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“Papai Noel,
vê se você tem 
a felicidade pra 
você me dar”.
Assis Valente (1911/1958)
Compositor brasileiro

Itália proíbe caminhões 
em Roma e expulsa 

outro tunisiano
A Itália anunciou na sexta-feira (23) uma série de 

medidas extras de segurança contra terrorismo, após 
dois policiais matarem em Milão o autor do atentado 
contra um mercado de Natal de Berlim. “Com base 
em um comunicado da polícia de Roma, a Prefeitu-

ra proíbe a entrada na zona do centro histórico de 
Roma de veículos articulados e caminhões de carga”, 
informou o Palácio do Campidoglio. 

A medida vigorará até o dia 6 de janeiro, nos 
feriados que correspondem a celebrações festivas 
católicas em toda a Itália. A medida, porém, exclui 
os veículos de transporte de medicamentos, ma-
teriais sanitários de uso urgente, moedas de valor, 
alimentos e suprimentos de distribuição de imprensa 
e serviços postais. 

Porém, estas categorias só estarão autorizadas a 
circularem por quatro vias de acesso: Piazza della 
Repubblica- Via Nazionale; Via Crispi-Via Ludovisi; 
Via del Teatro Marcello; Via Acciaioli-Corso Vittorio 
Emanuele II. Também foi reforçada a vigilância em 
350 mercados de Roma e as autoridades expulsaram 
um tunisiano por motivos de segurança. O homem de 
37 anos estava preso na Itália por crimes menores, 
mas foi denunciado por demonstrar fortes sinais de 
radicalização (ANSA). 

Em quase três anos de 
trabalho, os procura-
dores da República que 

fazem parte da força-tarefa 
da Operação Lava Jato con-
seguiram 120 condenações 
de investigados na primeira 
instância da Justiça, a maioria 
deles condenados mais de 
uma vez pelo juiz federal Sér-
gio Moro, da 13ª Vara Federal 
em Curitiba. Somadas, as pe-
nas passam de 1.257 anos de 
prisão. Os dados fazem parte 
do levantamento mais recente 
elaborado pela Procuradoria-
Geral da República (PGR).

     Lava Jato consegue 120 
condenações em quase
três anos de investigações

Desde março de 2014, quan-
do foi defl agrada a primeira fase 
da Lava Jato, foram realizadas 
79 prisões preventivas, 103 
prisões temporárias, 197 con-
duções coercitivas. Durante o 
período, foram abertos 1.434 
procedimentos de investiga-
ção e realizadas 730 buscas e 
apreensões. Segundo o balan-
ço, 79 investigados assinaram 
acordos de delação premiada. 
Os desvios na Petrobras envol-
veram pagamento de propina 
de aproximadamente R$ 6,4 
milhões a ex-diretores da esta-
tal e demais investigados. 

Por meio de acordos de dela-
ção premiada, os procuradores 
conseguiram a repatriação para 
o Brasil de R$ 756,9 milhões que 
estavam depositados fora do país. 
Além disso, R$ 3,2 bilhões em 
bens que estavam em posse dos 
envolvidos foram bloqueados. O 
valor total de ressarcimento pedi-
do à Justiça pelo MPF, incluindo 
multas, é de R$ 38,1 bilhões.

No Supremo, de acordo com 
levantamento divulgado pelo 
gabinete do ministro Teori 
Zavascki, relator dos processos 
oriundos da operação na Corte, 
foram aceitas cinco denúncias 

Foram 120 condenações de investigados na primeira instância da Justiça, a 

maioria deles condenados mais de uma vez pelo juiz federal Sérgio Moro.

contra parlamentares, que vira-
ram réus na Corte. Mais cinco 
estão prontas para julgamento, 

e seis inquéritos foram arqui-
vados. Os dados também mos-
tram que 24 dos 25 acordos de 

delação que chegaram à Corte 
para homologação do ministro 
foram aceitos (ABr). 

O governo anunciou a limitação da permanência do cliente no 

rotativo por 30 dias.

A taxa de juros do rotativo 
do cartão de crédito chegou ao 
recorde de 482,1% ao ano, em 
novembro, informou o Banco 
Central (BC). A taxa subiu 6,3 
pontos percentuais em relação 
a outubro e foi a maior da série 
histórica iniciada em março 
de 2011. 

O governo anunciou a limita-
ção da permanência do cliente 
no rotativo do cartão de crédito 
por 30 dias. Essa medida ainda 
será implementada e poderá 
reduzir pela metade da taxa 
de juros do cartão de crédito, 
a partir do fi m do primeiro 
trimestre do ano que vem, se-
gundo previsão do ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles.

Outra taxa de juros alta na 
pesquisa mensal do BC é a do 
cheque especial, que chegou 
ao novo recorde de 330,7% 
ao ano. Essa é a maior taxa 
da série histórica iniciada em 
julho de 1994. A taxa média 
de juros para as famílias fi cou 
estável em 73,6% ao ano, 

Governo endurece 
regras para 
indulto natalino

Brasília - O presidente Mi-
chel Temer e o ministro da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
editaram o Decreto 8 940/2016, 
que concede indulto natalino a 
presidiários e pessoas subme-
tidas a medidas de seguranças. 
Conforme o ministro da Justiça 
afi rmou, em evento na capital 
paulista, o decreto traz critérios 
mais rigorosos para liberar a saí-
da temporária dos presos. Não 
será dado o indulto, por exem-
plo, aos condenados por crimes 
hediondos e de tortura. 

Para outros casos de crime 
com grave ameaça ou violência, 
o indulto será concedido quando 
a pena não for superior a 4 anos, 
sob algumas condições. Dentre 
elas, o condenado terá de ter 
cumprido um terço da pena, se 
não reincidente, ou metade, se 
reincidente. 

Segundo o ministro explicou, 
o decreto deste ano se baseia 
na lógica da política criminal. 
Ele comentou que, até então, 
as regras eram gerais, indepen-
dentemente da gravidade da 
violência (AE).

Doula ajuda gestante

durante o parto.

O prefeito de São Paulo, 
Fernando Haddad, sancionou o 
projeto que permite a presença 
de doulas em maternidades 
municipais e hospitais privados 
contratados pelo município. As 
doulas são profi ssionais que 
oferecem apoio emocional e 
conforto físico às gestantes. 
Elas fi cam, agora, autorizadas 
a permanecer com as futuras 
mamães durante consultas, 
exames de pré-natal, pré parto, 
parto e pós-parto imediato, 
com seus instrumentos de 
trabalho.

Com a nova lei, a gestante 
ganha o direito a entrar na 
sala de parto com a sua doula 
e também com um acompa-
nhante. A doula, no entanto, 
não pode fazer procedimentos 
e dar diagnósticos restritos aos 
profi ssionais de saúde, mesmo 
se ela tiver formação na área. 
A autora do projeto, vereadora 
Juliana Cardoso (PT), pediu 
empenho das doulas e ativistas 
em prol do parto humanizado 
para garantir a efetivação da 
medida. 

“Vai ter muita briga ainda 
dentro do hospital, porque a 
gente sabe que não é o fato 
da gente ter a lei sancionada 
que ela vai vigorar tão rápi-
do. Vai depender muito mais 
de nós de estarmos juntos 

Chefe do Departamento 

Econômico do BC,

Tulio Maciel.

O crédito no Brasil deve 
apresentar, este ano, o primeiro 
recuo já registrado pelo Banco 
Central (BC). A projeção é que 
a retração no saldo das opera-
ções de crédito chegue a 3%, 
a primeira da série histórica 
iniciada em março de 2007.  
Em 12 meses acumulados até 
novembro, o recuo fi cou em 
2,3%, o que levou o BC a revisar 
a estimativa que era de queda 
de 2%. Para o próximo ano, a 
expectativa é de retomada do 
crédito, com estimativa de cres-
cimento do saldo em 2%.

Segundo o chefe do Departa-
mento Econômico do BC, Tulio 
Maciel, essa retração está asso-
ciada à queda da atividade eco-
nômica. Lembra que em 2015, 
primeiro ano da recessão eco-
nômica, houve desaceleração no 
saldo do crédito, que registrou 
crescimento de 6,7%, depois da 
expansão de 11,3%, em 2014. 
O crédito para as empresas foi 
o mais atingido pelo recuo, de 
acordo com Maciel. Em 2015, 
o crédito para esse segmentou 
cresceu 6,3%, mas deve recuar 
mais de 7% em 2016. 

Servidores do Estado do Rio em frente ao Palácio Guanabara, 

sede do governo estadual, distribuindo pão francês e água

na chamada ‘Ceia da Miséria’.

Rio - Servidores do Estado 
do Rio chegaram em frente 
ao Palácio Guanabara, sede 
do governo estadual, distri-
buindo pão francês e água na 
chamada “Ceia da Miséria”, 
ato de repúdio ao atraso no 
pagamento de salários pelo 
governador Luiz Fernando 
Pezão. Participaram do pro-
testo servidores das áreas 
de educação, saúde, Justiça, 
segurança, entre outras. 

Eles relatam dificuldades 
para pagar contas durante todo 
o ano, por causa dos sucessivos 

atrasos de salário. O movimento 
unifi cado dos Servidores do Es-
tado informou que já distribuiu 
mais de 800 cestas básicas, es-
pecialmente para pensionistas 
do Estado, que estão em último 
lugar na lista de escalonamen-
to do pagamento. “O Rio está 
triste neste Natal. Se vão pagar 
novembro em janeiro, quando 
pagarão o salário de dezem-
bro? E o décimo terceiro? Fui 
privilegiado por ser da Justiça, 
mas, ainda assim, o Natal será 
sombrio”, disse Ramon Carrera, 
diretor do Muspe (AE).
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Deputado André Figueiredo 

(PDT-CE).

Brasília - Ex-ministro das Co-
municações do governo Dilma, 
o deputado André Figueiredo 
(PDT-CE), será candidato 
à presidência da Câmara. O 
pedetista busca apoio com 
partidos de oposição e deve 
formalizar a candidatura em 17 
de janeiro. “Existe um processo 
em construção, dentro de um 
projeto que não extrapole os 
limites do PDT, mas sim, eu 
sou candidato”, afi rmou. 

Além de seu próprio partido, 
PT, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, 
Figueiredo também avalia um 
apoio do PSB, que faz parte da 
base do governo. Apesar disso, 
ele nega que seja um candidato 
de oposição. “Não me considero 
um candidato de oposição, mas 
um candidato que vai buscar 
fortalecer o Legislativo. Mesmo 
o PDT sendo atualmente um 
partido de oposição, na condi-
ção de candidatos à presidência 
da Câmara, teríamos um bom 
diálogo com o poder Executi-
vo, o presidente da República 
e muitos de seus ministros”, 
afi rmou. 

Figueiredo pondera ain-
da que todos os partidos e 
parlamentares que quiserem 
fortalecer a candidatura serão 
bem-vindos. De acordo com ele, 
as negociações ainda estão em 
fase inicial e a maior parte das 
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Redução de imposto
A Camex publicou duas resoluções 

que reduzem para 2% as alíquotas do 
Imposto de Importação incidentes 
sobre vários bens de informática e 
de capital, todos na condição de ex-
tarifários. A Resolução 133 concede  
redução tributária a nove itens a partir 
de 1º de janeiro até 31 de dezembro 
de 2018. A 134, lista os bens de capital 
atendidos e assegura a alíquota menor 
aos produtos entre 1º de janeiro e 31 
de dezembro de 2018. 

Juros do rotativo do cartão de crédito 
chegam ao recorde de 482,1% ao ano

em novembro, comparada a 
outubro.

A inadimplência do crédito, 
considerados atrasos acima de 
90 dias, para pessoas físicas caiu 
0,1 ponto percentual para 6,1%. 
A taxa de inadimplência das em-
presas caiu 0,2 ponto percentual 
para 5,4%. A taxa média de juros 
cobrada das pessoas jurídicas 
caiu 0,5 ponto percentual para 
29,9% ao ano. Esses dados são 
do crédito livre em que os ban-

cos têm autonomia para aplicar 
o dinheiro captado no mercado 
e defi nir as taxas de juros.

O saldo de todas as operações 
de crédito concedido pelos ban-
cos subiu 0,3% de outubro para 
novembro, mas no ano registra 
queda de 3,6%. No mês passado, 
o saldo fi cou em R$ 3,104 trilhões.  
Esse saldo correspondeu a 49,5% 
do PIB, em novembro ante o 
percentual de 49,7% registrado 
em outubro (ABr).

Servidores protestam 
contra atrasos no Rio

Sancionada lei que libera 
presença de doulas

e organizados, dialogando, 
principalmente na Secretaria 
de Saúde”, disse durante a ce-
rimônia em que foi anunciada 
a sanção da lei.

“Esse projeto foi a porta de 
entrada. Tem muito ainda o que 
fazer. Mas só o começo já foi 
incrível”,  disse a doula Gabriela 
Gavioli. Entre as barreira para 
o acesso ao parto humanizado, 
ela destacou o alto custo dos 
serviços e da capacitação na 
área. A doula e psicóloga Dé-
bora Villanova também acredita 
que a nova lei trará benefícios 
às gestantes (ABr). 

Ex-ministro será candidato 
à presidência da Câmara

conversas foram por telefone. 
Ainda assim, ele disse que tem 
tido boa receptividade. Além de 
Figueiredo, o atual presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia tam-
bém deve lançar candidatura. 
O Centrão terá seu próprio 
candidato. Os mais cotados 
do grupo, por enquanto, são 
os deputados Jovair Arantes 
(PTB-GO) e Rogério Rosso 
(PSD-DF), que foi ao segundo 
turno da última eleição, em 
disputa com Maia (AE).

Crédito deve apresentar 
recuo de 3% neste ano

Maciel comentou ainda que 
as taxas de juros dos emprés-
timos começaram a cair em 
novembro. “Esse foi o primeiro 
mês de queda das taxas de juros 
depois de um longo período de 
alta, desde dezembro”, disse. 
Acrescentou que o efeito da 
redução da Selic no custo do 
crédito para os tomadores leva 
tempo para ser sentido. “Esse 
é um movimento que ocorre 
gradativamente. A tendência 
é que venha impactar ao longo 
do tempo”, disse (ABr).
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Mario Enzio (*)

Não sei de nada

Como é a sua memória? 

Sabe de tudo que faz e 

das histórias que lhe 

contam? Assina algum 

documento sem ler?

Essa pode ser uma situa-
ção que tenha ocorrido: 
alguém lhe dá um con-

trato, um pedaço de papel com 
várias páginas, com aquelas 
letrinhas pequenininhas no 
rodapé, e você pressionado 
pelo momento mais alguma 
necessidade acaba assinando. 
Isso parece um absurdo, mas 
é bem mais comum do que 
se possa imaginar. A pessoa 
sabe que está fazendo algo 
de errado, e o contrato, cha-
mado de leonino, aquele que 
só leva vantagem para um 
lado, é a prova de que foi uma 
roubada.

Ficam defi nidas condições 
quase impossíveis de serem 
cumpridas e a sensação de 
que será difícil sair daquele 
imbróglio. Entretanto, se per-
guntado, você saberá no que 
se meteu: “- fi z porque precisa 
sair daquela enrascada”. Ou-
tras vezes, parece que nada 
converge ao seu benefício. 
Você é acusado de ter feito 
ou dito algo que não sabe se 
ocorreu com você. Saberia 
me relatar algo assim? Posso 
contar historietas de alguns 
personagens aleatórios.

Com em um relacionamento 
dissolvido, a ex-esposa cobra o 
que o sujeito prometeu e não 
se lembra: que iria levar seu 
fi lho a algum lugar específi co, 
que iria aumentar a pensão. 
A situação agora é numa em-
presa, o chefe irritado, cobra 
por uma posição defi nida em 
treinamento, e o empregado 
não se lembra de ter entendi-
do o que lhe foi passado. Ou 
fi nge que não lembra, para 
parecer que o outro está de-
sinformado. 

Isso é comum, nos dias 

de hoje, onde pessoas não 
assumem seus erros. Não se 
sentem responsáveis pelo 
que fazem contrárias às suas 
posturas. Não se importam 
se são falsas ou dissimuladas, 
pois o que vale é a sua versão 
dos fatos. Nada é como se viu 
ou se presenciou. É o que o 
fi ngido está promovendo em 
seus discursos na tentativa 
de construir sua imagem sem 
qualquer estrutura ou funda-
mentos, mas com mentiras e 
embustes.

Desde o inicio do texto, 
venho lhe perguntando se 
não se lembra dos seus atos, 
mas lhe pergunto se conhece 
alguém que tenha esse com-
portamento? Há amigos que 
se passam por necessitados, 
conhecidos que têm posturas 
falsas para ganhar confi ança. 
E por aí vão contemplando 
pessoas que querem mostrar 
o que são sem nunca terem 
caráter para assumir sua ver-
dadeira face. 

Pois é o caráter que mol-
da as pessoas, uns são mais 
íntegros e presentes outros 
são defi nidos como alguém 
que tem comportamentos 
esquizofrênicos, cuja realida-
de não refl ete seu discurso. 
Em geral, buscam se fazem 
presentes por uma retórica 
eloquente cheia de predica-
dos, com muita emoção na 
maneira como se expressam, 
tem uma presença marcante,  
uma liderança carismática. 

Pessoas assim nos lembram 
líderes populistas, que nos 
confundem com suas meias 
verdades ou nenhuma delas 
e arrependimentos teatrali-
zados muito bem planejados 
e divulgados na mídia, onde 
não sabemos se estamos sendo 
cúmplices de suas loucuras ou 
seus devaneios. Só sei que não 
sei de nada.

(*) É escritor e mestre em Direitos 
Humanos (marioenzio@uol.com.br) - 

(www.marioenzio.com.br).

