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“Quando pratico
o bem, sinto-me
bem; quando 
pratico o mal, 
sinto-me mal. Eis 
a minha religião”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +0,11% Pontos: 
57.646,52 Máxima de +0,81%: 
58.049 pontos Mínima de 
-0,63%: 57.221 pontos Volu-
me: 5,45 bilhões Variação em 
2016: 32,98% Variação no mês: 
-6,88% Dow Jones: -0,15% Pon-
tos: 19.944,67 Nasdaq: -0,09% 
Pontos: 5.478,80 Ibovespa 

CÂMBIO
CÂMBIO - Dólar comercial no 
balcão Compra: R$ 3,3288 Ven-
da: R$ 3,3296 Variação: -0,5% - 
Dólar Paralelo Compra: R$ 3,41 
Venda: R$ 3,51 Variação: -0,38% 
- Dólar Ptax Compra: R$ 3,3291 
Venda: R$ 3,3297 Variação: 
-0,86% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,3030 Venda: R$ 3,4800 
Variação: -0,29% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,39% ao 
ano. - Capital de giro, 16,01% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.133,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 120,000 
Variação: -1,15%.

(janeiro) Cotação: R$ 3,3360 
Variação: -0,71% - Euro Compra: 
US$ 1,0427 (às 18h31) Venda: 
US$ 1,0429 (às 18h31) Variação: 
+0,37% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,4690 Venda: R$ 3,4710 
Variação: -0,2% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,4670 Venda: R$ 
3,6200 Variação: -0,08%.

Futuro: -0,2% Pontos: 58.525 
Máxima (pontos): 59.120 Míni-
ma (pontos): 58.240. Global 40 
Cotação: 889,833 centavos de 
dólar Variação: -0,47%.

A equipe econômica não 
recuou em relação a 
mudanças no sistema 

de pagamento de cartões de 
crédito, disse o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les. Ontem (21), em café da 
manhã com jornalistas, ele 
assegurou que nada mudou 
no cronograma anunciado 
pelo governo na semana 
passada. A diminuição de 
30 para dois dias no prazo 
em que as administradoras 
de cartões de crédito re-
passam o valor das compras 
aos lojistas depende apenas 
de resolução do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
para ser fi xada. 

Segundo Meirelles, o go-
verno espera que os bancos 

     

Governo não recua sobre 
mudanças no sistema de 
cartões de crédito

baixem os juros de forma vo-
luntária nos próximos 30 dias. 
Caso a redução não ocorra, a 
equipe econômica mudará o 
prazo, na reunião de janeiro 
do conselho. “O cronograma 
continua rigorosamente. As 
medidas serão tomadas de 
uma forma ou de outra. O 
importante é que o custo para 
o consumidor seja menor. 
Existe um instrumento do 
CMN para encurtar o prazo 
[de pagamento ao lojista]. Os 
bancos defi nem os juros. Va-
mos observar a queda. Se não 
houver queda, diminuímos o 
prazo”.

Na semana passada, ao 
anunciar o pacote de medidas 
microeconômicas no Palácio 
do Planalto, o ministro tinha 

dito que a defi nição sairia em 
dez dias. No café da manhã de 
ontem, ele esclareceu que se 
referia apenas à direção que o 
governo pretende tomar – di-
minuição voluntária dos juros 
ou diminuição do prazo – ao 
informar o prazo de dez dias. 
“Se os bancos não começarem 
a baixar voluntariamente os 
juros, o CMN toma a deci-
são na reunião de janeiro”, 
acrescentou .

O ministro disse não acre-
ditar que as administradoras 
de cartões aumentem os juros 
em represália a uma eventual 
diminuição do prazo sem 
acordo com os bancos. “Acho 
pouco provável que o sistema 
financeiro adote qualquer 
represália contra o CMN e o 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em café da manhã com jornalistas.

Ministério da Fazenda. Existe 
um processo normativo den-
tro do poder de cada um”, 
afi rmou.

Segundo Meirelles, o gover-
no está tomando uma série de 
medidas, não apenas relativas 

aos cartões de crédito, para 
que os bancos reduzam os 
juros. Ele disse que o objetivo 
principal da medida é aprimo-
rar o sistema de pagamentos 
do cartão de crédito. “Esta-
mos aperfeiçoando estrutura 

de funcionamento do cartão 
de crédito. Estamos toman-
do uma série de medidas 
que permitam os bancos a 
baixar os juros e a reduzir o 
custo do sistema fi nanceiro” 
(ABr).

Mais 26% para vereadores 
A Câmara Municipal aprovou 

aumento de 26,34% no salário dos 
vereadores. O salário, que era de 
aproximadamente R$ 15 mil, passa, 
em 2017, para R$ 18.991,68. Na 
justifi cativa apresentada, um dos ar-
gumentos é que o reajuste é inferior 
à variação dos índices infl acionários 
no período entre janeiro de 2013 e 
setembro de 2016 e que o projeto 
buscava apenas recompor o valor 
“corroído pela infl ação”.

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, garantiu que 
não haverá cortes de despesas 
para investimentos em projetos 
de pesquisa e desenvolvimento 
do Coppe, da UFRJ. Parente fez 
sua primeira visita à instituição 
nesta semana, onde se reuniu 
com diretores, coordenadores 
de programas e professores da 
Coppe e de outras unidades da 
instituição.

“Não vamos reduzir projetos 
de pesquisa e desenvolvimento. 
Nossa redução de despesas 
não passa por isso. Não tenho 
dúvida de que passamos por 
um momento muito difícil, 
mas o setor pode retomar 
o dinamismo com os novos 
leilões, que serão realizados 
em 2017, novas parcerias e 
desinvestimentos. Diria que 
estamos começando a trilhar 
o caminho da melhora”, disse 
o presidente da estatal.

O senador Lindbergh Farias 
(PT/RJ) foi condenado por im-
probidade administrativa, pela 
segunda vez, pelo juiz Gustavo 
Quintanilha Telles de Menezes, 
da 7ª Vara Cível de Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. Ele 
foi condenado a cinco anos de 
suspensão de direitos políticos 
e multa de R$ 640 mil. Segundo 
denúncia do MP, quando era pre-
feito de Nova Iguaçu, Lindbergh 
fez um acordo político com o 
ex-vereador José Agostinho de 
Souza, entre janeiro de 2005 e 
abril de 2007. No acordo, várias 
pessoas da família de Agostinho 
foram nomeadas para cargos na 
prefeitura em troca de apoio po-
lítico na Câmara Municipal.

Na semana passada, o juiz 
Gustavo Quintanilha Telles de 
Menezes já havia condenado 
Lindbergh em outra ação de 
improbidade administrativa, por 
ter permitido o uso promocional 
de sua imagem em dezembro de 
2007 e no primeiro semestre de 
2008, quando era prefeito de 
Nova Iguaçu e se candidatava à 
reeleição. Segundo o Tribunal de 

Senador Lindbergh Farias 

(PT/RJ).

O presidente da República, 
Michel Temer, disse ontem (21) 
que vai sancionar o projeto que 
trata da renegociação das dívi-
das dos estados com a União. 
Os deputados retiraram parte 
das modifi cações feitas pelo 
Senado na proposta. Foram 
derrubadas as contrapartidas, 
como aumento da contribuição 
previdenciária dos servidores 
para 14%, suspensão de au-
mentos salariais e de realização 
de concursos públicos, privati-
zação de empresas e a redução 
de incentivos tributários. 

Essas obrigações teriam de 
ser cumpridas pelas unidades 
da Federação que pedirem 
auxílio ao governo federal 
para sanearem as finanças. 
Segundo Temer, a ideia do 
governo é aplicar mecanismos 
semelhantes aos usados com 
as empresas em difi culdades 
fi nanceiras para socorrer os 
estados. “O que nós fi zemos 
foi um projeto para confi rmar 
a repactuação da dívida com 
os estados, uma coisa similar a 
recuperação judicial que se faz 
com o setor privado”, ressaltou 

Temer e Alckmim na entrega de 420 unidades habitacionais

do Programa Minha Casa, em Mogi das Cruzes.

Antônio Cruz/ABr
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Odebrecht pagou 
propina em 12 países

São Paulo - A Odebrecht 
pagou aproximadamente US$ 
788 milhões em propina, em 12 
países, incluindo Brasil, Angola, 
Argentina, Colômbia, República 
Dominicana, Equador, Guate-
mala, México, Moçambique, 
Panamá, Peru e Venezuela. A 
informação consta em documen-
to do Departamento de Justiça 
(DoJ) dos Estados Unidos, tor-
nado público ontem (21), após o 
anúncio do acordo de leniência 
da Odebrecht e da Braskem 
com os Ministérios Públicos 
brasileiro, americano e suíço. O 
pagamento da propina é relativo 
a “mais de cem projetos”. 

Em reais, o valor corresponde 
a R$ 2,6 bilhões na cotação atual. 
O DoJ menciona que o Setor 
de Operações Estruturadas 
da empresa funcionou como 
um departamento de propina 
para a Odebrecht e empresas 
ligadas à empreiteira. Com o 
pagamento dos US$ 788 milhões 
em propina, a empresa recebeu 
benefícios de aproximadamente 
US$ 3,336 bilhões, em contratos 
de obras públicas, segundo os 
americanos. No câmbio atual, o 
valor correponde a mais de R$ 
11 bilhões (AE).

São Paulo - O governo de São 
Paulo lançou ontem (21), o edital 
da licitação que vai conceder à 
iniciativa privada a administração 
de 720 km da chamada Rodovia 
dos Calçados, que corta verti-
calmente 35 municípios entre 
Itaporanga e Franca, onde está 
localizado um polo da indústria 
calçadista do Estado.

A proposta prevê investimen-
tos de R$ 5 bilhões durante os 
30 anos da concessão - sendo 
que a maior parte deverá ser 
obrigatoriamente desembol-
sada nos dez primeiros anos 
-, incluindo a duplicação de 
274 km entre a região central 

até Bauru. As propostas serão 
abertas no dia 25 de abril em 
sessão pública na sede da 
BM&FBovespa. O consórcio 
que oferecer o maior valor de 
outorga ao governo estadual 
levará a concessão. 

Após assinar o decreto que 
autoriza o lançamento do 
edital, o governador Alckmin 
afi rmou que, desde a gestão 
de Mario Covas, os programas 
de concessões dos governos 
tucanos atraíram ao Estado R$ 
90 bilhões em investimentos e, 
atualmente, as concessionárias 
empregam aproximadamente 
26 mil pessoas (AE).

Rodovia dos Calçados (Itaporanga/Franca) receberá importantes 

melhorias com a concessão.

São Paulo - A seguradora 
japonesa Tokio Marine anun-
ciou ontem (21), o ingresso no 
segmento de seguro auto po-
pular, que permite a utilização 
de peças usadas e genéricas 
no conserto de automóveis, e 
mira cerca de R$ 300 milhões 
de prêmios de seguros nos três 
primeiros anos. Além dela, a 
Azul, da Porto Seguro, tam-
bém vai explorar o segmento 
que está sendo ainda estudado 
por outras companhias como a 
Sula mérica e a BB Mapfre.

Na mira das seguradoras, 
está o público que ainda não 
faz seguro. No caso da Tokio, 
o produto estará disponível, 
em um primeiro momento, 
em São Paulo e Rio de Janei-
ro e depois para mais praças 
como Belo Horizonte, Porto 
Alegre e Curitiba. Abrangerá 
12 tipos de veículos, incluindo 
modelos populares como Gol, 
Celta, Uno, Corsa, dentre ou-
tros, além de um caminhão e 
um utilitário.

O produto de seguro po-
pular da Tokio poderá ser 

A2img/Patrícia Cruz

O seguro permite a utilização 

de peças usadas.
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Temer deve sancionar projeto de 
renegociação de dívidas dos estados

após participar da entrega de 
420 moradias pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida, em 
Mogi das Cruzes.

Apesar da retirada das exi-
gências, Temer disse que o 
governo vai continuar a pedir 
contrapardidas para levar 
adiante os acordos de rene-
gociação das dívidas.”Porque 
senão você autoriza a recupe-
ração e depois o estado vai para 
o vinagre da mesma maneira”, 
alertou. As contrapartidas 
serão discutidas caso a caso e 

referendadas pelas assembleias 
estaduais.

O presidente disse que pre-
tende lançar a “modernização da 
legislação trabalhista” em janei-
ro. Um dos principais pontos das 
mudanças propostas será o de 
permitir que os acordos coletivos 
se sobreponham a legislação. 

Durante o evento, Temer 
também anunciou que a parti-
lha das multas da repatriação 
de recursos enviados irregular-
mente ao exterior renderá R$ 
6 bilhões (ABr).

Investimento R$ 5 bilhões 
na Rodovia dos Calçados

Lindbergh Farias é 
condenado pela segunda vez

Justiça do Rio, na época em que 
era prefeito, Lindbergh distri-
buiu caixas de leite e cadernetas 
de controle de distribuição com 
o logotipo criado para o seu go-
verno impresso no material.

Por meio de nota, o senador 
disse estar sendo perseguido 
pelo magistrado. “Me estranha 
que processos que se arrastavam 
por quase uma década sejam re-
pentinamente alvo de decisão do 
mesmo magistrado, ignorando 
inclusive a decisão do STF de 
arquivamento de inquéritos com 
o mesmo objeto” (ABr).

Tokio Marine ingressa no 
seguro auto popular

até 50% mais barato que a 
apólice tradicional a depender 
das coberturas escolhidas, de 
acordo com Marcelo Goldman, 
diretor executivo de produtos 
massificados da segurado-
ra. No entanto, mesmo que 
o segurado, conforme ele, 
escolha um produto mais 
completo ainda assim terá 
custo menor.

“O produto é fl exível e es-
peramos que a representativi-
dade do seguro auto popular 
alcance 15% nos próximos 
três anos, com um total de 200 
mil itens e cerca de R$ 300 
milhões em prêmios de segu-
ros, considerando um tíquete 
médio de R$ 1.500,00, menor 
que o do contrato tradicional”, 
antecipa Goldman (AE).

Petrobras vai manter 
investimentos em pesquisa

A redução de despesas, es-
timada em 18%, segundo Pa-
rente, deve-se à crise do setor 
de óleo e gás, ocasionada pela 
entrada no mercado do óleo de 
xisto e pelo aumento da oferta 
de óleo. “Todas as empresas 
petrolíferas estão otimizando 
portfólio, reduzindo custos e 
efetivo. A Petrobras precisaria 
fazer o mesmo, ainda que não 
tivesse ocorrido o aumento ex-
plosivo do seu endividamento”, 
informou.

A dívida da empresa é cinco 
vezes maior que a geração de 
caixa operacional. “É a maior 
dívida dentre as empresas do 
setor, tanto em termos absolu-
tos quanto relativos. Pagáva-
mos US$1,7 bilhões em juros. 
Em 2015, passamos a pagar R$ 
6,3 bilhões. Nossa dívida quin-
tuplicou e os juros dobraram, e, 
se nada for feito, pagaremos 17 
bilhões em juros” (ABr).



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

OPINIÃO
Estratégias para
criar uma equipe 
mais produtiva

O que podemos fazer é 

tornar as pessoas mais 

produtivas, pois juntas 

elas são capazes de 

formar uma equipe mais 

efi ciente

Algumas reclamações 
são bem comuns dentro 
das empresas, muitos 

gestores costumam dizer que 
a equipe está apresentando 
difi culdades de rendimento e 
há também profi ssionais que 
se queixam de trabalhar em 
uma empresa na qual as tarefas 
sempre aparecem na última 
hora e são urgentes. Toda vez 
que sou questionado a respeito 
de produtividade no ambiente 
de trabalho, ressalto que não 
podemos criar uma empresa 
produtiva. 

O que podemos fazer é tornar 
as pessoas mais produtivas, 
juntas elas são capazes de 
formar uma equipe mais efi -
ciente e, consequentemente, 
tornar a empresa mais pro-
dutiva. Ou seja, precisamos 
aprender olhar para a base 
dos acontecimentos diários, 
só assim será possível ter um 
nível superior de performance. 
Para aqueles que sofrem com 
essa questão, selecionei cinco 
estratégias que vão ajudar a 
tornar as equipes mais produ-
tivas, confi ra:

1 - Clareza nos objetivos 

- A primeira grande ação para 
melhorar a performance da 
equipe é ter clareza dos objeti-
vos. A pessoa que não sabe por 
qual caminho seguir se perde, 
principalmente, na prioriza-
ção, tudo fi ca urgente e elas 
não sabem ao certo por qual 
caminho seguir. É preciso en-
tender claramente o que deve 
ser feito, por exemplo, qual é 
a entrega do dia, mês, semana 
ou até mesmo semestre. Só é 
possível defi nir prioridades 
quando temos em mente o que 
deve ser feito.

2 - Tenha indicadores - As 
pessoas gostam de saber que 
estão melhorando, por isso não 
basta ter metas. Esse é um dos 
grandes erros que as empresas 
cometem, pois elas criam ob-
jetivos, comunicam a equipe 
e depois não dão nenhum 
tipo de retorno em relação ao 
trabalho. Quando falamos de 
metas, estamos nos referindo a 
pequenos indicadores que vão 
mostrar se estamos próximos 
ou distante do objetivo. Uma 
dica é usar um Indicador-chave 
de Performance, conhecido 
por KPI (Key Performance 
Indicator), que pode ser criado 
com base no número de ven-

das que a empresa realiza, no 
volume de horas extras ou no 
progresso de um projeto ao 
longo da semana, de acordo 
com a necessidade de cada 
organização ou equipe. O im-
portante é ter um indicador 
que faça o time ver o que está 
acontecendo.  

3 - Tenha uma ferra-

menta de gestão - Busque 
uma ferramenta que auxilie 
na gestão das tarefas e que 
ajude a delegar de forma mais 
efi ciente. Ferramentas como o 
Neotriad, por exemplo, viabili-
zam a organização do trabalho, 
o que permite a discussão de 
prioridades reais e possibilita 
o mapeamento de indicadores.  
Ao visualizar tudo o que está 
acontecendo ao longo de um 
período, o gestor consegue 
ter mais liderança em suas 
mãos e, consequentemente, 
a performance da equipe 
melhora, pois os profi ssionais 
aprendem a gerenciar melhor 
suas atividades. 

4 - Crie padrões de co-

municação - Tenha padrões, 
seja para delegar tarefas 
internamente, para comuni-
car mudanças no projeto ou 
sempre que precisar acionar a 
equipe. Uma sugestão é ter um 
profi ssional responsável por 
delegar as tarefas da equipe, 
ele receberá as demandas e 
alocará na rotina do time. Des-
sa forma, com todas as tarefas 
em um ponto central, é possível 
facilitar a comunicação e o 
processo de gestão.

5 - Tenha uma estratégia 

para envolver sua equipe 

- Nesse sentido, é importante 
termos uma estratégia para 
ajudar as equipes a aprende-
rem com os erros e serem pa-
rabenizadas pelos acertos. As 
pessoas gostam de feedback, 
por isso, no momento que é 
identifi cado um erro é preciso 
conversar com o profi ssional e 
corrigi-lo, agora, quando está 
ele certo, é preciso parabenizar 
ou recompensar de alguma 
forma para que ele se sinta 
parte do processo.

Com as dicas em mãos, lem-
bre-se que não melhoramos a 
performance de uma equipe 
apenas com mudanças na 
empresa, só temos condições 
de fazer diferente no momen-
to que ajudamos as pessoas 
a serem mais produtivas em 
sua rotina.

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO da 

Triad PS. Ministra treinamentos e 
palestras para as maiores empresas 
do país e da Fortune 100. Autor dos 

livros: A Tríade do Tempo; Você, Dona 
do Seu Tempo; e Estou em Reunião, 
entre outros (www.triadps.com.br) e 

(www.maistempo.com.br).

Christian Barbosa (*)
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Beckham 
morará em 
‘palácio’ de 
US$200 milhões

O ex-jogador David Beckham 
e a estilista Victoria Beckham 
continuam apostando alto em 
seus lares. Segundo o jornal 
“Daily Star”, o casal está de olho 
no “palácio The Manor”, que 
tem 123 quartos e é avaliado em 
cerca de US$ 200 milhões.

Em estilo francês, a resi-
dência é considerada uma das 
mansões californianas mais 
caras. A última casa do casal 
foi colocada à venda por um 
preço de 40 milhões de euros 
porque era “muito pequena”. Já 
o novo lar da família Beckham 
terá, além das várias piscinas 
e quadra de tênis, um lugar 
para as criações da fashionista 
Victoria e um amplo espaço 
para os fi hos e amigos. 

Para a pequena Harper, um 
estúdio de dança e para Cruz, 
de 11 anos, um estúdio de gra-
vação, já que o menino lançou 
seu primeiro single “If everyday 
was christmas” (ANSA).

