômico Mundial 
também precisam ser superados, como a confiança nos políticos 
(121º), o desperdício de gastos públicos (135º) e a excessiva regu-
lação do governo (144º). Vale ressaltar que, entre os pontos posi-
tivos, destaca-se a sofisticação da comunidade de negócios do País 
(33º lugar), em um dos maiores mercados internos do mundo (7º).
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Contabilizando o Sucesso: 
qualificar é multiplicar opor-
tunidades, valorizando a clas-
se contábil

O Programa Contabilizando o Sucesso é re-
sultado da parceira SEBRAE, Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC) e Conselhos 
Regionais de Contabilidade (CRC´s) e tem 
como principal objetivo criar e capacitar 
uma rede de profissionais de Contabilidade 
para assessorar as empresas em sua gestão, 
focando o desenvolvimento da Responsabi-
lidade Profissional e Social do Conta-
bilista.
 
O projeto-piloto teve início em 
1999, e sua proposta era de tor-
nar o contador e técnico contábil, 
um parceiro capaz de ampliar, quali-
tativa e quantitativamente, a atuação de 
profissionais de contabilidade nas micro e 
pequenas empresas brasileiras, contribuin-
do para a valorização e o fortalecimento 
do segmento contábil, já que a capacitação 
aprimora o seu desempenho como consul-
tores e no gerenciamento do seu próprio 
negócio, permitindo expandir o seu mer-
cado, identificando novas oportunidades e 
exercendo uma atividade diferenciada.

O Programa é composto por um conjunto 
de ações modulares que respeitam as ne-
cessidades regionais com três fases distin-
tas: 
  

1. Palestras de Sensibilização;
2. Curso de, no mínimo, 261 horas;
3. Formação da Rede Contabilizando o Su-
cesso e dos Núcleos de cooperação.

Focos do programa:

- Capacitação de profissional de contabili-
dade para atender a demanda de consulto-
ria das micro e pequenas empresas;

- Auxílio na estruturação das organizações 

contábeis para atuação na 
contabilidade gerencial proa-

tiva;

- Capacitação para identificação de proble-
mas e elaboração de planos de recomen-
dação;

- Formação de uma rede de profissionais de 
contabilidade capacitados como multiplica-
dores;

- Permanente integração e modernização 
do setor contábil no atendimento a micro e 
pequenas empresas;

- Comprometimento do profis-
sional de contabilidade em ações 

e programas sociais, incorporan-

Maria Dorgivânia Arraes Barbará 
Contadora, instrutora e diretora da em-
presa Finanza – Consultoria & Contabili-
dade.

Em Pernambuco, foram 
capacitados, em média, 

240 profissionais, 
divididos em 08 turmas, 
situadas nos municípios 

do Recife, Caruaru, Santa 
Cruz do Capibaribe, 

Arcoverde, Serra Talhada 
e Araripina

Artigo

do a responsabilidade social na sua organi-
zação e em seus clientes;

- Aumento do ciclo de vida das micro e pe-
quenas empresas a partir do apoio na ges-
tão de seus negócios pelos contabilistas.

Em Pernambuco, foram capacitados, em 
média, 240 profissionais, divididos em 08 
turmas, situadas nos municípios do Recife, 
Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Arco-
verde, Serra Talhada e Araripina. 

Após conclusão do programa, os profissio-
nais, de forma associativa, formam os Nú-
cleos de Cooperação que são inseridos na 
Rede Nacional do Contabilizando o Suces-
so, com objetivo de buscar soluções e ven-

cer desafios comuns, implantando inovação 
no cotidiano das empresas.

Dados recentes revelam que 95% dos 
contabilistas afirmaram que a participação 
no curso promovido pelo SEBRAE, CFC 
e CRC gerou benefícios para sua empre-
sa, contribuindo para o surgimento de um 
novo profissional contábil, mais preparado, 
versátil e com uma visão mais ampla e es-
tratégica da sua profissão e do negócio do 
cliente.
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13Economia e Finanças

No ramo dos computadores, notebooks 
e ultrabooks, os navegadores Chrome, Fi-
refox e Internet Explorer disputam voraz-
mente por cada internauta. Com isso, os 
três principais navegadores começaram a 
apresentar diferenciais que fogem da pedida 
de um navegador normal e os transformam 
em áreas de trabalhos para os usuários.