OPINIÃO

Nas nações nórdicas, por exemplo, um dos símbolos ligados 
ao Natal é a Yule, uma cabra de palha com pano vermelho, 
portadora de brindes e boa sorte. Já no País de Gales, o 

bode é considerado um poderoso amuleto. 
Ainda no norte da Europa, agora na Islândia, a lenda diz que 

as pessoas que não usam roupas novas em 24 de dezembro são 
comidas pelo Jólakotturinn, o Gato de Natal. O mesmo acontece 
com as crianças desobedientes. Na República Tcheca, as mulheres 
solteiras e que querem se casar têm o costume de arremessar 
um pé de sapato para trás, por cima dos ombros. Se, ao cair, o 
calçado estiver apontando em direção à porta, é sinal de que a 
mulher se casará dentro de um ano.

Na Europa Oriental, especial-
mente na Bulgária, o que sobra 
da ceia natalina é deixado em 
cima da mesa como oferenda 
aos mortos. Enquanto isso, na 
Letônia, dançarinos e músicos 
fantasiados desfi lam pelas ruas 
para afastar os maus espíritos. 
De acordo com a tradição no-
rueguesa, na véspera de Natal, 
as pessoas escondem objetos 
que estiverem ao seu alcance 
para impedir que bruxas e 
duendes os roubem.

Já na Espanha, especialmente 
na Catalunha, e em Portugal há 
a tradição do “Tió”, um tronco 
de árvore pintado com uma 
carinha feliz e que também leva 
um gorro vermelho. Na noite 
de Natal, as crianças cantam 
músicas típicas enquanto batem 
no tronco com um bastão para 

fazê-lo “cagar” presentes. Na tradição ucraniana, as pessoas es-
condem uma teia de aranha na árvore de Natal, e o primeiro que 
a encontrar é premiado com um ano repleto de boa sorte. 

Na Islândia, as pessoas que não usam roupas novas em 24 de 

dezembro são comidas pelo Jólakotturinn, o Gato de Natal.

Na Dinamarca e na Noruega, 

a tarefa de levar presentes

é dos ‘Nisses’, que agem

como guardiões e protetores 

contra o mal.

Conheça tradições natalinas 
inusitadas ao redor do mundo
Superstições e ritos pagãos e religiosos marcam as festas do período natalino no mundo inteiro. Entre 
dezembro e janeiro, é possível participar de diversas manifestações folclóricas, algumas bastante curiosas
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Na Rússia, conforme o antigo calendário Juliano, o Natal é co-
memorado em 7 de janeiro, e o Papai Noel é representado pelo 
Avô Gelo, chamado de Ded Moroz. O personagem usa uma túnica 
azul ou branca e é acompanhado de uma menina de neve. As 
crianças saem pelas ruas cantando canções natalinas e pedindo 
doces e presentes. Na Dinamarca e na Noruega, a tarefa de levar 
presentes é responsabilidade dos “Nisses”, criaturas mitológicas 
que agem como guardiões e protetores contra o mal. Eles entre-
gam os pacotes para as crianças na noite de 5 de janeiro.

Nos países onde a festividade é comemorada no verão, também 
há diversas curiosidades. No México, grupos teatrais vão de casa 
em casa fazendo encenações, e, à meia-noite de 25 de dezembro, 
após a missa, as crianças quebram a tradicional pinhata, fi gura 
decorada que esconde doces e frutas da estação.  Em alguns 
países africanos, famílias deixam as portas abertas e permitem 
que qualquer pessoa participe da celebração. Dias antes do Natal, 
homens dançam pelas ruas usando máscaras de madeira.

Já na Ásia, especifi camente no Japão, a cor vermelha é proibida 
porque simboliza a morte. Dessa forma, por lá é quase impossível 
encontrar o Papai Noel com sua roupa tradicional (ANSA).

O médico Roger Abdelmas-
sih, de 70 anos, condenado a 
278 anos de prisão por estupro 
e atentado violento ao pudor 
contra pacientes e que teve teve 
o registro cassado, recebeu alta 
do Hospital Osvaldo Cruz. Ele 
foi levado para o município de 
Tremembé, onde voltou para a 
Penitenciária Dr. José Augusto 
Salgado. Segundo a Secretaria 
de Administração Peniten-
ciária, sua hospitalização foi 
autorizada pela Justiça para 
que se submetesse a exames 
cardiológicos. 

Após o resultado dos exames, 
a equipe médica constatou a 
necessidade de internação. O 
hospital disse que, por ordem 
judicial, não pode informar os 
procedimentos feitos no de-
tento. Abdelmassih foi preso 
no dia 19 de agosto de 2014, 
no Paraguai. A prisão foi feita 
por agentes paraguaios da Se-
cretaria Nacional Antidrogas, 
com apoio da Polícia Federal. 
Ele era procurado no Brasil, de-
pois de ter sido denunciado por 
pacientes de cometer estupro 
em sua clínica de fertilização 
em São Paulo, entre os anos 
de 1995 e 2008.

Apesar da condenação, em 
novembro de 2010, o médico 
não foi preso imediatamente em 
virtude de um habeas corpus 
concedido pelo então presi-
dente do STF, Gilmar Mendes, 
em 2009. Em fevereiro de 2011, 
porém, o habeas corpus foi cas-
sado pelo próprio STF. Nessa 
época, porém, Abdelmassih já 
era considerado foragido da 
Justiça. Em janeiro de 2011, 
nova prisão foi decretada pela 
16ª Vara Criminal da capital, 
baseada na solicitação de 
renovação do passaporte do 
próprio médico, o que confi -
gurava risco de fuga. Ele, no 
entanto, conseguiu fugir do 
país e passou a constar na lista 
de criminosos procurados pela 
Interpol (ABr).

Abdelmassih 
teve alta e 
voltou para 
Tremembé

Médico Roger Abdelmassih.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) confi rmou a efi -
cácia da vacina contra o vírus 
Ebola após testes realizados 
em Guiné e em Serra Leoa. 
Produzida pelo laboratório 
Merck, Sharp & Dohme, a vacina 
foi batizada de rVSV-ZEBOV 
e oferece 100% de proteção, 
segundo publicação do jornal 
cientifi co “The Lancet”.

A droga foi aplicada em cerca 
de seis mil pessoas, entre adultos 
e crianças e 10 dias depois, todos 
estavam imunes à doença. Entre 
os que não receberam imedia-
tamente o medicamento, foram 
registrados 23 casos da doença. 

No entanto, os resultados fi nais 
do estudo dão esperança a uma 
melhor proteção contra a doença 
que devastou alguns países afri-
canos em 2014, matando mais de 
11 mil pessoas.

Poucos meses após os primei-
ros testes, a OMS afi rmou que os 
resultados preliminares eram um 
“desenvolvimento extremamen-
te promissor”. A Merck, Sharp & 
Dohme prometeu garantir que 
300 mil doses da vacina estarão 
disponíveis no caso de um novo 
surto de Ebola. A previsão é que a 
empresa submeta o medicamen-
to para licenciamento até o fi nal 
de 2017 (ANSA).

Vacina contra
Ebola é 100% efi caz

Primeiro-ministro da Itália, 

Paolo Gentiloni.

O primeiro-ministro da 
Itália, Paolo Gentiloni, disse 
ter avisado a chanceler da 
Alemanha, Angela Merkel, 
sobre as morte do tunisiano 
Anis Amri, suspeito de ter rea-
lizado o ataque terrorista a um 
mercado de Natal em Berlim, 
na última segunda-feira (19). 
O premier também comentou 
que o que aconteceu demons-
tra o quanto é importante 
um “acrécimo do controle do 
território” nacional e serve 
para mostrar que é preciso 
“aumentar a colaboração a 
nível internacional”. “Estamos 
mais que empenhados na 
frente de segurança”.

O político italiano também 
disse que “a atenção continua 
máxima, as ameaças não estão 
sendo superestimadas” e que 
a resposta rápida dos agentes 
italianos prova aos cidadãos 
que a Itália está presente, o 

Diário Ofi cial da União publi-
cou a MP nº 759 que concede o 
título defi nitivo de propriedade 
de imóveis para 150 mil famílias 
de baixa renda que ocupam 
regularmente áreas da União. 
As regras vão facilitar o acesso 
da população de baixa renda à 
moradia, informou o Ministério 
do Planejamento. 

Com isso, o governo espera 
simplifi car e dar mais agilidade 
na transferência de imóveis da 
União para pessoas com baixo 
poder aquisitivo. A transferên-
cia da propriedade será gratui-
ta, mas essa gratuidade só será 
concedida uma única vez a cada 
pessoa. Para tornar o processo 
mais simples, foram facilitados 
procedimentos administrativos 
para a Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Social. 

Assim, para quem já está 
inscrito regularmente na Se-
cretaria de Patrimônio da União 
do Ministério do Planejamen-
to, bastará um requerimento 

Premier italiano avisou Merkel 
sobre morte de Anis Amri

a Itália é agradecida. Uma 
gratidão especial vai ao jovem 
agente Christian Movio, que 
fi cou ferido, e ao seu colega, 
Luca Scatà, policiais que mos-
traram coragem e capacidade 
profi ssional notáveis”, afi rmou 
o premier.

Gentiloni também quis ga-
rantir aos italianos que estão 
se preparando para as festas 
de fi m de ano que “o governo 
fará o seu melhor” por que 
ele está trabalhando em vá-
rias frentes. “Hoje também 
quero relembrar novamente 
as vítimas do ataque ao mer-
cado de Berlim e aproveitar 
a ocasião para oferecer um 
abraço, de nós do governo 
e de todos os italianos, aos 
familiares de Fabrizia Di 
Lorenzo, italiana exemplar 
que foi morta no atentado”, 
concluiu assim o primeiro-
ministro (ANSA).
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Estado está presente. “Pela 
operação quero agradecer a 
polícia, os ‘carabinieri’, as forças 
armadas, as inteligências, nosso 
aparato de segurança empe-
nhados nestas horas e dos quais 

Lu
ci

an
o 

R
ib

ei
ro

 / 
AT

N

Medida concede o título defi nitivo de propriedade de imóveis 

para 150 mil famílias de baixa renda que ocupam regularmente 

áreas da União

Medida facilita título de propriedade 
a famílias de baixa renda

para que se faça a abertura de 
matrícula do imóvel junto ao 
Cartório de Registro, acrescido 
de documentos básicos. A partir 
de uma consulta ao cadastro da 
secretaria, serão verifi cados se 
os requisitos legais foram aten-
didos, para que seja emitida 
a certidão à pessoa de baixa 
renda, o que possibilitará o 

registro da transferência no 
cartório.

Já nos casos de Regularização 
Fundiária de Interesse Especí-
fi co (REURB-E), destinada a 
núcleos urbanos ocupados por 
pessoas que não se enquadram 
nos critérios de baixa renda, a 
regularização não se dará de 
forma gratuita.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Em 2017, simplifi que 
seus objetivos

Falta pouco para o ano 

terminar e já é hora de 

traçar os objetivos para 

2017

Mas, será que dessa vez você 
irá conseguir torná-los realida-
de? Por acaso, no último ano, 
quando escreveu suas metas 
conseguiu cumpri-las? Não?

Tudo bem. Aproximada-
mente 92% das pessoas não 
atingem suas resoluções de 
fi m de ano mesmo. Agora, se 
mesmo com essa informação 
você não se sente melhor e a 
estatística só faz você pensar 
o quanto gostaria de ser parte 
dos 8%, confi ra algumas dicas 
para não repetir mais esse erro. 
Invista no poder da simplifi -
cação – antes de pensar em 
uma super lista de objetivos ou 
traçar infi nitos planos de ação, 
aprenda a simplifi car. Todo 
mundo acha que pode fazer 
muito mais do que realmente 
consegue entregar. Portanto, 
simplifi que!

Ao invés de uma tradicional 
e enorme lista de desejos, co-
loque dois ou no máximo três 
objetivos para o próximo ano. 
Escolha apenas os que real-
mente irão fazer a diferença 
na sua vida. Você pode pensar, 
por exemplo, em  “abrir uma 
franquia”, “ser um melhor pai 
(ou mãe) para seus fi lhos” ou 
“mudar para uma cidade mais 
tranquila”. Enfi m, pense no 
que quer e escolha. Depois 
disso, tente colocar um prazo 
e defi nir como você irá medir 
se foi bem sucedido ou não. 
Essa atitude é simples, mas 
poderosa!

Vá para ação – agora, é hora 
de pensar na execução. Faça 

decisões difíceis se tornarem 
mais fáceis dando um pequeno 
passo de cada vez em direção 
à realização. Para isso,
 • Limite suas escolhas: 

se você quer abrir uma 
franquia, por exemplo, ao 
invés de analisar a fundo 
várias opções de negócio, 
faça um fi ltro e limite sua 
análise mais aprofundada 
a, no máximo, três marcas. 
Muitas vezes, o excesso de 
opções paralisa.

 • Limite opiniões alheias: 
sim, é bom sair da bolha 
e ouvir pessoas que você 
confi a ou que têm experi-
ência prática naquilo que 
você está buscando. Mas, 
ao mesmo tempo, ouvir 
muitas gente só irá gerar 
ruído nos seus pensamen-
tos e difi cultar a ação. E 
isso, você não pode deixar 
acontecer, pois, sem ação 
uma coisa é certa: você 
nunca irá alcançar nada. 
Portanto, ouça até três 
opiniões alheias.

 • Limite o seu tempo: 
evite objetivos que você 
quer cumprir até dezem-
bro. Quanto mais tempo 
você der a si mesmo, mais 
tempo levará para execu-
tar. Quem já foi líder sabe 
disso. Se você der um mês 
para uma pessoa preparar 
um relatório, provavel-
mente ela irá te entregar 
no último dia.

E então, quais são suas 
expectativas para 2017. Você 
vai se mexer ou continuará 
complicando as coisas?

(*) - É administrador de empresas e 
fundador do FranquiAZ consultoria 

especializada no segmento de 
franquias (www.franquiaz.com.br).

Diego Simioni (*)

A - Presentes para Três
Pesquisa Mercado Livre e Netquest, realizada com 643 pessoas, mostra 
que o brasileiro está mais contido nas compras para o Natal comparando 
com o ano passado. A maioria dos respondentes (66%) pretende pre-
sentear até 3 pessoas. No ano passado, este percentual era de 45% - ou 
seja, em 2015, mais brasileiros estavam dispostos a presentear mais 
de 4 pessoas (55%). Neste ano, apenas 34% vão presentear mais de 
4 pessoas. Ao mesmo tempo, a parcela dos que gastarão até R$ 100 
em cada presente é menor do que no ano passado, (37% versus 55%), 
pois aumentou a parcela de pessoas que gastarão até R$ 500 em cada 
presente (13% em 2016 versus 9% no ano passado).

B - Pintura Hidrográfi ca 
Uma das inovações do momento, que está fazendo a cabeça das pessoas é 
a pintura hidrográfi ca, conhecida também como Water Transfer Printing 
ou Hydro Dipping. É uma nova técnica de pintura que personaliza diver-
sos objetos, utilizando um tanque de água, uma película personalizada 
com desenho opcional, spray ativador e verniz para fi nalizar. No início 
a técnica era utilizada para a personalização de peças automotivas, mas 
hoje ganhou espaço e já pode ser vista em capinhas de celulares, bolsas, 
sapatos, óculos, instrumentos musicais entre outros. O Curso WTP Brazil 
ganhou espaço na mesma proporção da divulgação da técnica, uma vez 
que a novidade atrai sempre interessados em contratar o serviço como 
também em aprender. Mais informações em: (www.wtpbrazil.com). 

C - Financiamento 2 em 1
Agora, os clientes que fi nanciarem seu automóvel pelo Itaú terão a possibilidade 
de incluir até 10% do valor do carro para fi nanciar  acessórios e serviços como 
despachante, revisão programada, manutenção, banco de couro, rastreador/
localizador, entre outros. Essa nova modalidade de fi nanciamento oferece 
mais comodidade e conveniência aos clientes, já que eles pagarão apenas 
uma única parcela que já incluirá todos os serviços (fi nanciamento do carro 
e acessórios/serviços). A possibilidade de já sair da concessionária com um 
carro “completo” é mais um atrativo na hora de fechar o negócio.

D - Efi ciência no Saneamento
Interessados em conhecer pesquisas e práticas sobre o uso efi ciente de 
energia no setor de saneamento no Brasil podem se inscrever no workshop 
que a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai promover no dia 
23 de janeiro, em Curitiba. Serão apresentados no evento os nove trabalhos 
vencedores do Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis, dedicado a pes-
quisadores e acadêmicos de todo Brasil. Empregados da Sanepar também vão 
apresentar os trabalhados que venceram o Prêmio Inova Sanepar, desenvolvido 
somente entre os trabalhadores da Companhia. As inscrições são gratuitas e 
limitadas e devem ser feitas pelo email (premio@sanepar.com.br). 

E - Galinhas Livres
O Grupo Trigo, controlador das redes Spoleto, Domino´s Pizza  e Koni 
Store, anunciou que está comprometido a somente permitir em sua ca-
deia produtiva a utilização de ovos de galinhas que não são submetidas 
a confi namento em gaiolas a partir de 2025.  Um dos maiores players do 
food service nacional, com 640 unidades em operação, o Grupo Trigo 
vai trabalhar junto a produtores, fornecedores e especialistas em com-

portamento animal para concretizar essa transição, assegurando que 
tudo seja feito sem prejudicar o abastecimento de seus restaurantes 
em todas as regiões do país. 

F - Lojas da Marca
A Tintas Sherwin-Williams acaba de inaugurar 9 Lojas de Tintas Sherwin-
Williams na região Sul do país, sendo 5 delas em Curitiba e 4 em Porto Alegre. 
A estratégia é ampliar sua atuação na região por meio das lojas da marca. 
A empresa ainda deve inaugurar outras lojas na região já no início de 2017. 
A partir destas inaugurações, a empresa continuará investindo no plano 
de expansão relacionado à região Sul do país por conta do excelente perfi l 
de público consumidor, que investe em cor e tendências,segundo  Daniel 
Blumen, diretor de marketing da Tintas Sherwin-Williams. Em Curitiba, 
as lojas da marca estão localizadas nos bairro de Santa Felicidade, Alto da 
XV, Água Verde, Jardim Social e Hauer. Já em Porto Alegre, as lojas estão 
no Moinhos de Vento, Sarandi, Jardim do Salso e Cristal.