De acordo com a sua fu-
tura chefe de gabinete, 
a embaixadora brasileira 

Maria Luiza Ribeiro Viotti, 
Guterres está pronto para o 
desafi o porque passou os últi-
mos dez anos cuidando desse 
tema em outros organismos 
internacionais.

“Ele esteve por dez anos à 
frente do Alto Comissariado 
da ONU para Refugiados e 
vivenciou de muito perto a es-
calada do problema, visitando 
áreas de confl itos e campos de 
refugiados. Então, ele trará uma 
experiência própria, pessoal e 
uma vivência muito aguda do 
problema”, prevê. A embaixa-
dora disse ainda que Guterres 
focará sua gestão em promover 
as reformas internas necessá-
rias à ONU. Sobre a composição 
do Conselho de Segurança – no 
qual o Brasil pleiteia uma vaga 
há anos –, ela diz que a questão 
é complexa.

“A ideia de que o Conselho 
precisa ser reformado vem 
ganhando cada vez maior acei-

Embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti, chefe de gabinete do 

novo secretário-geral da ONU, António Guterres.

Pesquisa feita pela Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) mostra variação de 
até 3.108% em preços de órte-
ses e próteses. O levantamento 
avaliou os preços pagos por 
operadoras de planos de saúde 
por dois grupos de dispositivos 
implantáveis, usados para me-
lhorar a circulação sanguínea 
arterial: a endoprótese vascu-
lar e os stents farmacológicos. 
Os resultados da pesquisa 
inédita revelam a variação de 
custos entre os estados do país 
e as formas de aquisição.

A variação entre os valores 
de comercialização é esperada, 
considerando aspectos como 
transporte, armazenamento, 
tributação e poder de negocia-
ção, por exemplo. No entanto, 
os níveis observados de varia-
ção de preços no mercado de 
dispositivos médicos implan-
táveis “alcançam proporções 
extremamente elevadas, o que 
pode estar associado a condutas 
antiéticas, anticoncorrenciais 
ou ilegais”, diz o relatório.

A maior variação foi regis-
trada na aquisição do produto 
Resolute Integrity, um stent 
coronário com Eluição Zotaro-
limus, adquirido em hospitais 
de duas regiões distintas. A 

Preços no mercado de dispositivos médicos implantáveis são 

altíssimos.

Suspeito de atentado 
em Berlim havia sido 
preso em junho

O tunisiano suspeito de ter 
cometido o atentado terrorista 
contra um mercado de Natal em 
Berlim, havia sido preso pelas au-
toridades de Nordrhein-Vestfalia, 
informou o secretário do Interior 
da região alemã, Ralf Jäger. Anis A. 
foi interrogado por ser suspeito de 
preparar um “ato violento contra 
o Estado”, mas foi liberado dias 
depois. A polícia regional “tinha 
aberto uma investigação” contra o 
jovem e o caso “foi conduzido por 
autoridades em Berlim”.

Jäger disse ainda que, com as 
informações que tem, o tunisia-
no foi morar recentemente em 
Nordrhein-Vestfalia e que as “au-
toridades de segurança trocaram 
informações sobre ele, no centro 
de defesa contra o terrorismo, 
pela última vez em novembro de 
2016”. O representante da região 
de Nordrhein-Vestfalia informou 
ainda que só ontem (21) chegaram 
os documentos para a expulsão de 
Anis A.. O jovem teve seu pedido 
de asilo negado pelo governo ale-
mão em junho deste ano, mas pela 
falta de documentação, o governo 
tunisiano não aceitou a extradição 
imediata.

O alemão afi rmou ainda “que 
desde fevereiro, Anis A. morava a 
maior parte do tempo em Berlim” 
e que ele “não tinha documentos 
válidos” que comprovassem que ele 
era cidadão da Tunísia. No cami-
nhão, as autoridades encontraram 
um documento com o nome do 
homem em que estava certifi cado 
o atraso para sua expulsão e o seu 
status de “tolerado” (ANSA).

O verão começou ontem (21), 
às 8h44 (horário de verão) no 
Hemisfério Sul e termina no dia 
20 de março. A previsão é de 
que as temperaturas sejam mais 
amenas do que as registradas 
no verão passado, quando o 
fenômeno El Niño provocou um 
aumento nas temperaturas e 
nas chuvas em algumas regiões. 
“No ano passado, tivemos um 
dos fenômenos El Niño mais 
fortes da história. Então, se 
formos comparar com o ano 
passado, provavelmente este 
ano o verão não vai ser tão 
quente como no ano passado, 
porque o El Niño tem como 
característica aumentar a tem-
peratura no Brasil”, explica a 
climatologista do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC), Renata 
Tedeschi.

Segundo ela, nas regiões 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul, 
a temperatura deve fi car den-
tro da média histórica. Nas 
regiões Norte e Nordeste, as 
temperaturas devem ficar 
dentro da média acima desse 
valor. O verão deste ano deve 
ser de chuvas abaixo da média 
histórica na Região Nordeste, 

As temperaturas serão mais amenas do que

as registradas no verão passado.
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ONU: chefe de gabinete diz 
que refugiados e reformas 
internas serão prioridade

A crise dos refugiados da Síria é uma das grandes preocupações a ser enfrentada pelo novo secretário-
geral da ONU, António Guterres, que ocupará o cargo a partir de 1º de janeiro

é uma vitória, mas a imple-
mentação das medidas para 
conter o aquecimento global 
vai depender do empenho 
de cada país. “Foi um acordo 
importante porque denota a 
conscientização dos países 
para enfrentar o aquecimento 
global e a mudança climática”, 
afi rma. “É importante que o 
nível de atenção da sociedade 
e da imprensa se mantenha 
elevado”, destaca.

Maria Luiza Ribeiro Viotti 
é uma das três mulheres 
indicadas por Guterres para 
ocupar postos de comando 
em sua equipe. As outras 
duas são a ministra do Meio 
Ambiente da Nigéria, Amina 
Mohammed, que será a nova 
sub-secretária geral; e a co-
reana Kyung-wha Kang, que 
será assessora para assuntos 
políticos do novo secretário-
geral. Para a embaixadora 
brasileira, a representação 
feminina em postos de desta-
que tem crescido, mas ainda 
não é sufi ciente (ABr).

tação e há uma convicção dos 
países-membros de que a refor-
ma é necessária para tornar o 
conselho mais de acordo com 
a realidade política internacio-
nal hoje. Mas é uma questão 
complexa porque é necessário 
reformar a Carta da ONU e, para 
isso, precida da aprovação de 
dois terços dos países-membros 

e dos cinco membros perma-
nentes”, afi rma.

O desenvolvimento susten-
tável e a atenção às mudanças 
climáticas também são pautas 
que estarão no foco do novo 
secretário-geral. Segundo ela, 
o fato de o Acordo de Paris 
ter sido aprovado e ratifi cado 
pelos países em tempo recorde 

Preços de órteses e próteses 
podem variar mais de 3.000%

diferença de valores chegou 
a 3.108%. Outro item com va-
riação considerada abusiva é o 
Sistema de Stent Coronário de 
Cromo e Platina com Eluição de 
Everolimus, cuja diferença no 
preço atingiu 1.816,67%. Para 
as comparações, foram consi-
derados os diferentes estados 
do país e a forma de aquisição 
dos produtos - se no hospital 
ou direto do fornecedor.

Dados da ANS mostram que o 
mercado nacional de produtos 
médicos movimentou R$ 19,7 
bilhões em 2014, dos quais R$ 
4 bilhões (cerca de 20%) com 

Dispositivos Médicos Implan-
táveis. O maior faturamento 
no setor de saúde no Brasil 
se refere a equipamentos - a 
categoria DMI obteve a maior 
taxa de crescimento. No perí-
odo entre 2007 e 2014, o au-
mento registrado foi de 249%. 
Pesquisa feita pela agência 
em 2012, nas cinco maiores 
operadoras de planos privados 
de saúde em cada modalidade, 
revelou que cerca de 10% do 
total das despesas assisten-
ciais referiam-se a gastos com 
órteses, próteses e materiais 
especiais (ABr).

Verão deste ano será menos 
quente do que no ano passado

principalmente no semi-árido 
nordestino. Isso por causa 
do aquecimento das águas 
do Atlântico Tropical Norte, 
que afetam a precipitação do 
Nordeste, ocasionando menos 
chuvas na região. 

Na Região Norte, a previsão 
é de que a precipitação seja 
dentro da média histórica, 
com leve tendência a ter uma 
estiagem. Para a Região Sul, a 
previsão é de que a chuva seja 
de normal a levemente acima 

do normal. “Em grande parte, 
a chuva fi cará dentro da média 
histórica”, avalia. Para as regi-
ões Centro-Oeste e Sudeste, 
ainda não há uma previsão 
sobre as precipitações no ve-
rão. “Porém, janeiro fevereiro 
e março fazem parte da estação 
chuvosa nessas duas regiões. 
Consequentemente, espera-se 
chuva, mas não sabemos prever 
se ela estará acima ou abaixo da 
média histórica”, diz Tedeschi 
(ABr).
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Imposto alto do material 
escolar é um crime
contra a educação

As reformas 

previdenciária e 

trabalhista, as mais 

avançadas na agenda de 

prioridades do Governo 

Federal, são importantes 

e necessárias

É premente a reforma 
tributária, pois o nosso 
arcaico e oneroso siste-

ma de impostos desestimula a 
produção e os investimentos, 
reduz a competitividade de 
nossos produtos, diminui a 
rentabilidade das empresas 
e afeta de modo direto as fa-
mílias. Exemplo emblemático 
do problema é o período de 
volta às aulas, no qual a com-
pra do material escolar para 
o novo ano letivo é um fator 
com impacto signifi cativo no 
orçamento de grande parte 
das famílias brasileiras. 

Acontece que, em média, 
esses produtos são tributados 
com alíquotas superiores a 
40%, que os encarecem muito. 
Em anos nos quais surgem 
fatos circunstanciais que 
também pressionam os custos, 
como a majoração de 24% do 
papel em 2016, os preços so-
bem muito para os fabricantes 
e os consumidores e os ônus 
são graves para a sociedade. 
Na volta às aulas, a somatória 
de todos esses fatores deverá 
ter impacto de 5% a 10% no 
valor fi nal de produtos como 
cadernos, fi chários e agendas, 
a serem comprados pelas 
famílias para o ano letivo de 
2017. 

Com uma carga tributária 
média de 40%, qualquer inci-
dente de percurso na cadeia 
produtiva, como um reajuste 
anômalo de matérias-primas 
e insumos, acaba tendo um 
impacto maior na formação de 
preços. Esse problema tão sen-
sível para as famílias no período 
de volta às aulas mostra com 
clareza como o nosso perverso 
sistema tributário interfere 
de modo direto no bolso dos 
brasileiros, limitando o poder 

de compra da população e, 
portanto, a dinâmica de toda 
a economia. 

O Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação 
(IBPT) revela que os materiais 
escolares são taxados em até 
47%, como no caso das cane-
tas. Itens como apontador e 
a borracha têm alíquota de 
43%; caderno universitário 
e lápis, 35%. Tais alíquotas, 
considerando que a educação é 
fator condicionante à inclusão 
social, ascensão econômica das 
pessoas e ao desenvolvimento, 
são um crime contra o Brasil 
e seu povo.    

No caso específi co dos arti-
gos escolares, medida efi caz 
para reduzir o impacto da 
tributação no preço fi nal seria 
a aprovação do projeto que 
prevê isenção de IPI e alíquota 
zero de PIS/Cofi ns para esses 
produtos. A matéria foi votada 
há sete anos no Senado, mas, 
inexplicavelmente, segue em-
perrada na Câmara. Mais efi -
ciente é a PEC 24/2014, parada 
no Senado há dois anos, que 
altera o artigo 150 da Consti-
tuição, instituindo a imunidade 
dos impostos incidentes sobre 
materiais escolares.

Para os brasileiros, seria mui-
to benéfi ca a aprovação de leis 
específi cas que garantissem 
a imunidade ou, pelo menos, 
reduzissem as alíquotas dos 
artigos escolares. Melhor ainda 
seria uma reforma tributária 
ampla e profunda, culminando 
em um sistema que desestimu-
lasse a sonegação, desonerasse 
a produção, deixasse de taxar 
investimentos e levasse em 
conta as prioridades nacionais, 
como o ensino, no qual conti-
nuamos devendo qualidade a 
milhões de crianças e jovens.

(*) - Economista pela FAAP e MBA 
pela Duke University, é presidente 

da Associação Brasileira dos 
Fabricantes e Importadores de 

Artigos Escolares e de Escritório 
(ABFIAE) e diretor titular

do CIESP Bauru.

Rubens F. Passos (*)

A - Bebês da Virada do Ano 
Bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h00 e 2h00 do dia 
1º de janeiro de 2017 vão receber, gratuitamente, um plano de previdência 
da Icatu Seguros com R$ 2.017,00 investidos. A ação traz uma novidade: 
um dos pais do bebê da virada receberá um seguro de acidentes pessoais 
com cobertura de morte, invalidez e despesas médico-hospitalares por 
um ano. Não é sorteio e não precisa de cadastro prévio. Para participar, 
a família deverá entrar em contato com a Icatu Seguros e apresentar 
a documentação solicitada. Caso um dos pais do bebê da virada já seja 
cliente da seguradora, a criança receberá o prêmio em dobro, ou seja, 
R$ 4.034,00. Saiba mais em (www.bebesdavirada.com.br).

B - Pós em Odontologia
Quem busca se especializar em um dos muitos ramos da carreira de 
cirurgião-dentista vai gostar de saber que as inscrições da pós-graduação 
da FAOA – Faculdade de Odontologia da APCD já estão abertas. Os 
cursos de Prótese Dentária, Implantodontia, Endodontia, Ortodontia e 
Odontopediatria já estão com inscrições abertas para o início de 2017. 
O aluno poderá adequar a frequência ao curso de pós-graduação com 
sua rotina, já que as turmas têm aulas semanais, quinzenais e mensais. 
A instituição conta com equipamentos digitalizados, sala de informáti-
ca, de anatomia e de microscopia operatória. Mais informações: (www.
faoa.edu.br).

C - Brasileiro de Snipe
Pela primeira vez na história a classe Snipe vai disputar um Campeonato 
Brasileiro em Ilhabela. Conhecida como a Capital da Vela, a cidade está 
acostumada a receber velejadores de todos os cantos do mundo e agora 
receberá a fl otilha mais eclética do país, em um evento que certamente 
fi cará na memória dos participantes. A competição acontece entre os dias 
20 e 27 de janeiro. A sede da competição será a Escola de Vela Lars Grael. 
Estão previstos happy hours e, claro, a tradicional Canoa de Cerveja. Dez 
regatas estão programadas, sendo duas por dia. As inscrições já estão 
abertas neste link: (https://goo.gl/forms/HYKr5HMV8qjzPcYA3).

D - Diálogo Anglo-Brasileiro
Em sua recente visita ao Brasil, o Ministro de Comércio e Investimento 
do Governo Britânico, Liam Fox, anunciou a crição do Diálogo Empre-
sarial Anglo-Brasileiro, que tem por objetivo estabelecer um fórum de 
negócios bilateral para abordar questões comerciais e políticas que 
afetem empresas britânicas e brasileiras em seus respectivos mercados 
e elevá-las ao mais alto nível dos governos. As empresas participantes 
serão responsáveis ??por produzir recomendações construtivas para 
abordar questões comerciais entre Brasil e Reino Unido, com o objetivo 
de aumentar as exportações e o investimento entre os dois países. Outras 
informações em: (https://www.gov.uk/government/people/liam-fox).

E - Jornalismo Carnavalesco
As Faculdades Integradas Hélio Alonso (Campus Botafogo – Rua Muniz 
Barreto, 51) promovem, a partir de 11 de janeiro, o curso de extensão 
Laboratório de Jornalismo Carnavalesco,  com  60 horas de duração. 
Os alunos terão contato direto com os ensaios das escolas de samba e 
terão a oportunidade de vivenciar o clima da Marquês de Sapucaí, como 

se fossem integrantes da equipe do site Carnavalesco. Paralelamente, 
eles vão produzir reportagens como em uma cobertura profi ssional. O 
curso é aberto a pessoas que tenham o ensino médio e as inscrições 
devem ser feitas pelo site (http://bit.ly/2glBzNa).

F - Temporada de Réveillon 
Pelo oitavo ano consecutivo em Trancoso, a agência Haute, que tem 
como missão transformar eventos em plataformas de relacionamento, 
promove diversas festas e ativações em todo o Quadrado – cartão postal 
da cidade – de 26 de dezembro a 3 de janeiro. Para este ano, as novidades 
começam já no dia 25, antes mesmo de chegar em Trancoso. Em parceria 
com a GOL - Linhas Aéreas, a Haute criou o Haute Air, seu próprio voo 
que vai decolar de São Paulo rumo à Porto Seguro, com direito a serviços 
exclusivos, open bar a bordo ao som de Guga Guizelini, além de diversas 
ativações das marcas John John, Beefeater e tônica Fever-Tree. Outras 
informações estão no site (www.haute.com.br). 

G - Negócios Digitais
O Mercado Livre, empresa de tecnologia para o e-commerce, acaba de 
lançar o Mercado Livre Insights - sua mais nova plataforma de conteúdo. 
A ideia é compartilhar toda expertise da companhia por meio de um site 
com muita informação, dicas e ideias para inspirar negócios digitais. A 
proposta é realmente estimular o empreendedor a repensar e reinventar 
sua operação comercial, criando novas possibilidades e oportunidades. 
O Insights é dividido em quatro seções: Empreendedorismo Digital, 
Gestão de Negócios e Consumo Moderno, e InsightPlus. O site também 
reunirá pesquisas e artigos de executivos. Acesse: (http://insights.
mercadolivre.com.br/home).

H - 100 Milhões de MWh 
A Itaipu Binacional é a primeira hidrelétrica do mundo a gerar, em 
menos de um ano, 100 milhões de megawatts-hora (MWh). A marca foi 
alcançada na última terça-feira (20), às 23h16m. O volume de energia 
gerada de janeiro até agora é 33% superior ao previsto no Tratado de 
Itaipu, que estabeleceu como produção garantida 75 milhões de MWh 
anuais. Depois de 32 anos e sete meses de sua entrada em operação, 
Itaipu vive o auge da produção e produtividade, com o máximo de 
aproveitamento dos recursos hídricos. Este ano, a produção de Itaipu 
foi sufi ciente para atender nada menos que 18% de todo o mercado 
brasileiro de eletricidade e 82% do mercado paraguaio.

I - Professores no Japão
Professores da rede interessados em aprofundar os conhecimentos 
na área da educação podem se inscrever para bolsas de treinamento 
oferecidos pelo Consulado Geral do Japão. São cursos nas áreas de admi-
nistração escolar, método educacional, estudo de disciplinas específi cas 
(matemática, física, química e educação física) e atividades práticas 
escolares. O candidato deve ter 34 anos completos até o dia 1º de abril, 
curso de nível superior ou magistério, pelo menos 5 anos na função de 
professor de Ensino Fundamental ou Médio ou na área administrativa 
escolar e ter fl uência em língua inglesa ou japonesa. Inscrições, entre 
janeiro e fevereiro, devem ser feitas presencialmente no Consulado 
Geral do Japão ou via correio.

J - Roteiro a Partir do DNA  
A Teresa Perez Tours lança novo projeto que oferece aos clientes uma 
proposta pioneira de experiência em viagem. O Projeto Raízes aposta na 
criação de roteiros personalizados a partir do DNA - ou seja, nas regiões 
ao redor do mundo em que o cliente possui origens ancestrais. O exame 
de Ancestralidade Global consegue identifi car as regiões do mundo 
onde se encontram populações com o código genético semelhante ao do 
viajante. Com base no resultado, será desenhado um roteiro específi co 
para cada cliente, focado em destinos que revelem, com experiências 
reais em uma viagem, as raízes que compõem suas heranças históricas 
e culturais. Saiba mais em (www.teresaperez.com.br).

K - Aprova Rápido
Um projeto apresentado pelo prefeito eleito de São Paulo, João Dória 
Jr., promete ser mais um passo para reaquecer este importante setor 
da economia. Batizado Aprova Rápido, a iniciativa prevê desburocra-
tizar a obtenção de licenciamento para os novos empreendimentos 
imobiliários na capital paulista, tanto os residenciais como comerciais 
de diversos portes, como forma de fomentar o mercado da construção 
civil. A ideia é que haja um serviço especializado e que o empresário 
tenha o deferimento ou indeferimento do projeto em até 30 dias. O 
serviço fi cará subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da 
Prefeitura de São Paulo.

