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A tapioca é o prato
do momento

Você tem um palpite 

sobre qual a segunda 

pergunta mais feita 

pelos brasileiros ao 

buscar algo no Google? 

Poucos imaginam, mas, 
de acordo com levan-
tamento da SEMrush – 

empresa global de estatísticas 
e marketing –, 90,5 milhões 
de pessoas já utilizaram o site 
para questionar: “como fazer 
tapioca?”. Apenas a clássica 
“como chegar?” (complemen-
tada por diferentes destinos) 
tem mais menções.

A informação comprova 
o quanto esse alimento se 
tornou uma febre nacional. 
Popular no Norte e Nordeste 
há muito tempo, a tapioca já 
conquistou todas as regiões 
do Brasil, aliando sabor, ver-
satilidade e uma rara combi-
nação de benefícios à saúde 
e à boa forma. Ela pode ser 
encarada como um substituto 
natural do pão – com a van-
tagem de não possuir glúten 
e sódio. 

Produzida a partir da fécula 
da mandioca, essa iguaria 
é muito prática de ser pre-
parada: basta aquecê-la na 
frigideira (ou sanduicheira) 
até que se forme um disco. 
A partir daí, é só usar a cria-
tividade e recheá-la da forma 
preferida, desde o clássico 
presunto e queijo, passando 
por frutas, peixes, vegetais, 
cremes... Ou mesmo em re-
ceitas como bolos, biscoitos, 
muffi n e, acreditem, até petit 
gâteau! 

As combinações são infi -
nitas.

Consumir tapioca regular-
mente é um hábito ideal para 
quem busca uma alimentação 
saudável, além de ajudar a 
manter o nível de colesterol 
baixo. Muitos alimentos natu-

rais proporcionam benefícios 
semelhantes, mas o grande 
diferencial é que essa delícia 
100% brasileira também ofe-
rece carboidratos – ou seja, 
mantém uma pessoa saciada 
por mais tempo e traz energia, 
ajudando, ainda, no funciona-
mento do metabolismo.

As vantagens vão muito 
além da estética: com quanti-
dades signifi cativas de ferro e 
potássio, o prato é um aliado 
para melhorar a circulação ou 
reduzir a pressão arterial. E 
a lista de benefícios vai além, 
pois estamos falando também 
de uma alternativa para os 
intolerantes a glúten. 

Por ser leve e fácil de fazer, 
ela pode ser consumida em 
qualquer refeição, do café 
da manhã ao jantar, mesmo 
antes ou depois de atividades 
físicas. Porém, é importante 
salientar que nada em ex-
cesso faz bem, portanto, o 
consumo regular não signifi ca 
comer apenas tapioca.  Uma 
dieta balanceada deve incluir 
alimentos de todos os tipos. 

Além de crescer em popu-
laridade no Brasil, a iguaria 
cada vez conquista mais fãs 
no mundo, especialmente 
em outras partes da América 
Latina e na Ásia. Na Tailân-
dia, inclusive, o produto é 
cultivado em larga escala e 
já foi descoberto por projetos 
sociais que almejam comba-
ter a fome. Não há dúvidas 
de que esse é o prato do 
momento. Junte-se a outros 
tantos milhões e procure 
agora no Google: “como fazer 
tapioca?”

(*) - É diretor da Casa Maní, fabricante 
de tapioca que atua há mais de 40 

anos no mercado com a industrializa-
ção da mandioca para a produção de 
amidos e derivados de alta qualidade 

(www.casamani.com.br).

Antonio Fadel (*)

A - Sócio Amigo
A Associação Cruz Verde é uma entidade fi lantrópica referência no 
atendimento de pessoas com paralisia cerebral grave. Mas para ampliar 
o trabalho e continuar avançando em qualidade de atendimento e de 
infraestrutura, é preciso aumentar o quadro de sócios contribuintes. 
Por este motivo, foi criada a campanha ‘Sócio Amigo da Cruz Verde’. A 
iniciativa já conta com mais de 700 sócios contribuintes, que ajudam 
mensalmente com aportes a partir de R$ 20. A instituição conta com 
uma equipe de 300 profi ssionais especializados nas áreas de neurologia, 
enfermagem, fi sioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, 
psicologia, serviço social e odontologia. As doações podem ser feitas 
pelo site (www.cruzverde.org.br) ou pelo tel. 5579-7335.

