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Economia

Safra de café recua e previsão
é de 45,5 milhões de sacas

s números, que representam o somatório das
espécies arábica e conilon, estão no segundo levantamento da atual safra, divulgado
ontem (18) pela Companhia
Nacional de Abastecimento.
O café arábica, 78% do total
produzido no país, deve recuar 18,3%, estimando-se que
sejam colhidas 35,4 milhões
sacas. O ciclo de bienalidade
negativa do grão é responsável pelo resultado, apesar das
boas condições climáticas nas
principais zonas de produção de Minas Gerais - maior
produtor nacional, com 25,4
milhões de sacas. Por outro
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Divulgação

O volume de café produzido no país na safra 2017 deve ser de 45,5 milhões de sacas de 60 quilos do
produto beneficiado, com uma redução de 11,3% quando comparado às 51,4 milhões
de sacas de 2016

O café arábica, 78% do total produzido no país,
deve recuar 18,3%.

lado, o conilon, que responde
por 22% do total produzido,

CVM monitora
companhias
envolvidas na
Lava Jato

Em comunicado divulgado
ontem (18), no Rio de Janeiro,
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que está
“acompanhando as recentes notícias veiculadas pela imprensa
e monitorando o funcionamento
ordenado dos mercados de valores mobiliários”. A CVM é uma
autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda responsável
pela fiscalização do mercado de
capitais, conforme determina a
Lei 6.385/76, que criou o órgão
regulador do mercado.
Todos os fatos relativos a
companhias abertas ou outros
participantes do mercado de
valores mobiliários ligados à
Operação Lava Jato vêm sendo
objeto de análise pela autarquia, diz o comunicado. A CVM
mantém acordos de cooperação
com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Em
decorrência disso, afirmou que
novas ocorrências na Lava jato
“serão devidamente apuradas
e incorporadas nas análises”.
A Supervisão Baseada em
Risco da CVM faz o acompanhamento das notícias envolvendo
companhias abertas, além de
analisar todas as demandas
recebidas de investidores e do
público em geral, informou a
comissão (ABr).

deve registrar crescimento de
26,9% frente ao ciclo anterior,

com uma produção estimada
de 10,1 milhões de sacas.
A elevação se deve à recuperação da produtividade nos
estados do Espírito Santo, da
Bahia e de Rondônia, em razão
da maior utilização de tecnologia do café clonal, de mais
investimentos nas lavouras e
das boas condições climáticas.
Já a produtividade média prevista para as duas espécies deve
recuar 7,5%, estimada em 24,35
sacas por hectare. O arábica,
que mais sofre a influência do
ciclo de bienalidade negativa,
deve ter produtividade de 24,07
sacas por hectare e o conilon,
de 25,41.

Atividade econômica vai
piorar após delação
A delação do dono da JBS,
envolvendo o presidente Michel Temer e o senador Aécio
Neves (PSDB), terá reflexos
imediatos na economia brasileira, que vinha esboçando
uma recuperação graças ao
desempenho positivo do setor
agrícola no primeiro trimestre.
Segundo Nelson Marconi,
coordenador do Fórum de
Economia e professor da FGV
EESP, a atividade econômica
vai piorar ainda mais em função
da incerteza política, da crise
de confiança e do cenário fiscal.
“O único setor que vinha demonstrando sinais de melhora
era o agronegócio, tanto que o
emprego aumentou no interior
do país, e como ele é exportador e depende das condições
do mercado externo, vai ser
pouco afetado pela crise”, diz
Marconi. “No entanto, os demais setores serão impactados,
pois os parcos investimentos
serão paralisados, dada a
crise de confiança. A redução
da taxa de juros poderá ser
interrompida (ou ter seu ritmo
reduzido), e as reformas não
serão aprovadas rapidamente.
Talvez, nem sejam votadas”.
O economista considera po-

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000309-63.2011. 8.26.0704/01 A MMA. Juíza de
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do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
honorários de 10% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017.
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sitivo que a reforma trabalhista
não seja votada agora, pois não
foi discutida com a sociedade.
No entanto, a postergação da
reforma da previdência complicará mais o cenário fiscal. Segundo ele, caberá ao governo,
seja lá qual for, blindar o Banco
Central e o Tesouro Nacional. O
dólar, por sua vez, terá grandes

oscilações, e as empresas já
estão sendo afetadas, com o
valor das ações em bolsa caindo. “Infelizmente, a atividade
econômica poderá piorar,
saindo da atual estabilidade
no fundo do poço”. Alterar
esse cenário pouco positivo
dependerá da condução ou
não de novas eleições (FGV).

28ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030437-13.2014.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São
Paulo, Dr(a). Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CRISTIANE
ALVES MOREIRA, CPF. 055.600.586-45 e RG. 452.767.295-SSP/SP, que SENAC SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum,
objetivando a cobrança da quantia de R$ 9.291,51 (Março/2014), oriundos dos títulos nºs. 900013,
900008 e 900028, emitidos respectivamente em 01 e 04 de agosto de 2013, e não pagos. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

O Brincar em
tempos de infâncias
Aline Paes de Barros (*)

Em nossas memórias
afetivas, a prioridade
geralmente, é daquelas
situações em que nos
encontramos livres,
aptos para inventar e
deixar a criatividade
como pano de fundo
para nossas ações
á algo em nossas histórias que nos deixa cheiros, sensações e marcas
como lembrança da infância,
essa ação chama-se Brincar. A
infância é o momento especial
para que as brincadeiras fluam
em nosso cotidiano. Livre de
responsabilidades, regras e
cobranças, o brincar marca a
nossa passagem pela vida como
algo intenso e prazeroso. Nosso
tempo atual é organizado de
maneira muito diferente se
comparado às nossas gerações
anteriores.
Atualmente, na velocidade
com a qual podemos “resolver”
as coisas, teoricamente, nos
sobraria tempo para outras.
Hoje, temos o e-mail que
substitui a carta, as máquinas
que substituem as pessoas, a
videoconferência que substitui a viagem, o telefone e as
mensagens instantâneas, que
são de fácil alcance e podem
substituir o encontro entre
duas pessoas.
Já a infância, essa tem outro tempo, algumas formas
de brincar podem até ter
sido substituídas pelos meios
tecnológicos, mas as crianças nos fazem lembrar que
sempre há tempo de brincar.
O tempo numa brincadeira
infantil é mero detalhe, pois
é possível viajar mil anos em
dois segundos. O brincar é
um tempo próprio da infância
e demonstra que, a despeito
de tantos anos de avanços
tecnológicos, a brincadeira
traz à tona uma maneira de
aproveitar as horas do relógio
de maneira agradável, livre de
imposições e controle.
Os adultos acabam tornando-se responsáveis em favorecer ou não que as crianças
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brinquem, sendo assim, é
importante que o tempo e
o espaço de brincar sejam
respeitados por aqueles que
um dia já foram crianças. Sabemos que em nossa memória
afetiva, carregamos como
boas experiências aquelas de
quando estávamos livres para
fazer o que queríamos ou para
estar e brincar com quem nos
agradasse. A infância é um momento único e tem seu tempo
muitas vezes encurtado pelas
obrigações próprias do mundo
adulto.
Para favorecer espaços de
brincar, é preciso ter clareza
de que este é um direito da
criança e que se ela não o tiver
garantido durante este período, o tempo não poderá repor
o que foi perdido. Aos adultos,
cabe respeitar e valorizar este
momento, proporcionando
espaços que possibilitem as
brincadeiras, a exploração com
diversos materiais e, sempre
que possível, com outras
crianças.
Aos adultos que buscam
tornar esta prática mais rica, é
necessário que garanta sempre
um tempo, que brinque com
coisas diferentes e brinque
junto. Assim como se planeja
atividades diárias, o tempo
para o brincar livre pode estar
na agenda, possibilitando que
todos os dias a criança tenha
este momento respeitado, mas
sabemos que o ideal é estar,
sempre que possível, livre
para a brincadeira. Ainda que
o tempo de brincar junto não
seja o suficiente, entendemos
que a qualidade deste tempo
seja o mais importante.
Desejamos que as mesmas
memórias que nos trazem hoje
afeto de uma infância que nos
auxiliou na formação enquanto ser humano, continue, em
meio a tabletes e celulares, a
encantar o tempo das crianças de hoje, trazendo a elas
memórias afetivas intensas,
como as nossas.
(*) - É diretora do Centro Social
Marista Robru, na zona leste.
Pedagoga e Mestre em Educação:
Currículo pela PUC-SP.

14ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 106017748.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Batista Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos RÉUS
INCERTOS, DESCONHECIDOS e EVENTUAIS OCUPANTES, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que J&N ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, ajuizou-lhes uma ação de
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, visando a retomada do seu imóvel situado na Rua Marco Gagliano,
nº 55, no Bairro do Jardim Americanópolis, CEP. 04412-120, matriculado sob nº 126.509 no 11º
CRI da Capital, o qual foi indevidamente invadido. Encontrando-se os RÉUS INCERTOS,
DESCONHECIDOS e EVENTUAIS OCUPANTES bem como seus cônjuges e/ou sucessores com
qualificação ignorada, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresentem contestação. Não sendo contestada a ação, serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa
alegar ignorância, o presente edital será afixado no lugar de costume deste Fórum e publicado na
forma da lei. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de março de 2017.

os interessados devem inscrever-se no site (https://www.pirelli.com/tyres/
pt-br/empresa/programa-de-estagio2017). As etapas do processo seletivo
são inscrição e teste online, entrevistas via Skype e/ou presencial e o
painel com o RH e gestores. São 50 vagas disponíveis para os candidatos com conclusão prevista para dezembro de 2018 ou junho de 2019,
que serão selecionados para estagiar, a partir de agosto, em uma das
unidades da Pirelli em Campinas e Feira de Santana, ou nos escritórios
em São Paulo e Santo André.

A - Cardápio sem Carnes
Às segundas-feiras, o cardápio está diferente nas escolas estaduais de São
Paulo. Em unidades da capital, participantes do projeto piloto ‘Cozinheiros
da Educação’, estudantes podem agora optar por pratos vegetarianos. Arroz
com lentilha e ovo e feijoada vegetariana são duas das sugestões elaboradas
sem adição de proteínas de origem animal. A novidade coloca a rede paulista
ao lado de personalidades como o ex-Beatle Paul McCartney, defensor da
campanha internacional “Segunda sem Carne”. Todas as receitas mantêm
os nutrientes necessários diários para crianças e jovens. Para a substituição,
a equipe de nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar se uniu
à Sociedade Vegetariana Brasileira no movimento.

B - Encontro de Astronomia
Acontece amanhã (20), na cidade de Itapetininga, o 3º Encontro Paulista
de Astronomia. O evento reúne os maiores clubes de astronomia amadora
do Estado de São Paulo, para observação pública do céu com uma grande
quantidade de telescópios de médio porte até gigantes. A programação
também tem palestras, minicursos, atividades infantis, exposição de
astrofotografias e experimentos de Física. A realização é do Clube Centauri, com o objetivo de promover a divulgação astronômica e reuniões
de astrônomos e estudiosos do assunto. Será realizado nas dependências
do campus Itapetininga do IFSP, a partir das 14h00, com previsão de
encerramento à meia-noite (www.facebook.com/astronomiaitapetininga).

C - Evidência Histórica
Em comemoração aos 30 anos da Editora Unesp e do Cedem, as duas
instituições promovem a conferência do historiador inglês Peter Burke
‘Interrogando a testemunha: imagens como evidência’, em que pretende
discutir a questão atual da imigração e exílio com as ideias de iconografia
e iconologia. Acontece na quarta-feira, 7 de junho, às 18h30, na Praça
da Sé, 108 - 7º andar – Centro. Na ocasião, Burke autografa seus livros,
em especial o lançamento ‘Testemunha ocular: o uso de imagens como
evidência histórica’. O encontro, aberto ao público, será mediado pela
historiadora Mary Del Priore. As vagas são limitadas. As inscrições para o
evento presencial no endereço: (http://www.cedem.unesp.br/#!/evento2).

D - Chá de Bebê
O período de gestação está chegando aos últimos três meses. É neste
momento que as amigas, madrinhas e familiares começam a perguntar à

mamãe sobre o chá de bebê. Todos são generosos na hora de presentear
e é neste momento que começa a complicação: as fraldas da marca mais
alergia, as roupinhas ficam
ficam pequenas antes mesmo que
recebida causam alergia
o bebê consiga usar, ou a mamãe simplesmente acha cafona boa parte das
roupinhas e acessórios recebidos. Foi para resolver esses problemas que
foi criada a Lá Vem Bebê, um site de chá de bebê online que simplifica e
melhora a experiência da mamãe com o chá de bebê. Verifique no site:
(www.lavembebe.com.br).