L - Controle de Pragas
A Fapesp e a Koppert do Brasil Sistemas Biológicos, empresa holandesa 
de controle biológico de pragas na agricultura, anunciaram um acordo de 
cooperação para pesquisas, com foco no desenvolvimento de produtos 
que garantam o controle de pragas e doenças em diferentes culturas 
agrícolas, por meio do controle biológico. O acordo é o primeiro assinado 
pela Fundação voltado exclusivamente aos temas relacionados ao apri-
moramento do controle biológico na produção agrícola. Esse também 
é o foco de atuação da Koppert no Brasil, que atualmente mantém em 
sua sede, em Piracicaba, um departamento próprio de Pesquisa e De-
senvolvimento, onde uma equipe de pesquisadores busca aperfeiçoar 
tecnologias de controle biológico para a agricultura tropical. Veja mais 
em (www.koppert.com.br).

M - Indústria Gastronômica
A Leve e Pronto, empresa de alimentos congelados saudáveis com toque 
caseiro, acaba de receber o Prêmio “Top Qualidade Brasil”, reconhecido 
como instrumento de marketing sociocultural e importante diferencial 
junto à iniciativa privada. Concedido pelo Centro de Integração Cultural 
e Empresarial de São Paulo, o prêmio reconhece o comprometimento 
da empresa em relação à qualidade em suas ações no desenvolvimento 
sustentável com responsabilidade social. A equipe de nutricionistas e 
chef’s especializados da empresa elabora cardápios que atendem às di-
versas necessidades, desde as dos vegetarianos, até as dos que optam por 
massas, cremes, levam um estilo de vida fi tness ou possuem intolerância 
à lactose. Saibba mais em (www.leveepronto.com.br).

N - Mr. Beer no Centro
A Mr. Beer, pioneira e maior rede de franquias de cervejas especiais do 
país, agora também está presente no Shopping Light, no centro de São 
Paulo.  Na loja, os clientes podem experimentar chopes e cervejas especiais 
de vários países, além de petiscos que harmonizam com a bebida. Tudo 
isso em um ambiente agradável, com mesas e cadeiras junto à praça de 
alimentação, ideal para grandes turmas. Além da grande variedade de 
rótulos, a loja também conta diversas opções de acessórios relaciona-
dos ao mundo cervejeiro e kits de diversas marcas que são ótimos para 
presentear. Saiba mais em (www.mrbeercervejas.com.br).

A - Bebês da Virada do Ano 
Bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h00 e 2h00 do dia 

se fossem integrantes da equipe do site Carnavalesco. Paralelamente,
eles vão produzir reportagens como em uma cobertura profi ssional. O
curso é aberto a pessoas que tenham o ensino médio e as inscrições

A prévia da infl ação ofi cial, 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo – 15 (IPCA-15), fechou o 
ano com taxa de 6,58%. A taxa, 
divulgada ontem (21) pelo 
IBGE, é inferior à observada 
pelo IPCA-15 do ano passado 
(10,71%) e está próxima do 
teto da meta de infl ação do 
governo federal, que é 6,5%. 
Considerando-se apenas o 
mês de dezembro, o IPCA-
15 fi cou em 0,19%, abaixo 
do 0,26% de novembro e do 
1,18% de dezembro do ano 
passado. Esta é a menor taxa 
do IPCA-15 para meses de 
dezembro desde 1998.

Os alimentos e bebidas con-
tinuaram registrando defl ação 
(queda de preços) em de-
zembro: -0,18%. No trimestre 
encerrado em dezembro, esse 
grupo de despesas acumulou 
uma defl ação de 0,49%. Ainda 
assim, no acumulado de 2016, 
os alimentos e bebidas regis-

Os alimentos e bebidas continuaram registrando defl ação.

Encomendado ao ex-
economista-chefe da 
Febraban, Roberto Luis 

Troster, o estudo mostra que as 
medidas econômicas anuncia-
das pelo Governo na última se-
mana não atendem plenamente 
a real situação do país, trazendo 
consequências positivas so-
mente a longo prazo.

A problemática começa com 
a ausência do parecer correto 
sobre a crise. Conforme o estudo 
aponta, o Brasil está em uma 
crise de crédito. Um processo 
em que o encolhimento e o en-
carecimento da oferta de crédito 
se refl etem em menos estoques e 
menos atividades das empresas. 
Para a reversão do quadro, fo-
ram construídas cinco medidas 
que impactarão na retomada da 

É necessária uma transformação do modelo econômico existente.

Taxa de desemprego 
caiu em São Paulo

A taxa de desemprego na re-
gião metropolitana de São Paulo 
apresentou queda, ao passar de 
17,2% em outubro para 16,8% 
em novembro. A informação é 
da pesquisa feita todos os meses 
pela Fundação Seade e o Dieese. 
O contingente de desempregados 
foi calculado em 1,869 milhão de 
pessoas, 41 mil a menos do que 
no mês anterior. Esse número é 
decorrente da elevação do nível 
de ocupação, com a geração de 
65 mil postos de trabalho (0,7%), 
e da População Economicamente 
Ativa (PEA), que registrou 24 mil 
pessoas entrando no mercado de 
trabalho, o que equivale a 0,2%.

Os dados mostram também que 
em novembro o nível de ocupação 
aumentou 0,7% e o contingente de 
ocupados foi estimado em 9,257 
milhões de pessoas. O resultado 
foi em função de aumentos de 
empregados nas áreas de Serviços 
(1,7%, ou geração de 94 mil pos-
tos de trabalho), da Indústria de 
Transformação (1,4%, ou 19 mil) 
e da Construção (0,6%, ou 4 mil), 
além da redução no Comércio e 
Reparação de Veículos Automo-
tores e Motocicletas (-2,1%, ou 
eliminação de 35 mil postos de 
trabalho) (ABr).
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Simpi elaborou um diagnóstico 
para o Brasil sair da crise

Com base em três anos de pesquisas sobre o mercado empresarial, o Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria do Estado de São Paulo (Simpi) elaborou um diagnóstico de ações necessárias para que o 
Brasil saia da crise

para diminuir o índice de nega-
tivados: todas as dívidas teriam 
o prazo estendido para 30 meses 
e as taxas de juros seriam re-
duzidas para 2% ao mês, para 
pessoas jurídicas, e 3% ao mês, 
para pessoas físicas.

O quarto item é a mudança 
de paradigma do Sistema Fi-
nanceiro Nacional, na qual o 
sistema deve continuar sólido 
e rentável, mas pode alongar 
os prazos e se tornar estável, 
efi ciente, inclusivo, inovador 
e global. Por fi m, é necessária 
uma transformação do modelo 
econômico existente, com uma 
reforma extensa nos princi-
pais fatores nacionais, como 
agências regulamentadoras, 
concessões, dívidas públicas, 
entre outros.

economia nacional. 
A primeira é a redução de 

custos, principalmente as 
taxas de IOF e os depósitos 
compulsórios. A segunda ação 
é uma reforma da tributação de 
aplicações, já que a estrutura 
de captações do Sistema Fi-

nanceiro Nacional é antiquada 
e corresponde à época de alta 
infl ação, necessitando de atua-
lização conforme a situação 
financeira atual do país. O 
terceiro tópico é uma reestru-
turação de dívidas com bancos, 
apresentando prazos acessíveis 

Prévia da infl ação ofi cial 
fecha o ano em 6,58%

traram uma alta de preços de 
9,15%, de acordo com a prévia 
da infl ação ofi cial. De acordo 
com a prévia da infl ação ofi cial, 
a maior alta de preços em 2016 
foi observada no grupo de saúde 
e cuidados pessoais, que teve 
infl ação de 11,16%. 

Outros grupos com taxa acima 
da média do IPCA-15 foram edu-
cação (8,96%) e despesas pesso-

ais (7,93%). Os demais grupos 
de despesa tiveram as seguintes 
taxas acumuladas no ano: 
habitação (3,38%), artigos de 
residência (3,78%), vestuário 
(3,94%), transportes (4,31%) 
e comunicação (1,33%). O 
IPCA-15 é calculado com base 
em preços coletados entre os 
dias 15 do mês anterior e 15 do 
mês de referência (ABr).
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ou ligue para 3106-4171

Números do Pisa 

de 2015 são ruins, 

mas os instrumentos 

de avaliação são 

insufi cientes

Décadas atrás, o edu-
cador Anísio Teixeira 
constatava que, no 

Brasil, muito se falou e pou-
co se realizou em termos de 
Educação em todos os níveis. 
Mesmo os avanços inegáveis e 
signifi cativos da última década 
não conseguiram preencher a 
histórica lacuna educacional 
do país. E agora, com a feroz 
contraofensiva neoliberal des-
fechada pela agenda do gover-
no golpista, a situação tende a 
se agravar cada vez mais. 

Esse cenário catastrófico 
pode ser constatado pelos re-
sultados obtidos na avaliação 
do Pisa (Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos, 
na sigla em inglês) de 2015. 
Dois aspectos desses resulta-
dos merecem nossa atenção. 
Considerando-se os números 
apresentados, constatamos 
que o Brasil está entre os 
piores países no ranking de 
desempenho dos alunos em 
ciências, leitura e matemáti-
ca. A prova foi aplicada pelo 
Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira) para 
23.141 alunos de 841 escolas, 
que correspondem a 73% dos 
estudantes de 15 anos.

Minha percepção é a de que 
os resultados dos próximos 
anos devem ser ainda piores. 
Se pensarmos que a previsão 
de investimentos em educa-
ção nos próximos 20 anos é 
gastar menos R$ 70 bilhões 
em educação, seja por conta 
dos royalties de petróleo, seja 
em razão do teto de gastos, o 
cenário deve se agravar ainda 
mais. É evidente que o dinheiro 
não traz a solução, mas a falta 
de investimento gera mais 
problemas ainda.

A avaliação internacional 
é realizada a cada três anos 
pela OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico) e traça uma 
comparação com o resultado 
de 70 países. A média mundial 
das pontuações foi de 493, 493 
e 490, em ciências, leitura e 
matemática, respectivamente. 
O Brasil fi cou muito abaixo, 
pontuando 401, 401 e 377, 
sendo que em matemática o 
país foi o último no ranking da 
América Latina. Além disso, 
grande parte dos estudantes 
brasileiros não alcançou a mé-

dia necessária de conhecimen-
to para exercer uma cidadania 
plena: em matemática, 70% 
fi caram abaixo; em ciências, 
56%; e em leitura, 51%.

Há que se considerar, no en-
tanto, que os atuais instrumen-
tos de avaliação de grandes 
contingentes de alunos têm 
produzido diagnósticos ex-
traídos, na maioria das vezes, 
unicamente do desempenho 
de estudantes diante de provas 
de verifi cação de profi ciência. 
Ainda que tais instrumentos 
sejam inevitáveis, segura-
mente são insufi cientes para 
diagnosticar com profundi-
dade problemas tão densos e 
que expressam números tão 
alarmantes.

Ou seja, o Brasil apresenta 
números inexpressivos em 
avaliações como as do PISA, 
mas ao mesmo tempo vale-
se desses instrumentos para 
refl etir sobre suas estruturas 
educacionais. Em provas 
como essa os conteúdos são 
pensados de forma natural 
e a-histórica e a aferição de 
desempenho supõe que as re-
lações com o saber são univer-
sais, cabendo a cada governo 
simplesmente aferir.

O PISA tornou-se referência 
de avaliação comparada, mas 
esses processos que comparam 
profi ciência em matemática, 
leitura etc., pouco ou nada 
se aproximaram do chão da 
escola, onde se dá o trabalho 
docente e onde seguramente a 
observação das desigualdades 
e das diversidades tem muito 
a acrescentar ao trabalho dos 
que pretendem entender a 
sufi ciência ou insufi ciência de 
conhecimento em qualquer 
disciplina.

A distância em relação ao 
chão da escola torna o pro-
fessor o “elemento ausente” 
em todos esses processos e, 
sendo assim, a avaliação deixa 
de ser parte do ato pedagó-
gico para ser, mais uma vez, 
aquilo que chega ao fi nal sem 
contar com todos os sujeitos 
do processo. Temos números 
catastrófi cos, sem dúvida. Mas 
também temos, como vimos, 
instrumentos insufi cientes de 
avaliação. 

Além da ausência do profes-
sor nessas avaliações, há que se 
verifi car se esses instrumentos 
não levam em conta apenas a 
qualifi cação da mão de obra 
para o mercado, não a educa-
ção cidadã.

(*) - É presidente da Fundação 
PoliSaber e Diretor Executivo

do Cursinho da Poli.

Gilberto Alvarez Giusepone Jr (*)

Educação: um 
cenário catastrófi co?

Os deputados estaduais do 
Rio Grande do Sul aprovaram na 
madrugada de ontem (21) dois 
projetos do governo do estado 
que extinguem oito fundações 
gaúchas. Cerca de 1,2 mil ser-
vidores, regidos pelo regime da 
CLT, devem ser demitidos. Pela 
proposta, durante o processo de 
extinção, os empregados dessas 
fundações deverão ter seus con-
tratos de trabalho rescindidos, 
no prazo de até 180 dias, com 
pagamento das respectivas 
verbas rescisórias.

Com a decisão, foram extintas 
a Fundação Zoobotânica, a Fun-
dação de Ciência e Tecnologia, 
a Fundação de Economia e Es-
tatística, a Fundação Piratini, a 
Fundação de Desenvolvimento 
e Recursos Humanos, a Funda-
ção Estadual de Planejamento 
Metropolitano e Regional, a 
Fundação Instituto Gaúcho de 
Tradição e Folclore e a Fun-
dação Estadual de Pesquisa 

Agropecuária. Essas extinções 
fazem parte do Plano de Moder-
nização do Estado, encaminha-
do em novembro pelo executivo 
estadual para tentar sanar as 
difi culdades fi nanceiras. 

Segundo o governo do estado, 
os serviços e as atividades des-
ses órgãos serão incorporados 
por secretarias ou absorvidos 
pelo mercado, permitindo 
uma economia de R$ 120 mi-
lhões por ano. O Sindicato dos 
Empregados em Empresas 
de Pesquisas e de Fundações 
(Semapi) considera que as 
razões econômicas e políticas 
apresentadas pelo governo 
para extinguir as fundações não 
se sustentam. “Não é crise, é 
projeto de governo. São tempos 
escuros os que temos pela fren-
te, mas nada vai nos impedir de 
sempre buscar o melhor para os 
trabalhadores e trabalhadoras e 
para a sociedade gaúcha”, diz a 
entidade, em nota (ABr).

Deputada Regina Becker chora ao defender

Fundação Zoobotânica.

A região Nordeste é a que 
mais sofre com a crise eco-
nômica do país deixada como 
herança pelo governo Dilma 
Rousseff. A seca intensa já 
dura cinco anos e fez com que 
os produtores de alimentos 
fechem as lojas, o que eleva o 
preço dos produtos ainda mais 
em relação a outras regiões 
do território nacional. Um 
dos símbolos do crescimento 
do Brasil na década passada, 
o Nordeste também padece 
com a queda na arrecadação 
das prefeituras, que são os 
maiores empregadores dos 
Estados nordestinos. 

Para o deputado Raimundo 
Gomes de Matos (PSDB-CE), o 
Nordeste vive as consequências 
por ter sido esquecido pelos 
governos do PT. “O Nordeste, 
mais uma vez, vem sofrendo 
as consequências do desgo-
verno da ex-presidente Dilma. 
Anunciaram muitas obras e po-
litizaram várias ações que não 
se concretizaram, tudo isso em 
virtude da falta de compromisso 
e transparência da Dilma e do 
Lula”, lamentou.

O Nordeste tem enfrentado 
uma seca prolongada que 

Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE).

O deputado federal Roberto 
de Lucena (PV-SP) apresentou 
projeto que regulamenta o exer-
cício da profi ssão de gerontólogo. 
“O aumento da população acima 
de sessenta anos demandará um 
número expressivo de profi s-
sionais altamente capacitados 
para compreender o processo 
de envelhecimento, promover 
e gerenciar novos espaços e 
serviços”, explica o parlamentar, 
que também é presidente da Co-
missão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa da Câmara.

Atualmente, o Brasil conta com 
27,9 milhões de pessoas com 
60 anos ou mais de idade, este 
número já representa 13,7% da 
população total, segundo dados 
do IBGE, e as projeções para 
o ano de 2025 é de mais de 32 
milhões pessoas com idade acima 
de 60 anos, representando 15% 
da população. A expectativa de 
vida do brasileiro passou de 62,5 
anos em 1980 para 70,4 anos em 
2000 e 75,2 anos em 2014.

O projeto restringe o exercício 
da profi ssão a pessoas diploma-

Gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento 

humano nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais.

Em café da manhã com 
jornalistas, ele decla-
rou que esse será o 

principal item da agenda do 
governo no próximo ano. “A 
priorização é fundamental em 
qualquer atividade, inclusive 
na atividade legislativa, não há 
dúvida. A prioridade número 
um, certamente, é a reforma 
da Previdência”. 

Ele também destacou as 
medidas microeconômicas que 
pretendem aumentar a produ-
tividade do país, as mudanças 
tecnológicas que facilitam a 
vida dos cidadãos e das em-
presas, como a simplifi cação 
do pagamento de impostos e de 
obrigações trabalhistas. “O go-
verno federal não está de mãos 
atadas. Tem adotado ações po-
sitivas para o crescimento. Esse 
governo não adotará praticas 
artifi cialistas, que levaram a 
grandes fracassos no passado. 
Não há ideias iluminadas para 
a economia comece a crescer 
rapidamente. A economia tem 
sua dinâmica”, enfatizou.

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Guerreiro/Ag.ALRS
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Reforma da Previdência 
é prioridade para 

governo no próximo ano
Após a aprovação do teto para os gastos públicos, as mudanças na Previdência Social passam a ser 
prioridade do governo em 2017, disse ontem (21) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles

Dívida dos estados

Em relação ao projeto que 
cria condições especiais de 
renegociação para os estados 
mais afetados pela crise eco-
nômica, Meirelles minimizou 
a derrota na votação e disse 
que as contrapartidas derru-
badas pelos deputados serão 
mantidas nas negociações 
individuais com os estados 

que pedirem socorro.
“Os estados terão de apre-

sentar as condições a serem 
aprovados pelo governo. Se 
não cumprirem, serão excluí-
dos [do programa]. O projeto 
mantém o essencial porque 
os estados terão de fazer os 
ajustes para serem aprovados 
pelo Ministério da Fazenda e 
homologados pelo presidente 

Michel Temer”, declarou.
No balanço de fi m de ano, 

o ministro destacou ainda os 
esforços do Banco Central (BC) 
para reduzir a infl ação. Segundo 
ele, o dado ajudará o BC a defi nir 
melhor a trajetória para os juros 
básicos da economia em 2017, 
e o Ministério da Fazenda está 
fazendo sua parte ao conter os 
gastos públicos para segurar a 
infl ação. Divulgado ontem pelo 
IBGE, o IPCA-15, que serve de 
prévia da infl ação ofi cial, fechou 
o ano em 6,58%, próximo do 
teto da meta, de 6,5%.

“Na medida em que a infl a-
ção corrente e principalmente 
expectativa de infl ação caem 
e convergem para o centro 
da meta, isso dá melhores 
condições ao BC. O ajuste 
fi scal é muito importante no 
processo porque cria condi-
ções básicas para a taxa de 
risco cair. Isso permite ao BC, 
com infl ação caindo e risco de 
infl ação caindo, entrar numa 
trajetória mais positiva em 
2017 (ABr).

Nordeste sofre consequências 
do “desgoverno” Dilma

pode ser a maior da história 
da região nos últimos 100 anos. 
Com as chuvas no local abaixo 
da média desde 2010, impor-
tantes obras como a Transnor-
destina e a transposição do rio 
São Francisco estão estagnadas 
desde o governo Dilma. Gomes 
de Matos aponta como a parali-
sação desses empreendimentos 
compromete a economia da 
região.

A falta de chuvas na região 
levou a quebras de safra, re-
duzindo o poder de compra 

da população nas cidades. 
No estado do Ceará, por 
exemplo, a estiagem afetou a 
agricultura familiar e irrigada, 
com impactos na produção da 
fruticultura e da bacia leiteira. 
A combinação de renda mais 
baixa que a média nacional, 
alta dependência dos muni-
cípios por verbas públicas e 
a falta de reajuste do Bolsa 
Família em 2015, elevou o 
desemprego na região a 14,1% 
– ante 11,8% do restante do 
país (psdbnacamara).

Deputados do RGSul aprovam 
extinção de oito fundações

Projeto regulamenta profi ssão 
de gerontólogo

das em gerontologia por estabe-
lecimentos de ensino superior, 
pós-graduação, mestrado e 
doutorado. Serão reconhecidos 
ainda tecnólogo em gerontolo-
gia; tecnólogo em gerontologia 
e desenvolvimento social, ou, 
ainda, em curso similar no exte-
rior, após a revalidação e registro 
do diploma nos órgãos compe-
tentes. Lucena esclarece que a 
profi ssão já é regulamentada em 
outros países e que, no Brasil, a 
medida incentivará a formação 
de pessoas qualifi cadas. 