B - Gestão Esportiva 
A empresa de consultoria Lívia Esportes realiza em Porto Alegre o Curso 
de Gestão Esportiva, nos dias 24 e 25 de março. O evento visa qualifi car 
profi ssionas da área e capacitar estudantes de educação física, sendo 
ministrado por gestores esportivos, especialistas em desenvolvimento de 
equipes, comunicação e marketing. Na programação: o técnico de futebol 
e palestrante motivacional, Cláudio Duarte; o educador físico, Martin 
Avenatti; a jornalista Aline Wolff; e o especialista em desenvolvimento de 
grupos, Raoni Medeiros. Com doze horas, o curso aborda temas como: 
princípios da gestão esportiva, psicologia grupal, habilidades gerenciais, 
gerenciamento de confl itos, motivação, estratégias de comunicação e 
marketing, entre outros. Informações: (www.sympla.com.br). 

C - Projeto de Expansão
O mercado farmacêutico em Santa Catarina é bastante competitivo e 
fechado, sendo fundamental uma estratégia diferenciada e arrojada para 
se destacar. E é isso que a AC Farma vem obtendo após um amplo pro-
cesso de reformulação. A rede, criada em 2008 em Criciúma, já possuía 
representatividade no Estado. Contudo, desde o primeiro semestre de 
2016, quando se fi liou à administradora de redes Farmarcas, as mudanças 
e projeções passaram a ser muito mais radicais. Segundo levantamento 
feito pela diretoria da AC Farma, para os próximos anos, a expectativa 
é muito positiva, projetando chegar a cem lojas em menos de três anos. 
A expectativa é a continuidade no crescimento do faturamento e da 
rentabilidade. Outras informações: (www.acfarma.com.br).

D - Evento de Tecnologia
A Ford mantém a hegemonia na Campus Party e será novamente a 
única marca automotiva presente no principal evento do Brasil voltado 
a incentivar iniciativas de tecnologia na área da internet e conectivida-
de. Reunindo centenas de participantes da América do Sul, a Campus 
Party ocorre de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, no Anhembi. A presença 
da Ford atende ao posicionamento de se transformar numa empresa 
fabricante de veículos e, ao mesmo tempo, de soluções de mobilidade. 
Um dos objetivos é incentivar o desenvolvimento de inovações nessa 
área, por exemplo, utilizando o sistema de conectividade SYNC que 
equipa os veículos da marca. (brasil.campus-party.org/).

E - Presidência do Sindcont
Desde o último dia 1º de janeiro, o Sindicato dos Contabilistas de São 
Paulo está sendo conduzido por uma nova diretoria, comandada pelo 
Contador Antonio Eugenio Cecchinato que adotou como lema da gestão 
2017-2019 o seguinte conceito: “Contabilidade: A estratégia para o suces-
so”. Muitos esforços do time serão direcionados a incentivar o contínuo 
desenvolvimento do Profi ssional da Contabilidade, intensifi cando as boas 
ações implantadas pelas diretorias anteriores e ampliando o leque de 
possibilidades e de serviços prestados aos associados e integrantes da 
base territorial. “Nosso propósito é dar total apoio técnico para que os 
profi ssionais da Contabilidade desempenhem suas funções com excelên-
cia e plena aceitação no mercado de trabalho”, afi rmou Cecchinato.

F - Sobre as Redes
Para curtir as férias de janeiro em família, o Shopping Jardim Sul traz o 
evento Sobre as Redes, um playground que oferece uma experiência lúdica 
e sensorial onde crianças e adultos poderão escalar, vencer obstáculos 
e se divertir juntos. Com seis metros de altura, estrutura de madeira e 
redes coloridas, o brinquedo é dividido em três níveis: térreo, primeiro 
pavimento e o segundo pavimento. No térreo, a diversão é garantida com 
piscinas de bolinhas, boias de recreação e balanços em forma de gotas. 
Nos outros dois níveis há redes para escalada, cordas e um escorregador 
para a parte de baixo. Não há limite de idade para brincar, mas crianças 
de até quatro anos só podem participar com um responsável maior de 
18 anos. Outras informações: (www.jardimsul.com.br).

