
OPINIÃO
Embarque 

comprometido
O Brasil está entre 

os cinco melhores 

mercados de aviação 

doméstica, mas há quase 

dois anos vem perdendo 

demanda por conta do 

cenário econômico

Só em 2016, foram 9 mi-
lhões de passageiros a 
menos nas aeronaves. 

Com o argumento de recupe-
rar essa demanda por meio de 
classes tarifarias mais baratas, 
a ANAC (Agência Nacional de 
Aviação Civil) divulgou um 
conjunto de normas alterando 
diferentes aspectos da relação 
entre as companhias aéreas e 
seus passageiros.

A partir da entrada em vigor 
das novas regras, as empresas 
aéreas terão o direito de ne-
gociar com seus passageiros 
as condições para a cobrança 
por despacho de bagagens. 
Hoje, cada passageiro tem 
direito a embarcar com até 
5 kg (bagagem de mão) e 
despachar, sem custo, uma 
mala com até 23 kg nos voos 
domésticos e 32 kg nos voos 
internacionais. 

Tudo o que exceda esses 
limites é cobrado no momento 
do embarque. Com as novas 
medidas, os passageiros pode-
rão levar somente a bagagem 
de mão, cujo peso máximo 
passaria dos atuais 5 kg para 
10Kg. Com mais passageiros 
tentando  kembarcar com ma-
las de mão, o embarque deve 
fi car ainda mais lento.

O argumento da agência 
reguladora é o de equilibrar 
as regras brasileiras com as 
praticadas em países da Eu-
ropa, e mesmo nos Estados 
Unidos, pelas empresas aére-
as de baixo custo (low cost). 
Por conta disso, as empresas 
aéreas brasileiras poderão 
reduzir o valor das passagens, 
com ganhos para os consumi-
dores. Mas a norma, de lega-
lidade e constitucionalidade 
questionadas inclusive pelo 
Ministério Público Federal, 
não compromete as empresas 
aéreas com a redução das 
tarifas. 

Da forma como o texto da 
ANAC está colocado, o risco é 
de que o passageiro torne-se 
refém das companhias aére-
as. O que parece ser a única 
garantia contida na resolução 
é que algo que hoje não é 
cobrado dos consumidores 
passará a ser. Além disso, 
diferentemente do que acon-
tece em países europeus e nos 
EUA, não existem, de fato, 
por aqui, empresas aéreas 
de baixo custo. O valor dos 
leasings das aeronaves, defi -
nidos em moeda estrangeira, 
representam um peso enorme 
para as empresas aéreas, face 
às oscilações do câmbio. 

Em adição, o preço dos 
combustíveis e os impostos 
incidentes sobre esses, mais 
as taxas aeroportuárias, 
tornam os custos fi xos de 
operação um pesadelo para 
os administradores, pois as 
receitas são variáveis e em 
Reais. O passageiro se sairia 
melhor se a legislação sobre 
controle acionário de compa-
nhias aéreas fosse afrouxada 
e o Brasil pudesse atrair low 
costs de verdade para compe-
tir no nosso mercado.

Isso sem falar nas diferen-
ças abissais que existem en-
tre Brasil e países europeus 
e norte americanos, no que 
se refere à demanda por voos 
domésticos e internacionais. 
Renda per capita, cultura de 
mobilidade, facilidades de 
crédito, inflação e taxas de 
juros baixíssimos,  definem 
um potencial de consumo por 
viagens aéreas infinitamente 
superior por lá, comparado 
com a realidade do lado de 
cá. 

Portanto, a meu ver, tais 
mudanças não deverão re-
presentar ganhos para os 
passageiros. Pelo contrário: 
na hipótese de entrar efetiva-
mente em vigor a partir de 14 
de março, a medida represen-
tará um retrocesso legal e uma 
perda de direito adquirido 
pelos consumidores.

(*) - É diretor comercial e de 
marketing da rede de hotéis Deville.