Um navegador para cada pessoa
O Internet Explorer 10 (que de 

longe é o menos quisto de to-
dos) apesar de evidentemente 
mais rápido que suas versões 
anteriores, traz, em seu uso, 

o mesmo hermafroditismo do 
novo Windows 8 – existindo tan-

to no formato tradicional quando no 
novo design do Windows – o que 
pode irritar alguns usuários, principal-

mente do novo Windows, uma vez que 
essa dualidade acontece dentro do próprio 

Sistema Operacional.

O Firefox 17 retoma o que o navegador 
tem de melhor que é a universalidade para 
carregar páginas em diferentes formatos, 
sempre com velocidade. Outra boa pedida 
do navegador da Mozilla é a variedade de 

plug-ins e extensões que o torna mais ami-
gável.

Por fim, o Chrome. Desenvolvido pela 
Google, o navegador que já está em sua 22ª 
versão foi feito para seguir a linha de fideli-
zação da empresa. Nele, o usuário dispõe 
de uma loja onde pode baixar aplicativos 
que aderem ao navegador e o transformam 
numa área de trabalho semelhante àquelas 
dos tablets. Plug-ins ainda são uma dificul-
dade para o navegador, porém, este sai na 
frente quando o assunto é personalização. 
Nele, o usuário pode cadastrar sua conta 
Google e não se preocupar mais o apps, 
links favoritos e extensões salvas, pois, em 
caso de perda ou migração para outro apa-
relho, a Google reproduz no novo Chrome 
o espelho do antigo.

Poupar e viver com prazer, 
porque tão difíceis?
“Ele não quer viver, quer sobreviver”, 
quem nunca ouviu essa frase (ou alguma ou-
tra com o mesmo conceito)? É normal dizer 
que a vida vivida com prazeres supérfluos é 
inversamente proporcional a ação de pou-
par dinheiro para planos extremamente 
futuros. Essas bases são tratadas com tanta 
disparidade porque uma pede a disposição 
de dinheiro e a outra pede a abdicação de 
parte da renda para a retenção de uma boa 
poupança.

Contudo, para o analista de finanças e co-
lunista do Valor de Notícias, André Rocha, 
essa diferença não existe, desde que se con-
sidere que viver bem não quer dizer consu-
mir. Para ele, quem poupa dinheiro ao longo 
da vida tem a meta de usar desses valores 
na aposentadoria, ou seja, a poupança deve 
entrar no planejamento da vida (bem vivi-
da), como mais um bem a ser sustentado, 
tal como se sustenta carro, aluguel, custo de 
moradia etc.

O analista aconselha que essa poupança seja 
gerada durante a vida produtiva por meio da 
construção de um patrimônio com base em 
carteira de ações, imóveis, Tesouro Direto, 
renda fixa ou uma combinação desses ati-
vos, uma vez que há o risco de que o mon-
tante poupado ao longo da vida não dê para 
sustentar a continuidade da aposentadoria.
Além de poupar é necessário fazer com que 
este montante renda juros, senão ele está 

fadado a se esgotar antes do fim da vida. 
Além do ato de poupar, é essencial agir com 
inteligência em cima dessa reserva – é ne-
cessário fazê-la funcionar. Por fim, deve-se 
considerar “os prazeres da vida”, pois nem 
todos exigem a disposição de altos custos. 
Planejamento é a palavra que une os termos 
poupar e gozar da vida sem que um inviabi-
lize o outro.
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E a vida continua... de Paulo 
Figueiredo

Adultério, rancor e assassinato. É isso que você 
pode esperar ao assistir o enredo do mesmo au-
tor de Nosso Lar. Mais uma adaptação do livro 
de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, 
trata-se de uma produção modesta, sem efeitos 
especiais. O filme analisa as vidas cruzadas de 
uma mulher e um homem que precisam fazer 
uma delicada cirurgia. O marido de Evelina tem 
outra mulher e só está esperando a morte para 
oficializar a união. Ela conhece esse tal homem, 
Ernesto, que também passará pela operação. 
Suas vidas se encontram em um meio de culpas, 
adultérios, rancores e mortes, onde todas essas 
almas precisam se purgar. Ernesto e Evelina jun-
tam forças e esperanças e nos poucos dias que 
lhes restam, a vida e a morte uniram este ho-
mem e esta mulher para um encontro apostan-
do em viver, mas com um olho na vida eterna.

