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São Paulo, quarta-feira, 14 de março de 2018

O

Telescópio Nacional
Galileu (TNP) revelou a
existência de moléculas
de água na atmosfera de um
planeta situado a 63 anos-luz
da Terra. Descoberto em 2005,
o exoplaneta em questão se
chama “HD 189733 b” e possui
características similares às de
Júpiter, mas sua temperatura
é superior. Ele orbita ao redor
de uma estrela anã laranja cuja expectativa de vida está
entre 15 bilhões e 30 bilhões
de anos - maior que o Sol e
com temperatura de aproximadamente 1.200º.
A descoberta das moléculas
de água foi realizada por um
grupo italiano, guiado por
Matteo Brogi, da Universidade
de Warwick, no Reino Unido,
e por Paolo Giacobbe, do Instituto Nacional de Astrofísica
de Turim, na Itália. Em 2005,
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É a 1ª vez que instrumento ‘pequeno’ identiﬁca H20.

já havia sido identiﬁcada uma
molécula de H2O no “HD
189733 b”, mas não a partir de
um telescópio tão pequeno. O
instrumento que o identiﬁcara
é o espectrógrafo infravermelho “Giano”.
“Até então, para medidas
como esta, éramos obrigados
e recorrer a telescópios bem
maiores, como o ‘Very Large
Telescope’ ou o ‘Observatório
W.M. Keck’”, dizem os pesquisadores. De acordo com
eles, tais instrumentos óticos
“possuem um diâmetro de,
respectivamente, 8,2 e 10
metros”, enquanto o TNP tem
apenas 3,6 metros. Para os
pesquisadores, a descoberta
dá margem para revelações
futuras, já que o instrumento
ótico demonstrou uma capacidade além do esperado
(ANSA).

Divulgação

Índia aprova eutanásia
passiva e testamento vital
O Supremo Tribunal da Índia reconheceu a legalidade
do ato de “eutanásia passiva”,
que ocorre quando o médico
autoriza a morte do paciente,
pelo desligamento dos aparelhos ou pela suspensão de
medicamentos em casos de doença incurável ou terminal. Até
então, desde 2011, o processo
era realizado somente mediante
autorização da Justiça e em
casos excepcionais.
O tribunal também reconheceu como legítimo o testamento vital, documento realizado
pelo paciente, em boa saúde mental, no
qual ele estabelece os procedimentos médicos aos quais se submeteria caso ﬁcasse

A Comissão Europeia divulgou
ontem (12) relatório sobre o Sistema de Alerta Rápido para Produtos
Perigosos Não-alimentares. O
documento mostra que, em 2017,
o sistema registrou mais de 2 mil
alertas e os brinquedos, como vários modelos de spinners (pequeno
brinquedo giratório), por exemplo,
encabeçaram a lista de produtos
perigosos detectados e retirados
do mercado.
Todos os países da União Europeia (UE), além da Islândia,
Noruega e Liechtenstein, participam do sistema, que funciona
modo cooperativo. Os brinquedos
foram a categoria de produtos
mais notiﬁcados como perigosos
(29%), seguidos de veículos a
motor (20%) e artigos de vestuário,
têxteis e moda (12%). Em relação
aos riscos, o mais frequente foi
ferimento (28%), seguido de risco
químico (22%).
“As regras europeias do consumidor garantem que somente produtos seguros sejam vendidos na UE.
Se esse não for o caso, o Sistema
de Alerta Rápido avisa as autoridades para reagirem rapidamente
e removerem quaisquer produtos
que possam causam ferimentos.
Graças a este sistema, estamos
mantendo nossos ﬁlhos seguros e
evitando acidentes fatais em nossas
estradas”, aﬁrmou V ra Jourová,
comissária responsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade
de Gênero da Comissão Europeia.
No ano passado, os 2.201 avisos
enviados através do sistema de
alerta rápido provocaram quase
4 mil ações de acompanhamento,
como a retirada de produtos do
mercado. Muitos dos produtos
perigosos são vendidos em plataformas ou mercados online. A
maioria dos itens notiﬁcados são
provenientes da China (53%). Os
de origem europeia representaram
26% das notiﬁcações.
O Sistema de Alerta Rápido possui
um site público com atualizações
semanais de alertas enviados pelas
autoridades nacionais. Semanalmente, cerca de 50 alertas são registrados e publicados. Consumidores
e empresas também podem criar e
personalizar suas próprias assinaturas para alertas, de acordo com
suas necessidades e preferências e
compartilhar seus alertas através
das redes sociais (ABr).