G - Cursos de Férias
A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado programou uma série de 
cursos de curta duração que serão realizados durante os meses de janeiro 
e fevereiro, férias escolares. As aulas começam em 5 de janeiro, serão le-
cionadas pelos professores pertencentes ao corpo docente atual da Fecap 
e ocorrem pela manhã, tarde, noite e aos sábados. Os valores variam de 
R$150,00 a R$1.100,00, dependendo do curso, assim como a carga horária, 
que pode ser de 4 a 40 horas. Os cursos estão disponíveis para qualquer 
estudante interessado e para os alunos da instituição – esses contam com 
desconto especial. As inscrições já estão abertas e os interessados podem 
ser feitas pelo site: (http://extensao.fecap.br/?page_id=1604). 

H - Medicina Farmacêutica
O programa de pós-graduação em Medicina Farmacêutica – Ciência do 
Desenvolvimento de Medicamentos e Medical Affairs do Instituto Sírio-
Libanês de Ensino e Pesquisa está com inscrições abertas. Coordenado 
pelo Prof. Dr. João Massud Filho, o objetivo da especialização é capacitar o 
profi ssional da saúde em todos os aspectos do ciclo que envolve os medica-
mentos, desde a sua descoberta até a sua comercialização, incluindo Medical 
Affairs e Medical Science Liaison, informou a Assessoria de Comunicação 
do Instituto. É destinado a profi ssionais de ciências biológicas e da saúde. 
Mais informações, acesse (https://iep.hospitalsiriolibanes.org.
br/web/iep/home). 

I - Contas Pagas
A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF e líder no segmento 
premium,  lançou a promoção “Casa Completona Suvinil”*. Na compra 
de qualquer produto de pelo menos 3,24 litros, das marcas Suvinil ou 
Glasurit, o consumidor concorrerá prêmios instantaneos de R$ 100, 
eletrodomésticos e eletrônicos, contas pagas ou itens para renovar a 
casa. A promoção é válida em todo Brasil até fevereiro. Para participar, 
basta cadastrar o cupom fi scal no site da promoção (www.promocao-
suvinil.com.br). Assim que registrar o cupom, o consumidor concorre 
a um dos prêmios instantâneos de R$ 100 e a um eletroeletrônico ou 
eletrodoméstico por dia. Além disso, dez participantes serão sorteados 
e poderão escolher entre ter as suas contas pagas por um ano, uma 
reforma ou um banho de loja para casa. 

J - Banda Larga  
A Embratel Star One, a maior operadora de satélites da América Latina, 
anuncia o lançamento bem-sucedido do Star One D1. O novo satélite 
é resultado de mais de US$ 400 milhões de investimento e garantirá a 
oferta de uma nova capacidade satelital sem precedentes no Brasil e nas 
Américas do Sul, do Norte e Central. Está equipado com Bandas C, Ku e 
Ka para permitir novos serviços de Internet e Banda Larga de baixo custo 
via satélite. Como nono integrante da frota da empresa, o Star One D1 é o 
maior já construído pela Embratel Star One. Faz parte da quarta geração, 
batizada como Família D. A empresa foi pioneira na comunicação via satélite 
no Brasil ao lançar, em 1985, o Brasilsat A1 (www.starone.com.br). 

K - Supervisão de Loja
O Atacadão está à procura de novos talentos. A companhia abriu inscri-
ções para mais uma edição do seu Programa de Trainee, que terá início 
em março. Os interessados podem se inscrever até 30 de dezembro pelo 
site  (www.atacadao.com.br), na seção Trabalhe Conosco/Programa de 
Trainee. Com mais de 50 vagas, o processo é voltado à captação e for-
mação de supervisores para atuação em uma das unidades de negócio 
da rede em todo o país. A seleção será realizada em janeiro. Para parti-
cipar é necessário que o candidato tenha formação superior completa 
preferencialmente nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Marketing, Gestão Comercial e cursos correlatos. 

L - Escola de Negócios 
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV acaba de 
ser eleita a melhor escola de negócios do Brasil e a segunda melhor da 
América Latina pelo Eduniversal Business Schools Ranking. A seleção 
das escolas que integram o ranking é feita por um comitê científi co que 
atende a critérios de universalidade e reputação internacional de cada 
instituição. A classifi cação pesquisou a infl uência de cada instituição 
para alunos de todas as regiões do mundo. No total, 1.000 instituições 
de 154 países foram classifi cadas de acordo com o Eduniversal Eva-
luation System, metodologia que determina a quantidade de Escolas 
selecionadas por país e faz a classifi cação delas de acordo com níveis de 
internacionalização e o voto dos reitores e diretores (“Palmes”). Para 
mais informações, acesse (www.ibe.edu.br). 

M - Anomalias Craniofaciais 
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP iniciará, 
em 3 de janeiro, processo seletivo para o Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Reabilitação, na área de concentração “Fissuras Orofaciais 
e Anomalias Relacionadas”. São oferecidas 24 vagas, 12 para mestrado 
e 12 para doutorado (ou doutorado direto). Os interessados devem ter 
formação superior compatível com as linhas de pesquisa do Programa 
(Forma e Função; Reabilitação; e Etiologia, Epidemiologia e Preven-
ção); profi ciência em inglês; e disponibilidade de dedicação integral às 
atividades do curso, incluindo atividades ambulatoriais ou assistenciais. 
Outras informações tel. (14) 3235-8434 ou (www.hrac.usp.br).

N - Loja 100% Digital
A Rede Bob’s acaba de inaugurar, no Rio de Janeiro, a primeira loja 
100% digital do país. No novo modelo, implantado no BarraShopping, 
todos os pedidos são feitos pelo terminal de autoatendimento ou pelo 
novo aplicativo do Bob’s. A novidade tem como objetivo trazer mais 
conveniência, agilidade e permitir a customização dos pedidos. Com 136 
m², a nova fl agship segue o novo conceito de ponto de venda Bob’s, que 
tem como propostas o design contemporâneo e o alto grau de funciona-
lidade. O espaço tem como destaque, além dos totens de atendimento, 
a possibilidade de fazer o pedido pelo novo aplicativo da rede. Através 
do app, o consumidor poderá efetuar a compra com a plataforma digital 
Masterpass, da Mastercard.

A - Presentes para Três
Pesquisa Mercado Livre e Netquest, realizada com 643 pessoas, mostra 

portamento animal para concretizar essa transição, assegurando que
tudo seja feito sem prejudicar o abastecimento de seus restaurantes
em todas as regiões do país
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Índice de Custo 
da Construção 
acumula infl ação 
de 6,35% 

O Índice Nacional de Custo da 
Construção – M (INCC-M) acu-
mulou uma infl ação de 6,35% 
no ano de 2016, segundo dados 
divulgados pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV). O principal 
responsável pela infl ação foi o 
custo da mão de obra, que fi cou 
9,59% mais cara neste ano. O 
custo dos materiais, equipa-
mentos e serviços de constru-
ção fi cou 2,73% no ano.

Entre os destaques dos ma-
teriais de construção, estão 
os materiais para instalação 
hidráulica, que fi caram 7,28% 
mais caros. Já entre a mão de 
obra, os serviços de auxiliar 
foram os que fi caram mais caros 
no ano (10,11%).

Apenas no mês de dezem-
bro, o índice registrou taxa de 
0,36%, acima da taxa de 0,17% 
observada em novembro. O cus-
to de materiais, equipamentos e 
serviços fi cou 0,15% mais caro 
em dezembro, enquanto a mão 
de obra passou a custar mais 
0,55% no mês.

Em dezembro, nem mesmo 
a preparação para o Natal 
e o pagamento do 13º salá-
rio mudaram a intenção de 
contrair fi nanciamentos por 
parte dos consumidores, que 
normalmente se mostra mais 
elevada nesse período do 
ano. Neste mês, o que ocor-
reu foi exatamente o oposto, 
de acordo com a pesquisa 
elaborada mensalmente pela 
FecomercioSP, que mostra um 
consumidor ainda inseguro 
em assumir novas dívidas e 
que se possível utiliza suas re-
servas fi nanceiras para cobrir 
as despesas.

O Índice de Intenção de Fi-
nanciamento registrou queda 
de 4,1% em dezembro, na 
comparação com novembro, 
passando de 18,4 para 17,6 
pontos. Já na comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior, houve crescimento 
de 4,4%. Com o recuo da 
intenção de fi nanciar, ape-

Intenção de fi nanciamento 
surpreende e cai 4,1% 
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As empresas estão dispostas a conversar no sentido de explorar a 

possibilidade de parceria para a conclusão de Angra 3.

A Central Nuclear Almi-
rante Álvaro Alberto, 
situada no município de 

Angra dos Reis, Costa Verde 
do estado do Rio de Janeiro, 
já abriga as usinas Angra 1 e 2, 
cuja produção conjunta hoje 
soma 1.993 megawatts (MW) 
de energia. 

Em Pequim, na semana passa-
da, foi assinado memorando de 
entendimento entre a direção 
da Eletronuclear e da CNNC, 
que tem subsidiárias em todo 
o ciclo de urânio. A estatal chi-
nesa está construindo outras 11 
usinas, que vão adicionar 11,44 
GW ao seu parque gerador. O 
assessor de Desenvolvimento 
de Novas Centrais Nucleares da 
Eletronuclear, Marcelo Gomes, 
disse que a possibilidade de 

Estatal chinesa pode ser parceira 
na construção de Angra 3

A estatal China National Nuclear Corporation (CNNC), responsável pela construção e operação de 12 
usinas nucleares que respondem por 9,7 gigawatts (GW) de energia naquele país, pode vir a se tornar 
parceira do Brasil na construção da Usina Nuclear Angra 3

passar a propriedade de Angra 
3 ou alguma participação acio-
nária da usina. Isso não está em 
consideração”, afi rmou Gomes. 
O que está na pauta bilateral é a 
possibilidade de fi nanciamento 
e de trazer para a conclusão do 
projeto brasileiro a experiência 
dos chineses na construção de 
usinas nucleares. A operação 
de Angra 3 e a propriedade da 
usina permaneceriam com a 
Eletronuclear.

Uma eventual parceria com 
a China visaria aderência ao 
cronograma: “Que as obras não 
atrasem e sejam concluídas a 
tempo. Os chineses têm muita 
experiência no gerenciamento 
de construção e a gente poderia 
trazer um pouco disso para a 
conclusão de Angra 3” (ABr).
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parceria com a China é uma das 
alternativas que estão sendo 
investigadas.

Embora o memorando não es-
tabeleça nenhum compromisso 

de ambas as partes, as empresas 
estão dispostas a conversar no 
sentido de explorar a possibili-
dade de parceria para a conclu-
são de Angra 3. “Não signifi caria 

nas 8,2% dos consumidores 
paulistanos estão dispostos 
a tomar crédito nos próximos 
três meses, muito abaixo dos 
10,1% da média histórica.

A FecomercioSP ressalta 
que o início do próximo ano 
exigirá cautela por parte dos 
consumidores e fi nanciado-
res. Apesar da expectativa de 

uma retomada econômica, 
o desemprego permanecerá 
elevado. Diante da crise, a 
proporção de famílias que 
deve usar os recursos extras 
para quitar dívidas ou fazer 
poupança deve ser maior e 
esse é um comportamento 
esperado que pode dar alí-
vio ao risco de crédito.
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O turismo constitui 

um sistema integrado 

e como tal deve ser 

abordado para se 

viabilizar como 

impulsionador do 

desenvolvimento

A intervenção pública 
em qualquer campo 
da realidade exige um 

conjunto de informações so-
bre suas características, suas 
necessidades, seus aspectos 
positivos e negativos, seus 
pontos fortes e fracos, para 
que se possa decidir com co-
nhecimento de causa onde e 
como se deve agir. No caso da 
política pública em turismo e 
no caso particular do Brasil, 
esta condição na maioria das 
vezes não está presente. 

Uma das causas prováveis é o 
entendimento de que o turismo 
é uma atividade secundária e 
os problemas que acarreta são 
de pouca relevância quando 
comparados com aqueles de 
outras áreas de políticas pú-
blicas como saúde e educação, 
por exemplo. É uma visão 
equivocada e antiquada. O 
turismo atualmente é uma das 
principais atividades econômi-
cas do planeta, promovendo o 
maior movimento de pessoas 
que já ocorreu história da hu-
manidade. 

Quando bem planejado pode 
se tornar poderosa força de 
transformação social, econô-
mica e ambiental. Somente a 
não compreensão do real sig-
nifi cado da atividade turística 
pode explicar – mas não justifi -
car – a ausência de mecanismos 
de monitoramento do turismo 
na maioria dos municípios 
brasileiros. Os esforços para 
a criação de instrumentos de 
acompanhamento do desen-
volvimento turístico de uma 
localidade se concentram 
naqueles locais onde o turismo 
tornou-se signifi cativo como 
gerador de renda local. 

Mesmo assim, com frequ-
ência são os aspectos mais 
visíveis da atividade que são 
contemplados, como o perfi l 
da demanda, a satisfação do 
turista ou pontos fortes e 
fracos da oferta. São raros os 
estudos que estabelecem a 
relação do turismo com outros 
setores da economia ou que 
refl itam sobre seu impacto no 
desenvolvimento local. O Bra-
sil é carente de estudos sobre 
os segmentos produtivos que 
se benefi ciam da atividade tu-
rística, que dimensionem o im-
pacto da cadeia produtiva local 
do turismo sobre a satisfação 
da comunidade, os benefícios 
culturais, a relação com o meio 
ambiente, as mudanças sociais 
provocadas, a reorganização 
do espaço urbano e rural entre 
outros.

A preocupação com os 
aspectos mais visíveis da 
atividade turística é mais 
facilmente mensurável e, em-
bora importante, não deve ser 
considerada de forma isolada 
numa avaliação da sustenta-
bilidade do desenvolvimento 
turístico, pois sustentabilidade 
se encontra estreitamente 
relacionada com os benefícios 
socioculturais, econômicos e 
ambientais para a população 
residente, assim como a sa-
tisfação percebida pelo turista 
quando da visita e a lembrança 
positiva que este levará para o 
seu local de origem.

O turismo como fenômeno 
social produz efeitos em to-
dos os setores da sociedade, 
tanto diretos como indiretos, 
gera inovações e também 
rupturas na ordem social. 
Alguns destes impactos são 
visíveis de imediato, outros só 
são perceptíveis ao longo do 
tempo. No entanto, entre as 
atividades humanas o turismo 
é, em tempos de paz, o fator 
mais dinâmico na geração de 
mudanças. E o aspecto mais 
positivo deste fenômeno é que 
pode ser controlado através 
do planejamento, fazendo 
do turismo uma importante 
ferramenta para o desenvol-
vimento.

É no campo do turismo 
que inúmeras atividades têm 
encontrado lastro para seu 
próprio crescimento, como a 
história, a arqueologia, a pale-
ontologia, as artes, a proteção 
ambiental, a música popular e 
a erudita, a gastronomia entre 
tantas outras. A atividade 
provoca, por outro lado, um 
incremento das interações 
entre diferentes culturas, for-
talecendo suas identidades e 
acentuando a difusão cultural, 
aumentando a tolerância, o 
respeito e o reconhecimento 
da diversidade cultural.

Essa complexidade do tu-
rismo, sua intersecção com 
diversos setores e atividades 
da sociedade permite conceber 
a existência de uma rede de 
relações turísticas que cons-
tituem um sistema turístico. 
Isto leva à necessidade de dis-
tinguir claramente o sistema 
turístico e as políticas públicas 
voltadas para ele. Esse sistema 
é um complexo de relações e 
organizações de uma socieda-
de que o constituem. 

Não se pode reduzi-lo ao 
campo das intervenções do 
Estado e suas instituições, nem 
às ações do mercado; constitui 
um sistema integrado e como 
tal deve ser abordado para se 
viabilizar como impulsionador 
do desenvolvimento. 

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Doutor em Ciências 
Sociais e Mestre em Ciência Política 

pela Unicamp. É especialista em 
Ciências Ambientais. 

Reinaldo Dias (*)

Gestão Pública
do Turismo

Deputado Izalci Lucas (PSDB-DF).

A minirreforma trabalhista, 
anunciada pelo presidente 
Michel Temer, dá mais força 
de lei aos acordos ou conven-
ções coletivas de trabalho que 
tratem de temas como parce-
lamento de férias e banco de 
horas. Temer também anun-
ciou a liberação para saque de 
contas inativas do FGTS. O 
deputado Izalci Lucas (PSDB-
DF) acredita que as medidas 
podem ser efi cazes para rea-
quecer a economia e ressalta 
a importância de atualizar as 
leis do trabalho.

“O governo está buscan-
do alternativas para gerar 
emprego, gerar renda, e são 
medidas importantes. A ques-
tão trabalhista é fundamental. 
Nós temos uma CLT que já 
tá completando 70 e tantos 
anos,  e hoje nós vivemos em 
um mundo moderno. Tem que 
atualizar a legislação. Não é 
questão de ampliar a jorna-
da, é inclusive, reconhecer o 
que já existe hoje. Nós temos 
diversos trabalhos que têm es-
cala. É importante fl exibilizar 
a legislação trabalhista para 
adaptar à nova realidade”, 
disse o parlamentar.

Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO).

Mesmo antes de a crise eco-
nômica atingir intensamente o 
Brasil, o nível de investimento 
das empresas em inovação 
ainda estava muito abaixo do 
ideal, ao longo do segundo 
mandato Lula e do primeiro 
mandato Dilma. É o que revela 
a Pesquisa de Inovação (Pintec) 
divulgada pelo IBGE. Apenas 
36% das empresas pesquisadas 
investiu em inovação entre 
2011 e 2014, número quase 
idêntico ao do triênio anterior 
(2009-2011), quando 35,7% 
das instituições fi zeram esse 
tipo de aplicação. 