Cícero Vilela (*)
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Em relação ao 4º trimestre 
móvel de 2015 (9%), 
a taxa de desemprego 

cresceu 3,1 pontos percentuais. 
Os dados fazem parte da Pnade 
Contínua, divulgado ontem 
(31), pelo IBGE. 

A população de desocupada 
no Brasil cresceu 2,7% frente 
ao trimestre de julho a setem-
bro, aumentando 36% (ou 
mais 3,3 milhões de pessoas 
desempregadas) em relação 
ao mesmo trimestre de 2015. A 
população ocupada do país no 
fechamento de 2016 chegou a 
90,3 milhões de trabalhadores, 
crescendo 0,5% em relação ao 
trimestre anterior, chegando 
2,1% ( 2 milhões de pessoas) 
em relação ao quarto trimestre 
de 2015. 

Cerca de 34 milhões de pes-
soas ocupadas no setor privado 
tinham carteira de trabalho 
assinada, número que fi cou 
estável no último trimestre 
móvel do ano, mas recuando 
nos 12 meses de 2016, com 
3,9% (ou menos 1,4 milhão de 
pessoas). Outra constatação 
diz respeito ao contingente de 
pessoas ocupadas por grupa-
mentos de atividade que caiu 

A população de desocupada no Brasil cresceu 2,7% frente ao trimestre de julho a setembro.

Os atores Emma Watson e 
Miles Teller seriam os prota-
gonistas do fi lme “La La Land: 
Cantando estações”, mas não 
participaram do longa por fazer 
“exigências” demais, revelaram 
diversos sites e jornais norte-
americanos, incluindo o “New 
York Post”. Segundo a mídia nor-
te-americana, Watson “primeiro 
não se decidia e logo começou 
a fazer todo tipo de pedidos, 
como solicitar que os ensaios 
para o fi lme fossem feitos em 
Londres”. O roteiro do longa se 
passa em Los Angeles e é uma 
forma de também homenagear 
a cidade norte-americana.

De acordo com uma fonte 
que pediu para não ser identi-
fi cada, a atriz “não sentia que 
o fi lme era o caminho correto 
para sua carreira”. Já outras 
fontes afi rmam que Watson 
estava muito focada em seu 
trabalho no fi lme da Disney, 
“A Bela e a Fera”, e que por 
isso optou por fi car apenas 
com esse foco. Por sua vez, 
Teller exigiu um cachê de 

Ryan Gosling e Emma Stone, em cena do fi lme La La Land.

Escolas 
estaduais 
recebem 
matrícula 

A Secretaria da Educação de 
São Paulo continua com matrí-
culas abertas a estudantes que 
querem retornar os estudos ou 
estavam na rede particular em 
2016. O cadastro é presencial 
e deve ser feito exclusivamente 
nas escolas estaduais. As aulas 
começam amanhã (2), em todas 
as 5 mil unidades. Há vagas para 
o Ensino Fundamental (1º ao 9º 
ano) e Médio regular, além da 
Educação de Jovens e Adultos 
(a partir do 6º ano). 

Para efetivar a inscrição, alu-
nos menores de 18 anos devem 
estar acompanhados de pais ou 
responsável. É recomendável a 
apresentação de documentos 
de certidão de nascimento e 
comprovante de residência. A 
consulta de escolas pode ser 
feita no Portal da Educação 
(www.educacao.sp.gov.br). Na 
área Central de Atendimento, 
clique em “Localize uma es-
cola”. Há opções de busca por 
Diretoria de Ensino, município, 
ciclo escolar ou pelo nome da 
unidade de ensino.

O Portal da Educação tam-
bém reúne o resultado de quem 
fez a matrícula entre outubro e 
dezembro de 2016. No espaço, 
alunos e família podem conferir 
em qual escola será cursado o 
ano letivo (SEE).

O ex-vice-ministro de Comu-
nicações do Peru, Jorge Cuba, 
aceitou se entregar à Justiça 
de seu país, onde é alvo de um 
mandado de prisão preventiva 
por suspeita de envolvimento 
em um caso de corrupção ligado 
à empreiteira brasileira Ode-
brecht. Integrante do segundo 
governo do ex-presidente Alan 
García (2006-2011), Cuba 
é acusado de ter recebido 
propina da construtora para 
direcionar a licitação referente 
às obras da linha 1 do metrô de 
Lima, capital do Peru.