Gerontologia é a ciência que 

estuda o processo de envelhe-
cimento humano nos aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais. 
A área conjuga, na prática, con-
ceitos teóricos e conhecimentos 
de diferentes áreas, visando 
satisfazer as necessidades dos 
idosos em saúde, lazer, educação, 
moradia, entre outras. Os profi s-
sionais atuam em planos de saúde, 
consultorias de preparação para 
aposentadoria, núcleos de convi-
vência para idosos, hospitais-dia 
geriátricos, centros-dia e unida-
des de longa permanência para 
idosos (ASCOM CD).

Projeto dá mais 
proteção a 
compradores
de imóveis

Proposta em análise na Câ-
mara assegura maior proteção 
ao cidadão de boa-fé na compra 
de imóveis. Segundo o autor do 
projeto, deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT), o objetivo é evitar 
que, ao adquirir um imóvel, o 
comprador seja acusado de má-fé 
por participar do negócio, a fi m 
de evitar que o bem seja tomado 
pela justiça em decorrência de 
pendências judiciais do antigo pro-
prietário, o que confi gura fraude à 
execução fi scal.

O texto deixa explícito que não fi -
cará confi gurada fraude à execução 
quando, na matrícula do imóvel, 
não tiverem sido registradas ou 
averbadas ações cujos resultados 
possam levar o proprietário à insol-
vência. “Os tribunais brasileiros já 
haviam começado a prestigiar em 
suas decisões a boa-fé do terceiro 
adquirente, o que culminou em 
2009 com a edição da Súmula 
375 do STJ, onde se lê: ‘O reco-
nhecimento da fraude à execução 
depende do registro da penhora 
do bem alienado ou da prova de 
má-fé do terceiro adquirente’”, 
explica Bezerra.

A má-fé do comprador fica 
caracterizada pela concretização 
do negócio mesmo sabendo que o 
vendedor está em débito com a jus-
tiça. O projeto tramita em caráter 
conclusivo e aguarda parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Torcedor violento 
fi cará fora de 
estádio 

A Comissão de Segurança Pú-
blica da Câmara aprovou proposta 
que impede o torcedor que promo-
ver tumulto, praticar violência ou 
invadir área restrita de ir a local de 
evento esportivo por até um ano. 
A mesma pena vale para delitos 
ocorridos num raio de cinco km 
da partida. O texto aprovado é um 
substitutivo do deputado Carlos 
Henrique Gaguim (PTN-TO) ao 
projeto do deputado Major Olímpio 
(SD-SP), que extingue as torcidas 
organizadas existentes e proíbe a 
criação dessas agremiações.

Segundo Gaguim, a proposta ori-
ginal fere o direito constitucional à 
liberdade de associação. Ele disse 
que torcidas organizadas pacífi cas 
também seriam atingidas por uma 
restrição indiscriminada. “Não 
faz sentido penalizar todos pelas 
condutas de alguns. É o que está 
ocorrendo quando torcidas fi cam 
proibidas de se manifestar ou os 
jogos têm torcidas únicas”.

Para o relator, o simples bani-
mento da torcida organizada, sem 
identifi cação dos infratores, pode 
ser uma maneira cômoda de não 
se aplicar as sanções penais aos 
autores dos crimes, que fi cam 
impunes. A proposta tramita em 
caráter conclusivo e ainda será 
analisada pelas comissões de Es-
porte; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).



A escola como 

conhecemos hoje está 

fadada a deixar de 

existir

As recentes reformas, 
projetos e estudos rea-
lizados na área da edu-

cação buscam apenas uma 
coisa: encontrar um modelo 
escolar que atenda ao século 
XXI. Ainda tratamos o ensino 
no Brasil como se a demanda 
por cidadãos qualifi cados fos-
se a de um indivíduo do século 
XIX. Nossas escolas preparam 
alunos para um mundo que já 
não existe mais. 

Assim como ocorreu com a 
Revolução Industrial, quando 
o modelo de aprendizado 
era o de Mestre-Aprendiz 
e passou a ser o modelo de 
Escola Industrial, formando 
operários efi cientes e não 
mais artesãos, mais uma vez 
o mundo demanda uma mu-
dança de postura. Conforme 
muda o comportamento do 
consumidor e o do produtor, 
muda a demanda de mão de 
obra, e o conhecimento social 
demandado.

A mudança nunca parte da 
academia, mas vem de algo 
que transforma a sociedade. 
No nosso caso atual, esse 
“algo” é a internet. O com-
partilhamento de informação 
e a prática da coletividade, 
conexão e instantaneidade, 
alterarão como o jovem se 
porta e aprende. Consequen-
temente, muda a forma como 
ele pensa na hora de procurar 
um emprego. Vivemos a era 
do empreendedorismo, e es-
tar estagnado na educação é 
um passo para trás.

Recentemente, no dia 6 
de dezembro, foi divulgado 
o estudo PISA (Programa 
Internacional de Avaliação 
de Alunos). Considerado 
o mais importante estudo 
educacional do mundo, ele 
avalia estudantes de 15 anos 
em 70 países, em seus conhe-
cimentos e aprendizado, em 
contraponto aos investimen-
tos em educação realizados. 
Comparando os dados atuais 
com os da sua última edição, 
de 2012, o Brasil deu um salto 
de 10% nos valores investidos 
em educação. Entretanto, os 
resultados de aprendizado 
foram piores do que daquela 
época.

A pergunta que vem à 
mente é como ainda estamos 
para trás se o governo inves-
te mais na educação do que 

investia antes? A resposta 
está acima. Ainda não houve 
uma mudança de paradigma 
no ensino. Não são só os 
números de investimentos 
que contam. Deve-se investir 
bem, com foco coerente com 
o que o mercado e a socieda-
de demandam. Além disso, é 
preciso observar como essas 
mudanças afetaram o com-
portamento de aprendizado 
do aluno.

A conectividade e a cons-
tante presença digital do 
jovem fazem com que cada 
vez mais alunos mostrem 
excelente adequação a edu-
cação à distância, e até ao 
aprendizado autodidata. A 
informação já é consumida, 
os alunos estão o tempo todo 
conectados, o mobile já tomou 
o lugar dos PCs, e se aprende 
até sem querer, apenas por 
estar conectado.

Não estou dizendo que en-
sinar à distância é a solução 
fi nal para as escolas. Apenas 
que o modelo que considera 
a internet como chave para 
o aprofundamento do ensino 
é algo que melhor representa 
uma adequação educativa à 
capacidade de aprendizado 
atual dos alunos. A internet 
é, assim como os livros, um 
repositório de conhecimento, 
uma ferramenta. Como tal, ela 
deve ser usada da maneira que 
levará a uma obra positiva.

É preciso que os modelos 
de ensino se adequem, que 
busquem atender à demanda 
e que possibilitem evolução. 
Há a necessidade de recicla-
gem profi ssional por parte dos 
professores e o aumento de 
incentivos aos cargos. Há se 
se melhorar a infraestrutura. 
Mas, acima de tudo, precisa-
mos alterar o mindset, o DNA 
industrial da nossa educação. 
Incluir a internet no cenário, 
ouvir o aluno e reconhecer 
seu potencial são os pri-
meiros passos para elaborar 
um modelo que funcione de 
verdade.

Há 35 anos, a Finlândia 
sofria desse mal, e decidiram 
mudar. Hoje são o maior 
exemplo de educação mun-
dial. Já estamos quase 40 anos 
atrasados, mas podemos fazer 
a diferença e estar prontos 
para nos adequar a essa mu-
dança, além de estar pronto 
para a próxima grande revo-
lução. Basta se mexer.

(*) - É CEO da Seu Professor 
Empreendedor & Negócios

(www.seuprofessor.com.br).

Como preparar
a educação para
 o século XXI?

Ricardo Althoff (*)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência de 
confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória,
Dor e  Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF 11.282.212/0001-25
Convocação para Comparecimento de Sócios

A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. – SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
n.º 11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte,
Moema, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios a seguir
relacionados a comparecerem na secretaria do Serviço de Anestesiologia,
localizada no Hospital do Servidor Estadual, na Rua Pedro de Toledo, 1800 – 3º andar
a fim de assinarem a 7ª alteração do contrato social, com o objetivo de cumprir todas
as solicitações de retirada da empresa e definida em Assembleia Geral realizada em
27/4/2016, uma vez que não foi possível contatá-los nos endereços constantes do
contrato social: Alexandre Slullitel, Ana Caroline da Silva Ryba, Adriano Sanjuan,
Alberto de Souza Ramos, Aline Lourenço Batista, Angela Maria Sousa; Angélica
Cristina Rodrigues, André Guimarães Moraes; Beatriz Seves de Holanda; Bianca
Preza Giavarotti; Bruno Ricciardi Silveira, César Romão Martins; Caio Quintela
Fortes; Daisy de Oliveira Pollon Junqueira, Daniela Maraccini Hernandes,
Daniela Pedroso Ferreira dos Santos; Danillo Antonio Manhas, Décio Rodrigues
de Camargo, Edimilson Sampaio Barros; Eduardo Heidi Fukusato, Edson
Boggiani Junior; Erlandson Silva Evangelista, Fernando Antonio Rodrigues dos
Santos, Fernando Antonio Nogueira da Cruz Martins, Flavio Silva Ferreira, Frank
Yoshiharu Teraçono, Gershon Medeiros Bittencourt; Gustavo Prates Ramos Costa,
Gustavo Niankowski Saliba, Helena Harumi Sasaki, João Alexandre Pinheiro Lovizio,
João José Tardivo Gomes, Jeronymo José Mattedi Covre, Kee Tae Lee, Luis Alberto
Gutierrez Torres, Lauro Yoiti Marubayashi, Leonardo Sérgio Rocha Novais, Luiz
Gustavo Tavares Barboza, Luzan Louro de Oliveira, Manoel César da Camara Oliveira
Filho, Marcello Ferreira Campanini, Margaret Cruz Miori da Silva, Maria Teresa
Vasques Ayres, Mauro de Mello Rodrigues, Melisa Nucci Brandão, Nelson Sotomaior
Karam, Pedro Ferretti Pinheiro, Osvaldo Shuguichi Iochida, Raphael Abegão de
Camargo, Rita de Cassia Menezes Honorio; Sergio Coelho da Silva, Sergio Tadeu
Gorios, Sônia Regina Mello Coelho, Suemi Yassuda, Thassio Cunha de Santana e Vivian
Lumi Onusic. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
primeira publicação, implicará no registro da 7ª alteração do contrato social sem a
assinatura dos mesmos. São Paulo, 20 de dezembro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva – Diretor Presidente.                                                                     (21, 22 e 23)

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE 35.300.025.083 - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, na forma da lei, a se reunirem em AGE a ser 
realizada às 09hs do dia 29/12/16, na sede da Companhia localizada na Avenida Humberto de Campos, nº 3.220, 
Bairro Guapituba, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberação 
acerca de proposta de contratação de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de até US$ 42.900.000,00 
(quarenta e dois milhões e novecentos mil dólares americanos); e, (ii) outros assuntos de interesse dos Acionistas e/
ou da Companhia. Ribeirão Pires, 20/12/16. Salesio Nuhs - Vice-Presidente Comercial e de Relações Institucionais; 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Diretor Geral e Vice-Presidente - Administrativo e de Finanças. (21, 22 e 23/12/2016)

Ativo  2015 2014

Ativo circulante  8.784 8.756

Disponibilidades  1 1

Estoques  8.763 8.755

Partes Relacionadas  20 -

Total do Ativo  8.784 8.756

Passivo  2015 2014
Passivo circulante  42 14
Adiantamento de Clientes  20
Partes Relacionadas  22 14
Patrimônio líquido  8.742 8.742
Capital social  2.665 2.665
Reserva de capital  6.077 6.077
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  8.784 8.756

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

Buriti Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ.: 11.356.491.0001-24

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Buriti Empreendimentos Imobiliários S/A, relativas aos exercícios findos em 31/12//2015 e 2014.

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente; Santos de Araújo 
Fagundes - Diretor Superintendente; Claudemir José Corvalan - Contador 
- CRC 1SP116707/O-7; Bruno Akamine - Contador - CRC 1SP270336.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais
  Capital Social Reserva de Capital Lucros (Prejuízos) Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013  2.665 6.077 - 8.742
Lucro (Prejuízo) do Exercício  - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2014  2.665 6.077 - 8.742
Lucro (Prejuízo) do Exercício  - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015  2.665 6.077 - 8.742

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios 
findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:  2015 2014
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS  - -
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  (8) (5)
(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  (20) 5
Acréscimo (decréscimo) em adiantamento de clientes  20 -
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas  8 -
Aumento (redução) nas disponibilidades  - -
Disponibilidades no início do exercício  1 1
Disponibilidades no final do exercício  1 1

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Ativo  2015 2014
Circulante  18.275 18.186
Disponível  70 34
Dividendos a receber  923 855
Estoque de terrenos  17.267 17.249
Partes relacionadas  13 47
Impostos a recuperar  2 1
Não circulante
Permanente  4.413 4.256
Investimentos  4.413 4.256
Total do Ativo  22.688 22.442

Passivo  2015 2014
Circulante  620 589
Dividendos propostos  456 456
Outros valores a pagar  164 133
Não circulante
Patrimonio líquido  22.068 21.853
Capital social  25.734 25.734
Prejuízos acumulados  (3.666) (3.881)
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  22.688 22.442

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

KRAHÔ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ.: 06.344.124/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente; Santos de Araújo 
Fagundes - Diretor Superintendente; Claudemir José Corvalan - Contador 
- CRC 1SP116707/O-7; Bruno Akamine - Contador - CRC 1SP270336.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os 
exercícios em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

  Capital Lucros/Prejuízos
  Social Acumulados Total
Saldos em 31/12/2013  25.734 (1.512) 24.222
Prejuízo do exercício  - (2.369) (2.369)
Saldos em 31/12/2014  25.734 (3.881) 21.853
Lucro do exercício  - 215 215
Saldos em 31/12/2015  25.734 (3.666) 22.068

Demonstração dos Resultados para os exercícios 
findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

Receita operacional  2015 2014
Resultado de participações societárias  225 (2.371)
Lucro (prejuízo) bruto  225 (2.371)
(Despesas) receitas operacionais  (9) 3
Despesas financeiras  (12) -
Receitas financeiras líquidas  3 3
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  216 (2.368)
IR e contribuição social sobre o lucro líquido corrente  (1) (1)
  (1) (1)
Lucro (prejuízo) do exercício  215 (2.369)
Lucro (prejuízo) líquido por ação do capital social 
 no fim do exercício  0,01 (0,09)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em Milhares de Reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais:  2015 2014
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  216 (2.368)
Itens provenientes das operações que não afetam o caixa:
Resultado de participações societárias  (225) 2.371
Total dos itens que não afetam o caixa  (225) 2.371
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos estoques  (18) (38)
(Acréscimo) decréscimo em partes relacionadas  34 -
(Acréscimo) decréscimo em impostos a recuperar  (1) 1
Acréscimo (decréscimo) outros valores a pagar  31 (1)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos  (1) (1)

Total das variações operacionais que afetam o caixa  45 (39)
Fluxo de caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais  36 (36)
Fluxo de caixa das atividades investimentos:
Dividendos recebidos  - 153
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos  - 153
Fluxo de caixa das atividades financeiras:
Dividendos pagos  - (106)
Caixa proveniente das atividades financeiras  - (106)
Aumento (redução) nas disponibilidades  36 11
Disponibilidades no inicio do exercício  34 23
Disponibilidades no final do exercício  70 34

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - 
Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Ativo  2015 2014

Circulante  9.299 9.876

Disponivel  646 1.256

Clientes  1.181 1.253

Estoque de terrenos  7.419 7.317

Impostos a Recuperar  53 50

Não Circulante

Realizável a longo prazo  7.940 5.140

Clientes  7.753 4.963

Outros valores a receber  187 177

Total do Ativo  17.239 15.016

Passivo  2015 2014
Circulante  11.247 9.770
Fornecedores  3 31
Dividendos propostos  3.129 2.900
Impostos e contribuições  4 23
Adiantamento de Clientes  - 320
Repasses a efetuar sócios incorporadores  3.550 4.846
Partes relacionadas  3.486 836
Outros valores a pagar  1.075 814
Não Circulante
Exigível a longo prazo  763 552
Impostos e contribuições diferidos  707 514
Outros valores a pagar  56 38
Patrimonio líquido  5.229 4.694
Capital social  753 753
Reserva de capital  1.515 1.515
Reserva legal  150 150
Reserva de lucros a realizar  2.811 2.276
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  17.239 15.016

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ.: 07.015.385/0001-00

Relatório da Diretoria

Diretoria: Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente; Santos de Araújo Fagundes - Diretor Superintendente; Claudemir José Corvalan - Contador - CRC 
1SP116707/O-7; Bruno Akamine - Contador - CRC 1SP270336.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os exercícios 
findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

Fluxo de caixa das atividades operacionais:  2015 2014
Lucro (prejuízo) do exercício, antes do IR e da CS  862 (8.281)
Variações operacionais ativas e passivas que afetam o caixa:
(Acréscimo) decréscimo nos clientes  (2.718) 9.644
(Acréscimo) decréscimo nos estoque de terrenos  (102) (1.918)
(Acréscimo) decréscimo em outros valores a receber  (10) (177)
(Acréscimo) decréscimo em impostos a recuperar  (3) (1)
(Acréscimo) decréscimo em adiantamento a fornecedores  - 2
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores  (28) 3
Acréscimo (decréscimo) em impostos e contribuições  85 (376)
Acréscimo (decréscimo) em em adiantamento de clientes  (320) 320
Acréscimo (decréscimo) em repasses a efetuar a 
 sócios incorporadores  (1.296) 499
Acréscimo (decréscimo) em partes relacionadas  2.650 811
Acréscimo (decréscimo) em outros valores a pagar  279 (131)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (9) (44)
Total das variações operacionais que afetam o caixa  (1.472) 8.632
Fluxo de caixa gerado(aplicado)nas atividades operacionais  (610) 351
Fluxo de caixa das atividades financeiras:Dividendos pagos  - (518)
Caixa proveniente das atividades financeiras  - (518)
Aumento (redução) nas disponibilidades  (610) (167)
Disponibilidades no início do exercício  1.256 1.423
Disponibilidades no final do exercício  646 1.256

Demonstração dos Resultados para os exercícios 
findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais

  2015 2014
Receita operacional (Distratos) líquida  2.783 (7.590)
Custos dos imóveis (vendidos) distratados  (1.854) (679)
Lucro (prejuízo) bruto  929 (8.269)
(Despesas) e receitas operacionais  (67) (12)
Despesas gerais  (75) -
Receitas (despesas) financeiras, liquidas  8 (12)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social  862 (8.281)
Imposto de renda e contribuição social corrente  (9) (44)
Imposto de renda e contribuição social diferido  (89) 281
Lucro (prejuízo) do exercício  764 (8.044)
Lucro (prejuizo) por ação do capital social no fim do exercício  1,01 (10,68)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2015 e 2014 - Em Milhares de Reais
  Capital Reserva Reserva Reserva de Lucros (Prejuizos)
  Social de Capital Legal Lucros a Realizar Acumulados Total
Saldos em 31/12/2013  753 1.515 150 10.320 - 12.738
Prejuízo do exercício  - - - - (8.044) (8.044)
Destinação do prejuízo:
Absorção do Prejuízo  - - - (8.044) 8.044 -
Saldos em 31/12/2014  753 1.515 150 2.276 - 4.694
Lucro do exercício  - - - - 764 764
Destinação do lucro:
Reserva de lucros a realizar  - - - 535 (535) -
Dividendos Propostos  - - - - (229) (229)
Saldos em 31/12/2015  753 1.515 150 2.811 - 5.229

As Demonstrações Financeiras completas com suas Notas Explicativas e o respectivo Relatório dos Auditores Independentes, Castro, Serra, Nirdo - 
Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Senhores .Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Spe Alphaville Brasília Etapa 
I Empreendimentos Imobiliários S/A, relativas aos exercícios findos em 31/12/2015 e 2014.