A pesquisa do IBGE também 
revela que somente 2,54% das 
receitas líquidas dessas empre-
sas, ou R$ 81,5 bilhões, foram 
investidos para desenvolver 
novos processos e produtos. 
Trata-se de uma ligeira que-
da na comparação com os 
2,56% investidos entre 2009 
e 2011. No caso específi co da 
indústria, setor que representa 
87% das instituições avaliadas 
pela Pintec, este percentual é 
ainda mais baixo: 2,12%. Com 
o agravamento da recessão, 
especialmente nos últimos 

Deputados divergiram sobre o 
parecer do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pela 
inconstitucionalidade da medida 
provisória da reforma do ensino 
médio. A MP 746/16 foi aprovada 
pela Câmara, mas ainda depende 
da análise do senadores. Janot 
encaminhou o parecer ao STF, 
onde está em análise uma ação 
direta de inconstitucionalidade 
(ADI) proposta pelo Psol contra 
a MP. 

Na avaliação do partido, 
referendada pelo procurador, 
a medida é inconstitucional 
porque não atende ao pressu-
posto de urgência. Para Janot, 
pelo seu próprio rito abreviado, 
a MP não seria, ainda, o instru-
mento adequado para reformas 
estruturais em políticas públi-
cas. O líder do Psol na Câmara, 
deputado Ivan Valente (SP), 
acredita que o entendimento do 
procurador será seguido pelo 
Supremo. Para ele, há ainda 
a necessidade de se manter o 
ensino de sociologia e fi losofi a, 
“que Rodrigo Janot disse ser o 
preparo para a cidadania”. 

Valente lembrou que existe, 
inclusive, determinação consti-
tucional que demanda currículo 
compatível com a complexidade 
desse objetivo. No entanto, o 
presidente da comissão mista 
especial que analisou a medida, 
deputado Izalci Lucas (PSDB-
DF), disse que os argumentos do 
Psol acatados pelo procurador 
não levam em conta modifi ca-
ções feitas pela Câmara ao texto 
da MP 746, como a que tornou 
fi losofi a, sociologia, educação 
física e artes conteúdos obriga-
tórios na Base Nacional Comum 
Curricular. 

“Dizer que não é relevante e 
não é urgente? Uma avaliação 
recente de 2016, que gerou a 
emissão da medida provisó-
ria, foi a avaliação do Ideb. O 
resultado de 2016 equivale ao 
de 1997, ou seja, foram duas 
décadas perdidas”, criticou 
Izalci. O deputado citou ainda a 
posição do Brasil em 65º lugar, 
entre 70 países avaliados pelo 
Pisa. “É exatamente por isso 
que é urgente e relevante”, 
considerou (Ag.Câmara).

Danilo Forte: Embora o Brasil 

tenha avançado no combate à 

fome, é preciso fazer mais.

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Arnaldo 
Jardim (PPS-SP), que cria a 
Política Nacional de Erradica-
ção da Fome e de Promoção da 
Função Social dos Alimentos 
(PEFSA). Segundo o autor, a 
política estabelece mecanismos 
para evitar desperdícios em 
toda a cadeia produtiva de ali-
mentos, que os levam a deixar 
de cumprir a função social de 
nutrir a população.

A política de erradicação da 
fome estabelece que a função 
social dos alimentos é cum-
prida quando os processos 
de produção, benefi ciamento, 
transporte, distribuição, ar-
mazenamento, comercializa-
ção, exportação, importação 
ou transformação industrial 
tenham como resultado o con-
sumo humano de forma justa e 
solidária. Entre os objetivos da 
PEFSA estão o combate ao des-
perdício, o estímulo a processos 
e tecnologias que contribuam 
para o alcance da função social 
dos alimentos e o incentivo à 
pesquisa e desenvolvimento 
em segurança alimentar.

O parecer do relator, deputa-
do Danilo Forte (PSB-CE), foi 
favorável à proposta. Segundo 
ele, ainda existem mais de 50 
milhões de brasileiros vulne-
ráveis na questão alimentar. 
“Dentre estes, mais de sete 
milhões foram classifi cados na 
categoria grave, que se aplica 
a situação de fome e falta de 
alimentos entre adultos e crian-
ças”, ressaltou.

Para a implementação da 
política, o projeto determina 
a aplicação de incentivos cre-
ditícios, com a concessão de 
fi nanciamentos em condições 
favorecidas, e a isenção de 
IPI na fabricação pela indús-
tria nacional de máquinas e 
equipamentos cujo uso esteja 
comprovadamente associado 
ao combate à insegurança 
alimentar. O projeto será ana-
lisado conclusivamente pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Senadores que integraram a Comissão do Extrateto 

acompanharam a relatora, senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), 

em reunião com a cúpula do Judiciário.

Também ganhou força a 
discussão em torno da 
proposta que põe fi m à 

vinculação automática entre 
remunerações recebidas por 
agentes públicos, o chamado 
“efeito cascata”.

Para dar efetividade ao li-
mite de remuneração imposto 
pela Constituição aos agentes 
públicos, aposentados e pen-
sionistas, o Plenário acatou três 
projetos da Comissão Especial 
do Extrateto, entre eles o o que 
determina que os rendimentos 
recebidos não poderão exceder 
o subsídio mensal, em espécie, 
dos ministros do STF (atual-
mente R$ 33,7 mil).

O limite de rendimentos 
aplica-se ao somatório das 
verbas recebidas por uma 
mesma pessoa, ainda que pro-
venham de mais de um cargo 
ou emprego, de mais de uma 
aposentadoria ou pensão, ou 
de qualquer combinação pos-

Senado garante reajustes 
a servidores, mas avança 
para barrar supersalários

O Senado aprovou em 2016 uma série de reajustes para servidores públicos. Mas o destaque do ano 
foi o avanço de propostas para acabar com os chamados supersalários no funcionalismo
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do tação na Câmara.
Para o presidente do Senado, 

Renan Calheiros, o projeto dos 
supersalários tem o mérito 
de conectar o Parlamento às 
expectativas da população. 
“Não tem sentido, em um pais 
desigual como o Brasil, que 
pessoas continuem ganhando 
até R$ 200 mil por mês. O povo 
brasileiro não quer conviver 
com essa monstruosidade”.

Em 2016, o Plenário do 
Senado começou a discutir a 
proposta que põe fi m à vincu-
lação automática entre remu-
nerações recebidas por agentes 
públicos, como parlamentares 
e ministros dos tribunais supe-
riores. Ela voltará à discussão 
em fevereiro próximo, após o 
recesso parlamentar, e visa im-
pedir o chamado efeito cascata 
nos reajustes dos subsídios so-
bre outras categorias do serviço 
público em todos os níveis da 
Federação (Ag.Senado).

sível entre esses rendimentos, 
inclusive quando originados de 
fontes pagadoras distintas.

Os projetos foram relatados 
pela senadora Kátia Abreu 
(PMDB-TO), que esteve reu-

nida com os presidentes dos 
demais Poderes para tratar do 
tema. De acordo com a sena-
dora, os textos aprovados pelo 
Senado são fruto de consenso, 
o que deve facilitar sua trami-

Minirreforma trabalhista ajudará 
Brasil a gerar emprego e renda
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As reformas vão permitir 
que os sindicatos e empresas 
negociem jornadas de até 12 
horas diárias limitadas a 220 
horas mensais, ou seja, com 
duração maior do que as 8 
horas por dia previstas na le-
gislação. O presidente Michel 
Temer ainda declarou que os 
juros do rotativo do cartão de 
crédito serão reduzidos pela 
metade. Izalci Lucas explica 
como o Congresso Nacional 
vem atuando para recuperar o 
equilíbrio fi scal do Brasil.

“Reconhecendo e exigindo 

o cumprimento da lei de 
responsabilidade fiscal – 
porque todo esse desacerto 
da economia brasileira se 
deve a irresponsabilidade 
do governo passado. Então, 
nós estamos retomando esse 
respeito para ganhar cre-
dibilidade para governar”, 
declarou. Com a liberação 
do FGTS, a expectativa é de 
um volume estimado em R$ 
30 bilhões, o equivalente a 
0,5% do PIB brasileiro, seja 
colocado no mercado (psdb-
nacamara). 

“Economia fechada”
responde pelos baixos investimentos

A
g.

C
âm

ar
a

dois anos, é provável que esses 
índices tenham piorado ainda 
mais no país.

Na visão do deputado Giu-
seppe Vecci (PSDB-GO), os 
baixos investimentos em ino-
vação no Brasil resultam prin-
cipalmente do cenário de crise 
econômica – que obriga as 
empresas a gastarem os poucos 
recursos que possuem tentando 
sobreviver – e da persistência 
de estruturas que difi cultam o 
processo de inovação no país, 
como medidas protecionistas 
que inibem a entrada de in-
vestimentos estrangeiros no 

mercado nacional.
“Com esse custo que nós te-

mos no Brasil – custo tributário, 
custo da burocratização, custo 
do fechamento da economia 
– fi ca muito difícil cobrar das 
empresas um processo maior 
de inovação. E quanto menos 
nós inovarmos, mais difícil vai 
ser nós competirmos em nível 
internacional. Nós, por enquan-
to, estamos competindo em 
commodities. Em commodities 
nós vamos bem. Em outro setor 
industrial de uma forma mais 
ampla, não”, avaliou o parla-
mentar (psdbnacamara).

Parecer de Janot contra 
MP do ensino médio 

divide opiniões

Aprovada a 
política nacional 
de erradicação 
da fome

Alex Ferreira/Ag. Câmara

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171



Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Valdi Ercolani – Anna Luiza Bellucci 
(Ilustr) – Selene –  Segundo de três volumes, 
conta o descortinar de um universo esperado e 
como ensinara seu avô e mentor, maravilhoso, 
particularmente quando bem assimilado, com 
suas belezas, idiossincrasias e inexorabilida-
de, que devem ser cultivadas, entendidas e 

preservadas. Uma simples viagem de trem, oferece um 
extraordinário cenário, para aquela criança fl orescente, 
em plenas descobertas. O cinema, virá tornar-se seu 
grande cabedal. Paginas ricas, lindamente ilustradas, a 
carvão, dão um toque retro, espiritualista, contudo, sem 
viés religioso. Entretenimento garantido!

O Despertar do Inocêncio

Ed. Matarazzo – Ao completar oitenta 
anos de existência, A Rádio Nacional do Rio de 
Janeiro, tem sua história contada pelos que a 
ergueram ou a vivenciaram. Mais um trabalho 
de folego dessa editora, que sempre resgata, 

com vigor e sucesso, os ícones da nossa identidade na-
cional, que tanto bem fi zeram e ainda fazem pela nossa 
sociedade. Justíssima lembrança!!

Caderno de Homenagem:
80 anos da Rádio Nacional

Florian Bartunek – Giuliana Na-

politano e Pierre Moreau (Orgs) – Ed. 
Schwarcz – Depoimentos dos dez, provavel-

mente melhores investidores nacionais e internacionais 
foram coletados nessa obra. Seu escopo é até bastante 
simples. Sem nenhum economês, um ou outro termo 
estrangeiro aparece, devidamente explicado no rodapé, 
tornam-na extremamente palatável. Ao termino de cada 
capitulo, um resumo, que conciso, faz uma espécie de 
panorâmica. Um verdadeiro manual de como portar-se no 
mercado e, principalmente como empreender.  Nenhum 
dos “conselheiros” está buscando cargo politico, estão sim 
despojando-se a bem dos leitores. Ao fi ndar a leitura, dá 

vontade de arriscar. Realmente muito útil!!.

Fora da Curva: Os segredos dos 
grandes investidores e o que 
você pode aprender com eles

Anchieta Mendes – Ed. Penalux – Em 
escolhidos catorze contos, o autor revela sua 
alma inquieta, ácida. Suas letras são puro mo-
vimento. Prosas existencialistas, cruas, outras 
sem um nexo, pura ins....piração, dão-nos conta 
de um profi ssional da escrita, dotado de um 
exacerbado ecletismo. O meu preferido é “O 

cortador de cana”. Para ser lido com calma.

Bicho Metropolitano

Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

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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2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XV – Butantã. 
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PROCESSO Nº1038056-94.2014.8.26.0002. A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Margot Chrysostomo 
Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por r. sentença proferida em 29/04/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
FERNANDO SARKIS EKISIAN, RG 22.556.509-2 SSP/SP, declarando-o absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. AREKNAZ PARTAMIAN EKISIAN, RG 2.880.469-7 SSP/SP. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2016. 

2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IX – Vila Prudente - SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
MARIA DE JESUS GOMES LOPES, REQUERIDO POR ROSANGELA LOPES FERREIRA - 
PROCESSO Nº0009762-33.2011.8.26.0009. O Dr. Benjamim Simão Junior, MM. Juiz de Direito da 
2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IX - Vila Prudente, Comarca de SÃO PAULO-SP, 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 29/04/2016 transitada em julgado em 11/07/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
MARIA DE JESUS GOMES LOPES, portuguesa, casada, do lar RNE. nº W-415555-A, CPF nº 
115.665.148-43, filha de Antonio Monteiro Gomes e de Lucinda de Matos, natural de Portugal, nascida 
em 22/03/1947, residente e domiciliada na Rua Eugenio Gaudencio Costa, 224, fundos, Vila Uniao – 
SP, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil em razão de 
quadro demencial e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, ROSANGELA LOPES 
FERREIRA, brasileira, casada, bancária R.G. nº: 18.755.560-6- SSP/SP, CPF nº: 142.458.678-09, 
residente e domiciliada na Rua Eugenio Gaudencio Costa, 224, fundos, Vila Uniao -SP , O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. 
Dado e passado na cidade de SÃO PAULO em 17 de agosto de 2016.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bandeirante Florestal S/A
(Em Constituição) - Ata de Assembleia Geral de Constituição

Aos 25/7/16, 10 hs, na Sede. Mesa: Presidente: Fernando Ribeiro Fortes Abucham; e Secretário: Marcelo Maris Sales. Con-
vocação e Presença: Dispensada. Deliberações: I. Aprovar a Constituição de uma S.A. sob a denominação de Bandeirante 
Florestal S/A, com sede e Foro na Rua Jerônimo da Veiga, 164, Conjunto 16-G Parte, SP/SP. II. Aprovar o Capital Inicial de 
R$ 1.000,00 representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a preço de emissão de R$ 1,00 cada 
uma, integralmente subscritas neste ato. O capital social subscrito está completamente integralizado em moeda corrente 
nacional, por meio de depósito em dinheiro em conta bancária vinculada. III. Ficam eleitos para compor o Conselho de Admi-
nistração da Companhia, com mandato de 1 ano a partir desta data, os Conselheiros adiante indicados: a) Fernando Ribeiro 
Fortes Abucham, RG 26.607.553-8 SSP/SP e CPF 048.731.858-74, vice presidente do Conselho de Administração; b) 
Apolonio Jorge Maris Sales, RG 29.499.988 SSP/SP e CPF 222.315.308-99, para membro do Conselho de Administração; e 
c) Marcelo Maris Sales, RG 24.140.174 SSP/SP e CPF 262.349.228-05, para presidente do Conselho de Administração da 
Sociedade IV. Ficam eleitos, também, para compor a Diretoria da Companhia os diretores abaixo indicados, com mandato de 
3 anos a partir da presente data: a) Fernando Ribeiro Fortes Abucham para o cargo de Diretor sem designação específica; e 
b) Marcelo Maris Sales para o cargo de Diretor sem designação específica. VI. Os membros do Conselho de Administração 
e os membros da Diretoria da Companhia, ora eleitos, e ao final assinados, renunciam expressamente à remuneração 
correspondente ao primeiro exercício social da Sociedade. Nada mais. Fernando Ribeiro Fortes Abucham - Presidente; 
Marcelo Maris Sales - Secretário. Visto do Advogado: Fernando Ribeiro Fortes Abucham - OAB/SP 155.140. Jucesp/
NIRE 3530049840-2 em 30/11/16. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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SEGUNDA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2016

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO
Empresa que pretende aumentar a demanda das atividades por certo 
período, pode contratar funcionários por prazo determinado ou obra 
certa? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO DE SÓCIO
Quando o sócio se afasta por auxilio doença, acidente do traba-
lho ou licença maternidade, no decorrer do mês, devemos reco-
lher a Previdência proporcional ou integral? Qual a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MOTIVO PARA RESCISÃO POR JUSTA CAUSA
Quais os procedimentos que devem ser adotados para uma rescisão 
por justa causa pelo motivo de conduta imoral, atestado médico falso? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DE FÉRIAS E OUTROS VALORES
Para o funcionário mensalista, o divisor para pagamento mensal é de 
30 dias, para férias, rescisões e afastamentos? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO SALÁRIO-MATERNIDADE
Durante o período de pagamento do salário-maternidade, pago 
diretamente pela empresa à empregada, para posterior dedução 
na guia GPS, é devida a contribuição previdenciária e do FGTS. A 
empresa pode deixar de ser optante pelo convênio com a Previdên-
cia? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CARGA MENSAL DE TRABALHO
Funcionário que trabalha no regime de jornada 12 x 36 horas perfaz 
quantas horas mensais: 180 ou 210 horas mensais, qual base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 16
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO 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:

O pretendente: JOSÉ SERGIO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em Pesqueira, PE, no dia (13/12/1980), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de José Rodrigues de Lima e de Helena Oliveira de Lima. A pretendente: MARIA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Inajá, PE, 
no dia (15/03/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedrina Pereira 
da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

Vetria Mineração S.A.
CNPJ/MF nº 10.228.340/0001-28 – NIRE 35.300.359.496

Ata de Reunião de Conselho de Administração de 13 de dezembro de 2016
Data e Local: Realizada dia 13/12/2016 às 10 horas, na sede social da Companhia localizada à Rua Flórida, nº 1758, 
Conjunto 21, São Paulo/SP. Convocação e Presença: A reunião foi regularmente convocada nos termos de Artigo 15, § 1º 
do Estatuto Social da Companhia, tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Sr. 
Gustavo Trindade Corrêa – Presidente; Ana Cristina S. C. de Carvalho – Secretária. Ordem do Dia: Análise e deliberação 
sobre: (i) Extinguir, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a filial localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais. Deliberações: Colocados o tema em discussão, após os pertinentes debates e análise os conselheiros 
decidiram por unanimidade: (i) Aprovar o encerramento de sua filial, inscrita no CNPJ nº 10.228.340/0003-90, NIRE nº 
31902303568, localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Tome de Souza, nº 273, 7º andar, Sala 
701. Encerramento: Concluídas as análises das matérias constante da pauta e nada mais havendo a tratar deram-se por 
encerrados os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis para o integral cumprimento das mesmas, 
tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os conselhei-
ros, a saber: Dorlan Fabio de David; Pedro Marcos Lira Palma; Rogério Marchini Santos; Carlo Alberto Bottarelli; Romero 
Trindade Corrêa; Renato Trindade Corrêa. São Paulo, 13/12/2016. Assinatura: Ana Cristina S. C. de Carvalho – Secretária. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 547.391/16-0 em 21/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

“Basta trocar por ingre-
dientes de qualidade, 
que podem garantir o 

mesmo sabor”, salienta a espe-
cialista. 