Província italiana faz
petição para ‘retirar’ lobos
A província de Bolzano, na
região de Trentino-Alto Ádige,
extremo-norte da Itália, está
coletando assinaturas em uma
petição online para ter mais “autonomia” na gestão dos lobos
que habitam o local. Lançada
pelo secretário de Agricultura
da província, Arnold Schuler,
a petição já tinha cerca de 12
mil assinaturas após somente
24 horas.
O pedido solicita à União
Europeia que sejam “tomadas
as medidas necessárias para a
redução do nível de proteção
do lobo” e cobra de Roma ações
“imediatas” para permitir a “retirada controlada” da espécie
do Alto Ádige, em “harmonia”
com as diretivas de Bruxelas.

ANSA
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incapacitado - a eutanásia é um deles.
Segundo os jornais locais, a sentença,
validada por quatro magistrados, consi-

dera que o direito fundamental
à vida e à “plena existência”
deve incluir a opção por uma
“morte digna”.
Desde 2005 indianos lutam pelo reconhecimento do
procedimento de eutanásia
passiva. Naquele ano, a ONG
“Causa Comum” enviou um
pedido ao Supremo Tribunal
para permitir a “escolha”
sobre a vida. Diferentemente
da eutanásia passiva, a ativa é
provocada pelo médico através da ingestão de remédios
e substâncias que acelerem o
processo de doenças no corpo humano.
No entanto, esse método não foi autorizado (ANSA).

População quer “retirada controlada” da espécie.

Nos últimos dias, um lobo
foi visto no vale do rio Ádige, entre Bolzano e Merano,

enquanto outro apareceu em
uma área de artesãos de Terlano (ANSA).

16 de março: Dia Mundial do Sono
Data alerta para as consequências que noites mal
dormidas podem acarretar à saúde.
Sonolência diurna, desempenho profissional
reduzido e aumento do risco de acidentes estão
entre as consequências a curto prazo que podem
ser desencadeadas por conta da má qualidade do
sono. Pensando a longo prazo, problemas como
obesidade, hipertensão arterial, diabetes, sistemas
imunológicos enfraquecidos e até mesmo alguns tipos
de câncer estão na lista. Por conta disso, a Sociedade
Mundial do Sono promove, nesta sexta-feira (16), a
11ª edição do Dia Mundial do Sono. Com o slogan:
“Junte-se ao mundo do sono e preserve seus ritmos
para aproveitar a vida”, a campanha é celebrada
internacionalmente.
Trata-se de um evento de conscientização universal
que reúne pesquisadores, proﬁssionais de saúde e
pacientes para reconhecer o sono e seu importante
impacto na saúde. “Assim como se alimentar corretamente e praticar atividades físicas, o sono também
faz parte de uma condição humana básica para a
manutenção da boa saúde física e mental”, aﬁrma
Dr. Fábio Lorenzetti, Coordenador do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira
de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
(ABORL-CCF).
De acordo com o médico, há cerca de 100 diferentes distúrbios do sono, mas a boa notícia é que
a maioria deles é diagnosticável e gerenciável com
a ajuda de um especialista.
“O Dia Mundial do Sono tem como objetivo alertar
o mundo sobre a importância de tratar as perturbações do sono. Pesquisas comprovam o aumento de
incidência de acidente vascular cerebral e insuﬁci-
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ência cardíaca em pessoas que sofrem da Síndrome
de Apneia Obstrutiva do Sono, um problema tratável
e reversível”, aﬁrma Dr. Fábio Lorenzetti.
Estudos cientíﬁcos também demonstraram que
pessoas com insônia sofrem mais sintomas de ansiedade e depressão do que as pessoas sem insônia.
“Ao registar o ﬂuxo nasal, esforço respiratório, ritmo
cardíaco, saturação de oxigênio e posição do corpo
durante o sono, veriﬁcou-se que pessoas com distúrbio depressivo têm um sono de pior qualidade do que
os que não possuem histórico de depressão”, revela.
De acordo com o otorrinolaringologista, investigações estão em andamento no sentido de compreender
melhor a ligação entre a qualidade do sono e a saúde
mental. “Muitas pessoas não tratam este problema
com a devida atenção e consideram ser apenas uma
fase passageira, proveniente do estresse diário a que
são submetidas; mas a verdade é que elas precisam
se conscientizar de todos os males que o problema
pode acarretar e procurem ajuda especializada para
resolvê-lo antes de resultar em graves consequências”, ﬁnaliza Dr. Fábio Lorenzetti (ABORL-CCF).