Optimum Soluções Estratégicas S/A
(Em Constituição)

Ata de Assembleia de Constituição
No dia 25/11/14, às 13 hs, em SP/SP, na Rua Tabapuã, 81, 7º andar, Itaim Bibi, reuniram-se em Assembleia Geral: (i) Nelm 
Participações Limitada; e (ii) Corporate Office Consulting Limitada. Aberta a sessão e verificado o quórum de subscritores 
que representam a totalidade do capital social subscrito, foi eleito para assumir a Presidência dos trabalhos José Reinaldo 
Nogueira de Oliveira Junior, que escolheu a mim, Jayme Petra de Mello Neto, para secretariar os trabalhos. O Presidente 
declarou instalada a presente Assembleia, consignando que sua finalidade era a de deliberar sobre a constituição de uma 
sociedade anônima sob a denominação de Optimum Soluções Estratégicas S/A, em SP/SP, na Rua Tabapuã, 81, 7º andar, 
Itaim Bibi. Fica determinado que o capital social inicial é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações, todas ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal por ação. A acionista NELM subscreveu, neste ato, 4.000 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal e, integralizou neste ato em moeda corrente nacional o valor de R$ 4.000,00, o equivalente a 100% do 
montante ora subscrito. A acionista CO subscreveu, neste ato, 6.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e, 
integralizou neste ato em moeda corrente nacional o valor de R$ 6.000,00, o equivalente a 100% do montante ora subscrito. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, determinou O Sr. Presidente que fosse lido o projeto do Estatuto Social, o qual ficará 
arquivado na sede da Companhia. Assim sendo o Presidente declarou constituída a companhia. Assim sendo o Presidente 
declarou constituída a companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os presentes assinada. São Paulo, 25 de novembro de 2014. Presidente da Mesa - José Reinaldo Nogueira de Oli-
veira Junior; Secretário da Mesa - Jayme Petra de Mello Neto. Acionistas Fundadores: Por Nelm Participações Limitada 
- José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior; Por Corporate Office Consulting Limitada - André Cury Maiali. Diretores Eleitos: 
José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior; André Cury Maiali. Visto do Advogado: Jayme Petra de Mello Neto - OAB/SP 
138.665. Jucesp/NIRE nº 3530047657-3 em 09/03/2015. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

POSTO LINC SOROCABA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia nº 6002925 e requereu a Licença de Instalação para, Posto de Combustível,
sito à Avenida Comendador Camillo Julio, nº 1.181. Jardim Ibiti do Paco. Sorocaba/SP.
AUTO POSTO NOVO OURO NEGRO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação n° 16009715, válida até  15/12/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, sito à Avenida João Ramalho, nº
446. Vila Noêmia. Mauá/SP.
AUTO POSTO FONTALES LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 29007574, válida até 20/12/2.021, para Comércio Varejista de Combustí-
veis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Ushikichi Kamiya, nº 598. Parque Casa de
Pedra. São Paulo/SP.
POSTO DE SERVIÇO ITAIPAVA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, sito a Avenida Professor Francisco Morato, nº 1.070. Butantã. São Paulo/
SP.
AUTO POSTO ESTRELA DE CUMBICA LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 15008237, válida até 21/12/2.021, para Posto de Abasteci-
mento de Veículos, sito à Avenida Santos Dumont, nº 1.675. Atual nº 2.951. Cidade In-
dustrial Satélite de São Paulo. Guarulhos/SP.

QUIMAR INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 48004147, válida até 21/12/2018, para
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, sito à Rua
Álvares Cabral, 1140, Serraria, Diadema/SP.

Davi e Maria são 
os nomes mais 

registrados
no Estado 

Pelo quinto ano consecutivo, 
o nome Maria foi o mais uti-
lizado pelos pais para registrar 
seus fi lhos no Estado de São 
Paulo. Em 2016, foram 25.196 
meninas registradas com este 
nome, seguido por Davi, nome 
masculino mais registrado e 
que pelo terceiro ano seguido 
aparece na liderança no Estado 
nesta categoria, com 17.184 
registros de nascimento. 

Neste ano foram registrados 
278.255 nascimentos de meni-
nos, ou seja, 6,17% foram regis-
trados com o nome Davi. Já para 
as meninas, foram registrados 
265.314 nascimentos, e desse 
total, 9,49% de Marias.

Os dados são obtidos pela As-
sociação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado de 
São Paulo (Arpen-SP), em levan-
tamento realizado junto aos 836 
Cartórios do Estado, por meio 
da base única de dados informa-
tizado: Central de Informações 
do Registro Civil (CRC).

Miguel, com 15.579 registros 
na categoria masculina, e Ana, 
com 15.178 registros na catego-
ria feminino, permanecem na 
segunda posição em cada uma 
de suas categorias e respec-
tivamente na terceira e quarta 
colocações no geral. Já Arthur, 
com 14.403 registros de nas-
cimento, fi gura pela primeira 
vez entre cinco nomes mais 
registrados no Estado. 

BAQUITÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 45007247 emitida em 19/12/2016 para Fabricação
de Laminados Planos e Tubulares de Material Plástico, sito à Rua do Lavapés, 252,
Cambuci, São Paulo/SP.

BRIDGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 29007566 emitida em 19/12/2016 para Comércio
Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, sito à Avenida Inajar de Souza, 40,
Freguesia do Ó, São Paulo/SP.

ESCOTEC ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, torna público que requereu à Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, a Licença de Operação, p/ fabricação de escovas
metálicas, sito à Rua Dr. Reynaldo Schwindt Furlanetto, 358, Jd. Germânia, São Paulo, SP.

“Em grande par-
te dos casos, 
o principal 

desencadeante de crises 
vertiginosas é um erro 
de caráter alimentar. 
Pessoas que ingerem 
açúcar em excesso e 
fazem jejum prolongado 
estão entre as principais 
vítimas do problema”, 
revela o otorrinolarin-
gologista Dr. Fernando 
Ganança.

Sensação de que você ou tudo ao redor está 
rodando, impressão de fl utuação, afundamento, 
queda, instabilidade, mareio, enjoo, distúrbios 
auditivos como zumbido, perda auditiva, in-
tolerância a sons intensos e/ou desorientação 
espacial estão entre os sintomas de pacientes 
com Labirintite. “Mudanças no estilo de vida são 
fundamentais para tratar o problema e evitar 
recaídas. Erros alimentares devem ser corrigidos 
e hábitos não saudáveis precisam ser eliminados. 
É necessário rever o consumo de álcool, café, 
tabaco e açúcares, além de tratar condições 
associadas como diabetes e outros distúrbios 
endócrinos ou metabólicos”, reforça o médico.

Segundo o otorrinolaringologista, o consumo 
em excesso de açúcares e períodos de jejum 
prolongado ampliam as chances da pessoa 
desenvolver uma crise de Labirintite porque 
tais fatores provocam uma alteração iônica nos 
líquidos labirínticos, alterando a percepção de 
orientação espacial e causando os sintomas como 

Açúcar e jejum prolongado 
estão entre as principais 

causas da Labirintite
As festas de fi nal de ano se aproximam e, com elas, muitas pessoas exageram 
na alimentação e abusam do consumo de álcool e açúcares. Segundo 
especialistas, esses fatores então entre os principais causadores da Labirintite

tontura, náusea e mal 
estar.

O problema é mais 
comum do que se 
imagina, em estudo 
realizado na cidade de 
São Paulo, encontrou-
se uma prevalência de 
42% do sintoma de ton-
tura na população. “As 
labirintites podem ser 
incapacitantes, piorar 
muito a qualidade de 
vida dos pacientes e 

comprometer a realização de atividades pro-
fi ssionais, escolares, sociais, domésticas e de 
lazer. A limitação que a tontura e a perturbação 
do equilíbrio corporal acarretam podem isolar 
e deprimir o paciente com Labirintite”, alerta 
o profi ssional, que é membro da Associação 
Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial (ABORL-CCF).

De acordo com Dr. Fernando Ganança, os 
resultados obtidos com o tratamento adequado 
atingem a cura e/ou o controle da doença em mais 
de 90% dos casos. O tratamento pode ser me-
dicamentoso, com exercícios de reabilitação do 
equilíbrio corporal ou até mesmo procedimentos 
cirúrgicos, mas estes são realizados na minoria 
dos casos. “A escolha da opção terapêutica de-
pende da causa da Labirintite, se ela é crônica 
ou se apresenta em crises, e dos antecedentes 
pessoais de cada paciente, como possíveis con-
traindicações, interações medicamentosas, entre 
outras”, fi naliza o otorrinolaringologista.
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Alunos ocupam a Escola Estadual Prefeito Mendes de Moraes,
na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.
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Especial

Mesmo com essa atenção, o setor não teve tanto 
espaço em meio à crise econômica e política 
que levaram ao impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff. Assim como Dilma, o lema também 
foi substituído. Atualmente, o lema do governo Michel 
Temer é 'Ordem e Progresso'.

Na gestão Temer, a educação ocupou o centro do 
debate nacional principalmente por duas propostas 
enviadas pelo governo federal ao Congresso: a MP 
746/2016, que estabelece a reforma do ensino médio, 
e a proposta do Teto, aprovada em dois turnos tanto 
pela Câmara quanto pelo 
Senado. Mais mudanças, 
como a reformulação do 
Enem, foram anuncidas, 
mas só devem ser imple-
mentadas em 2017.

O ano não foi de boas 
notícias em relação aos 
indicadores. O Pisa mos-
trou que o Brasil está es-
tagnado entre as últimas 
posições de um ranking 
de 70 economias. Nacio-
nalmente, o Ideb mostrou 
que falta qualidade nos 
sistemas de ensino. A meta foi cumprida apenas até 
o 5º ano do ensino fundamental. O ensino médio con-
centrou os piores indicadores. O país também não 
está conseguindo cumprir no prazo o Plano Nacional 
de Educação (PNE), lei que estabelece 20 metas, 
da educação infantil à pós-gradudação, para serem 
cumpridas até 2024. 

Um balanço do segundo ano mostra que há atrasos 
e que as perspectivas, principalmente em relação ao 
fi nanciamento, não são boas. Diante desse cenário, os 
protestos foram muitos. Os estudantes, professores 
e trabalhadores em educação foram às ruas diversas 
vezes ao longo do ano e o movimento de ocupação 
de escolas e universidades, que teve início em 2015, 
se intensifi cou. Mais de mil locais foram ocupados 
apenas em 2016. 

Reforma do Ensino Médio
Após a divulgação de um resultado ruim no Ideb no 

ensino médio, o ministro da Educação, Mendonça Filho, 
anunciou que aceleraria uma reforma para a etapa, já 
em tramitação na Câmara. A reformulação, que teve 
por base o projeto que estava na Casa, foi enviada em 
forma de medida provisória (MP) ao Congresso no 
fi nal de setembro. Aprovada na Câmara, a proposta 

Reforma do ensino 
médio e ocupações 
em escolas 
marcaram 2016
Na educação, o ano de 2016 foi marcado por protestos, 
greves e propostas de mudanças que deverão impactar 
diretamente o setor. O ano começou com a educação 
ocupando um espaço no lema nacional: 'Brasil,
Pátria Educadora'

aguarda agora a apreciação pelo Senado. Apesar de se 
tratar de uma MP, a reforma não começou a vigorar. As 
mudanças dependem da defi nição da Base Nacional 
Comum Curricular e da capacidade dos estados de 
bancarem as mudanças.

Na última segunda-feira (19), o procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, posicionou-se contra a 
medida provisória do Ensino Médio. Em parecer en-
viado ao STF, Janot defende que a MP não apresenta 
os requisitos de relevância e urgência para edição de 
MP, além de ferir diversos princípios constitucionais. O 

MEC contestou o parecer 
de Janot e, em nota, jus-
tifi cou a apresentação da 
MP. “É urgente apresentar 
à sociedade uma proposta 
para enfrentar o fl agelo 
do ensino médio", disse o 
ministério. 

PEC do Teto
Educação foi uma das 

grande disputas durante 
a tramitação da PEC. Com 
a emenda, foi alterado o 
sistema de fi nanciamento. 

Atualmente, destina-se 18% de tudo o que é arrecadado 
via impostos e contribuições para o setor. Em 2018, 
o investimento em educação será o realizado no ano 
anterior com o reajuste 
da infl ação de 2017. A 
emenda estabelece que os 
gastos do governo se limi-
tem à infl ação do ano an-
terior. Educação e saúde, 
apesar de estarem dentro 
do limite global, não têm 
um teto específi co. 

De um lado, aqueles 
que atuam no setor veem 
a medida como um retro-
cesso e projetam grandes 
impactos a longo prazo. 
De outro, o Ministério da 
Educação e áreas econô-
micas, acreditam que a 
medida é necessária para 
equilibrar as contas do 
governo, que passa por 
grave crise econômica. Para a educação, a Emenda 
Constitucional 95 passa a valer a partir de 2018.

Ministro da Educação, Mendonça Filho.
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Estudantes observam prova do Enem. Governo quer reformular
o exame a partir de 2017.
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Professores e estudantes protestam em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação, no Rio de Janeiro.
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Plano Nacional de Educação
Construído em conjunto com a sociedade, o Plano 

Nacional de Educação (PNE) chega ao segundo ano 
de implementação. O balanço divulgado pelo Inep 
mostra que a maioria das metas intermediárias não 
foi cumprida. Um dos principais impasses é o fi nan-
ciamento. A lei estabelece que sejam investidos, no 
mínimo, 10% do PIB em educação até 2024. Segundo 
o Inep, a porcentagem de investimento caiu de 6% em 
2014 para 5,3% em 2015. Para o MEC, a crise fi scal 
atrapalhou o cumprimento das metas. 

Ideb e Pisa
Em ano de divulgação de dois importantes indicado-

res, a qualidade da educação brasileira foi questionada. 
O Ideb, indicador nacional, mostrou que o país cumpriu 
a meta apenas para os anos iniciais do ensino funda-
mental, até o 5º ano. Nos demais, o índice manteve-se 
estagnado ou não aumentou a ponto de cumprir o 
estabelecido. No Pisa, indicador internacional, o Brasil 
mostrou estagnação em português e ciências e uma 
leve piora em matemática. A avaliação, no entanto, 
ressalta que o país incluiu muitas crianças e jovens 
no sistema de ensino. 

Novo Enem
Com a reforma do ensino médio, o Ministério da 

Educação pretende refomular o Enem. Apesar de 
algumas ideias já terem sido colocadas em discussão, 
como a exclusão dos treineiros e daqueles que fazem 

a prova para obter a certifi cação do ensino médio, o 
novo formato ainda não está concluído. O MEC decidiu 
colocar a questão em consulta pública.

Ocupações e manifestações
Estudantes, professores, entidades ligadas à educa-

ção protagonizaram diversos protestos este ano. Na 
agenda das manifestações, estavam críticas às mu-
danças propostas pelo governo - como a reforma do 
ensino médio e o Teto dos Gastos Públicos -, a falta de 
infraestrutura das escolas e a formação defi ciente de 
professores. Para esses grupos, todas essas questões 
colocam a qualidade da oferta da educação pública 
em risco. 

O movimento de ocupações, que começou em 2015 
por questões locais nos estados e municípios, adqui-
riu este ano uma pauta nacional. Mais de mil escolas 
e universidades foram ocupadas em todo o país. Os 
estudantes pedem mais participação na tomada de 
decisões.

Greves
O ano de 2016 foi marcado também por greves de 

professores e de trabalhadores em educação. No en-
sino superior, servidores de mais de 30 instituições de 
ensino cruzaram os braços também em protesto contra 
cortes orçamentários na educação (ABr).
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News@TI
Novo GeneXus 15 já desenvolve soluções 
nativas ao SAP HANA Cloud Platform

@Desenvolver softwares nativos à tecnologia SAP HANA Cloud 
Platform, de forma simples e rápida: esse é o mais novo re-

curso apresentado pela ferramenta GeneXus, solução uruguaia 
mundialmente reconhecida pelo seu poder de simplifi car e aumen-
tar a  produtividade das equipes no desenvolvimento de soluções. 
Sua nova versão, GeneXus 15, já foi lançada com a capacidade de 
desenvolver sistemas Web e Mobile completamente integrados ao 
SAP HCP, possibilitando uma enorme vantagem competitiva para 
as empresas. Com a novidade, empresas e indústrias de qualquer 
segmento terão a oportunidade de se inserir mais facilmente no 
processo de transformação digital, através da geração de softwares 
e plataformas em GeneXus. A utilização do SAP HCP permite uma 
visão ampla, estratégica e transparente dos negócios em tempo real, 
impulsionando as empresas a participarem de forma ativa na nova 
economia digital (http://www.genexus.com/).

Zarpo lança Mapa de Ofertas interativo

@O Zarpo, agência de viagens online focada no atendimento per-
sonalizado para viajantes sofi sticados, acaba de anunciar uma 

nova funcionalidade em sua plataforma, o Mapa de Ofertas, que pos-
sibilita que os usuários encontrem promoções diretamente no mapa, 
na localidade escolhida, de forma simples e interativa. A novidade é 
mais uma praticidade do Zarpo, que busca sempre oferecer a melhor 
experiência de navegação e reserva aos seus usuários. O mapa é um 
mashup do Google Maps, onde todas as ofertas encontradas no site 
estão geografi camente distribuídas para facilitar a busca local de 
promoções e a visualização da localização dos hotéis parceiros, com 
informações como: distância da praia, opções de acesso pela estrada, 
proximidade de atrações e pontos de interesse. O mapa é compatível 
com os fi ltros da barra de busca do site, que permitem que os usu-
ários fi ltrem as promoções por Tipo (Hotéis, Pacotes ou Zarpo Já), 
Destino (o mapa centraliza o zoom no destino escolhido), Data, Tipo 
de Pensão, Temática e Valor (http://www.zarpo.com.br/).

Solução que facilita a gestão dos SACs

@A distribuição e o gerenciamento das pendências são um desafi o 
para os SACs (Serviço de Atendimento ao Cliente) no que se 

refere a acompanhar todas as etapas de uma demanda gerada pelo 
consumidor. Para solucionar essa necessidade dos call centers, a 
Direct Talk, plataforma especializada em atendimento ao consumidor 
online, anuncia o DTTicket, sistema que permite o acompanhamento 
de todas as etapas e integra todos os departamentos e equipes, para 
que uma demanda seja acompanhada em ambiente único. O DTTicket 
controla as pendências geradas e o acompanhamento dos prazos. A 
solução também permite o fi ltro dos tickets por grupos, área, tipo 
e status. Por meio do dashboard é possível ter acesso ao processo 
completo, o que garante o cumprimento das resoluções acordadas 
entre as áreas da empresa evita atrasos (www.directtalk.com.br).

O Brasil é o cenário 
ideal para Space 

StartUps

Nosso país apresenta 

diversos pontos 

fundamentais para uma 

sólida indústria espacial

Podemos elencar nossas 
excelentes universida-
des e nossos altamente 

criativos e inovadores univer-
sitários juntamente com um 
número considerável de espe-
cialistas com larga experiência 
nesse setor, principalmente 
egressos dos polos em São José 
dos Campos, Cachoeira Pta, 
São Carlos, Belo Horizonte, 
Natal, Santa Maria, São Luiz e 
Cuiabá. Essencialmente temos 
mão de obra altamente capaci-
tada e excelentes mentores.

Brasil possui uma infraes-
trutura de alto nível disponível 
para a indústria, podemos citar 
diversos, como, por exemplo, 
os Institutos Nacionais de 
Ciência e Tecnologia (INCT), 
laboratórios tecnológicos do 
SENAI, laboratórios perten-
centes aos órgãos executores 
do programa como o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE), Laboratório de 
Integração de Testes (LIT) e 
o Instituto de Aeronáutica e 
Espaço (IAE). Normalmente 
o acesso a esses laboratórios 
é incentivada, baseando-se em 
acordos de cooperação.

Outro ponto de infl exão para 
o meio ambiente no Brasil está 
nos diversos programas de sub-
venção à inovação disponíveis 
por meio de instrumentos da 
FINEP, BNDES, CNPq, ANEEL 
entre outras entidades. 

No entanto, tais instrumen-
tos são normalmente de difícil 
acesso às empresas startups 
ainda, seja por uma interpre-
tação errônea por parte das 
empresas, falta de pessoal 
especializado em captação 
de fundos públicos ou mesmo 
por competição desleal com 
empresas de médio e grande 
porte que se utilizam desses 
fundos recorrentemente para 
suas operações.

A indústria de base no Brasil 
tem atualmente capacidade 
para executar a maioria das de-
mandas de projetos espaciais 

relacionadas ao movimento 
NewSpace em solo nacional. 
Diferentemente da tendência 
observada de integradores 
europeus, temos tecnologias 
de manufatura sufi ciente para 
construir derivações das pla-
taformas Cubesats, satélites 
menores em formato de cubos, 
assim como lançadores de pe-
queno porte quase que 100% 
nacionais.

Por mais que nossa carga 
tributária seja pesada no país, 
caso se escolha um caminho de 
manufatura majoritariamente 
nacional, os custos de logística, 
operação, manufatura e mão de 
obra serão altamente compe-
titivos se comparados a esses 
mesmos custos nos EUA ou 
Europa. Agora considerando 
os limites de custos opera-
cionais para um lançador de 
pequeno porte ser realmente 
comercialmente viável, o Brasil 
se torna umas das escolhas 
mais atrativas, principalmente 
quando se pensa em orbitas 
equatoriais.

