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É preciso conter a 
queda de árvores no 
período das chuvas

O verão é marcado 

por ser um período de 

chuvas intensas em 

muitas cidades do Brasil

No entanto, junto dos 
temporais, a estação 
traz o recorrente pro-

blema do aumento no número 
de quedas de árvores em áreas 
urbanas, o que pode ocasionar 
acidentes, provocar a falta de 
energia e causar transtornos 
no trânsito.

Para se ter uma proporção da 
quantidade de árvores caídas, 
ao longo de 2017 a cidade de 
Curitiba registrou cerca de 
900 quedas. Em São Paulo, o 
número é ainda maior: apenas 
em janeiro do último ano, fo-
ram 833 - uma média de 26,9 
por dia.

Parte desse transtorno pode 
ser evitada de maneira simples: 
com investimentos na manu-
tenção preventiva das árvores 
urbanas. Afinal, na grande 
maioria das vezes, isso ocorre 
porque elas não recebem os 
cuidados necessários, não 
são podadas constantemente 
ou estão em locais indevidos. 
Porém, é importante destacar 
que esse é um trabalho que 
deve ser feito ao longo de todo 
o ano. Somente assim, será 
possível realizar o tratamento 
adequado e minimizar drasti-
camente o número de árvores 
condenadas.

Outro ponto que deve ser 
destacado é que todo corte 
ou poda em locais públicos e 
particulares depende de uma 
autorização da prefeitura 
municipal ou de um órgão 
estadual competente. Além 
disso, o trabalho só pode ser 
feito por profi ssionais capa-
citados, como engenheiros 
fl orestais, agrônomos, biólogos 
e técnicos. Apenas um especia-
lista poderá defi nir o momento 
ideal para as podas de limpeza, 
corte de galhos mortos e até 
mesmo avaliar qual é a adu-

bação correta ou o tratamento 
fi tossanitário ideal para evitar 
a infestação de insetos. 

Faz parte também do traba-
lho desse especialista ajudar 
a identifi car o tipo de corte 
para cada estrutura de árvore, 
evitando que um serviço ina-
dequado interfi ra no equilíbrio 
dela e, consequentemente, a 
torne mais suscetível a quedas. 
Em casos mais extremos, caso 
exista um risco de tomba-
mento, esse profi ssional pode 
solicitar a remoção imediata 
da árvore.

Vale lembrar ainda que, 
para cada etapa do processo 
de manutenção, existem fer-
ramentas específi cas, como 
podadores de galhos, motos-
serras e sopradores, que são 
capazes de realizar o trabalho 
de forma correta e segura. 
Nesse sentido, o avanço tecno-
lógico proporcionou melhorias 
expressivas ao segmento, com 
equipamentos mais potentes, 
versáteis, leves, ergonômicos 
e fáceis de manusear. Sem 
contar que, eles também são 
capazes de reduzir o consumo 
de combustível e de emitir me-
nos poluentes, o que minimiza 
impactos ao meio ambiente. 

Diante da questão, pode-
mos notar que se trata de um 
tema que merece um cuidado 
especial, pois, se por um lado, 
é importante ter cada vez 
mais áreas verdes compondo 
a paisagem, por outro, é fun-
damental monitorar para que 
elas estejam fortes e saudáveis. 
Afi nal, a ideia de ter uma fonte 
de sombra e ar puro na porta de 
casa não pode se transformar 
em um problema. 

É necessário cuidar da 
maneira adequada para que 
as árvores garantam mais 
qualidade de vida nos grandes 
centros urbanos. 

 
(*) - É gerente de produtos da 

Husqvarna para a América Latina. 
A empresa é líder global no 
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para o manejo de áreas verdes.

Mario Fortunato (*)

A - Redação para Brasileiros
A Embaixada da China no Brasil recebe até o dia 31 de julho inscrições 
para o concurso de ensaios ‘Eu e a China’. Realizada em parceria com o 
China International Publishing Group, a premiação marca o 40º aniver-
sário da política de reforma e abertura do país asiático. Os autores das 
duas melhores redações serão premiados com uma viagem à China. Os 
demais 12 ensaios destacados serão agraciados com produtos eletrôni-
cos. Os participantes devem elaborar um texto em português, de até 8 
mil palavras, descrevendo a relação individual e familiar com a China 
após a aplicação da política de reforma e abertura e o seu crescimento 
pessoal e em paralelo com o progresso do país. Saiba mais em (http://
br.china-embassy.org/por/).