G - Engenharia Química 
De 1 a 5 de outubro, acontece em Barcelona o 7º Simpósio Internacional 
sobre Leitos de Jorro (7th International Symposium on Spouted Beds), 
evento que faz parte da programação do 10º Congresso Mundial de 
Engenharia Química (10th World Congress of Chemical Engineering). 
Três pesquisadores brasileiros - Fábio Bentes Freire, da UFSCar; Marcos 
Barrozo, da Federal de Uberlândia; e Luis Freitas, da USP - integram o 
Comitê Científi co do evento, composto também por pesquisadores da Es-
panha, Alemanha, China, Canadá, Irã, Japão, Holanda, Austrália e Itália. O 
Simpósio tem como meta compartilhar os avanços mais recentes na área, 
com tradicional foco na pesquisa básica. A submissão de trabalhos pode ser 
feita até o próximo dia 30. Mais informações em: (http://wcce10.org/). 

H - Residencial em Teresina
Com 37 anos de atuação nacional no segmento de imóveis econômicos e 
líder neste mercado, a MRV Engenharia chega ao Piauí e faz seu primeiro 
investimento em Teresina. Um terreno com mais de 34 mil m² foi adquirido 
pela construtora, no bairro Gurupi e a empresa projeta o lançamento do 
empreendimento Parque Terrazzo Poti com 580 unidades em condomí-
nio fechado, com conceito de condomínio clube que conta com área de 
lazer completa, segurança e qualidade de vida. O empreendimento será 
apresentado para os teresinenses no próximo mês de março. A proposta 
é oferecer produtos de qualidade, em boa localização, com preços baixos 
e fi nanciamentos facilitados. Informações: (www.mrv.com.br).

I - Brincadeiras de Rua
O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado, ofe-
rece àqueles que fi cam ou visitam a cidade nesse verão mais uma edição 
do “Férias no Museu”. Neste ano o tema é Movimento Brincadeira com a 
Turma da Mônica. Amarelinha, cabra-cega, esconde-esconde, corre-cutia, 
estátua, pula-corda, bolhas de sabão, pega-pega, pião e futebol de rua são 
as atividades que os pequenos poderão curtir e os adultos reviver a infância. 
O espaço de férias estará ambientado com universo da Turma da Mônica 
e haverá monitores estimulando as brincadeiras. A entrada é gratuita e a 
ação acontece até o próximo dia 29, de quinta-feira a domingo, das 10h00 
às 17h00. Mais informações: (www.museudofutebol.org.br).

J - Ensino Global
O Colégio Positivo Internacional, de Curitiba, acaba de conquistar uma das 
mais disputadas certifi cações de ensino multilíngue do mundo. A unidade 
conquistou o certifi cado de ensino global e multilíngue concedido pelo Ba-
charelado Internacional (IB), prestigiada ONG, com sede na Suíça, voltada ao 
desenvolvimento de projetos educacionais em todo o mundo. O trabalho até 
atingir a certifi cação envolveu toda a comunidade escolar. Com o IB, os alunos 
podem ingressar em mais de 2.500 universidades do mundo. Entre as que 
aceitam estudantes de outros países com certifi cados de conclusão de curso 
reconhecido pelo Bacharelado Internacional, estão as TOP 10 dos Estados 
Unidos. O certifi cado é o mais evidenciado no mundo pelos estudantes. 
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Empresas e pessoas físi-
cas poderão abater das 
dívidas com a Receita 

ou com a Fazenda Nacional 
créditos tributários e prejuí-
zos fi scais de anos anteriores. 
Abrange dívidas vencidas até 
30 de novembro, inclusive para 
aquelas que já foram parceladas 
anteriormente ou são discuti-
das judicial ou administrativa-
mente.  Poderão ser utilizados 
créditos de prejuízos fi scais 
apurados até 31 de dezembro 
de 2015 e declarados até 30 de 
junho de 2016. 