Estamos lentamente vendo 
essas conquistas se dete-
riorarem, seja por falta de 
constância nos investimentos 
fi nanceiros, seja pela desmo-
tivação dos jovens para seguir 
essa carreira ou pior ainda pela 
aposentadoria dos servidores 
que chegam ao fi m de suas 
carreiras com um grau de re-
fi namento e capacidade imen-
suráveis, e sem pupilos para a 
transmissão do bastão. 

A correta compreensão e 
incentivo desse movimento 
NewSpace no Brasil pode tra-
zer um novo ímpeto ao Progra-
ma Espacial Brasileiro (PEB), 
com renovadas ambições e um 
melhor aproveitamento dos 
recursos públicos. Para o país 
realmente crescer, é preciso 
um uso mais consciente da má-
quina pública, além do ganho 
tecnológico geral para nossa 
indústria e principalmente 
motivação para as próximas 
gerações.

(*) É mestre e doutor em Engenharia 
Aeroespacial pelo Instituto 

Tecnológica de Aeronáutica (ITA), 
pós-doutorado pelo Israel Institute of 
Technology e CEO na empresa Acrux 

Aerospace Technologies.

Oswaldo Loureda (*)

O estudo global — com base em uma pesquisa realizada 
com 573 executivos seniores em todo o mundo, assim 
como em conversas individuais com executivos de alto 

nível — revela que agora, mais do que nunca, todas as indústrias 
e companhias se deparam com a pressão de se transformarem, 
antes que seja tarde demais. Quando requerido pela pressão 
competitiva, a transformação digital é a chave para transformar 
o crescimento marginal em crescimento exponencial. Ela é con-
siderada o acelerador para “dobrar a curva” na produtividade, no 
tempo de disponibilização para o mercado, na implementação de 
novos modelos corporativos e na geração de renda.

A pesquisa defi ne a transformação digital como uma avaliação 
dos processos corporativos. Desse modo, os resultados mostram 
que a verdadeira transformação corporativa, possibilitada pela 
transformação digital, somente será possível quando as organiza-
ções perceberem a interconexão entre as pessoas, os processos 
e a tecnologia. Estes três aspectos devem estar sincronizados 
para que ocorra uma signifi cativa transformação corporativa. 
Conforme revelado no relatório, apenas um terço das empresas 
se considera líder em experiência com os clientes, sugerindo 
que o potencial dos dados e das análises para ajudar com este 
processo tem sido subutilizado. 

“Neste momento, a transformação digital é essencial para a 
sobrevivência corporativa”, defi niu Bruce Rogers, diretor de 
Insights na Forbes Media. “E está mais relacionada às pessoas e 
à cultura — à gestão de mudanças — juntamente com o inves-
timento em tecnologia”.

“No centro desta transformação, estão os dados, considerados 
os criadores e aceleradores, que comprovaram ser a moeda das 
organizações de TI. Se não conseguirem aproveitar o potencial 
dos dados, as organizações irão falhar em realizar sua própria 
transformação”, comentou Asim Zaheer, diretor de marketing, 
na Hitachi Data Systems. “A Hitachi está no centro desta trans-
formação dos clientes e é líder em estratégia de dados, criando 
oportunidades incríveis para as organizações administrarem, 
governarem, mobilizarem, aprenderem e, por fi m, transformarem 
percepções em ações corporativas”.

Embora a pesquisa sugira que a maioria das companhias está 
no caminho certo, a transição para a maturidade digital aponta 
cinco etapas principais:

Fazer da transformação a principal prioridade estratégica. • 
O estudo da The Forbes Insights- Hitachi confi rma que 
a transformação digital é a mais importante prioridade 
estratégica (50%). A ênfase estratégica na transformação 

Metade dos executivos espera 
por uma vasta transformação 

digital nos próximos dois anos
De acordo com um novo relatório divulgado pela Forbes Insights, em conjunto com a Hitachi Data 
Systems, intitulado "How to Win at Digital Transformation: Insights from a Global Survey of Top 
Executives” (“Como Ganhar com a Transformação Digital: Percepções a partir de um Estudo Global 
Realizado com Executivos de Alto Nível”), a transformação digital está no topo da agenda estratégica 
das companhias. Metade dos executivos participantes da pesquisa acredita que os próximos dois anos 
serão fundamentais para suas organizações, a fi m de efetuar esta transição e se preparar para futuras 
oportunidades

digital é reforçada pelo foco em investimentos, por parte dos 
executivos. Investir em novas tecnologias para possibilitar a 
digitalização é a principal prioridade de investimento para 
os próximos dois anos (51%), juntamente com o aumento 
da capacidade analítica e de dados (51%).

Os resultados corporativos precisam direcionar a trans-• 
formação digital (DX). Novos modelos de negócios são 
o principal motivador da DX (41%), seguidos por novas 
tecnologias (40%). É um sinal de maturidade o fato de 
que a capacidade de inovar seja a principal medida pela 
qual o sucesso da DX é avaliado (46%), juntamente com 
o aumento dos rendimentos (46%), seguido pela redução 
de custos (43%).

Ao mesmo tempo, existem questões com as quais as com-• 
panhias se defrontam e que devem resolver:

Potencial de dados e análise não aproveitado. Embora menos • 
da metade das companhias (44%) se considere avançada 
ou líder no setor de dados e análise, uma vasta maioria 
(91%) já percebe aumentos de rendimento devido ao uso 
de dados e análises. Somente um terço das companhias se 
identifi ca como líder em experiência do cliente com base 
em sua transformação digital, o que indica um potencial 
subutilizado.

É preciso adotar uma abordagem corporativa da DX. Atual-• 
mente, equipes multifuncionais não estão sufi cientemente 
envolvidas no desenvolvimento (40%) ou na implementa-
ção (35%) de estratégias, e a maior parte deste trabalho é 
realizada pela TI (50% e 54%, respectivamente). A TI é a 
função considerada mais preparada para a transformação 
digital (53%), ao passo que outras funções estão atrasadas, 
e pouco mais de um terço dos entrevistados se considera 
pronto.

As companhias precisam aprender como associar melhor • 
a tecnologia aos recursos humanos. A tecnologia é inter-
pretada de duas maneiras. É vista como o principal desafi o 
(29%) e como a maior colaboradora para uma transformação 
digital bem-sucedida (56%). As pessoas estão no topo da 
lista  quando se trata de lidar com os desafi os da DX. Novas 
contratações estão em primeiro lugar (57%), seguidas pelo 
treinamento interno (54%). Para que a tecnologia contribua, 
as pessoas (defi nidas como talentos e capacidades) precisam 
ser vistas como colaboradoras para o sucesso.

Seis e-books gratuitos 
que empreendedores 
devem usar em 2017

Como iniciar um negócio digital 
Para empreendedores que não sabem como iniciar um negócio 

digital. Link: http://bit.ly/2i1C9kP

 
Guia completo de SEO

O e-book traz a importância e os benefícios de SEO, como 
fazer uma pesquisa de palavras-chave, otimizar as páginas e a 
estrutura do site, receber links, lidar com o crescimento de uso 
da Internet móvel e outras dicas. Tudo o que o empreendedor 
precisa para acelerar seu crescimento e receber muito mais visitas 
pelas ferramentas de busca. Link: http://bit.ly/2hAKivB

 
Manual de Marketing Digital completo para o pequeno 
empreendedor

Tudo o que um empreendedor precisa saber de Marketing 
Digital. Link: http://bit.ly/2h2QkVn

 
Como criar uma página no Facebook para o seu 
negócio

E-book para aprender passo a passo como criar uma fanpage, 
além de dicas de como aumentar o engajamento com a audiência. 
O material também traz dicas de como elaborar um planejamento 
efi caz. Link: http://bit.ly/2hABSVj

 
22 táticas comprovadas para aumentar o engajamento 
no Facebook

O e-book grátis traz ideias para produzir conteúdo e atrair mais 
clientes no Facebook. Link: http://bit.ly/2gU7Mb2

 
Como produzir materiais ricos

Este e-book oferece diversos tipos de materiais que podem ser 
criados para que o negócio atinja a atenção de mais pessoas. O 
material traz dicas de como trabalhar textos, imagens, vídeos e 
áudios. Link: http://bit.ly/2h2QtrT

Huawei e USP concluem 
treinamento em TIC 
para estudantes de 

engenharia
A Huawei concluiu o treina-

mento em TIC para alunos de 
engenharia da Universidade de 
São Paulo (USP). Os 20 alunos 
da universidade passaram por 
40 horas de treinamento para 
conhecimento e especialização 
em roteadores e switches, in-
cluindo interfaces usadas para 
interconexão com as redes 
LAN e WAN e as diferentes 
capacidades.

A iniciativa faz parte de uma 
colaboração conjunta entre a 
Huawei e a USP em Pesquisa, 
Desenvolvimento, Inovação e 
formação de recursos huma-
nos. Esta parceria envolve o 
desenvolvimento de cursos 
e programas de treinamento 
e capacitação de talentos em 
tecnologias de informação 
e comunicações (TIC) e de 
certifi cação técnica para es-
tudantes e profi ssionais, além 
de ferramentas e plataformas 
de última geração para apoio 
a ensino e aprendizado.

A Huawei, por meio de seu 
programa global Seeds for the 
Future, de estimulo à educação 
e à capacitação em TIC, tem 
parcerias com diversas institui-
ções para treinar profi ssionais 
que desejam possuir a certifi -
cação em português de conhe-
cimento Hana (Huawei Autho-

rized Network Academy). No 
Brasil, o programa “Seeds for 
the Future” da Huawei vem 
sendo realizado em parceria 
com a CAPES (Fundação Co-
ordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), 
órgão ligado ao Ministério da 
Educação (MEC).

Faltam profi ssionais 

especializados

Em um mundo cada vez mais 
conectado e com ampla oferta 
de soluções que permitem 
ganho de efi ciência e produ-
tividade, além de redução de 
custos, a área de Tecnologia da 
Informação passa a ser cada vez 
mais estratégica dentro do am-
biente corporativo. No entanto, 
faltam profi ssionais qualifi ca-
dos para ocupar as vagas em 
TI, que sentem difi culdade em 
se atualizar para acompanhar 
o ritmo acelerado em que a 
tecnologia evolui.

“As novas tecnologias pro-
porcionam rápidas mudanças 
na forma que as pessoas vivem, 
trabalham e se relacionam. A 
intensa transformação digital 
requer pesquisadores e profi ssio-
nais que dominem as inovações 
tecnologias em constante evo-
lução”, disse Liu Wei, diretor de 
Relações Públicas da Huawei.
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Caminho
de Marco
Polo até
Pequim 

Precipi-
 tações 

meteoro-
lógicas

Pensar
muito em

(fig.) 

Município
da Grande

Belo
Horizonte 

Enorme;
muito

grande

Nota do
Tradutor
(abrev.)

Consoante
de ligação
 de "cafe-

teira"

Chama-
mento
com

gestos

(?)-Mar,
avenida
de Forta-
leza (CE)

(?)
 Mendes,

atriz
santista

Dosagem
de álcool

nos
drinques

"(?) sem
Querer",

canção do
Legião 

Big (?), 
modalida-

de do
skate

País desa-
fiado pela
Al Qaeda

(sigla)

Paula (?),
poeta

cearense

O que faz
o islamita 
voltado pa-
ra Meca 

Proprietário
de granjas
A do retân-
gulo é b x h

Carne, 
em inglês
Vem ao
mundo

Processo de retirada
de areia e detritos 
do fundo dos rios
Doutor (abrev.)

Árvore em
extinção

na Europa

(?) dos
Reis, local
da tumba
de Tutan-

câmon Substância
para tingir

Órgão
(abrev.)

Assunto
(p. ext.)
Espírito
maligno

Receber
como
legado 
Similar

O chiclete
usado por
diabéticos

No momento presente
Iniciais de Arthur

Moreira Lima,
  pianista brasileiro

AD
ROTADASEDA

RUMINAR
VALESC
ALTISNA

OLMOMOTE
HERDART

CONGENERE
ETMEAT

ACENOMB
HABETE

QUASENEI
AVICULTOR

AREAORA

3/air. 4/bete — diet — meat — olmo. 5/beira — caeté — imane — tisna. 9/congênere.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta, o vigésimo quarto dia da lunação não é bom para negócios, mas será neutro para outros fi ns. Lua faz aspectos 
tensos com Mercúrio e Plutão que podem prejudicar a comunicação e viagens. No fi nal da manhã a Lua em harmonia com 
Vênus vai trazer mais leveza. De tarde a Lua faz aspectos positivos com Júpiter e Saturno que favorecem as relações sociais 
e trazem crescimento e oportunidades. Em seguida a Lua forma um aspecto tenso com Urano que pode trazer instabilidade 
emocional. Este será o último aspecto da Lua, pois as 17h34 ela vai fi car fora de curso até a manhã de sexta. Lua já na fase 
minguante transita plena em Libra que produz um estado de espírito de entendimento e de gentileza entre as pessoas.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Olhe para as possibilidades que a 
vida lhe oferece neste próximo ano.  
Mas sem uma atitude objetiva será 
mais difícil conseguir o sucesso. É 
preciso unir pessoas para alcançar 
uma conquista. Cuidado com o hu-
mor alterado, a melancolia e o senti-
mentalismo.  77/477 – Branco.

É preciso se aprofundar nas questões 
pessoais, mantendo as emoções sobe 
controle. Com o Sol transitando em 
Capricórnio, vive uma boa relação 
na vida conjugal e sexual. Atitudes 
diplomáticas e equilibradas poderão 
resolver impasses e desfazer mal-
entendidos.  99/499 – Azul.

Pode ser que certas dúvidas ainda 
tragam perturbações e isso descon-
trole seu emocional. Mercúrio ajuda 
no desembaraçando de papeladas 
e leva a resolver situações. Melhor 
período para terminar tarefas e 
projetos com a Lua em Libra na 
fase minguante. 98/498 – Amarelo.

A Lua em libriana faz com que tudo 
deve ser muito equilibrado. Pode 
lidar com as emoções de forma mais 
distanciada e racional. O Sol na casa 
sete dá chance de novas uniões ou 
sociedades que trarão benefícios. 
Não se afaste dos seus ideais, mas 
aproveite boas oportunidades. 
54/354 – Azul.

Lua já na fase minguante transita 
plena em Libra que produz um estado 
de espírito de entendimento e de gen-
tileza entre as pessoas. Os assuntos 
de trabalho o preocupam, mas antes 
de irritar-se, veja se a situação de 
agora não pode lhe ser favorável mais 
tarde. 55/455 – Amarelo.

Aas relações sociais fi cam fortes 
com a Lua transitando em Libra e 
isso pode acabar levado a uma nova 
relação sentimental. Irá melhorar 
a situação material ao receber um 
dinheiro. Dedique-se a atividades 
novas e contatos com pessoas a 
quem sensibilize. 56/456 – Verde.

Bons lucros e êxito podem chegar 
através do trabalho que realiza no 
momento. Podem se abrir novos 
caminhos para uma nova socieda-
de, uma parceria ou nova união de 
trabalho. Atitudes diplomáticas e 
equilibradas poderão resolver im-
passes e desfazer mal-entendidos. 
89/689 – Verde.

É mais fácil contarmos com a co-
laboração das pessoas, quando a 
Lua está em Libra. Aqui, tudo deve 
ser muito equilibrado. No próximo 
ano, de Júpiter poderá ganhar mais 
dinheiro, mas use o idealismo. Pro-
cure adaptar-se a situações novas 
que virão na relação intima e sexual. 
54/354 – Azul. 

Com o humor alterado e maior sus-
cetibilidade estará mais julgador e 
poderá sentir-se insultado por muito 
pouco. O poder de organização das 
situações é que fará tudo melhorar. 
Dedique-se a encontrar soluções 
para sua vida e das pessoas que ama. 
92/492 – Branco.

Tenha calma diante de tensões nesta 
fase mais delicada do ano. Se tiver 
alguém ao lado terá tranquilidade nas 
relações. Controle as emoções para 
não ser levado a certo desequilíbrio 
emocional. Atitudes possessivas 
provocam crises no amor, evite-as. 
52/152 – Cinza.

Movimentada vida social e chance 
de conquistar novas amizades. 
Quinta-feira de harmonia e sen-
timento de integração propicia 
melhores sentimentos em relação 
aos dias anteriores. Grande vigor 
e disposição para realizar viagens, 
tirar férias e fazer caminhadas e 
passeios. 32/832 – Branco.

Encerre situações materiais, sem 
forçar nada. A presença da Lua em 
Libra ajuda a ver o outro lado de uma 
situação. Se enfrentar difi culdade 
mantenha as emoções sobe controle, 
logo tudo ir se acalmar. Uma nova eta-
pa começará na carreira profi ssional 
no ano que vem. 57/457 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 22 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Francisca Xavéria 
Cabrini, São Queremon, São Flaviano, São Floro, e Dia do Anjo Harahel, 
cuja virtude é a coragem. Hoje aniversaria o ator João Signorelli que 
nasceu em 1956, o ator Eri Johnson que faz 56 anos e a atriz Alinne 
Moraes que nasceu em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste primeiro dia e grau é orgulhoso, prático 
e altamente intuitivo. Honesto trabalhador, com capacidade para liderar 
tem uma personalidade carismática e profunda capacidade de compre-
ender as pessoas. Reservado, se preocupa com o bem-estar dos outros, 
mas nunca perde o seu jeito desconfi ado e realista. Mostra-se sempre 
muito amável com os amigos e obediente com os familiares. Costuma 
dedicar-se a atividades ligadas a bibliotecas, livrarias e o comércio, onde 
obtém grande sucesso. No lado negativo, no entanto, pode ser levado a 
fraudes e provocar a ruína para os outros ou para si mesmo.

Simpatias que funcionam
Ter sorte em jogos e apostas: Use sua fé e 
determinação ao fazer esta simpatia. Quando for 
jogar, coloque 6 raminhos de arruda no bolso es-
querdo. Ao voltar para casa, coloque os raminhos 
de arruda dentro da Bíblia, no Salmo 91. Só jogue 
no lixo 1 semana depois da aposta. Lave sempre 
as mãos após o contato com a arruda, pois é uma 
planta tóxica.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais 
e contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria 
de vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta 
à sua: negócios devem ser evitados. Sendo de sua 
cor: riqueza e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 
45, 82 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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A Cabruêra é formada por seis músicos: Arthur Pessoa (voz, viola e 
melódica), Pablo Ramires (Bateria), Edy Gonzaga (Baixo), Leo Mari-
nho (Guitarra), Rodrigo (Trombone) e João Henrique (Trompete). O 
repertório do show traz obras dos cinco discos gravados que fi zeram a 
história do grupo, além de algumas músicas inéditas. A banda mistura 
vários ritmos com infl uências do cancioneiro popular (coco, ciranda, 
embolada, forró e repente) e contemporâneas (rock, afrobeat, reggae, 
worldmusic e dub). A Cabruêra sempre inclui nas apresentações um 
momento de percussão. Nesses shows serão homenageados vários 
expoentes do cancioneiro popular, como Jackson do Pandeiro, Luiz 
Gonzaga, Marimá e Jacinto Silva.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. De quinta 
(12) a domingo (15) às 19h15. Entrada franca.

Arlindo Cruz

Arlindo Cruz em apresenta-
ção especial. No show, o cantor 
apresenta composições auto-
rais que mostram a atualidade 
de suas letras com a reverência 
aos antepassados. O repertório 
do show conta com músicas 
do álbum “Herança Popular” 
(2014), como “Sinceridade”, 
“Não Penso Em Mais Nada”, 
“Isso é Felicidade”, além da 
faixa título que é uma bela 
homenagem a dois dos nossos 
maiores poetas: o portelense 
Candeia e o mangueirense 
Cartola. Sendo elas pretexto 

para uma série de versos 
inspirados, nos quais nosso 
compositor aproveita para 
também celebrar Dona Ivone, 
Zeca, Sombrinha, Jorge Ara-
gão, João Nogueira, Aniceto, 
Wilson Moreira e tantos outros. 
O cantor ainda aproveita para 
recordar músicas de álbuns, 
como “Batuques do meu 
Lugar” (2012) e “Pagode do 
Arlindo” (2003).

Serviço: Sesc Campo Limpo, R. Nossa Se-
nhora do Bom Conselho, 120, Chácara Nossa 
Senhora do Bom Conselho, tel. 5510-2700. 
Domingo (08/01) às 18h. Entrada franca.