B - Corretores de Imóveis 
Uma das grandes novidades que a Universidade Secovi reservou para 
2018 é o lançamento do curso “Negócios imobiliários: inove ou morra”, 
dirigido a profi ssionais que atuam com intermediação imobiliária, como 
administradores e corretores de imóveis. As duas principais inovações 
incorporadas ao programa são a adoção da abordagem do microlearning e 
a distribuição de conteúdo via plataforma WhatsApp. O curso, idealizado 
por Marcelo Pimenta, empreendedor, professor, consultor e estrategista em 
inovação, indica que que microlearning é um conceito em formação, sem 
consenso no meio acadêmico ainda, mas com total aderência à demanda 
atual por diferentes formas de capacitação, em que os alunos estudam em 
intervalos de tempo entre uma atividade e outra, no trânsito, praticando 
esporte etc. Mais informações: (www.universidadesecovi.com.br).

C - Combate à Evasão Escolar
A Secretaria da Educação do Estado solicita aos pais e responsáveis dos 
cerca de 3,7 milhões de estudantes da rede estadual que compareçam 
as unidades de ensino, para a atualização do cadastro, até o dia 2 de 
março. Basta levar um comprovante de endereço e um documento 
com foto na secretaria da escola em que o estudante está matricula-
do. Garantir que as informações de pais e alunos estejam atualizadas 
na escolas possibilita, entre outras coisas, o trabalho em conjunto no 
combate à evasão escolar. Com dados atualizados, a unidade de ensino 
pode conversar com os responsáveis a fi m de saber os motivos de faltas 
e buscar uma solução que garanta o acesso do aluno à escola. Também 
proporciona uma comunicação rápida em casos emergenciais e ainda 
garante que o estudante consiga se matricular na escola mais próxima 
de sua residência. 

D - FGV Think Tanks
A Fundação Getulio Vargas fi cou, pela 9ª vez, entre as 10 melhores think 
tanks do mundo, de acordo com a Universidade da Pensilvânia que divulga o 
Global Go To Think Tanks Rankings 2016. Desta vez, subiu quatro posições 
ocupando agora o 9º lugar e continuando, pelo 8º ano consecutivo, como o 
melhor think tank da América Latina. Think tanks são as organizações que 
produzem pesquisas independentes, analisam problemas sociais relevantes 
em diversos setores como tecnologia, políticas estratégicas, economia, 
política externa, políticas de negócio, políticas públicas e sociais, etc. E 
mais do que isso, geram engajamento com os temas cruciais nas áreas 
citadas, para promover o debate e saber junto à sociedade, bem como 
soluções para os problemas enfrentados pelas coletividades.

E - Alimentos Pet 
Uma das maiores fabricantes de alimentos para cães e gatos do Brasil, a Adimax 
Pet acaba de inaugurar a sua quarta fábrica. Com alto investimento, a nova 
planta está localizada na cidade de Goianápolis, na região metropolitana de 
Goiânia, e tem capacidade produtiva de até 4 mil toneladas por mês, além de 
gerar 150 empregos diretos. Detentora das marcas Magnus, Fórmula Natural 
e Qualidy, a empresa busca expandir ainda mais a sua atuação no país e, para 
isso, enxerga o Centro-Oeste como um ponto estratégico. Além da planta 
goiana, a fabricante já conta com unidades fabris nas cidades de Salto de 
Pirapora, Uberlândia e Abreu e Lima, além de sete centros de distribuição, 
nos estados do Paraná, Santa Catarina, Ceará, Bahia, e Minas Gerais.

F - Veículos Eletrifi cados 
A Toyota Motor Corporation anunciou ter atingido um marco importante 
nas vendas anuais de veículos eletrifi cados em 2017, com mais de 1,52 
milhão de unidades vendidas ao redor do mundo. O valor representa 
um aumento de 8% em relação ao último recorde estabelecido em 2016, 
marcando anos consecutivos de crescimento e realizando uma das metas 
do Desafi o Ambiental da Toyota de 2050, vendendo mais de 1,5 milhão 
de veículos eletrifi cados em apenas um ano, três anos antes da meta 
original estabelecida para 2020. Além disso, vendas acumuladas de 
veículos eletrifi cados agora ultrapassam 11,47 milhões, representando 
uma redução de mais de 90 milhões de toneladas de CO2 comparado 
a vendas de veículos convencionais equivalentes(www.toyota.com.br).