Substâncias termogênicas 
podem ser inseridas na ceia, 
pois auxiliam no gasto calórico 
do organismo durante a diges-
tão e o processo metabólico. Pi-
menta e gengibre, por exemplo, 
elevam a temperatura corporal 
e, consequentemente, aceleram 
a queima de gordura. Quando 
aliados a atividades físicas, seus 
efeitos são bem mais efetivos. 

Outra dica da nutricionista é 
mudar o horário de consumo 
de determinados alimentos 
para facilitar a digestão. “Re-
feições feitas à noite, como a 
ceia de Natal, devem conter 
opções mais leves para evitar 
incômodos, já que o organismo 
leva, em média, quatro horas 
para concluir a digestão. No 
dia seguinte, se não conse-
guir abrir mão de pratos mais 
gordurosos, faça caminhadas 
e mantenha a hidratação ao 
longo do dia”. 

Confira algumas opções 
de alimentos que podem ser 

Propostas que regulamentam 
essas profi ssões estão em aná-
lise na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senadoi. O projeto 
de autoria da deputada Soraya 
Santos (PMDB-RJ), defi ne as 
atividades de esteticista, que 
inclui a de cosmetólogo, e de 
técnico em estética. A primei-
ra categoria deve ter curso 
superior com concentração 
em Estética e Cosmética, en-
quanto a segunda precisa ter 
curso técnico em Estética ou 
formação em curso livre, desde 
que exerça a atividade há pelo 
menos dois anos.

Os profi ssionais, segundo a 
proposta, devem zelar pelas 
normas de biossegurança e pela 
legislação sanitária pertinente. 
O projeto não dispõe sobre 
a fi scalização das atividades, 
deixando essa atribuição para 
regulamento posterior. Atual-
mente, os esteticistas integram 
o Conselho Federal de Biome-
dicina. A relatora do projeto, 
senadora Ana Amélia (PP-RS), 
apresentou à CAS requerimen-
to solicitando a realização de 
uma audiência pública para 
discutir o assunto.

O projeto que trata da regu-
lamentação dos ofícios técni-
cos relacionados às áreas de 
informática, processamento 
de dados e assemelhadas, diz 
no seu texto que não precisam 
ter diploma de curso superior, 
comprovação de educação 
formal, formação técnica ou 
registro em conselho profi ssio-

nal. No entanto, é permitido ao 
empregador ou contratante dos 
serviços exigirem a apresenta-
ção de certifi cações. O projeto 
também abre a possibilidade de 
que os técnicos em informáti-
ca se organizem em conselho 
próprio.

O autor da proposta, senador 
Vicentinho Alves (PR-TO), 
afi rma que a informática, as 
comunicações virtuais e a tec-
nologia da informação “geram 
conhecimento e desenvolvi-
mento à humanidade”, portan-
to, argumenta ele, os profi ssio-
nais dessas áreas precisam ter 
o seu trabalho reconhecido e 
regulamentado. Ele também 
ressalta que o projeto garante a 
autonomia dos trabalhadores.

Já o projeto que prevê a 
regulamentação da atividade 
dos representantes comerciais 
autônomos, altera trechos da 
lei já existente sobre o assun-
to. O autor é o senador Deca 
(PSDB-PB), que argumenta 
que o quadro normativo deve 
ser atualizado, uma vez que 
foi promulgado em 1965. O 
projeto promove alterações 
na norma em vigor, entre as 
quais: prorroga as datas-limite 
para prestação de contas dos 
conselhos regionais e federal, 
aumenta a lista de obrigações 
dos representantes comerciais 
em sua relação com as empresas 
representadas e muda a base 
de cálculo de indenizações 
pagas aos profi ssionais (Ag.
Senado).

Ingredientes leves e nutritivos tornam 
pratos tradicionais mais saudáveis

É possível comer sem culpa nas festas de fi nal de ano. A solução é optar por alimentos mais leves 
e saudáveis, sem abrir mão dos pratos tradicionais. É o que sugere a nutricionista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Ariane Braz Antonio

ra ralada, iogurte, queijo 
minas, cottage ou ricota. 
As saladas também podem 
ser temperadas com limão, 
vinagre e mostarda, dei-
xando de lado os produtos 
industrializados.

contêm muito açúcar, po-
dem ser substituídas por 
nozes, amêndoas e cas-
tanhas, que combatem o 
alto colesterol e auxiliam 
na renovação dos cabelos 
e da pele. 

bacon, ovos e presunto tam-
bém pode fi car saborosa 
se preparada com quinoa, 
gergelim e castanhas.

frutas são a melhor opção, 
pois já têm o açúcar natural 
necessário para garantir o 
sabor. Mas, se você quer 
fazer uma receita especial, 
as tortas podem ser feitas 
com farinha integral e açú-
car mascavo, e a rabanada, 
assada, ao invés de frita, 
economizando calorias.

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).

substituídos em suas receitas, 
garantindo o mesmo sabor:

peru, pois é fonte de prote-
ína magra e de vitamina B6, 
possui teor de gordura mui-
to baixo, auxilia na redução 
dos níveis de colesterol e 
melhora a resistência do 
sistema imunológico. Para 
garantir o sabor, utilize 
temperos caseiros.

pelo integral, que conta 
com mais nutrientes. Ele é 
rico em minerais essenciais, 

como manganês, ferro, zin-
co, fósforo, cálcio, selênio, 
magnésio e potássio, além 
das vitaminas B1, B2, B3, 
B6, E, K e ácido fólico. 
Também é benéfi co para 
diabéticos, funciona na 
prevenção do Alzheimer, 
auxilia na perda de peso e 
redução do colesterol. Para 
fi car ainda mais atrativo, 
o arroz integral pode ser 
preparado com amêndoas 
ou quinoa.

pode ser feito com cenou-

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VICTOR PITERMAN GROSS, profi ssão: economista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 27/07/1988, residente e domiciliado 
em Indianópolis, São Paulo - SP, fi lho de Leopoldo Gross e de Célia Piterman Gross. A 
pretendente: TALLY FELDMAN SINGAL, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/06/1989, residente e domiciliada no 
Jardim Paulistano, São Paulo - SP, fi lha de Reuwen Dow Singal e de Lilian Feldman 
Singal.

Regulamentação das profi ssões de 
esteticista, técnico em informática 

e representante comercial

TUBOS EBRO LTDA. - EPP, torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010531, válida até 15/12/2018 para fabricação de artefatos de
trefilados, sito à Avenida Presidente Wilson nº 2551 - Moóca - São Paulo/SP.



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de dezembro de 2016Página 6

Verão, calor, praia: mui-
tos amam essa combi-
nação e a aproveitam 

para conquistar uma das 
marcas mais emblemáticas 
da estação: a pele bronzeada. 
A famosa marquinha de bi-
quíni é, sem dúvidas, um dos 
símbolos mais apreciados 
e desejados pela mulhera-
da. Com o sol nas alturas, 
muitos desfrutam dos raios 
intensos para dourar a pele 
rapidamente e desfi lar a cor 
do verão. 

Contudo, é preciso mui-
to cuidado: a exposição 
excessiva ao sol, mesmo 
que durante um único dia, 
pode danifi car a pele e ainda 
causar danos a saúde. Para 
garantir um visual bonito 
e uma cor duradoura de 
maneira segura, o mais 
efi ciente é apostar na alimentação funcional: com os ali-
mentos certos é possível estimular o bronzeado e evitar 
a descamação da pele.

 • Bronzeado saudável - Você sabia que o bronzeado é 
praticamente uma reação de defesa da pele? Quando 
exposta à ação intensa dos raios ultravioletas, o teci-
do estimula a produção de melanina como forma de 
proteção. Em resposta à ação nociva dos raios UVA 
e UVB, essa substância migra para derme, a camada 
mais superfi cial da pele, causando seu escurecimen-
to. 

A intensidade dessa resposta varia de pessoa para pessoa, 
pois depende de fatores como tempo e horário de exposi-
ção ao sol, época do ano e, sobretudo, aspectos genéticos. 
Porém, é evidente que por ser um processo de proteção 
natural da pele, abusar desse “mecanismo” pode causar 
danos à saúde.

 • A pressa é inimiga da perfeição e da pele - Quem 
nunca aproveitou aquele passeio à praia ou um dia de 
piscina para fi car horas “torrando” no sol? Quem já 
passou por essa experiência sabe que o resultado pode 
bem desagradável: vermelhidão, ardor, descamação da 
pele e, em casos mais extremos, bolhas; além do nada 
desejado bronzeado “estilo pimentão“. Para evitar esses 
incômodos é importante saber que, quando se trata de 
bronzeado, a pressa é inimiga da perfeição. 

Para alcançar um bronzeado saudável, bonito e duradouro 
o melhor é apostar na exposição moderada e gradativa ao 
sol, dessa forma, as camadas mais profundas da pele não 
são agredidas e ainda estimula-se a produção equilibrada 
de melanina. Porém, nem todos dispõem de tempo para 
tal, e acabam exagerando nos dias mais ensolarados. A boa 
notícia é que é possível estimular a liberação de melanina 
através da dieta: certos alimentos benefi ciam a produção 
da substância e melhoram o aspecto da pele, ajudando a 

O tunisiano Anis Amri, principal suspeito 
de cometer o atentado terrorista contra 
o mercado de Natal de Berlim, estava 
sozinho e carregava uma arma calibre 22 
no momento em que foi interceptado por 
policiais de Milão na madrugada do último 
dia (23). “Parecia um fantasma”, disse 
o superintendente da polícia de Milão, 
Antonio de Iesu. “É absurdo que um ter-
rorista deste tipo tenha sido encontrado 
casualmente durante uma operação nor-
mal de segurança, mas essa é a realidade”, 
admitiu o ofi cial. 

Anis Amri foi parado casualmente na 
praça Primo Maggio, na cidade de Sesto 
San Giovanni, na província de Milão, norte 
da Itália. A praça conta com uma parada 
de metrô e uma estação de trem. O tu-
nisiano de 24 anos foi interceptado por 
dois agentes policiais em uma operação 
de rotina. Os ofi ciais pediram seus docu-
mentos, mas o jovem se negou a entregar 
e atirou contra os agentes, que revidaram 
e mataram o suspeito de terrorismo. “Ele 
não carregava outras armas, nem aparelho 
celular. Apenas uma faca e uma centena 
de euros. Foi ‘neutralizado’ sozinho e não 

há indícios de ligação com outras pessoas”, 
informou Antonio de Iesu.

    
“Ninguém percebeu sua presença. Era 

apenas um controle de rotina na cidade. 
Ninguém sabia que ele era um assassino. 
Ele parecia alguem normal pela zona de 
Milão”, confessou o superintendente. 
Agora, as autoridades italianas, por meio 
de uma investigação da Promotoria de 
Monza e pela Direção Antiterrorismo de 
Milão, tentarão descobrir o trajeto feito 
pelo tunisiano até chegar à Itália. “Deve-
mos entender o porquê um sujeito deste 
tipo estaria em Sesto San Giovanni. Armi 
passou pela estação central de Milão, isto 
foi confi rmado em imagens. Mas como ele 
chegou a Sesto e por quê? Não sabemos”, 
disse Iesu.

Uma das hipóteses é que exista uma 
célula terrorista em Sesto San Giovanni ou 
que o tunisiano buscasse apoio e cobertura 
de algum extremista perto de Milão. No 
momento em que foi interceptado pela 
polícia, Anis Amri carregava na mochila 
bilhetes de trem usados. Ele aparentava 
estar tranquilo e iria retirar a mochila 

das costas para a verifi cação policial, mas 
repentinamente sacou a arma e disparou. 
A arma que ele levava era de calibre 22 
e de fabricação alemã, porém, ainda não 
se pode concluir se foi a mesma usada 
durante o atentado em Berlim. 

O tunisiano também não fez nenhuma 
declaração de cunho extremista no mo-
mento da abordagem policial, como “Allah 
Akbar”, mas xingou os agentes italianos de 
“bastardos”. Na hora em que foi alvejado 
pelos policiais, sua identidade ainda não 
tinha sido confi rmada. Apenas depois 
as autoridades da Itália e da Alemanha 
concluíram que se tratava do principal 
suspeito do ataque em Berlim. Digitais e 
pegadas de Anis Amri foram encontrados 
dentro do caminhão usado no atentado 
terrorista de Berlim. 

Nesta sexta-feira (23), a revista do EI, 
a Amaq, divulgou um vídeo no qual Anis 
Amri, antes de cometer o ataque em 
Berlim, jura lealdade ao grupo e diz que-
rer vingar a morte de muçulmanos pelo 
Ocidente. Ele também prometeu matar as 
pessoas “como porcos” (ANSA).

Da cor do verão: aposte 
no cardápio saudável para 

conseguir o bronzeado perfeito
Dieta balanceada ajuda a manter a pele dourada por mais tempo

conseguir uma cor mais bonita mesmo sem a exposição 
prolongada ao sol.

 • Alimentos bronzeadores - Ricos em nutrientes e 
capazes de estimular a produção de melanina, alguns 
alimentos são grandes aliados na hora de conquistar e 
manter a cor do verão. Para turbinar o processo, a nu-
tricionista Sinara Menezes aponta o que não pode faltar 
no cardápio pró-bronzeado “Além da clássica cenoura, 
alimentos como a beterraba, a laranja e o mamão devem 
compor a dieta, pois são ricos em betacaroteno – um 
pigmento que aumenta a elasticidade e vigor da pele, 
além de atuar como protetor contra os raios ultravio-
letas.” 

Contudo, nem só de suco de cenoura se faz um belo 
bronzeado, outros nutrientes são importantes para evitar 
a descamação e ajudar a “fi xar” a cor por mais tempo “É 
importante consum ir alimentos ricos em vitaminas C e E 
como a abóbora, acerola e oleaginosas, pois, quando com-
binados com o betacaroteno, potencializam a proteção às 
células, diminuindo a ação dos radicais livres.” – comple-
menta a nutricionista.

De acordo com Sinara, uma dieta rica nesses alimentos 
não confere apenas um bronzeado duradouro como também 
previne a vermelhidão e as manchas na pele. Porém, se 
você pensa que basta tomar um suco bronzeador e correr 
para canga, chapéu, óculos de sol, mude seu conceito. A 
preparação para um bom bronzeado deve começar muito 
antes da exposição de fato. Conforme explica a profi ssional 
da Nature Center “É preciso incluir esses alimentos no 
cardápio por, pelo menos, duas semanas antes do dia de 
exposição ao sol e seguir consumindo-os com frequência 
após o bronzeado”.

 • Cuidados que nunca saem de moda - É preciso 
lembrar que alguns cuidados são primordiais na hora de 
tomar sol: mesmo que seu intuito seja pegar uma bela 
cor, o protetor solar é indispensável, inclusive nos dias 
de “mormaço”. Quem acredita que dispensá-lo garante 
um bronzeado mais rápido corre o risco de enfrentar 
os incômodos causados pela exposição excessiva, além 
dos possíveis danos à saúde. 

Para saber qual o protetor solar adequado para seu tipo 
de pele é importante consultar um dermatologista. Entre-
tanto, apostar na dieta bronzeadora é uma ótima opção 
para conseguir um visual bonito e ainda fortalecer a pele: 
aliá-la ao banho de sol moderado, nos horários adequados, 
benefi cia a liberação gradativa de melanina, conferindo uma 
cor duradora e uma pele mais saudável.   

Fonte e mais informações: Nature Center (www.nature-
center.com.br).

Entenda como o autor do atentado de Berlim morreu na Itália
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EsportesUma das festas mais 

celebradas do mundo 

cristão é o Natal. A 

preparação inicia-se com 

bastante antecedência, 

todos buscam formas de 

presentear e festejar

Antes de qualquer mo-
vimentação, seja reli-
giosa ou não, é preciso 

conhecer a essência desta 
festa. Não estamos celebran-
do o aniversário de Jesus, 
como comumente ouvimos 
de alguns pais e educadores; 
Jesus não está completando 
dois mil e poucos anos, o que 
celebramos é a memória do 
mistério da encarnação do 
Filho de Deus, é Deus que 
assume a condição humana 
(cf. Fil. 2,6-7). 

Por isso, a importância de 
ensinar aos fi lhos que o Natal 
não é época de apenas receber 
presentes, antes de tudo, é 
preciso receber no coração o 
maior dos presentes que Deus 
nos enviou, o seu próprio Fi-
lho. É Jesus que nasce. Natal 
é fazer memória do Senhor da 
Paz, do Amor e da Justiça. 

