
Página 2

Geral
São Paulo, sexta-feira, 11 de novembro de 2016

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Diretor Responsável: José Hamilton Mancuso
DRT/SP 48679
mancuso@netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretor Comercial
José Hamilton Mancuso
mancuso@netjen.com.br

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

COLUNA DO HERÓDOTO

O que está em risco é 

muito mais do que os 

ecossistemas. O que 

está em risco é a sua 

resiliência. 

O que está em risco é a 
propriedade que alguns 
corpos apresentam de 

retomar a forma original, 
após serem submetidos a 
deformação. A devastação 
que o planeta sofre no século 
21 ameaça esse mecanismo 
de recuperação que a Terra 
pratica desde a sua formação. 
Em alguns momentos não foi 
capaz de se recompor, como 
quando  foi atingida por um 
meteoro que modifi cou o clima 
do planeta e pôs fi m a era dos 
dinossauros. 

Naquele momento não  hou-
ve resiliência, as adversidades, 
os golpes desferidos foram 
de tal brutalidade que tudo 
sucumbiu. Desta vez não 
houve a reversão mais forte. 
Vários acontecimentos estão 
na direção de provocar no-
vos desastres semelhantes. 
A diferença agora é que o 
protagonista é o ser humano 
com consequências sobre a 
sua própria sobrevivência, 
como a crescente falta de água 
potável. 

Além de escassa, é fi nita, mas 
as pessoas não estão conscien-
tes que destroem  o que vai 
faltar no futuro e  por causa da 
água novos confl itos poderão 
surgir entre povos.

As sete irmãs do petróleo 
sempre estiveram  entre os ini-
migos dos países produtores. 
Ao longo do tempo eram a face 
mais visível do imperialismo 
das nações desenvolvidas. 
Com o crescimento mundial 
do consumo de petróleo, cul-
minando com preços recordes 
de até US$130,00 o barril . 
Este número foi comemorado 
pelos acionistas internacionais 
da petroleiras e pelos gover-
nantes populistas dos países 
produtores. 

Os motores de combustão 
interna cresceram exponen-
cialmente, ávidos de gasolina, 

diesel e seus derivados e a 
maior parte deles montados 
nas plataformas do objeto de 
desejo da civilização de consu-
mo de massa: o automóvel. Em 
algumas cidades como Beijing, 
São Paulo, Bogotá ou Deli o ar 
que a população respira pode 
ser visto. As camadas de gás 
cobrem essas cidades como 
verdadeiras calotas com todos 
os refl exos possíveis sobre a 
saúde humana. 

Com esse quadro devastador 
e a queda do preço do barril, 
as sete irmãs entenderam o 
recado e se juntaram para 
constituir um fundo de um 
bilhão de dólares para pesqui-
sar combustíveis alternativos. 
Benemerência? Filantropia? 
Nada disso, uma decisão 
estratégica de direcionar os 
investimentos em outras ati-
vidades.

Romper com a resiliência do 
ecossistema é comprometer 
irreversivelmente as fl orestas, 
entre elas a Amazônica, o desa-
parecimento da outra metade 
dos animais que escaparam 
a dizimação que se iniciou 
com as primeiras civilizações 
de caçadores no continente 
africano, o derretimento das 
placas de gelos nos polos e 
nas suas proximidades, com 
a aceleração da elevação do 
nível do mar. 

Sem o gelo permanente na 
Sibéria o estoque da gás me-
tano exalado seria sufi ciente 
para turbinar o efeito estufa e o 
ciclo vicioso se completaria. No 
passado o ministro do petróleo 
da Arábia Saudita lembrou que 
a idade da pedra não acabou 
por falta de pedra. Houve 
quebra de paradigma com o 
advento da metalurgia. 

Hoje, mais do que nunca, 
novos paradigmas precisam 
ser quebrados, não para salvar 
empresas, mas a própria huma-
nidade. E isso deve começar 
pelas nações desenvolvidas 
que já poluíram o sufi ciente. 

Será que vem aí a vingança 
de Gaia como escreveu James 
Lovelock? 