Empreender
é coisa de mulher
Ana Paula Alfredo (*)
Empreender é uma
aventura. É preciso
coragem. É preciso
vontade. É preciso
persistência
odos sonhamos, mas
empreender é apostar
que vai dar certo e agir
para que isso aconteça. Ao ler
essas frases, feche os olhos e
imagine o perﬁl que estamos
descrevendo... E aí? Você pensou em uma ﬁgura masculina?
As estatísticas dizem que é
bastante provável que isso
tenha acontecido. Mas, empreendedorismo é sim realidade
para milhões de mulheres em
todo mundo.
De acordo com o relatório
da Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) Women, em
2016, cerca de 160 milhões de
mulheres iniciaram ou abriram
novos negócios. Com um número tão signiﬁcativo, não há como
ignorar o impacto da presença
feminina no empreendedorismo. O levantamento aponta
ainda que o índice de atividade
empreendedora (TEA), ou seja,
a porcentagem da população
adulta, entre 18 e 64 anos,
que empreenderam em algum
momento, para a população
feminina, aumentou em 10%
em comparação ao período
anterior e o gap de gênero foi
reduzido em 5%.
No Brasil, a presença feminina é ainda mais forte do que a
média mundial, se destacando
em um seleto grupo de cinco
países pesquisados, onde há
equilíbrio entre os empreendedores de ambos os sexos. E
por que isso acontece? O GEM
divide as motivações em dois
grandes grupos: a necessidade e
a oportunidade. Em terras brasileiras as mulheres têm maior
tendência em empreenderem
por necessidade enquanto os
homens mais por oportunidade. Num cenário de maior
desemprego e num país onde
40% dos lares são cheﬁados
por mulheres, faz sentido esse
indicador.
A imagem da mulher empreendedora no Brasil é bem
menos glamorosa do que a
ﬁgura criada no início do artigo.
Segundo a pesquisa “Quem
são elas”, realizada pela Rede
Mulher Empreendedora, 55%
das empreendedoras brasileiras têm ﬁlhos. E destas, dois
terços decidiram investir em
um novo negócio depois da
maternidade, com esperança
de uma melhor qualidade de
vida e de poder equilibrar seus
diferentes papeis.
Mas, isso não é realidade apenas do Brasil. O grau de empreendedorismo está relacionado a
existência ou não de políticas

T

Agropecuária Oriente S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/000181 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 23.04.18 - Ficam convocados
os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se
reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 23 de abril de
2018, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º
andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço
e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.17; 2.- ﬁxação dos
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 13 de março de 2018. (a)
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

de apoio a mulheres com ﬁlhos,
como licença maternidade,
creches públicas e opções de
trabalho em meio período. Essa
é uma das conclusões do estudo
de Sarah Thebaud que identiﬁcou uma correlação entre um
menor número de mulheres
empreendedoras em países com
mais políticas de apoio à classe
feminina trabalhadora (em geral, países mais desenvolvidos),
e que acabam optando, muitas
vezes, por buscar um trabalho
em uma empresa ao invés de
empreender.
As mulheres têm uma visão
positiva das oportunidades e
percebem o empreendedor de
forma favorável, entendendo
que essa é uma atividade que
deve ser admirada, até pelos
muitos exemplos que temos
no país. Porém, o medo de
fracassar é um empecilho e
60% das que tinham intenção
de empreender não o ﬁzeram
por esse motivo.
Além de acumular em grande
parte o trabalho doméstico, as
barreiras para a mulher não
param aí. Segundo pesquisa
divulgada pela Rede Mulher
empreendedora, realizada com
800 mulheres entre agosto e setembro de 2017, 30% dos novos
negócios (com até três anos de
funcionamento) são informais e
a falta de dinheiro é apontada
como principal causa para isso.
Por outro lado, 73% das
mulheres teriam interesse na
expansão de seus negócios se
a opção de investimento fosse
possível. Contudo, o acesso a
crédito é outro obstáculo apresentado ao empreendedorismo
feminino, já que, segundo o
mesmo estudo, é bem mais
difícil para uma mulher conseguir o investimento do que um
homem.
Mas se por um lado há muitas
diﬁculdades, por outro, o perﬁl
da mulher apresenta pontos
positivos para empreender.
São muitas as características
femininas que favorecem seu
sucesso como empreendedoras,
como a habilidade de lidar com
pessoas, a escuta ativa, a habilidade de solução de problemas e
a capacidade multitarefas.
Seja para sustentar suas famílias ou como forma de realização
pessoal, a realidade é que as
mulheres entraram para valer
nesse mundo empreendedor
nos últimos anos, gerando empregos e fornecendo produtos
e serviços de alto valor. Trazer
esse assunto para a discussão é
sim uma forma de criar consciência e colaborar para que mais
mulheres enxerguem o empreendedorismo como opção e não
como a única saída.
(*) - É Consultora, coach e
membro do Grupo Nikaia.