G - Seminário Científi co 
Em 2018, a Faculdade de Saúde Pública da USP completa seu primeiro 
centenário. Para marcar o momento, será realizado entre os próximos 

dias 20 e 23, o Seminário Científi co Internacional Comemorativo dos 
100 Anos da FSP/USP, com o tema “Perspectivas da Saúde Pública no 
Século 21”. O programa foi pensado considerando ideias que possam 
refl etir o futuro da saúde pública e a formação abrangente dos alunos 
da Faculdade. “Saúde da mãe e da criança”, “Sistemas alimentares: 
sustentabilidade e saúde”, “Direitos humanos, iniquidade e saúde”, 
“Desafi os contemporâneos para os sistemas de saúde” e “Doenças não 
transmissíveis”, são alguns dos temas dos painéis, que reunirão pesqui-
sadores e especialistas da USP e de diversas outras instituições. Mais 
informações: (www.fsp.usp.br/site/eventos/mostrar/6977).

H - Treinamento Postural
Estão abertas as inscrições para o IV Curso de Especialização no Método 
de Treinamento Corretivo Postural, desenvolvido pelo Departamento 
de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar. O público-alvo 
é formado por pessoas graduadas em Fisioterapia, Educação Física, 
Gerontologia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Psicologia e outros 
profi ssionais da Saúde que trabalham com o movimento humano e 
tenham interesse em capacitação no Método, criado por Ana Claudia 
Duarte, docente e coordenadora da especialização. Serão 12 disciplinas 
obrigatórias, divididas em módulos (um presencial e três a distância). 
Outras informações (www.tcp4.faiufscar.com) tel. (16) 3351-8379.

I - Estratégia Eleitoral
A especialista em redes e mídias sociais, Helenice Moura realiza entre os 
dias 14 e 16, o Congresso Estratégias para Vencer Eleições 2018. Total-
mente gratuito e online, o seminário de marketing político e campanhas 
eleitorais contará com os maiores profi ssionais do mercado, como: Gil 
Castilho, ChairWoman da Sociedade Latino Americana de Marketing 
Político, Karina Kufa, Coordenadora na especialização de direito eleitoral 
na Faculdade de Direito do IDP, Marcelo Weis, Diretor Brasil da Associa-
ção Latinoamericana de marketing político, José Cascão especialista em 
comunicação pública, entre outros. A ideia é colaborar com candidatos, 
membros de partidos ou assessores a se prepararem com estratégias 
e técnicas assertivas, ferramentas digitais e como se defenderem dos 
robôs da internet. Para participar, acesse e faça o cadastro em (www.
vencereleicoes.com/congresso-vencer-elecoes-2018-online-e-gratuito).

J - Custo de um Produto
A precifi cação é um dos pontos chaves para a saúde fi nanceira de 
uma empresa. Antes de um produto ser comercializado, é necessário 
pensar no valor que ele custará levando em consideração diversas va-
riáveis como concorrência, impostos, despesas e custos, entre outros. 
Sempre atenta às necessidades dos empresários, a Sage, líder global 
em tecnologia de gestão, realiza o webinar ‘Como devo precifi car meu 
produto?’ para apontar as melhores estratégias de defi nição de valores. 
O evento online e gratuito ocorre na quarta-feira (7), às 15h, e terá como 
palestrante Licia Alegre, especialista de precifi cação e pós-graduada 
em Economia Internacional pela Universidade de Málaga, e em Pricing 
pela Universidade da Georgia. Inscrições: (https://info.sagestart.com.
br/evento-online-como-devo-precifi car-meu-produto?utm_source=PR).
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Existem poucas coisas mais gratificantes do que estar 
com as contas pagas e a consciência tranquila de que cumpriu 
com todas as obrigações. Ainda assim, sempre estamos 
sujeitos a contratempos e, às vezes, não conseguimos honrar 
alguns de nossos compromissos financeiros. 

O CRCSP está ciente disto e, para auxiliar os profissionais 
da contabilidade a quitar débitos decorrentes de anuidades 
atrasadas, criou a campanha Tudo em Dia, que permite a 
quitação do débito com redução de juros e multas ou o 
parcelamento da dívida em valores mensais de, no mínimo, 
R$ 70. O objetivo da entidade é promover o diálogo com os 
profissionais com débitos em atraso e permitir a eles negociar, 
em parcelas compatíveis com o bolso de cada profissional. 

Para regularizar sua situação no CRCSP e exercer sua 
profissão sem preocupações, vá pessoalmente ao Conselho, 
na sede ou nas delegacias, ou entre em contato com o CRCSP 
pelo número (11) 3824-5400, opção 3. 

Lembre-se, o seu registro é a porta para as oportunidades 
de emprego na área contábil. Regularize-se, mantenha a 
cabeça tranquila e fique com Tudo em Dia. 
 