(*) É escritor e jornalista da 
RecordNews e R7.com
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Heródoto Barbeiro (*)

A paciência de Gaia

Neymar da Silva Santos, pai 
do craque Neymar, disse em 
entrevista ao jornal “Mundo 
Deportivo” que seu fi lho só 
sai do Barcelona se alguém se 
dispuser a pagar cerca de R$ 
1,5 bilhão para isso. “O Real 
Madrid se interessou através 
de intermediários. Sempre 
disse a todos a mesma coisa: 
se Neymar sair do Barça, tem 
que pagar a cláusula de rescisão 
de 190 milhões de euros (R$ 
695,4 milhões). Com mais os 
impostos, desses 190 milhões 
de euros e o resto, acabam 
sendo 430 milhões de euros 
(R$ 1,57 bilhão) no total”, disse 
Santos ao jornal.

No entanto, ele ressaltou 
que não é só o dinheiro que 
contará numa provável saída 

O estudo indicou que no 
Brasil existem mais de 
14,3 milhões de pessoas 

vivendo com diabetes, o que 
corresponde a 9,4% da popula-
ção. Foram entrevistadas 2.002 
pessoas em 147 municípios. 

A pesquisa avaliou os não 
diabéticos e mostrou que um 
a cada três nunca mediu a 
glicemia e 32% alegaram ter 
pouca ou nenhuma informa-
ção sobre a doença, enquanto 
28% disseram não conhecer os 
sintomas. Segundo a pesquisa, 
89% acreditam que os prin-
cipais fatores de risco para o 
aparecimento do diabetes são 
a obesidade e 87% a heredita-
riedade. De acordo com dados 
da SBD, no Brasil existem mais 
de 14,3 milhões de pessoas com 
diabetes. Entre 5% e 10% da 
população pertencem ao tipo 
1 e 90% ao tipo 2, dos quais 

A cada 11 adultos em 2015, um tinha diabetes, número que será 

de um para cada dez em 2040.

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), medido pela Fipe 
na cidade de São Paulo, iniciou 
o mês de novembro em alta de 
0,33% , taxa superior à registra-
da no fechamento de outubro 
(0,27%). Seis dos sete grupos 
pesquisados apresentaram avan-
ços e a única exceção foi alimen-
tação, com queda de 0,41%. Esse 
recuo foi bem mais signifi cativo 
do que o verifi cado no último 
levantamento (0,27%).

A maior pressão sobre a in-
fl ação foi mantida pelo grupo 
despesas pessoais, que indicou 
elevação de 1,05%. Na apura-
ção passada, esse grupo havia 
registrado aumento de 0,86%. O 
orçamento doméstico das famí-
lias com renda entre um e dez 
salários mínimos também sofreu 
impacto maior no grupo habita-
ção (de 0,2% para 0,35%).

Em transportes, os preços 
subiram mais 0,72%, mas em 

Seis dos sete grupos pesquisados registraram avanços de preços 

e a única exceção foi alimentação.

O presidente de Cuba, Raúl 
Castro, enviou uma men-
sagem ao novo presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, parabenizando-o pela 
eleição, informou a Chance-
laria da ilha. “O presidente 
dos Conselhos de Estado e 
dos Ministros da República 
de Cuba, Raúl Castro Ruz, 
enviou uma mensagem de 
felicitação ao sr. Donald J. 
Trump por sua eleição como 
presidente dos Estados Uni-
dos da América”, informou o 
breve comunicado.  

Essa foi a primeira declara-
ção ofi cial do governo cubano 
sobre as eleições. 

Durante a campanha eleito-
ral, o republicano havia dito 
que iria revisar os acordos 
assinados pelo presidente 
Barack Obama com o líder da 
ilha caribenha, sem entrar em 
muitos detalhes sobre o tema. 
O desgelo diplomático entre 

Cubanos leem jornal com capa sobre a vitória de Donald 

Trump em rua de Havana.
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Pesquisa mostra que Brasil tem 
14,3 milhões de diabéticos

Uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) mostrou que - entre 
diabéticos e cuidadores - 92% acreditam que atividade física e alimentação saudável são fundamentais 
para o controle da doença, mas 64% não praticam exercícios regularmente

to mais elevado e tardio. Mas 
muito antes disso já é diabético 
e o relógio já começou a contar”, 
explicou o endocrinologista e 
representante da SBD, Márcio 
Krakauer. O diabetes pode levar 
a consequências como perda 
de visão, perda da função dos 
nervos, dos rins, amputações 
nos pés, vasos sanguíneos do 
corpo inteiro e aumento de 
risco de infarto. 