Drama
A peça “Ela é o Cara!” conta a estória de Gilberto 

Fonseca, um terapeuta de competência e caráter 
duvidosos. Após um incidente com um paciente 
famoso, ele se vê obrigado a administrar a reper-
cussão negativa do caso, o assédio da imprensa 
e a fúria dos fãs do seu paciente, que o culpam 
pelo ocorrido e estão ávidos por vingança. Sem 
saída e com a sua carreira fadada ao fracasso, 
Gilberto cogita vender sua alma ao Diabo. Neste 
exato momento, surge em seu consultório Vera 

Fischer, que insiste em ser atendida. Sofrendo 
um transtorno de personalidade, a famosa atriz 
insiste em dizer que não é Vera Fischer. Diante 
da gravidade do quadro, Gilberto aceita atendê-
la em troca de publicidade, na esperança de 
retomar sua carreira. Gilberto passa a viver um 
novo confl ito: quem será a solução para os seus 
problemas? O Diabo ou Vera Fischer?

Serviço: Teatro Folha, (Shopping Pátio Higienópolis), Av. 
Higienópolis, 618, Higienópolis, tel. 3823-2323. Sexta às 21h30, 
sábado às 20h e 22h e domingo às 20h. Ingressos: De R$ 50 a R$ 
70. Até 26/02.

Estreia
O espetáculo teatral 

“Um Homem Comum”, 
estreia no proximo dia 
5 e conta a estória de 
Fábio, um adolescente 
cego, que vive com sua 
mãe, e juntos carregam 
o peso de um grave aci-
dente. Heitor, um colega 
de faculdade, livre de 
pré-conceitos traz novas 
possibilidades para esse 
mundo sem cor. A peça 
fomenta questões ineren-
tes ao deficiente visual e 
às pessoas que o rodeiam, 
tratando disso natural-
mente com delicadeza e 
bom humor mostrando 
o lado humano e confli-
tante de um jovem em 
plena descoberta de sua 
sexualidade e em busca 
da inclusão social. Com 
Edgar Jacques, Sheila 
Donio e Vini Hideki.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz 
Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 
2574-7749. Quintas às 20h30. Ingresso: 
R$ 40. Até 26/01.

Beatles segundo a Cia. Filarmônica.

Com criação e 
direção de Marco 
Fentanes, o musical 
Beatles segundo 
a Cia. Filarmônica 
procura fugir do que 
costumeiramente 
mostram banda 
covers de bandas 
consagradas

Momentos engraçados 
são emoldurados por 
infláveis, adereços 

de submarino, bolhas e até 
mesmo bonecos gigantes, 
caricaturas dos Beatles, que 
remetem aos cabeções do 
carnaval de Recife. Beatles 
Segundo a Cia. Filarmônica 

Musical

D
iv

ul
ga

çã
o

está há doze anos em cartaz. 
Já foi visto em diversas cida-
des do Brasil, totalizando um 
público superior a 450 mil 
pessoas. O repertório reúne, 
Day Tripper, Don’t let me 

down, Eleanor Rigby, Help, 
Here comes the sun, Hey, 
Jude, I want to hold your 
Hand, Let it be, She loves you, 
Strawberry fi elds forever, The 
long and winding road, Twist 

and shout e Yellow submarine, 
entre outras.

Servviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 
900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. 
Quinta (29) às 20h. Ingresso: R$ 60.

Samba
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
PALAVRAS

“Da mesma boca procede bênção e maldição”. – 
(Tiago, 3:10.)
Nunca te arrependerás:
De haver ouvido cem frases, pronunciando simples-
mente uma ou outra pequenina observação.
De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer 
que seja.
De calar a explosão da cólera.
De preferir o silêncio nos instantes de irritação.
De renunciar aos palpites levianos nas menores 
controvérsias.
De não opinar em problemas que te não dizem 
respeito.
De meditar muitas horas sem abrir os lábios.
De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão 
ou pela amargura.
De fugir a reclamações de qualquer natureza.

De estimular o bem sob todos os prismas.
De pronunciar palavras de perdão e bondade.
De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança.
De exaltar a confi ança no céu.
De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santifi can-
te.
De prestar informações que ajudem aos outros.
De exprimir bons pensamentos.
De formular apelos à fraternidade e à concórdia.
De demonstrar benevolência e compreensão.
De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o 
dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício 
do próprio coração.
Examina o sentido, o modo e a direção de tuas 
palavras, antes de pronunciá-las.
Da mesma boca procede bênção ou maldição para 
o caminho.

Livro Vinha de Luz – F.C. Xavier
(pelo espírito Emmanuel).

CancioneiroCancioneiro

Grupo formado em 

1998, em Campina 

Grande (PB), junta 

o cancioneiro 

popular nordestino 

com diversos ritmos 

contemporâneos.
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O ano de 2016 foi 

intenso e turbulento 

para a comunicação, 

sobretudo no marketing 

e na publicidade

Movidos pela crise que 
assolou o país e o 
mundo, a maioria das 

marcas investiu pesado em 
campanhas que tentavam 
quebrar barreiras e antigos 
estereótipos, se aproximando 
de um público mais crítico. Há 
uma caminhada progressista 
em busca de diferenciação e in-
serção em uma nova realidade 
de consumo, principalmente 
porque o consumidor mudou, 
ganhou mais voz, e essa voz é 
crítica e politizada.

A quebra de paradigma foi o 
tema principal das campanhas 
que mais fizeram sucesso, 
e foi justamente esse olhar 
que as manteve longe das 
pesadas críticas que recaíram 
sobre tantas outras. Diversos 
tipos de produtos, serviços e 
iniciativas tiveram espaço e 
voz. Quem manteve o olhar 
no futuro, estudou seu tema 
a fundo e ouviu o consumidor, 
teve sucesso. Outros tiveram 
problemas.

Dentre as iniciativas de 
sucesso um dos maiores des-
taques do ano foi a campanha 
com a #BlackMirror, ideali-
zada e realizada pela modelo 
Deddeh Howard, que recriou 
diversos anúncios do mundo da 
moda colocando uma modelo 
negra (a própria Deddeh) no 
lugar de modelos brancas, com 
exatamente a mesma pose, 
roupas, cenários e atitude, em 
campanhas de grandes marcas 
do mundo da moda. A ideia é 
discutir a representatividade 
da mulher negra no mundo da 
moda, e o tipo estereotipado 
de propaganda que o envolve, 
que ainda considera o modelo 
europeu como o único válido no 
quesito “padrão de beleza”. A 
campanha foi um sucesso. 

Já nas iniciativas que foram 
um fracasso, infelizmente te-
mos vários exemplos. Alguns 
deles realmente foram ofensi-
vos, outros, porém, são mais 
ignorantes ou azarados. O de-
nominador comum é que todos 
foram repudiados como uma 
evidente resposta ao modo 
mais aberto de pensar que 
vem ganhando espaço na voz 
do consumidor da comunica-
ção. Muitas vezes o motivo foi 
uma mensagem confusa, mas 
a maioria das vezes a falta de 
atenção, estudo e consideração 
foram fatores motivadores da 
não aceitação e repudio.

Um exemplo é o de uma 
campanha da Coca Cola na 
Ucrânia que desanexava região 
da Criméia do mapa territorial 
da Rússia. Após reclamações 
eles anexaram a região, o que 
gerou outras reclamações. 
As críticas vieram dos dois 
lados, pois os cidadãos que 
consideram a anexação justa 
se ofenderam com a falta da 
Criméia no mapa, logo em se-
guida, os cidadãos contra o ato 
do presidente Vladimir Putin, 
se ofenderam com a anexação 
da região. 

O problema, é claro, é 
geopolítico e não publicitá-
rio, mas isso mostra como 
o profissional da comunica-
ção deve estar atento e por 

dentro de diversas situações 
mundiais. Não se pode focar 
apenas na campanha, há mui-
to que se considerar. Toda 
profissão de comunicação 
sofre dessa necessidade de 
atenção aos detalhes. No 
caso a Coca Cola deveria 
ter se mantido longe de uma 
situação geopolítica que não 
está bem resolvida, e nem 
talvez jamais esteja. Não 
foi a intenção ofender, mas 
ofendeu.

Outro caso foi da marca 
de roupas Maria Filó, alvo 
de crítica a respeito de uma 
estampa de sua nova cole-
ção, que mostrava cenas de 
escravidão e mulheres negras 
servindo mulheres brancas. 
De acordo com a marca, as 
estampas forma inspiradas na 
obra de Jean-Baptiste Debret, 
pintor francês que abriu uma 
escola de arte no Rio de Ja-
neiro.  Inspiradas ou não, há 
de se considerar que o artista 
foi um fruto de sua época, e 
que muita coisa mudou desde 
então, esse tipo de estampa, 
hoje é reconhecida como 
ofensiva e degradante. A marca 
deveria ter considerado que 
felizmente a nossa sociedade 
já tem olhos mais abertos para 
algumas injustiças do passado, 
e certas coisas jamais devem 
ser retomadas de modo que 
erros sejam enaltecidos.

As redes sociais têm ganhado 
importante papel na possi-
bilidade do debate em cima 
dessas questões, e apesar de 
ainda existem os “haters” ou 
os “mimizentos de plantão”, 
que contribuem para discus-
sões infrutíferas, ainda há um 
grande ganho na voz pública. 
Há voz para os dois lados de 
todas as questões, e isso por si 
só já é muito importante e dá 
espaço para que erros sejam 
percebidos e corrigidos. Vive-
mos em um tempo mais cons-
ciente graças a isso. Muitas 
marcas sofreram, mas muitas 
iniciativas interessantes e boas 
tiveram espaço. Campanhas 
questionadoras têm tomado 
lugar em grandes marcas e 
isso é resultado da voz do con-
sumidor através da internet. 
A comunicação mudou muito 
graças às múltiplas vozes.

Para todos os comunica-
dores, publicitários, marque-
teiros, jornalistas, é impor-
tante estar alinhado com as 
ideias progressistas e que 
desconstroem estereótipos 
e esmagam preconceitos. Se 
houve um erro é importante 
corrigir imediatamente e não 
lutar para defender o absurdo. 
Sempre vai haver uma parcela 
da população dos dois lados, 
já que ainda temos muitos 
conservadores cheios de von-
tade de perpetrar erros, mas é 
importante que o comunicador 
se coloque no lugar de arauto 
de ideias livres e possa disse-
minar razões coerentes para 
mudanças de postura. 

Essa profi ssão é abraçada 
por aqueles que buscam dar 
voz a quem não tem e a comba-
ter a opressão do “tradicional”. 
Estar bem informado já é um 
passo. Alinhar-se ao futuro 
e ouvir o povo é outro. Criar 
discussões positivas é objetivo 
como profi ssão.

(*) - É jornalista na InformaMídia 
Comunicação, e colaborador do Blog 
da PME (www.informamidia.com.br).

2016: é tempo 
de consciência 
comunicacional

Welton Ramos (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: FRITHO NOEL JEUNE, solteiro, ajudante de motorista, natural do Haiti, 
nascido em 14/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Noel Jeune 
Clermeus e de Laurency Julia. A pretendente: DERNIESE LOUIS, solteira, dona de casa, 
natural do Haiti, nascida em 18/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Louis Jean Pierre e de Jesula Desilma.

O pretendente: GILBERTO ALFONSO, divorciado, bancário aposentado, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 28/11/1943, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
João Alfonso e de Josefa Ruiz Alfonso. A pretendente: LANA MARIA DE NORONHA, divor-
ciada, funcionária pública aposentada, natural de São Paulo - SP, nascida em 25/08/1949, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Paulo de Noronha e de 
Ondina Pereira Noronha.

O pretendente: MARCELLO RENATO SOUZA, divorciado, gerente de projetos, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 27/02/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Espedito Florentino de Souza e de Antonieta do Nascimento Souza. A pretendente: 
ANA PAULA ABU-JAMRA BRUCOGLIERI, solteira, farmacêutica, natural de São Paulo 
- SP, nascida em 13/09/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivan 
Brucoglieri e de Lidia Maria Pedrosa Brucoglieri.

O pretendente: MARCELO PEREIRA WEINSAUER BOHNERT, solteiro, advogado, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 04/06/1981, residente e domiciliado no Jabaquara, São 
Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Antonio Weinsauer Bohnert e de Ana Mirtes Pereira Bohnert. A 
pretendente: KATHERINE DE OLIVEIRA VOLPATTI, solteira, professora, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 18/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Roberto Volpatti e de Ana Maria de Oliveira Volpatti.

O pretendente: RICARDO RECIFE BESSA, divorciado, administrador de empresas, natural 
de Uberaba - MG, nascido em 29/07/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Antonio Bessa de Siqueira e de Maria Helena Recife Bessa de Siqueira. A preten-
dente: ELIANE RAMOS LEITE, solteira, coordenadora de R.T., natural de Bocaiúva - MG, 
nascida em 01/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lucio Ramos 
de Oliveira e de Maria de Fatima Leite Oliveira.

O pretendente: DANILLO CHALES, solteiro, assistente de análise crédito, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 03/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
José Emidio Chales e de Ivone de Souza Chales. A pretendente: DANIELA DE CÁSSIA DE 
OLIVEIRA VIDÓI, solteira, assistente de faturamento, natural de São Caetano do Sul - SP, 
nascida em 06/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de André Vidói 
Filho e de Regina Célia de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MASELLA, solteiro, consultor de TI, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 02/05/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Francisco Carlos Masella e de Elizabeth Fouad Azar Masella. A pretendente: ANA PAULA 
FERREIRA SILVA, solteira, esteticista, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/04/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulino Ferreira Silva e de Marlene 
da Silva Santana.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-d

ez
/1

6

QUINTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2016

CONTRATAR NUTRICIONISTA
Empresa beneficiária do PAT, que optar por montar um refeitório próprio 
na empresa, terá que contratar nutricionista como responsável técnica? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A IMPLICAÇÃO LEGAL CASO A EMPRESA NÃO FIZER O DES-
CONTO DO VALE-TRANSPORTE DE ALGUNS FUNCIONÁRIOS? 

O não desconto do vale transporte implica em considerar o valor não descon-
tado como parcela salarial, e portanto deverá ser lançado como salário em 
SEFIP, para que haja a integração em FGTS, INSS e IRRF. Art. 457 e 458 da CLT.

FÉRIAS EM REGIME DE TEMPO PARCIAL
Funcionário trabalha aos sábados, domingos e feriados. Após completar 
um ano de trabalho terá direito às férias, quantos dias de férias têm 
direito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRAVIDEZ DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregada doméstica grávida possui estabilidade de 05 meses 
após o parto, quem deve pagar o salário, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE SERVIÇOS, DEVEMOS SUSPEN-
DER O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE 15%?

A Resolução do Senado Federal nº 10/2016, publicada no dia 
31.03.2016, suspendeu a execução do inciso IV do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, que tratava da contribuição de 15% 
sobre cooperativas, portanto, desde o dia 31.03.2016 a empresa não 
precisava mais ter recolhido esta contribuição, pois foi declarada 
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 595.838.

CONTAGEM DA LICENÇA PATERNIDADE
Como deve ser efetuada a contagem da licença paternidade, conta-se o 
sábado e domingo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017

• • •

w
w

w
.c

a
n

d
in

h
o

.c
o

m
.b

r

Rio de Janeiro, com belas praias,

receberá milhares de turistas no verão que começou ontem (21) e termina em fevereiro.

A crise econômica parece 
não ter afetado o turismo 
na mesma proporção 

que outros setores da econo-
mia brasileira. O Ministério do 
Turismo estima que as famí-
lias brasileiras realizarão 73,4 
milhões de viagens durante o 
verão, que começou ontem (21) 
e se estende até fevereiro de 
2017. Se alcançado, o número 
representará um incremento 
de 0,8% em comparação com 
o último período, quando fo-
ram registradas 72 milhões de 
viagens. A expectativa é que 
esses turistas movimentem  R$ 
100 bilhões.

O otimismo do ministério é 
ainda maior em relação a vinda 
de estrangeiros ao país. Espera-
se que 2,4 milhões de turistas 
de outros países desembar-
quem nos principais destinos 
nacionais, um incremento de 
11% quando comparado com o 
último verão. Considerando que 
cada turista estrangeiro gasta, 
em média, US$ 1,1 mil, o gasto 
global pode chegar a US$ 2,6 
bilhões (R$ 8,7 bi pelo câmbio 
desta quarta-feira). A maior 
parte desses turistas vem de 
países vizinhos, especialmente, 
a Argentina.

Segundo o ministro Marx 
Beltrão, o turismo caminha 
na contramão da crise e já 
responde por pouco mais de 
3.5% do PIB. “Mesmo em um 
momento de crise, o turismo 
está avançando”, disse Beltrão 
durante a divulgação do estudo 
encomendado à Fipe. Dados do 
Boletim de Desempenho Eco-
nômico do Turismo, divulgado 
em outubro, já indicavam que 
o faturamento consolidado das 
atividades turísticas cresceu 
66% no terceiro trimestre de 
2016 em comparação com o 
segundo trimestre e há pers-
pectivas otimistas em relação 
aos investimentos futuros. 

Para Ministério do Turismo, crise 
não deve afetar gastos no verão

O Ministério do Turismo estima que as famílias brasileiras realizarão 73,4 milhões de viagens durante 
o verão, que começou ontem (21) e se estende até fevereiro de 2017
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Apesar do aquecimento dos 
negócios, o nível de emprego 
no setor caiu 15% no terceiro 
trimestre e o ministério ainda 
não divulgou se o resultado será 
revertido frente às expectativas 
para o verão. Segundo o minis-
tro do Turismo, o esperado cres-
cimento do número de turistas 
estrangeiros é, em parte, fruto 
do fato de o Brasil ter sediado 
a Copa e, principalmente, as 
Olimpíadas. “Mais de 90% dos 
estrangeiros que vieram ao 
país durante as Olimpíadas 
afi rmaram que queriam retor-
nar. E outros que não vieram, 
mas passaram a ver o país com 
bons olhos, passam a querer 
conhecê-lo”.

O próprio ministro, no entan-
to, reconheceu que a situação 
dos cofres públicos e o corte de 
orçamento impactaram a exe-
cução de programas e iniciati-
vas do ministério, mas garantiu 

que o governo estuda medidas 
para reforçar o caixa da pasta 
e de sua principal autarquia, a 
Embratur. “Cortes foram feitos 
durante a gestão passada. Claro 
que, se tivermos mais recursos 
para a promoção nacional e 
internacional do país, podemos 
aumentar em muito os números 
de turistas”, disse.

De acordo com o coordena-
dor do levantamento, o diretor 
de Estudos Econômicos e 
Pesquisas do ministério, José 
Francisco de Salles Lopes, en-
tre os destinos que receberão 
maior número de turistas brasi-
leiros estão  São Paulo, Floria-
nópolis, Rio de Janeiro, Praia 
Grande, Salvador, Fortaleza, 
Curitiba, Cabo Frio, Balneário 
Camboriú, em Santa Catarina, 
e Recife. O principal meio de 
transporte dos brasileiros que 
vão viajar será o carro (53% das 
viagens), seguido por ônibus 

(27%) e o avião (8%) opção 
que vem caindo mês a mês no 
último ano. Seis em cada dez 
turistas brasileiros pretendem 
se hospedar na casa de amigos 
e parentes.

Apenas 19% dos viajantes 
domésticos vão pernoitar em 
hotéis, pousadas e resorts e 
10% alugarão um imóvel de 
temporada. Lopes ainda des-
tacou o papel do turismo como 
redistribuidor de renda. Para 
cada morador da região Nor-
deste que viaja para o Sudeste, 
dois fazem o percurso inverso. 
E a cada real que um nordes-
tino gasta durante a viagem, o 
morador do Sudeste deixa nos 
estabelecimentos nordestinos, 
em média, R$ 3.”A economia do 
turismo é extremamente forte 
se considerarmos a atividade 
econômica nacional como um 
todo, doméstica e regional”, 
fi nalizou (ABr).

Batata nos Andes
Análise de restos de amido encontrados 

em ferramentas de pedra descobertas num 
sítio arqueológico peruano e datadas de 
cerca de 3 mil anos atrás mostram que a po-
pulação local já consumia batata domesti-
cada, da espécie Solanum tuberosum. “De 
141 microvestígios de amido recuperados 
de 14 pedras de moer”, escrevem na PNAS 
os autores, da Universidade da Califórnia, 
“50 são identifi cadas como consistentes 
com a batata doméstica cultivada”. 

O artigo aponta que “a elucidação dos 
detalhes da trajetória da domesticação da 
batata é necessária para uma compreensão 
ampla do desenvolvimento da agricultura 
nas terras altas dos Andes”. O texto ainda 
chama atenção para o potencial futuro das 
técnicas de análise de amido na arqueolo-
gia (Jornal da Unicamp).

Metano nos poços
Poços abandonados de petróleo e gás 

natural emitem metano, um potente gás 
do efeito estufa. Levantamento publicado 
no periódico PNAS, envolvendo 88 poços 
do Estado da Pensilvânia (EUA), além de 
dados históricos, tenta determinar quais as 
características dos poços que mais liberam o 
gás. O trabalho é de autoria de pesquisadores 
de universidades dos Estados Unidos.