E - Fórum das Startups
Desta segunda (22) a quarta-feira (24), Curitiba sedia o Fórum
das Startups, evento que faz parte da programação oficial do maior
congresso de smart cities da América Latina: o Smart City Business
America Congress & Expo 2017. Promovido pelo Centro Europeu,
o fórum contará com grandes nomes do segmento no Brasil, entre
eles Ricardo Leite Ribeiro, Senior Public Policy Associate do UBER,
e André Arcas, CEO do Woole Bike. Terá como tema: “Ambientes de
desenvolvimento e de estímulo para impulsionar startups de alto impacto”. Será realizado no Expo Unimed (R. Prof. Pedro Viriato Parigot
de Souza, 5300 - Campo Comprido). Mais informações e inscrições no
site (www.smartcitybusiness.com.br/2017).

F - Mídia Social
A 9ª edição da Social Media Week São Paulo virá com novidades. O
maior evento de mídias sociais da América Latina, que faz parte da
agenda dos maiores influenciadores e profissionais digitais, terá casa
nova: o campus de pós-graduação da ESPM, na Vila Mariana. Com o
tema “Linguagem e as Máquinas”, as atividades, que acontecem de 11
a 15 de setembro, trarão conteúdos inéditos sobre como os algoritmos
estão mudando as conexões e comunicações pelo mundo. A curadoria
para esta edição será colaborativa. Isso significa que os interessados
em ministrar palestras, workshops ou debates devem inscrever-se, até
o próximo dia 31, pelo site (http://socialmedia.8020mkt.com.br). No
último ano, 55% das palestrantes das 137 atividades do evento eram
mulheres. Corre que ainda dá tempo!

G - Estágio na Pirelli
Até o dia 5 de junho, a Pirelli abre as inscrições aos jovens estudantes que
desejem se desenvolver em uma empresa global e busquem vivenciar o
dinamismo da cultura premium. Para concorrer no Programa de Estágio,

H - Inteligência Artificial
Um grupo de 16 empresas com atuação no setor de Inteligência
Artificial no Brasil acaba de anunciar a criação da primeira entidade
representativa do setor. A Associação Brasileira de Inteligência Artificial (Abria), reúne tanto startups quanto empresas já consolidadas
no setor. Existem hoje cerca de 40 empresas iniciantes que se dedicam exclusivamente a criar ou aplicar soluções de AI no Brasil para
aumentar a eficiência em setores como seguros, marketing digital,
varejo, agronegócios, educação, saúde, legislação, transportes, serviços financeiros e linguagem natural. A criação da entidade permitirá
somar esforços entre as empresas, ampliar a troca de informações
entre players nacionais e acelerar a adoção de plataformas de AI que
melhorem a produtividade da economia. Mais informações no email
(contato@abria.com.br).

I - Aço Galvanizado
O Instituto de Metais Não Ferrosos abriu inscrições para a 3ª edição do
Prêmio Brasil Galvanizado. A iniciativa vai premiar os melhores projetos brasileiros que utilizaram aço galvanizado nos últimos dois anos.
O prêmio objetiva reconhecer o trabalho de arquitetos e engenheiros,
além de divulgar a utilização do aço galvanizado como uma forma efetiva de aumentar a durabilidade e reduzir os custos de manutenção na
construção. Para concorrer ao prêmio, a obra deve ter sido concluída
no período de 2 de abril de 2015 a 23 de junho de 2017. Os trabalhos
serão avaliados por profissionais e especialistas. Os interessados podem
fazer as inscrições em: (http://www.icz.org.br/premiobrasilgalvanizado/
login.php).

J - Aplicativo do BB
O BB divulgou no resultado de 1º trimestre de 2017 que 70% das transações bancárias realizadas pelos clientes foram em canais digitais. 48%
via mobile e 22% pela internet. Hoje, 11,1 milhões de clientes do BB
são usuários do aplicativo do Banco do Brasil para tablets ou celulares.
No primeiro trimestre de 2016, eram 7,6 milhões. E no mesmo período
de 2015, eram 5,1 milhões. Ou seja, em dois anos, o número de clientes
do BB que utilizam o aplicativo do Banco em dispositivos móveis mais
que dobrou, num crescimento de 117%. A pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, também coloca o mobile como o canal preferido dos
clientes pela primeira vez. Uma em cada três operações são feitas por
smartphones ou tablets.