O tratamento é baseado es-
sencialmente em mudança de 
hábitos com alimentação sau-
dável, prática de exercícios fí-
sicos regulares, medicamentos 
orais e insulina. “Um dos mitos 
em que as pessoas acreditam é 
que o diabético não pode comer 
doce. O açúcar aumenta o ní-
vel de glicose, então é preciso 
aprender a comer e a dosar de 
acordo com cada indivíduo”, 
disse (ABr).

70% poderiam ser prevenidos 
por adoção de estilo de vida 
mais saudável. 

A cada 11 adultos em 2015, 
um tinha diabetes, número que 
será de um para cada dez em 
2040. A cada seis segundos 
morre uma pessoa de diabetes, 
totalizando 5 milhões de mor-
tes em 2015. “O diabetes é o 
aumento da glicose no sangue 

e isso acontece principalmente 
pela obesidade e como doença 
autoimune destruindo as célu-
las do pâncreas que produzem 
insulina, no tipo 1. Na grande 
maioria das vezes, ela é assin-
tomática. No tipo 1 quando a 
doença aparece já vem com 
muitos sintomas. 

“No tipo 2, os sintomas apare-
cem com o nível de glicose mui-

Presidente cubano envia 
mensagem parabenizando Trump

os dois países, após mais de 60 
anos, foi iniciado no fi m de 2014 
e, desde então, há uma abertura 
gradativa nas conversas entre 
as nações. 

No entanto, o embargo eco-
nômico a Cuba ainda perma-
nece, já que ele só pode ser 
derrubado pelo Congresso 
dos EUA. Como tem maioria 
republicana, os parlamentares 
sequer deixaram o projeto 

de Obama ser debatido na 
Casa. Ainda ontem, já após a 
confi rmação de Trump como 
sucessor de Obama, o governo 
cubano anunciou que fará uma 
semana de exercícios militares 
em toda a ilha para “enfrentar 
o inimigo”. Mesmo sem citar os 
norte-americanos, o momen-
to do anúncio foi entendido 
como um recado claro aos 
republicanos (ANSA).

Preços de alimentos voltam a cair e 
evitam avanço da infl ação

comparação à última pesquisa 
essa taxa mostra relativa esta-
bilidade dos preços, já que em 
outubro o índice tinha atingido 
0,71%. Em saúde, o IPC teve 
alta de 1,05%, rompendo a 
estabilidade que havia sido de 

0,56%. No grupo vestuário, 
os preços foram corrigidos na 
média de 0,49%, ante 0,32%, e 
em educação houve aumento 
de 0,11%, quase o dobro do 
ocorrido na medição passada 
(0,06%) (ABr).

Neymar só sai do Barcelona por
R$ 1,5 bilhões

à revelação de que outros 
clubes teriam oferecido mais 
dinheiro ao jogador ainda na 
época de Santos. A questão 
do valor “inferior” foi um dos 
motivos que levou a empresa 
DIS a entrar com um processo 
na Justiça espanhola alegando 
ter sido lesada clube paulista, 
pelo Barcelona e por Neymar e 
a empresa de seu pai.

Sobre a questão judicial, o pai 
do atleta informou que todos da 
família ‘estão muitos tranqui-
los’. “Viram que não cometemos 
nenhum erro, arquivaram o 
caso, e agora voltam a abri-lo. 
Para mim, é algo muito estra-
nho. Agora, temos que esperar 
a decisão fi nal, mas nós estamos 
muito tranquilos”, acrescentou 
(ANSA).

de Neymar. Isso porque o fi lho 
é “muito feliz” na equipe. “Sou 
muito honesto com isso, quem 
tentar tirar ele do Barcelona 
tem que tirar também a sua 
felicidade de estar aqui. Se 
fosse por vantagens fi nanceiras, 
todos sabem que ele não estaria 
no Barça”, destacou o agente.