netjen@netjen.com.br
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL . 3ª Varal Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca da Capital/SP.
Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos executados VITOR MARCORATI DE
BRITO (CPF 346.328.898-22) seu cônjuge, se casado for e demais interessados, que expedido na
Ação de Cumprimento de Sentença Processo de nº 1015615-67.2015.8.26.0008, em trâmite perante
a 3ª Varal Cível do Fórum do Tatuapé - Comarca da Capital/SP, requerida por QFGV SOLUÇOES
LTDA – ME (CNPJ 06.187.270/0001-30). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: VEÍCULO MARCA
FIAT, MODELO UNO MILLE SX YOUNG, ANO FABRICAÇÃO MODELO 1997/1998 – CHASSI
9BD146058V5962424 – PLACA CLD 4662. 2. AVALIAÇÃO: R$ 5.000,00 (dezembro/2017).
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 2.255,78 (maio/2017). 4. VISITAÇÃO – Rua Estado do Piauí, nº
452 Jardim Egle, São Paulo/SP, CEP 03936-040. Em caso de recusa do ﬁel depositário Dr. Vitor
Marcorati de Brito (RG 43.889.866-7) (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo
em epígrafe, que adotará as sanções cabíveis. 5. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em
27/04/2018, às 13h00min, e termina em 03/05/2018, às 13h00min e; 2º Leilão começa em
03/05/2018, às 13h01min, e termina em 23/05/2018, às 13h00min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E
INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
perante o Oﬁcio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email:
contato@zukerman.com.br Ficam os executados, VITOR MARCORATI DE BRITO seu cônjuge, se
casado for e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado
(a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em data de 10/12/2017, caso
não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 07 de março de 2018.

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 102144563.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Barros Souto Maior Baião, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Givaldo Magalhaes dos Santos, CPF. 069.417.178-66, Luigi Giannatempo, CPF. 128.923.008-00 e
Helle Nice Silva Giannatempo, CPF. 086.463.268-10, que lhes foi proposta uma ação de Ação de
Despejo por Denúncia Vazia por parte de Manuel dos Santos Quina Ochoa, alegando em síntese
que locou um imóvel comercial aos réus, na Rua Eng. Edson de Toledo, nº 357, Vl. Guarani, nesta
Capital, com término da locação em 27/11/2007, e não tendo mais interesse em continuar com a
locação, enviou notificação aos réus em 27/10/2014, concedendo o prazo de 30 dias para a
desocupação, permanecendo os réus inertes ao pedido do Autor, não desocupando o imóvel no prazo
solicitado. No curso do processo, o autor desocupou o imóvel, prosseguindo o feito para cobrança da
multa contratual, honorários advocatícios e demais encargos. Encontrando-se os réus em lugar
ignorado, 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 resposta.
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

ELIANE DA PAZ SILVA DE ARAÚJO. torna público que recebeu da SEMA a Licença Prévia
e de Instalação, com válidade de 2 anos, e requereu a Licença de Operação ambas para
Fabr. de Laminados Planos e Tubulares de Material Plástico, sito à Rua Mineiros, 370. Cid.
Indl. Satélite de SP. Cep: 07223-190. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 50371/2017.
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