O estudo estima que haja até 750 mil 
poços abandonados na Pensilvânia, o 
Estado americano onde há mais tempo 
se exploram esses recursos, e conclui 
que os poços de gás natural desativados 
são maiores fontes de metano que os de 
petróleo. “As emissões de metano de poços 
abandonados persistem por vários anos, 
e provavelmente por décadas”, adverte o 
texto (Jornal da Unicamp).

Esperança marciana
Artigo publicado no periódico Icarus, 

dedicado a pesquisas sobre o Sistema 
Solar, sugere um novo local em Marte para 
a busca por sinais de vida: uma depressão 
na superfície que pode ter sido causada 
por ação vulcânica por baixo de capas de 
gelo, e não por impacto de objetos vindos 
do espaço. 

A hipótese de interação vulcânica com 
o gelo abre a possibilidade de a área ter 
abrigado um ambiente aquecido e ricos 
em nutrientes, compatível com a presença 
de vida. Essa depressão se localiza numa 
das bordas de Hellas, uma das maiores e 
mais profundas crateras do Sistema Solar, 
com uma profundidade máxima de 7 km. 
Os autores do artigo em Icarus pertencem 
a instituições dos Estados Unidos (Jornal 
da Unicamp).
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O pretendente: ODAIR BAPTISTEI JUNIOR, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 29/09/1973, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Odair Baptistei 
e de Claudete Baptistei. A pretendente: SILVANA MARIA RODRIGUES, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
17/02/1976, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de José 
Rodrigues Filho e de Osvaldina Maria Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL RAMA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/2000, residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Rodrigues da Silva 
e de Cristiane Aparecida Rama da Silva. A pretendente: VITÓRIA RAFAELA PILOTO 
PEREIRA, profi ssão: estagiária de rh, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo 
- SP, data-nascimento: 19/07/2000, residente e domiciliada no Parque Santa Madalena, 
São Paulo - SP, fi lha de Douglas Piloto Pereira e de Rosana da Silva Piloto Pereira.

O pretendente: MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente de 
controladoria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
28/06/1992, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo - SP, fi lho 
de José Almeida do Nascimento e de Maria Aparecida Santos do Nascimento. A 
pretendente: KÁTIA DE ALENCAR DUTRA, profi ssão: auxiliar de veterinário, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 
24/07/1989, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São Paulo - SP, fi lha de 
Roni Aldo Dutra e de Judite de Alencar Dias.

O pretendente: HEVERSON FRANCISCO MACIEL, profi ssão: coordenador de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/11/1988, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Edson 
Francisco Maciel e de Sonia Regina Marcondes Maciel. A pretendente: ANA PAULA 
DA SILVA GOMES, profi ssão: auxíliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: 
neste Subdistrito - SP, data-nascimento: 16/01/1989, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Jose Santos Gomes e de Maria Jose da Silva 
Gomes.

O pretendente: RAFAEL SANCHES, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 30/01/1985, 
residente e domiciliado na Vila Cleonice, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Sanches 
e de Maria de Lourdes Bispo Sanches. A pretendente: ISABELLE MIZAEL FERREIRA, 
profi ssão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1990, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo - SP, fi lho de Evaldo Ferreira e de Solange Mizael da Silva Ferreira.

O pretendente: PLÍNIO EMMANUEL CHAVES DE ARAUJO, profi ssão: administrador 
de empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Brasília - DF, data-nascimento: 
13/02/1982, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lho 
de José de Araújo Neto e de Maria de Fátima Nogueira Chaves Araújo. A pretendente: 
LOURDES DA CONCEIÇÃO CRUZ DE SOUSA, profi ssão: turismóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 01/06/1982, 
residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lha de Ernesto 
Augusto de Sousa e de Inês Adelaide Cruz.

O pretendente: RODRIGO MARCHIORI BUSTAMANTE, profi ssão: gerente comercial, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-
nascimento: 04/03/1977, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho 
de Nelson Bustamante e de Sônia Maria Marchiori Bustamante. A pretendente: TAYANA 
SOARES PINHEIRO, profi ssão: gerente de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 15/02/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista Pinheiro e de Vera Lucia Soares Pinheiro.

O pretendente: RIVALDO SILVESTRE DE MOURA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Picos - PI, data-nascimento: 28/10/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Silvestre Pedro de Moura e de Maria Rosa 
Batista de Moura. A pretendente: VANUZA DE MOURA BATISTA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Borracha São João da Canabrava - PI, data-
nascimento: 07/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lho de José 
Joaquim Batista e de Eva Balbina de Moura Batista.

O pretendente: WILLIAN RAFAEL HERRERA ARRUDA, profi ssão: auxiliar contábil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 06/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Rafael de Arruda Filho e 
de Maria do Rosário Herrera Arruda. A pretendente: LUANA APARECIDA SANTOS, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - 
SP, data-nascimento: 20/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Heleno André dos Santos e de Marli Vieira dos Santos.

O pretendente: EDSON CHRÍSTIAN OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: metalurgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bento do Una - PR, data-nascimento: 12/06/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edson Antonio da Silva e de Maria 
Ary Oliveira da Silva. A pretendente: EDNAIDE DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Bento do Una - PE, data-nascimento: 15/11/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João José da Silva e de Josefa 
Maria da Conceição.

O pretendente: RODRIGO DA MOTTA REBELLO, profi ssão: instrutor de trânsito, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Descalvado - SP, data-nascimento: 03/03/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mario da Motta Rebello Filho e 
de Eurides Penha Silva Camargo Rebello. A pretendente: TÂMARA SCALA DOS 
SANTOS, profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em Uberaba - MG, 
data-nascimento: 28/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vilmar 
Lopes dos Santos e de Edméa Marques Scala dos Santos.

O pretendente: DANIEL ESTEBAN, profi ssão: médico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 30/09/1982, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Juan Esteban Azuaga e de Elena Kiocia Esteban. A pretendente: SARA 
CRIVELARI NAVES, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 10/05/1983, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lho de Aparecido Gonçalves Naves e de Regina Maria Tadéia Crivelari Naves.

O pretendente: GILBERTO AUGUSTO ESCOVALE JUNIOR, profi ssão: empreiteiro de 
obra civil, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-
nascimento: 07/06/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto 
Augusto Escovale e de Gilda da Trindade Escovale. A pretendente: FERNANDA 
CRUVINEL NOVAIS, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 08/09/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Gomes Novais e de Sebastiana de 
Fatima Cruvinel Novais.

O pretendente: DORGIVAL JOSÉ DO NASCIMENTO, profi ssão: operador de 
equipamento, estado civil: solteiro, naturalidade: em Caruaru - PE, data-nascimento: 
13/12/1971, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Manoel do 
Nascimento e de Dulcinéa Vila Nova do Nascimento. A pretendente: SUSAN TAYNAN 
COSTA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André - SP, data-nascimento: 17/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Robinson Fernandes Costa dos Santos e de Zuleika Vila Nova dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO GEOVANE ARAUJO LEITE, profi ssão: zelador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Jati - CE, data-nascimento: 26/02/1963, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Araujo Silva e de Maria Iva Araujo. A pretendente: 
IVONETE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Belo 
Jardim - PE, data-nascimento: 08/01/1956, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Gabriel dos Santos e de Maria Francisca dos Santos.

O pretendente: FERNANDO NERI DE ANDRADE, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 
11/11/1978, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Andrade e de 
Neusa Neri de Araujo Andrade. A pretendente: ERIVÂNIA SPINELLI, profi ssão: 
porteira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Belo Jardim - PE, data-nascimento: 
09/02/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Soares Rocha 
e de Ivonete dos Santos Rocha.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA SILVA, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 07/06/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Helia de Souza Silva. A pretendente: CAMILA 
CANUTO DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Santo André - SP, data-nascimento: 18/07/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique da Silva e de Evani Canuto da Silva.

O pretendente: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: administrador 
de empresas, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
17/07/1957, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Augusto de 
Oliveira e de Maria Apparecida Pinto de Oliveira. A pretendente: MARIA MADALENA 
CHAGAS, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 31/08/1956, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario 
Chagas e de Ediomar Gomes Chagas.

O pretendente: DIEGO LUCENA DE SOUSA, profi ssão: mecanico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 28/01/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Nilson de Sousa Lima e de Francisca Surama Lima 
Lucena. A pretendente: GABRIELA PEREIRA DE LIMA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/12/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lucas Felix de Lima e de Magna de 
Fatima Ramos Pereira de Lima.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE RIBEIRO ROSA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
24/11/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Rosa e de 
Alzira Martins Ribeiro Rosa. A pretendente: TATIANA DE PAULA ESPIRITO SANTO, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos -SP, 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/06/1981, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Francisco Oliveira Espirito Santo e de Mirna de Paula Espirito Santo.

O pretendente: CAIO CÉSAR SECCO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
02/06/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Cesar Nunes de 
Oliveira e de Regina Secco dos Santos de Oliveira. A pretendente: JULIANE SAYURI 
NOJIMOTO, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo - SP, data-nascimento: 24/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Hiroshi Nojimoto e de Valentina Bacachichi Nojimoto.

O pretendente: DECIO TEIXEIRA DE JESUS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Vania Teixeira de Jesus. A pretendente: NEUMA OLIVEIRA 
DE MOURA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 09/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
José Edmar de Moura e de Maria de Fatima Oliveira Moura.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Poá - SP, data-nascimento: 20/06/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Lelio Gomes dos Santos e de Alcineia 
Campos dos Santos. A pretendente: THAHINÁ FERREIRA SILVA, profi ssão: analista 
de rh, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-
nascimento: 18/01/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fabio Luiz 
da Silva e de Marcia Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSÉ DO CARMO NORBIATO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
09/07/1950, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Norbiato e de 
Elza Bilkre Norbiato. A pretendente: MARIA APARECIDA CASSIN BORGES, profi ssão: 
artesã, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 22/05/1955, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Miguel 
Cassin e de Encarnação Bravo Cassin.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENATO ALVES DE MELO, profi ssão: agente escolar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
26/08/1963, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Alves de Melo e 
de Elizete Maria de Melo. A pretendente: IVONE SOARES GAMA, profi ssão: professora 
aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 19/06/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Costa 
Gama e de Edileide Soares Gama.

O pretendente: ÉDERSON APARECIDO DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Pedro da União - MG, data-nascimento: 25/03/1974, 
residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Sebastião da Silva e de Conceição 
Maria da Silva. A pretendente: ELISAINE VILEFORT, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
02/09/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Estacio Andrade Vilefort 
e de Izilda Aparecida de Marin Vilefort.

O pretendente: RUAN GOMES DE MELO LUIZ, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 24/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Devanir Luiz e de Edna Gomes de 
Melo. A pretendente: ROSANGELA ARAUJO DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 05/01/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Francisco do Nascimento e de Maria da Graça Alves de Araujo.

O pretendente: DAVI FRANCISCO DE LIMA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itainopolis - PI, data-nascimento: 25/10/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Joaquim de Lima e de Maria Arlinda 
de Lima. A pretendente: JULIA GRACIELA DE LIMA CARNEIRO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 01/10/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aurino 
Celestino de Lima e de Eliete Nascimento de Lima.

O pretendente: LUIS FERNANDO DINAMARCA PARRA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-
nascimento: 11/12/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luis 
Hernan Parra Salazar e de Maria Magdalena Dinamarca Pino. A pretendente: 
LUCIANA MARTINS DE MELLO, profi ssão: advogada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 23/04/1977, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos de Mello e de Maria 
Martins de Mello.

O pretendente: DAVID DE SOUZA BARBOSA, profi ssão: arquiteto e urbanista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1982, residente 
e domiciliado em Osasco - SP, fi lho de Manoel Pacheco Barbosa Neto e de Maria Ines de 
Sousa Barbosa. A pretendente: ELOÁ PAULON SANTOS, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 07/01/1985, 
residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Ubiracy Ramon de Sá 
Santos e de Regina Paulon Santos.

O pretendente: HENRIQUE GUILHERME DE OLIVEIRA, profi ssão: corretor de seguros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
06/05/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Pedro de Oliveira e 
de Nilda de Souza Oliveira. A pretendente: EDILENE FERREIRA MARTINS, profi ssão: 
bancaria, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-
nascimento: 21/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdivo 
Alves Martins e de Maria Edineide Ferreira Martins.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Parelheiros - SP, data-nascimento: 11/05/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Caetano da Silva e de Irani de Jesus 
Silva. A pretendente: THAIS BUENO CARDONE, profi ssão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 13/05/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alberto Francisco Cardone e de 
Cleonice Bernardo Bueno Cardone.

O pretendente: PHILLIP NILTON NEGREIROS CYBULSKI, profi ssão: auxiliar de 
saúde, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 27/06/1990, 
residente e domiciliado em Mauá - SP, fi lho de Nilton Cybulski e de Ester Zeferino 
Negreiros Cybulski. A pretendente: JACQUELINE CHAVES GULLONE, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - 
SP, data-nascimento: 19/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Cássio Luís Gullone e de Ivanei Chaves Gullone.

O pretendente: SILVINO DA COSTA CARVALHO, profissão: médico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/11/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Silvino Arlindo Lourenço de 
Carvalho e de Maria de Fátima Costa de Carvalho. A pretendente: ALESSANDRA 
DOS SANTOS LUZ, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcio Baptista da Luz e de Leila Marly 
dos Santos Luz.

O pretendente: DOMINGOS JUNIOR LO MONACO, profi ssão: monitor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Domingos Lo Monaco e de Angela Cristina 
de Oliveira Lo Monaco. A pretendente: JUCIARA FILGUEIRA NOBRE, profi ssão: 
promotora, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 
02/03/1991, residente e domiciliada em Mauá - SP, fi lha de Francisco Filgueira Nobre e 
de Francisca Margarete Nobre.

O pretendente: ANDERSON ARANHA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP -, data-nascimento: 24/10/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Aranha e de Eli Ines Marchiori. A 
pretendente: PRISCILA MARIA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP -, data-nascimento: 22/03/1986, residente e 
domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de José Geraldo da Silva e de 
Rosa Maria Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Um levantamento da Edito-
ra Positivo apresenta as dez 
palavras mais buscadas no  
Dicionário Aurélio, em 2016. 
A principal palavra deste ano 
foi “empoderamento”. Na se-
quência, fi caram “política” e 
“sexo”, seguidas de “racismo” 
e “microcefalia”. A pesquisa 
leva em consideração ferra-
mentas direcionadas para mais 
de 2 milhões de estudantes de 
escolas públicas e particulares 
de todo o Brasil, que utilizam 
as soluções educacionais da 
Editora Positivo. O estudo foi 
realizado entre 1º de janeiro e 
14 de dezembro de 2016.

Segundo o diretor geral da 
Editora Positivo, Emerson dos 
Santos, “fazendo uma análi-
se, é possível perceber que a 
busca por palavras está muito 
relacionada com o momento 
em que a sociedade se encon-
tra”. “Algumas palavras como 
empoderamento, têm diversos 
desdobramentos, já que neste 
ano falou-se muito sobre este 
tema no País, tanto no cenário 
político, por meio da sociedade 
que vem buscando seu empo-
deramento ou até mesmo a luta 
das mulheres pela igualdade de 
gênero”, argumenta. 

A mesma teoria se aplica para 
microcefalia, uma condição 
neurológica até então desco-
nhecida e que se gerou uma 
necessidade de entendimento 
para públicos de diversas 
idades. Um dos pontos a se 
ressaltar é que, embora a con-
sulta tenha sido feita por meio 
dos portais, existe toda uma 
“família de dicionários Aurélio”, 
com obras que contemplam 
as diversas faixas etárias de 
leitores/pesquisadores e que 
continuam sendo amplamente 

O Opinion Box, empresa pioneira em 
soluções digitais para pesquisas de 
mercado e de opinião, em parceria 

com o Mundo do Marketing, portal de no-
tícias com foco em efi ciência estratégica, 
fez uma pesquisa para identifi car os hábitos 
mais impactados pela questão econômica. 
De acordo com o levantamento, ir a bares 
ou boates, frequentar o salão de beleza e 
jantar fora são, respectivamente, o TOP 3 
dos hábitos dos brasileiros mais afetados 
pela crise econômica.

No 3º lugar como hábito mais afetado 
pela crise fi gura “ir a bares ou boates”. 
Há 12 meses, 51% dos brasileiros tinham 
esse hábito. Hoje, são 41%. Aqueles que 
abandonaram o hábito afi rmam que foram 
motivados: 47% pela crise; 14% pela per-
da do emprego; 14% por falta de tempo 
e 25% por outros motivos. Entre os que 
mantiveram o hábito: 53% passaram a 
gastar menos; 32% mantiveram o gasto e 
15% estão gastando mais. 

Ao avaliar o hábito no Brasil, o Opinion 
Box constatou que 45% não iam a bares e 
boates nem antes e nem agora; 14% iam 
apenas antes; 4% vão apenas agora e 37% 
iam antes e continuam indo agora. O im-
pacto real da crise foi de 55,2%, atingindo 

principalmente pessoas de 50 a 59 anos 
(67%); moradores da região Norte (64%); 
pessoas das classes AB (61%) e pessoas 
de 40 a 49 anos (61%).

Na 2ª colocação no ranking dos hábitos 
mais afetado pela crise fi gura “ir ao salão 
de beleza”. Há 12 meses, 59% dos brasi-
leiros tinham esse hábito. Hoje, são 48%. 
Os entrevistados que mencionaram ter 
abandonaram o hábito afi rmam que foram 
motivados: 59% pela crise; 15% pela perda 
do emprego; 11% por falta de tempo e 
15% por outros motivos. Entre aqueles 
que mantiveram o hábito: 49% passaram 
a gastar menos; 38% mantiveram o gasto 
e 13% estão gastando mais. 

O Opinion Box também mapeou esse 
hábito e concluiu que 36% não iam a 
salões de beleza nem antes e nem agora; 
16% iam apenas antes; 5% vão apenas 
agora e 43% iam antes e continuam indo 
agora. O impacto real da crise foi de 55,8%, 
atingindo principalmente pessoas de 40 
a 49 anos (64%). Na região Sul do país, 
esse foi o principal segmento afetado, 
assim como para as pessoas na faixa dos 
60 anos ou mais.

No 1º lugar, ocupando o topo do ranking 
dos hábitos mais afetado pela crise, fi gura 

“sair para jantar fora em restaurantes”. 
Há 12 meses, 70% dos brasileiros tinham 
esse hábito. Hoje, são 55%. Aqueles que 
mencionaram ter abandonaram o hábito 
afi rmam que foram motivados: 58% pela 
crise; 20% pela perda do emprego; 11% 
por falta de tempo e 11% por outros 
motivos. Entre os que mantiveram o 
hábito: 58% passaram a gastar menos; 
25% mantiveram o gasto e 17% estão 
gastando mais. 

O mapeamento desse hábito mostra 
que 26% não saiam para jantar fora em 
restaurantes nem antes e nem agora; 19% 
iam apenas antes; 4% vão apenas agora e 
51% iam antes e continuam indo agora. 
O impacto real da crise foi de 63,4%, 
atingindo principalmente pessoas de 50 
a 59 anos (89%) e moradores da região 
Centro-Oeste (70%).

A pesquisa foi realizada com 1.424 inter-
nautas brasileiros de ambos os sexos, com 
idade acima dos 16 anos, provenientes de 
475 cidades de todas as regiões do país e de 
todas as classes sociais. A margem de erro 
da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais e 
o nível de confi ança é de 95%.

Fonte e mais informações: (www.opi-
nionbox.com).

Ir a bares, frequentar salão de 
beleza e jantar fora são hábitos 

afetados pela crise
A crise econômica brasileira gerou mudanças no hábito de consumo das pessoas
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Empoderamento é a 
palavra mais buscada 
no Aurélio em 2016

procurada pelo público, espe-
cialmente o escolar. 

Assim, existem opções para 
crianças bem pequenas, in-
cluindo ilustrados. O Dicionário 
Ilustrado Aurelinho, por exem-
plo, conquistou o 26º Prêmio 
Brasileiro de Excelência Gráfi ca 
Fernando Pini. O Aurelinho foi 
o último dicionário escrito por 
Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira. O caráter didático, a 
riqueza de detalhes nas defi ni-
ções e os exemplos apropriados 
formam a base da obra que é 
editada pela Editora Positivo. 

Conforme as ferramentas de 
busca (portal Educacional, Por-
tal Positivo e Portal Aprende 
Brasil) o ranking das palavras 
mais pesquisadas no Aurélio, 
em 2016, foi o seguinte:

1. Empoderamento;
2. Política;
3. Sexo;
4. Racismo; 
5. Microcefalia;
6. Restinga;
7. Contradição;
8. Amor;
9. Verbete
10. Mitologia.
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