Há uma semana, a Sala Penal 
Nacional determinou a prisão 
preventiva do ex-vice-ministro 
por um período de 18 meses e 
emitiu uma ordem de captura 
internacional contra ele, que se 
encontra nos Estados Unidos. 

“Depois de ter analisado 
minha situação, estou me co-
locando à disposição, e quero 
deixar muito claro que não fugi 
do país. Saí sem nenhum tipo de 
impedimento e quero me colo-

Odebrecht é acusada de pagar US$29 milhões em

propinas no Peru.

Papa receberá 
movimento 
social fundado 
no Brasil

No próximo sábado (4), o 
papa Francisco se encontrará 
com mais de 1 mil representan-
tes da chamada “economia da 
comunhão” (EdC), modelo de 
negócios que prega o fi m das 
injustiças sociais. A reunião 
acontecerá no auditório Paulo 
VI, no Vaticano, ainda sob o 
impacto do relatório da ONG 
Oxfam que apontou que apenas 
oito pessoas possuem a mesma 
riqueza que a metade mais po-
bre da população mundial.

A EdC surgiu no início dos 
anos 1990, fundada pela italiana 
Chiara Lubich, para reagir à 
miséria nas favelas de São Pau-
lo, maior cidade do Brasil. Em 
maio de 1991, Lubich convidou 
empreendedores a criarem em-
presas que, seguindo as regras 
de mercado, servissem ao bem 
comum nas comunidades da ca-
pital paulista. O encontro com o 
Papa reunirá pessoas de países 
dos cinco continentes, inclusive 
do Brasil (ANSA).
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Desemprego atinge 12,3 milhões de 
pessoas na maior taxa desde 2012

O Brasil fechou 2016 com 12,3 milhões de pessoas desempregadas, com a taxa média móvel 
encerrando o 4º trimestre em 12%, mostrando estabilidade em relação aos 11,8% relativos ao 3º 
trimestre móvel do mesmo ano (julho, agosto e setembro), mas ainda assim tem a maior taxa da série 
histórica, iniciada em 2012

no trimestre móvel de outubro 
a dezembro de 2016, em relação 
ao trimestre de julho a setem-
bro do mesmo ano, em setores 
importantes da economia brasi-
leira e, em geral demandadores 
de mão de obra.

Entre os dois últimos trimes-
tres do ano passado, houve 
retrações em setores como o da 
administração pública, defesa, 
seguridade social, educação, 
saúde e serviços sociais, que 
juntos registraram queda de 
1,3% na taxa média móvel de 
desocupação, o equivalente a 

199 mil pessoas. Houve expan-
são no emprego no grupamento 
de comércio, reparação de 
veículos automotores e motoci-
cletas, cuja taxa cresceu 3,3%, 
o equivalente a 559 mil pessoas; 
transporte, armazenamento e 
correio (2,5%, ou seja, mais 110 
mil pessoas), alojamento e ali-
mentação (3,1%, ou seja, mais 
145 mil pessoas). Os demais 
grupamentos se mantiveram 
estáveis.

Segundo a publicação do 
IBGE, o rendimento médio 
real habitual dos trabalhadores 

fi cou em R$ 2.043 ao longo de 
2016, mostrando estabilidade 
em relação aos R$ 2.026 pagos 
no trimestre imediatamente an-
terior (junho a setembro), bem 
como em relação aos R$ 2.033 
pagos no mesmo trimestre de 
2015. A massa de rendimento 
real habitual pago em 2016 
fi cou em R$ 180 bilhões, acu-
sando aumento de 1,2% frente 
aos R$ 177,8 bilhões pagos no 
trimestre anterior, mas fi cando 
estável em relação ao mesmo 
trimestre de 2015 (R$ 182,2 
bilhões) (ABr).