A fala foi uma referência 
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Mais da metade
das famílias
estão endividadas

A proporção de famílias pau-
listanas que tem algum tipo de 
dívida subiu 0,2 ponto percen-
tual (pp) em outubro e atingiu 
51,9%, somando cerca de 1,997 
milhão de famílias. Segundo a 
FecomercioSP, esta foi a quarta 
alta mensal consecutiva no índice 
da Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor 
(Peic) e a maior taxa dos últimos 
doze meses. Na comparação com 
outubro do ano passado, o índice 
apresentou queda de 0,5 ponto 
percentual.

Para a Fecomercio, isso mos-
tra a difi culdade que as famílias 
estão encontrando para manter 
o orçamento equilibrado em 
um cenário de infl ação e juros 
altos e desemprego crescente. 
Entre as famílias endividadas, 
a maior parte (55% do total) 
corresponde a lares com renda 
inferior a dez salários mínimos. 
As famílias de renda mais baixa 
são as que mais sentem o im-
pacto do aumento dos preços 
dos produtos de necessidades 
básicas, tendo que recorrer a 
formas de crédito para comple-
mentar o orçamento.

Entre os consumidores que 
estão endividados, 35,2% 
comprometeram sua renda 
por mais de um ano com dívi-
das; 24,4% em até três meses; 
19,8% entre três e seis meses 
e 18% entre seis meses e um 
ano. Em outubro, 18,8% das 
famílias, ou cerca de 722 mil 
famílias, disseram estar com 
contas em atraso. Desse total, 
47,9% têm contas vencidas a 
mais de 90 dias. O cartão de 
crédito é a forma mais utiliza-
da pelas famílias endividadas, 
sendo utilizado por 72,6% dos 
entrevistados (ABr).

A idade na qual se terá um fi lho 
ou quão grande será sua família 
não é ditada apenas pelas escolhas 
pessoais e sociais, mas também 
pelos genes, em particular por 12 
áreas específi cas do DNA. Essa 
é a conclusão que foi obtida por 
pesquisadores da Universidade de 
Oxford, no Reino Unido, e publi-
cada na revista científi ca “Nature 
Genetics”.

No estudo, que foi baseado nos 
dados genéticos de cerca de 600 
mil homens e mulheres e no qual 
muitas instituições italianas cola-

boraram, foi confi rmado que, ao 
contrário do que se acreditava, os 
comportamentos reprodutivos não 
são determinados inteiramente por 
decisões pessoais ou por infl uência 
de fatores sociais ou ambientais. 

Esta é a primeira vez que se 
descobre que os padrões de repro-
dução têm uma base genética, que 
podem ajudar a defi nir com qual 
idade determinada pessoa fi cará 
grávida ou quantos fi lhos ela terá, 
por exemplo. No entanto, isso não 
signifi ca que o futuro está “escrito” 
nos genes (ANSA).

Vendas de Natal 
em supermercados 
devem crescer 8%

A Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio de Janeiro 
(Asserj) estima que as vendas no 
Natal no estado do Rio crescerão na 
faixa da infl ação, que em setembro 
totalizou 8,48% no acumulado em 
12 meses, segundo o IPCA, do 
IBGE. Já o preço da cesta natalina 
deverá se manter estável. 

Os produtos nacionais, como 
aves e carnes, fi carão mais custosos 
por causa do preço dos insumos de 
produção; e os produtos impor-
tados como o bacalhau, bebidas 
(vinhos e espumantes), nozes, fru-
tas secas e cristalizadas, deverão 
apresentar redução de preço, por 
causa da baixa do dólar.

O presidente da Asserj, Fábio 
Queiróz, dá dicas para os consu-
midores fazerem boas compras. 
“Para economizar, o consumidor 
deve fi car atento às promoções 
e ter paciência para pesquisar 
preços em mais de um estabele-
cimento. As marcas próprias dos 
supermercados também são boas 
alternativas de economia, pois são 
de qualidade e oferecem ótimos 
descontos”, afi rmou.

Atualmente, o setor supermerca-
dista gera 200 mil empregos diretos 
e 300 mil indiretos, em todo o estado 
do Rio de Janeiro. De acordo com 
a Asserj, não há registro de demis-
sões em larga escala entre suas 450 
empresas associadas, que totalizam 
mais 1800 lojas distribuídas pela 
região fl uminense (ABr).

DNA pode explicar quantos fi lhos alguém terá