A simbologia deste período 
é riquíssima. O presépio é 
colocado nos templos e am-
bientes sociais. Para a espiri-
tualidade Marista, o presépio 
é ícone de contemplação. O 
Jesus Menino no presépio nos 
remete à urgente necessidade 
e missão de educar crianças, 
adolescentes e jovens. “A 
criança é o campo que Deus 
nos deu para cultivarmos o 
rebento novo, a planta frágil, 
que um dia será árvore car-
regada de todos os frutos de 
virtude” (Champagnat). Cele-
brar o Natal, abertos ao Novo 
Começo, nos leva à essência 
da nossa missão.

Vivenciar o Natal é fazer 
com que a esperança trazida 
por Jesus transforme o co-
ração para dar signifi cado à 
existência, ou seja, transfor-
mar o comodismo em ação, o 
desânimo em festa, a tristeza 

em alegria, a incerteza em fé 
e as trevas em vida. O Deus 
Menino é simples, não deseja 
os mais caros presentes, 
ele prefere “incenso, ouro e 
mirra”. 

O ouro é o amor que pode-
mos conceder aos irmãos, a 
Deus, a nós mesmos e à natu-
reza. O incenso é o perfume 
que transforma os ambientes 
hostis em espaços de ensino-
aprendizagens de valores. 
E a mirra é a dimensão do 
sofrimento que precisamos 
percorrer para dar sentido às 
graças que Deus nos concede 
a cada novo dia. As conquistas 
com excelência não aparecem 
de forma mágica, são abenço-
adas por Deus, mas precisam 
da nossa luta e do trabalho 
árduo com mirra para serem 
signifi cativas e profícuas.

Infelizmente, por questões 
meramente comerciais, al-
guns camufl am a festa de Je-
sus e dão lugar ao Papai Noel. 
Troca-se “Jesus” pelo “Noel”. 
A história de São Nicolau, 
bispo de Myra (atual Turquia) 
do séc. IV que inspirou a len-
da do Papai Noel, tem uma 
simbologia bem diferente da 
comercial que presenciamos. 
É necessário buscar a essência 
da festa e não os adereços. Os 
animais, as árvores, os presen-
tes, o Noel, são adereços do 
mistério da encarnação, mas 
quem nasce é Jesus.

É missão dos pais e edu-
cadores ensinarem, com 
testemunhos e palavras, esta 
mensagem de esperança às 
crianças. O mistério precisa 
ser vivenciado e propagado, 
usando dos diversos meios. In-
dependente da crença, o mais 
importante é a mensagem de 
amor que traz o Natal. Que o 
Jesus Menino transforme os 
corações, dando competên-
cias e habilidades para sermos 
pessoas do bem, sementes 
de vida, com abundância e 
prosperidade.

(*) - É diretor geral do Colégio 
Marista Criciúma, do Grupo Marista.

José Carlos Pereira (*)

O que temos ensinado 
aos nossos fi lhos

sobre o Natal?
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News@TI
Líder no estudo sobre Armazenamento de 
Objetos do IDC MarketScape
@A Hitachi Data Systems, uma subsidiária total da Hitachi, Ltd. 

(TSE: 6501), anunciou hoje que o Hitachi Content Platform 
(HCP) foi colocado pela International Data Corporation (IDC) na 
categoria Líderes, no estudo denominado IDC MarketScape: Worldwide 
Object-based Storage 2016 Vendor Assessment (IDC MarketScape: 
Avaliação de Fornecedores sobre Armazenamento em Nível Mun-
dial com Base em Objetos, para 2016, documento nº US41918416, 
dezembro de 2016). Os analistas da IDC avaliaram 12 dos mais notá-
veis fornecedores de armazenamento de objetos, com base em uma 
estrutura abrangente e em um conjunto de parâmetros que analisa 
o sucesso de um fornecedor em distribuir no mercado uma solução 
de armazenamento de objetos (http://www.hitachi.com).

Programa Trainee 2017 da Volkswagen do 
Brasil tem inscrições abertas até o dia 09/01
@As inscrições para o Programa Trainee 2017 da Volkswagen do 

Brasil estão abertas até o dia 9 de janeiro de 2017. Os interessa-
dos em participar devem realizar as inscrições no site http://vw.com.
br/trainee2017. Em sua quinta edição, o programa oferece 10 vagas 
em diversas áreas da empresa, como Planejamento do Produto, 
Desenvolvimento do Produto, Operações, Qualidade Assegurada, 
Compras, Finanças, Recursos Humanos e Vendas & Marketing. O 
Programa Trainee tem um plano estruturado de desenvolvimento 
com mais de 150 horas de treinamento, atividades específi cas e “job 
rotation” em várias áreas.

ARTESP lança serviço de boletins sobre 
condições das rodovias pelo Twitter
@Usuários dos 6,9 mil quilômetros de rodovias sob concessão 

do Estado de São Paulo ganham mais uma ferramenta para 
planejar suas viagens pelo território paulista. A ARTESP (Agência 
de Transportes do Estado de São Paulo) passou a disponibilizar no 
Twitter, das 6h às 23h, boletins com as condições de tráfego e outras 
informações sobre as rodovias concedidas paulistas para auxiliar de 
forma ainda melhor e mais rápida os deslocamentos. A divulgação 
na rede social está sendo feita por meio do perfi l “ARTESP” (@
artespsp). A intenção do novo serviço é atualizar de forma mais rá-
pida e prática os motoristas que pretendem pegar a estrada ou que 
já estejam em viagem para que possam mudar de rota em caso de 
acidentes, obras na via, interdições e demais ocorrências relevantes. 
É importante lembrar que, durante a viagem, o acesso à rede social 
deve ser realizado apenas por passageiros e nunca pelo motorista 
enquanto dirige. Caso esteja sozinho no veículo, o motorista deve 
consultar o material antes de pegar a estrada ou durante paradas 
em postos de combustíveis e afi ns. A malha rodoviária coberta pela 
ARTESP abrange as principais rodovias estaduais como os Sistemas 
Anhanguera-Bandeirantes, Castello-Raposo, Anchieta-Imigrantes, 
além das rodovias Ayrton Senna, D. Pedro I, Tamoios, Rodoanel, 
entre outras. O mapa completo da cobertura pode ser consultado 
no site da Agência: www.artesp.sp.gov.br 

5 passos para mensurar 
os resultados nas

redes sociais em 2017
Autora do livro 

“Facebook Marketing” 

explica formas de 

avaliar métricas de 

desempenho

Quem tem um negócio 
sabe que com a chegada 
do fi m de ano é essencial 

fazer um balanço de resultados 
e coisas que não deram certo. 
Camila Porto, especialista em 
Internet Marketing, explica 
que isso também funciona com 
as redes sociais: “saber analisar 
é fundamental para avaliar se 
está no caminho certo ou se 
precisa mudar a rota”. Para 
isso, a especialista lista as cinco 
melhores métricas para enten-
der como foi o crescimento da 
página na rede social.

1 – Número de fãs

A métrica é uma forma de 
avaliar ou medir o desempenho 
da sua empresa na internet. 
Por exemplo, o número de 
fãs da página é uma métrica 
importante, pois diz respeito 
sobre a evolução da página e 
se ela está sendo atrativa, o 
quanto está sendo vista, e se 
as pessoas estão querendo re-
ceber mais informações. Uma 
dica da Camila é “tenha uma 
meta para saber o quão rápido 
você está caminhando ou não 
para o seu objetivo. Mensure 
quantos fãs você tem hoje, 
quantos terá daqui 30 dias e 
sempre defi na uma meta para 
cada uma dessas métricas”.

2 – Envolvimento com a 

publicação

A autora do livro “Facebook 
Marketing” explica que de nada 
adianta ter 1 milhão de fãs se 
pouquíssimas pessoas intera-
gem com o conteúdo publica-
do. Quando questionada sobre 
a importância do envolvimen-
to, Camila explica que quando 
se aumenta o engajamento, 
isso quer dizer que as pessoas 
estão curtindo o que está sendo 
publicado, estão interagindo e 
participando. “A minha dica é 
avaliar é o envolvimento com 

a publicação. Por exemplo: se 
hoje você tem 1000 pessoas se 
envolvendo com a publicação, 
mês que vem pode aumentar 
5% disso. Você pode melho-
rar a maneira como você se 
comunica para aumentar esse 
envolvimento”.

3 - Alcance

“Quanto mais engajamento 
você tem, quanto mais as 
pessoas interagem com seu 
conteúdo, maior tende a ser o 
seu alcance”, conta Camila. A 
dica da especialista é sempre 
olhar o alcance para saber 
quantas pessoas estão sendo 
impactadas pelo conteúdo 
todos os dias, meses, ou por 
um período específi co.

4 – Taxa de envolvimento

O Facebook, por exemplo, 
avalia quantas pessoas foram 
impactadas por um conteúdo 
versus quantas curtidas, co-
mentários e compartilhamen-
tos ele gerou. “Quanto maior 
essa taxa, maior a qualidade 
do seu conteúdo e mais enga-
jamento você conseguiu gerar, 
ou seja, será melhor para você 
e seu negócio”.

5 – Engajamento de ação

Por fim, Camila oferece 
uma dica valiosa: analisar o 
engajamento de ação, que é 
saber quantos cliques uma pu-
blicação teve, quantas pessoas 
visitaram o site a partir de um 
post. “Em muitos casos, uma 
publicação tem o intuito de 
levar pessoas para o site ou 
e-commerce. Nesse caso, é 
muito importante mensurar 
quantos cliques para ir até 
o seu site você obteve, não 
necessariamente quantas 
curtidas e comentários ele 
recebeu”. A especialista pede 
para sempre avaliar os posts 
baseados no objetivo com 
aquele determinado conteúdo. 
“São métricas diferentes para 
medir o desempenho especí-
fi co de cada publicação. Se o 
objetivo é levar pessoas para o 
site, mensure quantos cliques 
sua publicação recebeu”.

Realizar pagamentos atra-
vés do seu smartphone é 
uma realidade que está cada 
vez mais próxima para os 
brasileiros. Hoje, o uso de 
dispositivos mobile já não é 
uma novidade. As pessoas 
perderam o medo de utilizar 
aplicativos de bancos e fazem  
pagamentos e transferências 
através destes apps. Segundo 
a Pesquisa FEBRABAN de 
Tecnologia Bancária 2015 
- realizada pela Deloitte - o 
número de transações reali-
zadas via smartphone cresceu 
138%, passando de 4,7 bilhões para 11,2 bilhões em apenas um 
ano. Em contrapartida, o número de transações realizadas nas 
agências caiu de 4,9 bilhões para 4,4 bilhões.

O brasileiro está se rendendo para a facilidade de se ter uma 
agência no seu smartphone. Muitos bancos já investem em 
contas e cartões digitais para atrair um público mais jovem, que 
nasceu já na era digital. Para essas pessoas, o natural é jamais 
esquecer o smartphone em casa, e não a carteira. O aparelho 
passou a ser sua identidade, sua memória, sua conexão com o 
mundo. Para virar o meio de pagamento ofi cial, basta apenas 
que as empresas invistam  mais nessa tecnologia. Usuários 
interessados não faltam.

O uso de aplicativos de carteira digital ainda é tímido no nosso 
país, mas algumas empresas já estão investindo na tecnologia. 
Fabricantes de smartphones, instituições bancárias e sistemas de 
pagamentos on-line já começaram a apresentar suas alternativas. 
Falta agora expandir a novidade e adaptar as lojas, restaurantes 
e prestadoras de serviço para comunicarem-se com as carteiras 
digitais e entrarem de vez na nova realidade.

Um restaurante, por exemplo, pode se benefi ciar muito do 
novo sistema. As pessoas podem realizar seu pedido pelo smar-
tphone antes mesmo de chegar ao local do restaurante, deixando 
sua refeição já com o pagamento adiantado. Chegando lá, ele 
faz sua refeição e então libera o pagamento. Isso economiza 
tempo do consumidor, exige menos funcionários para atender 

no estabelecimento e ainda 
facilita a questão do troco, tão 
escasso atualmente.

Realizar pequenos paga-
mentos via carteira digital 
será algo tão natural quanto 
o uso do cartão de crédito 
e débito atualmente. A van-
tagem para o consumidor é 
que o usuário precisará andar 
apenas com o seu celular na 
mão. Dependendo do progra-
ma utilizado, o cliente poderá 
também receber promoções e 
informações sobre suas lojas 
favoritas e ainda participar 

de programas fi delidade, por exemplo. tudo concentrado em 
apenas um app.

Os pagamentos realizados via carteira digital representam 
uma nova forma de movimentar a economia brasileira. Nosso 
país passou por uma grande crise econômica e social, mas 
já apresenta pequenos sinais de melhora. Investir em tec-
nologia e facilitar o acesso da população a um novo meio de 
pagamento representa ajudar o país a aumentar sua produ-
tividade. Com os pequenos pagamentos via mobile, teremos 
mais dinheiro circulando e menos tempo dos funcionários dos 
estabelecimentos sendo gasto com as etapas de pagamento 
de contas. Chegando a um caso mais extremo, podemos 
pensar em comércios que aceitam reservas e pagamentos 
antecipados, incentivando uma postura mais pró-ativa dos 
clientes, que fi cariam responsáveis por realizar todos os 
trâmites de pagamento.

Segundo a consultoria IDC, a estimativa é que, em 2017, o 
mercado de meios de pagamento movimente cerca de 1 trilhão 
de dólares. Nosso país ainda está engatinhando nessa tecnolo-
gia, mas é apenas uma questão de tempo até novas alternativas 
surgirem. Em pouco tempo, todos nós estaremos realizando 
pagamentos através de uma carteira digital.

(FOnte: Marcos Abellón, diretor geral da W5 Solutions,
empresa brasileira que desenvolve soluções para Educação,

ferramenta de BI e aplicativo para pagamento móvel).

Pagamentos com carteira digital 
representam a próxima etapa da economia

Você acredita que trabalho remoto é sinônimo de impro-
dutividade? O join.me, ferramenta de reuniões online da 
LogMeIn, realizou uma pesquisa* que comprova que este 

é um pensamento retrógrado.  Não importa o quão grande seja 
sua carga de trabalho, você pode tentar alternar seu trabalho 
no escritório com outros dias em casa de forma remota e, ainda 
assim, não perder sua produtividade. 

 
Segundo a pesquisa, realizada com mil profi ssionais ativos com 

mais de 21 anos, quem opta pelo período integral ou parcial de 
forma remota consegue alinhar a produtividade com um tempo 
livre para afazeres de lazer ou domésticos. 80% dos entrevistados 
são mais ou igualmente produtivos quando trabalham em casa, 
sendo que pelo menos 2 de 3 dos entrevistados trabalham de 
casa pelo menos quatro vezes ao ano e 61% das pessoas disseram 
fi car totalmente focados em seu trabalho. Um dado curioso é que 
33% afi rmam passar o dia todo usando pijamas. 

 
Estar no escritório de segunda a sexta-feira não é necessaria-

mente mais uma prova de produtividade. Colaborar com colegas é 
sem dúvida importante, mas a necessidade de estar no escritório 
ou na mesma sala já não é um fator limitante para se trabalhar em 
equipe. A tecnologia tornou possível colaborar remotamente.

 
Para Gustavo Boyde, gerente de Marketing da LogMeIn para 

América Latina, a pesquisa comprova que o trabalho remoto pode 
facilitar a vida das pessoas que não costumam ter tempo para 
conciliar a vida pessoal com a profi ssional, já que o estudo aponta 
que, enquanto trabalham, 56% conseguem tempo para cozinhar e 
55% para lavar roupa, por exemplo. “Com a evolução tecnológica 
é comum que as pessoas comecem a se preocupar também com 
sua qualidade de vida. É possível ser produtivo para a empresa 

Home Offi ce: 2 a cada 3 
pessoas já adotam a prática

ao menos quatro vezes ao ano
Pesquisa do join.me diz que 61% das pessoas fi cam mais focadas quando trabalham remoto

e ainda conciliar pequenos afazeres quando há a possibilidade 
de alguns dias de trabalho remoto”, comenta Boyde. 

 
De acordo com o estudo, 67% das pessoas não alteram qualquer 

reunião quando trabalham remoto. Existem diversas ferramentas 
online para reuniões à distância que tornam o trabalho virtual 
cada vez mais parecido com o real, possibilitando compartilhar a 
tela do computador e trabalhar em conjunto com outras pessoas 
em diferentes partes do mundo. Algumas dessas ferramentas são 
inclusive grátis: o join.me é um bom exemplo, já que permite que 
até 10 pessoas se reúnam sem nenhum custo em uma sala virtual 
que pode ser acessada pelo computador, tablet ou smartphone e 
sem nem mesmo instalar nenhum programa. Uma ótima alternativa 
para cobrir a demanda dos 45% dos entrevistados que utilizam 
videoconferências quando estão remotos. “Na pesquisa, 89% 
das pessoas utilizam e-mail quando trabalham em casa e 81% 
utilizam o telefone”, comenta Boyde. 

 
A pesquisa ainda levou em conta os locais preferidos para tra-

balho remoto: 67% optam por uma mesa de escritório, seguido 
de 33% que escolhem o conforto do sofá e apenas 23% preferem 
trabalhar na cama. Ainda há 7% das pessoas que optam por utilizar 
restaurantes ou cafés próximos às suas residências.

 
A mudança no modelo de trabalho tradicional com a possibi-

lidade de se trabalhar a qualquer hora e desde qualquer lugar 
está apenas começando. Em um momento de crise, tempo cada 
vez mais escasso e restrições de verba, o trabalho remoto está 
chegando para fi car e tem se tornado uma alternativa para pro-
fi ssionais de diversas áreas e empresas.

Com mais de um bilhão de usuários no mundo, 
o WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados 
pelos brasileiros, com interações em grupos que 
atendem as demandas de muitas empresas e 
também de estudantes. Para Carolina Bonito, 29 
anos, aluna do curso de Marketing na modalidade 
a distância, o aplicativo é um recurso no processo 
de aprendizagem e também de aproximação 
com colegas de todo o Brasil. “Hoje sou admi-
nistradora de um grupo com aproximadamente 
200 pessoas. Falamos sobre provas, práticas e 
tendências de mercado, além de trocar dicas de 
leitura. É incrível como a diversidade contribui 
para o aprendizado. Moro em São Paulo, mas com 
esse grupo consigo conhecer melhor às práticas 
do marketing regional ao conversar com colegas 

do Rio Grande do Sul, de Macapá e do Pará, por 
exemplo”, comenta.