Chico Buarque – Ao Vivo - CD 
Duplo

Chico Buarque lançou um CD duplo, ao vivo, 
que reúne as 30 músicas dos shows que aconte-
ceram entre novembro de 2011 e maio de 2012, 
na última turnê do seu último álbum - Chico. A 
turnê passou por 9 cidades brasileiras, contando 
com em torno de 200 mil pessoas nas plateias ao 
redor das capitais por onde passou. Chico, que 
em 36 anos de carreira fez cinco discos ao vivo, 
faz deste, um CD bastante trabalhando, repro-
duzindo ao máximo a atmosfera que envolve os 
seus shows, misturando desde as mais famosas 
canções até as tocadas em menos tempo.

José Alencar: Amor à Vida - 
A Saga de um Brasileiro, de Eliane 
Cantanhêde 

O livro que marca o lançamento do Primeira 
Pessoa, selo da editora Sextante, começa com 
a seguinte dedicatória: “Ao meu pai, José Araú-
jo Cantanhêde, que morreu aos 63 anos de um 
câncer tardiamente diagnosticado.” O livro fala 
da história que o biografado seguiu para criar o 
seu próprio império no setor têxtil até acabar 
como presidente da República.Alencar teve uma 
luta de 15 anos contra o câncer no abdome e an-
tes da saga contra a doença, o ex-vice-presiden-
te de Lula era considerado uma das vozes mais 
ruidosas no país. Vale a pena conferir e apreciar 
essa leitura que dá gosto saber da história deste 
que preferia o “Amor pelo Brasil”.

Bem estar em pauta

Como diminuir o cansaço visual 
após utilizar o computador
Passar muito tempo na frente do compu-
tador pode prejudicar a visão. Essa frase 
parece batida, não é? Mas o fato é que a 
afirmação é verdade. Olhos vermelhos ou 
irritados, dor de cabeça, lacrimejamento 
ou olho seco, coceiras e sensibilidade à luz, 
esses são alguns dos sintomas da chama-
da “Síndrome da Visão de Computador” 
(Computer Vision Sindrome - CVS).

A fadiga ocular é comum entre as pessoas 
que trabalham em profissões que exigem 
atenção visual. Para os que trabalham com 
eletrônicos, a tendência é maior. Baixa umi-
dade do ar e a luz artificial nem sempre são 
adequados para leitura, juntamente com a 
posição do monitor. Existem formas de evi-
tar os problemas e vamos falar delas:

Iluminação
Se não estiver no ambiente de trabalho, o 
ideal é usar a luz natural em excesso, de 
preferência vinda de alguma janela, onde o 
brilho externo ajudará a descansar os olhos. 
Para controlar o nível de luz, cortinas e per-
sianas são sempre ideais para ajustar o nível 
de luz do ambiente.

Técnicas Avançadas
Pensando nos usuários, alguns aplicativos 
foram criados para que seja possível fazer 
uma pausa, com intuito de descansar os 
olhos. Os usuários do Google Chrome po-
dem fazer uso do “Gimme a Break!” e do 
Firefox podem ter a opção com o “Auto Ti-
mer”, onde a cada 20 minutos você é alerta-
do para descansar os olhos. E o descanso é 
simples, basta fixar o olhar por 20 segundos 
em algum outro lugar.

Dicas de software
É provável que o seu monitor esteja com 
os níveis de brilho e contraste bastante ele-
vados, pois eles estão ajustados de fábrica. 
Essa medida de fábrica prejudica os olhos, 
pois acaba se tornando uma bomba de luz e 
cores em excesso. Ajuste-os de modo que 
fique mais confortável aos seus olhos.

O ideal é evitar ficar muito tempo na frente 
do computador sem que tenha intervalos 
regulares de descanso. É importante lem-
brar que a saúde é mais importante que o 
trabalho ou a diversão.

#Ficadica
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