Desconto na anuidade em fevereiro 
 
Além de auxiliar com a regularização de débitos de 

anuidades de anos anteriores, o CRCSP também oferece 
descontos no valor da anuidade deste ano.  

Os descontos obedecem aos limites previstos pela 
Resolução CFC n.º 1.531/2017, que manteve para 2018 os 
valores de 2017. Ou seja, além de terem o mesmo valor de 
anuidade do ano anterior, os profissionais podem obter um 
desconto adicional de 5% sobre a anuidade, para aliviar um 
pouco as contas. 

Para obter o desconto, acesse o portal do CRCSP 
(www.crcsp.org.br), área de Serviços Online e clique no menu 
“Financeiro”, “Emissão da 2ª via do boleto”. Caso prefira 
parcelar a anuidade, no menu “Parcelamento de débitos em 
exercício”, também em Serviços Online. 

AGORA É MAIS FÁCIL FICAR 
COM TUDO EM DIA 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

Desde ontem  (5), o despacho 
postal foi reajustado de R$ 12 
para R$ 15. O valor do serviço 
não sofreu nenhuma alteração 
desde a sua implantação, em 
outubro de 2014. “Na área de 
encomendas, os Correios con-
correm com empresas privadas 
e o cálculo do reajuste é baseado 
na variação dos custos, nas ten-
dências do mercado e na evo-
lução do cenário comercial de 
livre concorrência”, informou a 
empresa. O despacho postal é o 
valor pago pelos importadores 
em razão da prestação dos ser-
viços de suporte postal e apoio 
administrativo às atividades de 
tratamento aduaneiro (entrada 
e saída de mercadorias, em 
aeroportos e fronteiras). 

O valor tem o objetivo de 
cobrir os custos com o processo 
de recebimento dos objetos, 
a inspeção de raio X, arma-
zenagem, o recolhimento dos 
impostos, a comunicação com 
destinatário e remetente, além 
da devolução da encomenda 
quando o destinatário não faz 
o pagamento dos tributos. De 
acordo com os Correios, em de-
zembro de 2017, foi concluída 
a implantação do novo modelo 
de importação, criado em par-
ceria com a Receita. Agora, os 
três centros internacionais da 
empresa, no Paraná, Rio de 
Janeiro e em São Paulo, utilizam 

Vendas de veículos novos subiram 23,14% em janeiro na 

comparação com o mesmo mês de 2017.

Segundo balanço da Federação Nacional da Distribuição 
dos Veículos Automotores (Fenabrave), divulgado ontem 
(5) em São Paulo, foram emplacadas 181,2 mil unidades 

no primeiro mês de 2018, contra 147,2 mil no ano passado. Em 
relação ao último mês de dezembro, no entanto, foi verifi cada 
uma queda de 14,75%.

O setor de caminhões registrou expansão de 56,26% em janeiro 
de 2018, com a comercialização de 4,6 mil unidades. As vendas de 
ônibus tiveram alta de 57,71% no período, com 1,1 mil unidades 
emplacadas. Os automóveis e veículos comerciais leves (como 
picapes e furgões) acusaram crescimento de 22,29% nas vendas. 
Em janeiro último, foram comercializados 175 mil veículos dessas 
categorias, enquanto no primeiro mês de 2017 os emplacamentos 
totalizaram 143,5 mil.

A alta nas vendas refl ete, segundo o presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção, a melhora do cenário econômico em rela-
ção ao começo de 2017. “As expectativas renovadas em função 
da melhora dos índices econômicos refl etem, diretamente, na 
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Vendas de veículos novos 
cresceram 23,14% em janeiro

Em todo o país, as vendas de veículos novos cresceram 23,14% em janeiro deste ano na comparação 
com o mesmo mês de 2017

confi ança do consumidor e favorecem o mercado de veículos”, 
disse. Para 2018, a perspectiva da entidade é que aconteça uma 
melhora gradual, com o setor retomando o ritmo de crescimento 
do período anterior antes da crise econômica (ABr).

Correios reajustam 
preço do serviço

de despacho postal

a nova plataforma eletrônica de 
desembaraço aduaneiro. 

Com isso, os órgãos de controle 
fazem as fi scalizações de forma 
automática, e o consumidor 
pode interagir eletronicamente 
durante todo o trâmite, enviando 
documentos complementares, 
solicitando revisão de tributos 
e realizando o pagamento dos 
impostos e serviços pela internet, 
de forma simplifi cada. Assim, 
cumpridas as exigências fi scais 
e aduaneiras de forma eletrôni-
ca, os Correios podem entregar 
a mercadoria diretamente no 
endereço do destinatário (ABr).
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