Ao iniciar a primeira graduação a estudante 
tinha dúvidas em relação à maneira como estava 
organizando os seus estudos. Em abril de 2015, 
ela decidiu convidar os colegas, por meio da 
página do Facebook do curso de Marketing, para 
falar sobre as práticas que utilizavam. “O curso a 
distância atende todas as minhas necessidades, 
mas eu precisava saber como os meus colegas or-
ganizavam suas atividades acadêmicas. Por isso, 
escrevi um recado na página do curso convidando 
as pessoas a deixarem o número do celular para 
eu criar um grupo no WhatsApp. Eu não conhecia 
os primeiros colegas que adicionei, eles eram de 
outras cidades e alguns estavam terminando a 

graduação. Começamos com oito integrantes 
e, com a contribuição de todos, conseguimos 
fechar 2015 com 50”, conta Carolina.

Para o reitor do Centro Universitário Interna-
cional Uninter, Benhur Gaio, é importante des-
tacar que o processo de aprendizagem ocorre 
de forma diferente para cada aluno. “O curso 
a distância pode ser feito de várias maneiras, 
não existindo uma certa e outra errada, mas 
compartilhar informações com os colegas pode 
ajudar a descobrir novos métodos de estudo. 
Além disso, a modalidade não é sinônimo de 
estudar sozinho. Os alunos têm aulas interativas 
nos polos para encontrar outros estudantes e 
também para interagir com o conteúdo apre-
sentado pelo professor”, avalia.

Alunos utilizam WhatsApp como recurso no 
processo de aprendizagem
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Contas públicas
Em fevereiro de 2016, Nelson Barbosa, ministro da 

Fazenda recém-empossado pela então presidente Dilma 
Rousseff para substituir Joaquim Levy, informou que o 
resultado primário das contas públicas seria um déficit de 
R$ 60,2 bilhões em lugar do superávit de R$ 30,5 bilhões 
aprovado em 2015. Um mês depois, Barbosa ampliou a 
previsão de déficit para R$ 96,7 bilhões.

Em maio, com a abertura do processo de impeachment 
pelo Senado, Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias e 
o então vice-presidente, Michel Temer, assumiu interina-
mente e nomeou para o Ministério da Fazenda Henrique 
Meirelles, que anunciou a revisão da meta de déficit em 
2016 para R$ 170,5 bilhões. O Congresso aprovou a mu-
dança cinco dias depois. Nos 12 meses terminados em 
outubro, União, estados, municípios e estatais acumula-
vam déficit primário de R$ 137,2 bilhões.

PIB
Pelo segundo ano seguido, o Brasil registrou contração na 

economia. Apenas nos nove primeiros meses do ano, o Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no 
país) acumula queda de 4% em relação ao mesmo período 
de 2015. A economia não reagiu na velocidade esperada. No 
início do ano, as instituições fi nanceiras projetavam queda 
de 2,99% na atividade econômica em 2016. Em dezembro, 
a estimativa de retração aumentou para 3,43%.

Dólar
Depois de um início de ano tenso, o dólar reverteu a 

tendência e passou a cair nos meses seguintes. Em ja-

Ajuste fi scal, crise nos 
estados e infl ação; veja 
fatos da economia em 2016
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Em 2016, a economia brasileira viveu mais um ano de recessão. Junto com a crise política, o cenário teve impactos 
diretos na queda da arrecadação, no aumento da previsão de défi cit, na crise nas contas dos estados,  no aumento 
dos juros para fi nanciamento e na queda na confi ança dos investidores, entre outros. A Agência Brasil listou fatos 
que marcaram a economia brasileira em 2016, veja:

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nomeado em maio pelo presidente Michel Temer.

Reunidos em Brasília, governadores cobram a renegociação da dívida dos estados com a União.

Em outubro, o Comitê de Política Econômica do BC iniciou redução da taxa básica de juros.

O secretário executivo do PPI, Moreira Franco, o presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia, Fernando 
Bezerra Filho, anunciam novas regras para concessões à iniciativa privada.

neiro, a cotação da moeda norte-americana fechou em 
R$ 4,16, no maior nível desde a criação do real, em meio 
ao agravamento da crise política e à queda nos preços 
internacionais do petróleo. A troca de governo no Brasil 
e a recuperação das commodities (bens primários com 
cotação internacional) acalmaram o mercado. Em outubro, 
o dólar aproximou-se de R$ 3,10, mas subiu cerca de R$ 
0,30 após a eleição de Donald Trump para a presidência 
dos Estados Unidos e o aumento de juros do Federal 
Reserve, o Banco Central norte-americano.

Arrecadação
A arrecadação de impostos e contribuições federais 

foi fortemente impactada pelo cenário econômico em 
2016. De janeiro a outubro, chegou a R$ 1,059 tril-
hão, com queda real de 3,47% em relação ao mesmo 
período de 2015. Ao longo do ano, os técnicos da Re-
ceita Federal confirmaram os efeitos provocados pela 
recessão, com todos os indicadores macroeconômicos 
desfavoráveis.

Repatriação de recursos
O resultado da arrecadação de impostos e contribuições 

só não foi pior por causa da Lei da Repatriação, que au-
torizou a regularização de recursos no exterior mediante 
pagamento de 15% de Imposto de Renda e 15% de multa. 
A arrecadação com a medida chegou a R$ 45,7 bilhões. 
Desse total, a União repassou R$ 9,4 bilhões de Imposto 
de Renda a estados e municípios, que recorreram à 
Justiça para receberem a repartição da multa. No fim de 
novembro, o governo fechou um acordo para os estados 
receberem R$ 5,3 bilhões da multa mediante medidas de 
ajuste fiscal. No início de dezembro, o presidente Michel 

Temer anunciou o repasse da parcela das multas também 
aos municípios.

Crise fiscal nos estados
A crise econômica deteriorou não apenas as contas 

do governo federal. Com a arrecadação em queda, os 
estados tiveram dificuldade em honrar compromissos, 
o que se refletiu em atrasos no pagamento de salários a 
servidores públicos e na prestação de serviços básicos, 
como saúde e segurança. A situação foi pior em estados 
afetados pela queda do preço do petróleo, como o Rio 
de Janeiro. O estado decretou estado de calamidade fi-
nanceira em junho e recebeu ajuda de R$ 2,9 bilhões do 
governo federal. Em dezembro, foi a vez de Minas Gerais 
decretar emergência nas contas públicas.

Renegociação de dívidas
com a União

Com as contas públicas pressionadas, os governadores 
pressionaram a equipe econômica a renegociar os débitos 

dos estados com a União. Beneficiados com a troca de 
indexadores da dívida dos governos locais, no início de 
2016, os estados pediram alongamento no prazo e redução 
do valor das parcelas mensais. Em abril, 15 estados e o 
Distrito Federal conseguiram liminares no Supremo Tri-
bunal Federal para mudar a correção da dívida de juros 
compostos para juros simples.

As dívidas só voltaram a ser corrigidas por juros com-
postos em julho, após assinatura de acordo entre a União 
e os estados. A dívida foi alongada por 20 anos, com 
pagamento das parcelas suspenso de julho a dezembro. 
Medidas de ajuste fiscal que teriam de ser tomadas pelos 
estados foram derrubadas durante a tramitação do projeto 
de lei com a renegociação, que tramita no Senado.

Inflação
Iniciou 2016 em aceleração e com projeções do mer-

cado financeiro bem acima do teto da meta, de 6,5%. Em 
janeiro, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), teve variação de 
1,27%, com aceleração em relação a dezembro (0,96%). 
Em 12 meses, a inflação ficou muito acima do teto da 
meta, chegando a 10,71%, superior aos 10,67% registra-
dos em 2015.

As projeções das instituições financeiras indicavam 
inflação em torno de 7% para este ano. Em fevereiro, 
a estimativa do mercado financeiro chegou a 7,62%. 
Ao longo do ano, a inflação desacelerou, chegando a 

6,99% nos 12 meses encerrados em outubro. Com isso, 
as projeções do mercado se aproximaram do teto da 
meta, ficando em 6,52%, no início de dezembro. Nesta 
semana, o mercado já passou a projetar inflação dentro 
da meta, em 6,49%.

O Banco Central (BC) classificou a redução da inflação 
de surpresa positiva. A recessão econômica, o aumento 
do desemprego e a política monetária (definição da taxa 
básica de juros como instrumento de controle da inflação) 
contribuíram para o processo de desinflação.

Taxa de juros
Com a desaceleração das expectativas para a inflação 

e a recessão econômica, o Banco Central iniciou, em 

outubro deste ano, o ciclo de queda de juros, que não 
eram reduzidos desde julho de 2015. O BC baixou a 
Selic de 14,25% para 14% em outubro e reduziu mais 
0,25 ponto percentual na última reunião do ano, em no-
vembro, levando a taxa a encerrar 2016 em 13,75% ao 
ano, com perspectiva de novas reduções em 2017. Sob 
a gestão de Ilan Goldfajn, que assumiu o BC em junho, a 
autarquia recebeu críticas por não ter feito um corte mais 
agressivo dos juros, diante da crise econômica. Goldfajn 
sustenta que a redução da taxa básica deve ocorrer de 
forma responsável para ser sustentável e não precisar 
se revertida no futuro.

Crédito
O estoque de crédito do país caiu e houve aumento de taxas 

de juros para acessar os recursos. Em outubro deste ano, o 
saldo de todas as operações de crédito estava em R$ 3,095 
trilhões, com queda de 2% em 12 meses. Um dos motivos 
para a redução foi a queda da demanda por empréstimos, 
devido à retração da economia. Em um ano de recessão 
econômica, houve aumento de desemprego, com postergação 
de consumo. E as empresas postergaram investimentos di-
ante das incertezas sobre o futuro. Por outro lado, os bancos 
também fi caram mais seletivos na oferta de crédito devido 
à expectativa de aumento da inadimplência.

Em outubro deste ano, a taxa média de juros para as 
famílias ficou em 42,7% ao ano, alta de quatro pontos 
percentuais em 12 meses. A taxa cobrada das empresas 

subiu 0,2 ponto percentual para 21,7% ao ano nesse 
período. A taxa de inadimplência ficou em 4,2% para as 
famílias e em 3,6% para as empresas.

Concessões à iniciativa privada
Em setembro, o governo criou o Programa de Parce-

ria de Investimentos (PPI), com o objetivo de atrair 
novos investimentos em projetos de infraestrutura 
por meio de concessões à iniciativa privada. Na lista 
estão 34 projetos, entre aeroportos rodovias, ferrovias, 
terminais portuários e hidrelétricas. Em 2016 foram 
lançados os editais para a concessão dos aeroportos 
de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza. 
Também foi realizado o leilão da distribuidora de en-
ergia Celg-D, de Goiás.

Recuperação Judicial da Oi
Em junho, a empresa de telefonia Oi entrou com 

pedido de recuperação judicial, que inclui dívidas de 
R$ 65,4 bilhões. A operadora tem mais de 70 milhões de 
clientes e detém concessões de telefonia fixa em grande 
parte do país, além de autorizações para a prestação de 
telefonia e internet móvel. Do total da dívida da Oi, R$ 
20,2 bilhões são com a Anatel. A empresa garante que 
o objetivo do plano de recuperação judicial é manter 
a prestação do serviço com qualidade aos clientes e 
equacionar o endividamento. O pedido de recuperação 
judicial da Oi já foi autorizado pela Justiça, e a empresa 
apresentou um plano de recuperação com proposta para 
pagar os credores.

PEC do Teto dos Gastos
Para conter o crescimento dos gastos obrigatórios, que 

não podem ser contingenciados (bloqueados), o governo 
apresentou em junho a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 241, que após aprovada na Câmara dos Deputados 
se tornou PEC 55 no Senado. Aprovada em segundo turno 
pelo Senado em 13 de dezembro, a medida estabelece um 
teto para os gastos públicos, que devem fi car vinculados à 
infl ação do ano anterior por um período de 20 anos.

Reforma da Previdência
O governo apresentou em dezembro os detalhes da 

reforma da Previdência. A proposta encaminhada ao 
Congresso Nacional estabelece a idade mínima de 65 anos 
para que homens e mulheres se aposentem e um tempo 
mínimo de contribuição de 25 anos. Caso aprovada nos 
termos da proposta original, para receber o benefício 
integral o brasileiro terá de contribuir por 49 anos.

Pacote de medidas econômicas
No último dia 15, o presidente Michel Temer e a equipe 

econômica anunciaram um pacote de medidas de estí-
mulo à economia. As ações incluem apoio ao crédito e 
desburocratização para empresas, incentivo à redução 
dos juros do cartão e parcelamento especial para quitação 
de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a Receita 
Federal. O principal objetivo é reduzir o endividamento, 
incentivar o crédito e estimular o emprego e, assim, “ativar 
a economia”, nas palavras de Temer (ABr).
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Contas públicas
Em fevereiro de 2016, Nelson Barbosa, ministro da 

Fazenda recém-empossado pela então presidente Dilma 
Rousseff para substituir Joaquim Levy, informou que o 
resultado primário das contas públicas seria um déficit de 
R$ 60,2 bilhões em lugar do superávit de R$ 30,5 bilhões 
aprovado em 2015. Um mês depois, Barbosa ampliou a 
previsão de déficit para R$ 96,7 bilhões.

Em maio, com a abertura do processo de impeachment 
pelo Senado, Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias e 
o então vice-presidente, Michel Temer, assumiu interina-
mente e nomeou para o Ministério da Fazenda Henrique 
Meirelles, que anunciou a revisão da meta de déficit em 
2016 para R$ 170,5 bilhões. O Congresso aprovou a mu-
dança cinco dias depois. Nos 12 meses terminados em 
outubro, União, estados, municípios e estatais acumula-
vam déficit primário de R$ 137,2 bilhões.

PIB
Pelo segundo ano seguido, o Brasil registrou contração na 

economia. Apenas nos nove primeiros meses do ano, o Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no 
país) acumula queda de 4% em relação ao mesmo período 
de 2015. A economia não reagiu na velocidade esperada. No 
início do ano, as instituições fi nanceiras projetavam queda 
de 2,99% na atividade econômica em 2016. Em dezembro, 
a estimativa de retração aumentou para 3,43%.

Dólar
Depois de um início de ano tenso, o dólar reverteu a 

tendência e passou a cair nos meses seguintes. Em ja-
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Em 2016, a economia brasileira viveu mais um ano de recessão. Junto com a crise política, o cenário teve impactos 
diretos na queda da arrecadação, no aumento da previsão de défi cit, na crise nas contas dos estados,  no aumento 
dos juros para fi nanciamento e na queda na confi ança dos investidores, entre outros. A Agência Brasil listou fatos 
que marcaram a economia brasileira em 2016, veja:

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nomeado em maio pelo presidente Michel Temer.

Reunidos em Brasília, governadores cobram a renegociação da dívida dos estados com a União.

Em outubro, o Comitê de Política Econômica do BC iniciou redução da taxa básica de juros.

O secretário executivo do PPI, Moreira Franco, o presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia, Fernando 
Bezerra Filho, anunciam novas regras para concessões à iniciativa privada.

neiro, a cotação da moeda norte-americana fechou em 
R$ 4,16, no maior nível desde a criação do real, em meio 
ao agravamento da crise política e à queda nos preços 
internacionais do petróleo. A troca de governo no Brasil 
e a recuperação das commodities (bens primários com 
cotação internacional) acalmaram o mercado. Em outubro, 
o dólar aproximou-se de R$ 3,10, mas subiu cerca de R$ 
0,30 após a eleição de Donald Trump para a presidência 
dos Estados Unidos e o aumento de juros do Federal 
Reserve, o Banco Central norte-americano.

Arrecadação
A arrecadação de impostos e contribuições federais 

foi fortemente impactada pelo cenário econômico em 
2016. De janeiro a outubro, chegou a R$ 1,059 tril-
hão, com queda real de 3,47% em relação ao mesmo 
período de 2015. Ao longo do ano, os técnicos da Re-
ceita Federal confirmaram os efeitos provocados pela 
recessão, com todos os indicadores macroeconômicos 
desfavoráveis.

Repatriação de recursos
O resultado da arrecadação de impostos e contribuições 

só não foi pior por causa da Lei da Repatriação, que au-
torizou a regularização de recursos no exterior mediante 
pagamento de 15% de Imposto de Renda e 15% de multa. 
A arrecadação com a medida chegou a R$ 45,7 bilhões. 
Desse total, a União repassou R$ 9,4 bilhões de Imposto 
de Renda a estados e municípios, que recorreram à 
Justiça para receberem a repartição da multa. No fim de 
novembro, o governo fechou um acordo para os estados 
receberem R$ 5,3 bilhões da multa mediante medidas de 
ajuste fiscal. No início de dezembro, o presidente Michel 

Temer anunciou o repasse da parcela das multas também 
aos municípios.

Crise fiscal nos estados
A crise econômica deteriorou não apenas as contas 

do governo federal. Com a arrecadação em queda, os 
estados tiveram dificuldade em honrar compromissos, 
o que se refletiu em atrasos no pagamento de salários a 
servidores públicos e na prestação de serviços básicos, 
como saúde e segurança. A situação foi pior em estados 
afetados pela queda do preço do petróleo, como o Rio 
de Janeiro. O estado decretou estado de calamidade fi-
nanceira em junho e recebeu ajuda de R$ 2,9 bilhões do 
governo federal. Em dezembro, foi a vez de Minas Gerais 
decretar emergência nas contas públicas.