Emma Watson perdeu papel em 
‘La La Land’ por ser exigente

US$ 6 milhões para participar 
da obra, mas a contraproposta 
de US$ 4 milhões fez com que 
ele desistisse de participar. O 
ator já havia trabalhado com o 
diretor de “La La Land”, Damien 
Chazelle, em “Whiplash: Em 
Busca de Perfeição” e por isso 
foi a primeira opção para o papel 
principal masculino.

Com as duas recusas, a pro-
dução então procurou a atriz 

Emma Stone e, com ela já acei-
tando o papel, Ryan Gosling se 
uniu ao fi lme formando uma 
das duplas de maior sucesso 
no cinema. Após o estrondoso 
sucesso em premiações ao 
redor do mundo - incluindo 
sete Globos de Ouro e 14 indi-
cações para o Oscar -, os dois 
astros “estariam furiosos com 
seus agentes” por terem fi cado 
de fora do fi lme (ANSA).

Ex-vice-ministro peruano aceita 
ser preso por caso Odebrecht

car à disposição da Justiça para 
ajudar em tudo o que for neces-
sário”, afi rmou Cuba à emissora 
“América Televisión”.

Contudo, o jornal “La Repúbli-
ca”, citado pelo site “Infolatam”, 
publicou que o político havia 
sido localizado em Miami pelo 
FBI enquanto tentava realizar 
uma transação fi nanceira. Em 
seguida, as autoridades dos 
Estados Unidos teriam feito 

um acordo com a Procuradoria 
do Peru para cancelar o visto 
de Cuba e expulsá-lo imediata-
mente. De acordo com o Depar-
tamento de Justiça dos EUA, a 
Odebrecht pagou cerca de US$ 
29 milhões em propinas no país 
latino entre 2005 e 2014. Re-
centemente, o governo peruano 
anunciou a intenção de impedir 
a empreiteira de participar de 
novas licitações (ANSA).

Considerado o “pai do Pac-Man”, o japonês Masaya 
Nakamura, fundador da companhia de videogames 
Nemco, morreu aos 91 anos, informou a imprensa 
japonesa. Segundo nota divulgada pela empresa, 
Nakamura faleceu no dia 22 de janeiro. No entanto, 
as causas da morte não foram reveladas em respeito 
ao desejo da família.

O Pac-Man amarelo foi criado por Nakamura e 
desenhado pelo designer de jogos da Namco, Toru 

Iwatani. O jogo começou a ser comercializado em 1980 
e se tornou extremamente popular entre os jogadores. 
Na época, o game foi classifi cado pelo Guinness World 
Records, o livro dos recordes, como o fl iperama mais 
vem sucedido do mundo.

Nakamura fundou em 1955 em Tóquio a empresa 
que originaria mais tarde a Namco. Após a fusão com 
a Bandai, em 2005, ele passou a ocupar o posto de 
conselheiro sênior da empresa (ANSA).

‘Pai do Pac-Man’ morre aos 91 anos

Citação Prazo 20 dias Proc. 1009915-28.2015.8.26.0100, Controle 234. A Drª. Maria Carolina De
Mattos Bertoldo, Juíza de Direito da 21ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Nayara Luciano
Marra, RG: 15.588.868-8 e CPF 097.866.826-02 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação
Monitória da quantia de R$ 13.783,88, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou ofereça embargos,
sob pena de não o fazendo, consituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida, ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 07 de Novembro de 2016.                     (31/01 e 01/02)

Edital de Citação  Prazo do Edital 20 dias. PROCESSO Nº 1120764-04. 2014.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Mello Sardinha, Costa Barros, 3731, Sitio Pinheirinho
- CEP 03210-001, São Paulo-SP, CPF 098.060.168-15, RG 07903991, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA,
alegando em síntese: ajuizou ação de Cobrança no valor de R$ 5.395,03. referente às da taxa de
conservação e melhoramentos do lote 09, da Quadra CR, Loteamento: Rivieira de Sta Cristina IV.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                     (31/01 e 01/02)