Renegociação de dívidas
com a União

Com as contas públicas pressionadas, os governadores 
pressionaram a equipe econômica a renegociar os débitos 

dos estados com a União. Beneficiados com a troca de 
indexadores da dívida dos governos locais, no início de 
2016, os estados pediram alongamento no prazo e redução 
do valor das parcelas mensais. Em abril, 15 estados e o 
Distrito Federal conseguiram liminares no Supremo Tri-
bunal Federal para mudar a correção da dívida de juros 
compostos para juros simples.

As dívidas só voltaram a ser corrigidas por juros com-
postos em julho, após assinatura de acordo entre a União 
e os estados. A dívida foi alongada por 20 anos, com 
pagamento das parcelas suspenso de julho a dezembro. 
Medidas de ajuste fiscal que teriam de ser tomadas pelos 
estados foram derrubadas durante a tramitação do projeto 
de lei com a renegociação, que tramita no Senado.

Inflação
Iniciou 2016 em aceleração e com projeções do mer-

cado financeiro bem acima do teto da meta, de 6,5%. Em 
janeiro, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), teve variação de 
1,27%, com aceleração em relação a dezembro (0,96%). 
Em 12 meses, a inflação ficou muito acima do teto da 
meta, chegando a 10,71%, superior aos 10,67% registra-
dos em 2015.

As projeções das instituições financeiras indicavam 
inflação em torno de 7% para este ano. Em fevereiro, 
a estimativa do mercado financeiro chegou a 7,62%. 
Ao longo do ano, a inflação desacelerou, chegando a 

6,99% nos 12 meses encerrados em outubro. Com isso, 
as projeções do mercado se aproximaram do teto da 
meta, ficando em 6,52%, no início de dezembro. Nesta 
semana, o mercado já passou a projetar inflação dentro 
da meta, em 6,49%.

O Banco Central (BC) classificou a redução da inflação 
de surpresa positiva. A recessão econômica, o aumento 
do desemprego e a política monetária (definição da taxa 
básica de juros como instrumento de controle da inflação) 
contribuíram para o processo de desinflação.

Taxa de juros
Com a desaceleração das expectativas para a inflação 

e a recessão econômica, o Banco Central iniciou, em 

outubro deste ano, o ciclo de queda de juros, que não 
eram reduzidos desde julho de 2015. O BC baixou a 
Selic de 14,25% para 14% em outubro e reduziu mais 
0,25 ponto percentual na última reunião do ano, em no-
vembro, levando a taxa a encerrar 2016 em 13,75% ao 
ano, com perspectiva de novas reduções em 2017. Sob 
a gestão de Ilan Goldfajn, que assumiu o BC em junho, a 
autarquia recebeu críticas por não ter feito um corte mais 
agressivo dos juros, diante da crise econômica. Goldfajn 
sustenta que a redução da taxa básica deve ocorrer de 
forma responsável para ser sustentável e não precisar 
se revertida no futuro.

Crédito
O estoque de crédito do país caiu e houve aumento de taxas 

de juros para acessar os recursos. Em outubro deste ano, o 
saldo de todas as operações de crédito estava em R$ 3,095 
trilhões, com queda de 2% em 12 meses. Um dos motivos 
para a redução foi a queda da demanda por empréstimos, 
devido à retração da economia. Em um ano de recessão 
econômica, houve aumento de desemprego, com postergação 
de consumo. E as empresas postergaram investimentos di-
ante das incertezas sobre o futuro. Por outro lado, os bancos 
também fi caram mais seletivos na oferta de crédito devido 
à expectativa de aumento da inadimplência.

Em outubro deste ano, a taxa média de juros para as 
famílias ficou em 42,7% ao ano, alta de quatro pontos 
percentuais em 12 meses. A taxa cobrada das empresas 

subiu 0,2 ponto percentual para 21,7% ao ano nesse 
período. A taxa de inadimplência ficou em 4,2% para as 
famílias e em 3,6% para as empresas.

Concessões à iniciativa privada
Em setembro, o governo criou o Programa de Parce-

ria de Investimentos (PPI), com o objetivo de atrair 
novos investimentos em projetos de infraestrutura 
por meio de concessões à iniciativa privada. Na lista 
estão 34 projetos, entre aeroportos rodovias, ferrovias, 
terminais portuários e hidrelétricas. Em 2016 foram 
lançados os editais para a concessão dos aeroportos 
de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza. 
Também foi realizado o leilão da distribuidora de en-
ergia Celg-D, de Goiás.

Recuperação Judicial da Oi
Em junho, a empresa de telefonia Oi entrou com 

pedido de recuperação judicial, que inclui dívidas de 
R$ 65,4 bilhões. A operadora tem mais de 70 milhões de 
clientes e detém concessões de telefonia fixa em grande 
parte do país, além de autorizações para a prestação de 
telefonia e internet móvel. Do total da dívida da Oi, R$ 
20,2 bilhões são com a Anatel. A empresa garante que 
o objetivo do plano de recuperação judicial é manter 
a prestação do serviço com qualidade aos clientes e 
equacionar o endividamento. O pedido de recuperação 
judicial da Oi já foi autorizado pela Justiça, e a empresa 
apresentou um plano de recuperação com proposta para 
pagar os credores.

PEC do Teto dos Gastos
Para conter o crescimento dos gastos obrigatórios, que 

não podem ser contingenciados (bloqueados), o governo 
apresentou em junho a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 241, que após aprovada na Câmara dos Deputados 
se tornou PEC 55 no Senado. Aprovada em segundo turno 
pelo Senado em 13 de dezembro, a medida estabelece um 
teto para os gastos públicos, que devem fi car vinculados à 
infl ação do ano anterior por um período de 20 anos.

Reforma da Previdência
O governo apresentou em dezembro os detalhes da 

reforma da Previdência. A proposta encaminhada ao 
Congresso Nacional estabelece a idade mínima de 65 anos 
para que homens e mulheres se aposentem e um tempo 
mínimo de contribuição de 25 anos. Caso aprovada nos 
termos da proposta original, para receber o benefício 
integral o brasileiro terá de contribuir por 49 anos.

Pacote de medidas econômicas
No último dia 15, o presidente Michel Temer e a equipe 

econômica anunciaram um pacote de medidas de estí-
mulo à economia. As ações incluem apoio ao crédito e 
desburocratização para empresas, incentivo à redução 
dos juros do cartão e parcelamento especial para quitação 
de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a Receita 
Federal. O principal objetivo é reduzir o endividamento, 
incentivar o crédito e estimular o emprego e, assim, “ativar 
a economia”, nas palavras de Temer (ABr).
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3/ian. 4/ella. 5/cenho — diana. 7/sibilar. 8/ptialina — zircônio. 9/maragatos.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
Esta segunda, o vigésimo oitavo dia da lunação pode trazer difi culdades como preocupações, insônias e aborrecimentos. 

Lua em Sagitário desde a 01h20 desta manhã ajuda a tomar atitudes otimistas e positivas. Com a Lua sagitariana é muito 

provável ter um grande fl uxo nas estradas, uma grande saída de pessoas para curtir a última semana do ano. Com a Lua em 

Sagitário fi camos desejosos por viajar. Conhecer novas culturas será especialmente interessante. Pode ser ao vivo, ou para 

quem não poder viajar, viaje através de uma boa leitura que aborde assuntos como lugares distantes, outros povos, outras 

culturas, outras religiões.
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Pode organizar melhor o ambiente 
e planejar coisas novas com muito 
entusiasmo, dinamismo e facili-
dade de comunicar-se. Dúvidas e 
sentimentos pouco claros trazem 
insegurança. Ouça pessoas que lhe 
ajudem com conselhos úteis. 90/390 
– Vermelho.

Nesta segunda terá maior amadure-
cimento das relações pessoais. Uma 
maior reserva do seu lado emocional 
leva ao rigor nas exigências e até certa 
frieza e insegurança. Acordos serão 
facilitados devido ao bom relaciona-
mento social e sexual neste fi nal de 
ano. 92/492 – Azul.

Precisa aguardar soluções, pois a 
situações serão mais lentas para 
se resolverem. O que já tenha sido 
preparado antes sofre ainda alguma 
mudança de última hora, mas nada 
que vá atrapalhar seus planos de 
se realizarem. Preste atenção a 
tudo e terá boas soluções. 62/462 
– Branco.

Cuide melhor das parcerias, socieda-
des e relacionamentos que estejam 
abalados. Aguarde a Lua nova que 
entra em Capricórnio, por enquanto 
apenas encerre situações e defi na 
seus afazeres de início de ano. Corte 
excessos, enxugue a dieta e organize 
suas contas. 20/420 – Amarelo.

Facilidade para lidar com pessoas 
no trabalho, para o entendimento 
e o diálogo. Este dia é bom para 
resolver pendências e investir em 
efi ciência e valorizar os pormenores. 
O período é produtivo em todos os 
setores da vida material que de-
pendam da valorização de detalhei. 
63/763 – Amarelo.

A boa vontade é fundamental para 
obter o respeito e a admiração das 
pessoas. Aguarde a Lua nova para 
começar a alterar seus planos e levá-
los adiante. Seja prático sem deixar 
de ser também um pouco sentimen-
tal e romântico nas relações pessoais 
e intimas. 52/252 – Verde.

Será melhor se dedicar a encerrar 
situações e dedicar-se aquilo que 
parece ser mais difícil. Demonstre o 
que sente as pessoas com que con-
vive, abra o coração para elas.  Há a 
chance de ajudar alguém e aprender 
algo novo e inédito como experiência 
de vida. 33/433 – Cinza.

A Lua minguante torna a manhã 
mais efi ciente e concentrada para 
encerrar situações. A relação sairá 
ganhando sabendo ceder num mo-
mento e mostrar a razão depois.  Se 
agir valorizando os detalhes poderá 
aumentar seus lucros já no começo 
de ano. 67/667 – Azul.

Aguarde a Lua nova em seu signo o 
tornará mais efi ciente e concentrado 
com um perfi l próprio da infl uência 
no comportamento. Aproveite en-
quanto o Sol ainda também estiver 
em seu signo, para encontrar solu-
ções que estão sendo esperadas há 
muito tempo. 89/889 – Cinza.

Enfrente os obstáculos que surgirem 
com persistência e coragem e todos 
os problemas serão logo vencidos. 
Não tome atitudes impensadas antes 
do aniversário.  Está chegando o mo-
mento de retomar antigos projetos 
que estavam parados e que em breve 
poderão se realizar. 44/544 – Azul.

Aguarde a Lua Nova vai contribuir 
para o amadurecimento das rela-
ções e a valorização da confi ança. 
Não brigue com amigos, ou com 
quem trabalha, seja diplomata e 
comunique-se para resolver qual-
quer difi culdade. O sentimentalismo 
perde terreno, seja mais prático. 
67/567 – Cinza.

Ponha tudo em ordem em seu 
ambiente, fazendo uma revisão de 
sua vida e sabendo qual o rumo que 
deverá tomar. Organizem melhor o 
cotidiano ou planejem aquela via-
gem.  Valorize os detalhes do que 
pretende fazer e só comece a agir 
quando tiver toda certeza. 87/387 
– Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA  26 de dezembro de 2016. Dia de Santa Vivência Lopes, 
São Zenon, São Estevão, São Arquelau, São Marino, e Dia do Anjo 
Anauel, cuja virtude é a paz. Dia da Lembrança e Dia de Roma. 
Hoje faz aniversário o baterista e líder do Mettalica Lars Ulrich, que 
nasceu em 1963, a atriz Giulia Gam, que completa 50 anos, o baixista 
da banda Skank Lelo Zaneti nascido em 1967 e o ator, modelo e músico 
Alexandre Slaviero que faz 33 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é muito tranquilo, modesto e amável. 
O nativo deste dia gosta de viver momentos de solidão. Sempre mantém o 
controle de tudo a sua volta, temendo depender de outras pessoas. Adora a 
fama e pode dedicar-se a carreira artística. É sempre cheio de virtudes, que 
precisam ser sempre aproveitadas. Inteligente e decidido, com necessidade 
de desafi os gosta de grandes negócios e muita atividade. Habilidoso com 
as palavras pode realizar-se no mundo das comunicações.

Simpatias que funcionam
Fartura em casa: Ingredientes: uma garrafa de 
vinho tinto, sete cálices e um pão bem grande. 
Execução: Prepare uma mesa de jantar e convide 
sete pessoas amigas para irem até sua casa. Reparta 
o pão com elas, sem usar a faca, tirando com a mão 
como fez Cristo na Santa Ceia. Sirva o vinho nos 
sete cálices e faça uma oração antes de comerem e 
beberem, agradecendo a Jesus Cristo pela fartura 
em sua mesa. Distribua as sobras para pessoas que 
passarem pela rua, não guarde nada e nem jogue 
restos fora.

Dicionário dos sonhos
BURRO -  Símbolo de luta por ideias mais nobres. 
Montar em um burro indica êxito certo em negócios. 
Dentro de casa, fortuna inesperada. Estar cercado de 
muitos burros é sinal de que gente ignorante à sua 
volta. Compra-lo, aumento de fortuna. Números de 
sorte:  12, 50, 56, 76, 90 e 00

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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“Duo Choro de Bolso e o cantor Kleber Serrado”. 

“Música no Deck”
Gêneros musicais de diferentes etnias e culturas se unem 

durante a programação do “Música no Deck”. Artistas que 
pesquisam a música instrumental de diferentes culturas e 
lugares, privilegiando a pluralidade para tornar acessível para 
todos os públicos. Para o período do Natal, o duo Fogueira 
das Rosas se une ao acordeonista Gabriel Levy e apresenta 
o espetáculo “Portal de Belém”. Trio Camerarte, com viola, 
violino e violoncelo apresenta o “Concerto de Natal”. Dia 29, 
Almanaque Jazz apresenta repertório composto exclusiva-
mente por canções natalinas, com música instrumental, tanto 
no jazz, como na música brasileira. Já o show Natal Brasileiro 
(dia 30) resultado da parceria entre o duo Choro de Bolso e 
o cantor Kleber Serrado, resgata canções de Natal que caíram 
no esquecimento.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jardim São Paulo, tel. 2971-8700. 
Quintas e sextas às 19h. Entrada franca. Até 30/12.

Peça “A Gira da Rainha”.

Em tom de comédia 
musical, “A Gira da 
Rainha” reestreia 
no proximo dia 7 e 
conta a estória de 
Maria Padilha, que foi 
amante de um rei de 
Castela, em 1350, e 
acabou dando origem 
à mítica personagem 
Pomba-Gira, da 
umbanda

“Ma r i a  P a d i l h a 
despertou de 
imediato o nosso 

interesse como objeto de 
estudo da cultura popular”, 
diz Ednaldo Freire. “Além 
do mais, a ambiguidade de 
um mito marginal, uma es-
pécie de santa às avessas, 
adorada e eleita como a 

Comédia
O espetáculo “Irmã Selma” reúne os inesquecíveis personagens criados 

por Octávio Mendes, como a Mônica Goldstein - uma apresentadora 
de um programa sensacionalista; o Ex Gay, um cara que “mudou” de 
vez; a Maria Botânica, atriz e cantora e a personagem que dá nome ao 
espetáculo, Irmã Selma, uma freira humorista.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Quinta (29), 
às 22h. Ingresso: R$ 60.

Forró
A cantora e compositora Mariana Aydar e o grupo Bicho de Pé apresen-

tam o show que homenageia o ícone do forró Dominguinhos. Apaixonados 
pelo sanfoneiro, o encontro inédito revisita a obra e os maiores sucessos 
do cantor que teve sua sanfona silenciada há três anos.

Serviço:Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-4708. Quarta 
(28) às 21h30. Ingressos: R$ 35 (mulheres) e R$ 40 ( homem). 

Reestreia D
iv
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ga
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rainha da sensualidade, traz 
mais uma vez a reflexão so-
bre a condição feminina em 
contraposição ao universo pa-

triarcal.” Com atores Aiman 
Hammoud, Mirtes Nogueira, 
Ian Noppeney, Carlos Mira, 
Mariana Rosa, Harley Nóbre-

ga e Daniela Theller.

 Serviço: Parque da Luz, R. Ribeiro de 
Lima, s/n, Luz, tel: 3227-3545. Sábados às 
15h. Entrada franca.

“Boi Manjarra - Sambada de Reis”

“Boi Manjarra - Sambada de Reis” apresentam som de instru-
mentos como a rabeca, bombos de corda, bages, mineiro, sanfona 
e cavaquinho, integrantes e folgazões comemoram o grande baile 
oferecido pelo Capitão Marinho. O ritmo pulsante da música é 
acompanhado por diferentes formações coreográfi cas e passos 
denominados de “trupés”. Nesse sapateado brasileiro a forte 
pisada, a leveza e a graça dos movimentos dos brincadores se 
unem compondo variados desenhos coreográfi cos e jogos ritma-
dos com o público.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. Sábado 
(7) às 16h. Entrada franca.

Brincadores
Daniel Cunha

Refl exõesRefl exõesRefl exões
TRABALHAR SIM

O jovem estudante, em conversação com o professor, 
perguntou-lhe, em tom íntimo:
- Que fazer, meu caro instrutor, para melhorar-nos?
A resposta do interpelado veio fi rme:
- Estudar para conhecer e trabalhar para o bem dos outros.
O diálogo prosseguiu:
- E para estudar com segurança?
- Trabalhar mais.
- E qual o método para sermos felizes?
- Trabalhar sempre.
- E no setor da prosperidade e da paz doméstica?
- Continuar trabalhando...
O rapaz insistiu:
- Professor, não lhe parece que a idéia de trabalhar assim 
mantida,com rigorosa persistência, é suscetível de impelir-nos à obsessão? 
Por que tanto apego ao trabalho?
O educador, amadurecido na experiência, respondeu com 
simplicidade:
- Sim, meu fi lho, todos temos sonhos e esperanças para 
realizar... E, sem trabalho, nada de bom conseguiremos...
E sublinhando as palavras com expressiva ênfase, o respeitável 
amigo rematou:
- Trabalhar, sim... você e eu não sabemos se estamos no último 
dia de permanecer aqui com a oportunidade de trabalhar...
(De "Luz e Vida", de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Em-

manuel)
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