Para as grandes empresas, 
que declaram pelo lucro real, 
haverá duas opções. Pagamento 
de 20% da dívida à vista e quita-
ção do restante do débito com 
créditos tributários ou prejuízos 
fi scais. O saldo remanescente 
será parcelado em até 60 me-
ses. A empresa também poderá 

Empresas e pessoas físicas poderão abater das dívidas

com a Receita ou com a Fazenda.

O Federal Reserve (FED), 
banco central dos Estados 
Unidos, divulgou um relatório 
que aponta a existência de 
“consideráveis incertezas” por 
conta da eleição do republicano 
Donald Trump à Casa Branca.

Segundo o documento - uma 
ata da última reunião do FED, 
realizada em 14 de dezembro 
-, quase toda a equipe da ins-
tituição concorda sobre o fato 

de que ainda é “muito cedo” 
para avaliar quais mudanças 
prometidas pelo magnata serão 
de fato implantadas e como elas 
podem impactar no cenário 
econômico.

Apesar disso, a instituição disse 
que deve manter uma política de 
aumento gradual em suas taxas 
básicas de juros, que no mês pas-
sado foram elevadas para 0,50% 
e 0,75% ao ano (ANSA).

A Produção Industrial Brasi-
leira chegou a novembro com 
queda acumulada de 7,1% nos 
onze meses de 2016. Os dados 
fazem parte da Pesquisa Indus-
trial Mensal – Produção Física 
Brasil (PIM-PF), divulgada 
ontem (5) pelo IBGE, com os 
dados do penúltimo mês do 
ano. No entanto, em novembro 
do ano passado a produção in-
dustrial nacional cresceu 0,2% 
em relação a outubro, mês em 
que a indústria também fechou 
em queda 1,2%.

No confronto com igual mês 
do ano anterior (2015), série 
sem ajuste sazonal, o total da 
indústria apontou queda de 
1,1% em novembro de 2016, 
neste caso a 33ª taxa negativa 
consecutiva nesse tipo de com-
paração, mas a menos intensa 
desde o resultado de março 
de 2014: -0,4%. O indicador 
acumulado nos últimos 12 
meses também reduziu o ritmo 
de queda ao fechar com recuo 
de 7,5%, contra os menos 8,4% 
relativos a outubro.

Os dados do IBGE indicam 
que a indústria vem reduzindo 
o ritmo de queda desde julho 
do ano passado, quando a taxa 
fechou com queda acumulada 
de 9,5%, resultado 0,2 ponto 

Pesquisa do IBGE diz que produção industrial caiu 7,1% de 

janeiro a novembro.

Infl ação para 
famílias com 
renda menor 

fecha em 
6,22%

O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 (IPC-
C1), que mede a infl ação 
para famílias com renda 
até 2,5 salários mínimos, 
fechou 2016 com uma taxa 
de 6,22%. A taxa é inferior 
aos 11,52% de 2015, segun-
do dados divulgados hoje 
(5) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

O IPC-C1 fi cou, no en-
tanto, acima dos 6,18% 
registrados pelo Índice de 
Preços ao Consumidor – 
Brasil (IPC-BR), que mede a 
infl ação para todas as faixas 
de renda. Entre os grupos 
de despesas analisados pelo 
IPC-C1, as maiores taxas de 
infl ação de 2016 vieram de 
despesas diversas (11,21%), 
saúde e cuidados pessoais 
(9,73%) e educação, leitura 
e recreação (8,88%).

Os alimentos tiveram infl a-
ção de 7,1% e os transportes, 
de 7,8%. As menores taxas 
foram observadas em habi-
tação (2,9%), comunicação 
(3,1%) e vestuário (3,59%) 
(ABr).
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Governo cria Programa de 
Regularização Tributária 
para estimular economia

O governo publicou ontem (5) - no Diário Ofi cial da União - medida provisória que institui o Programa 
de Regularização Tributária (PRT), para estimular a economia do país

e o restante em 84 meses. As 
regras para os débitos, no âm-
bito da Fazenda, são as mesmas 
das dívidas com a Receita. 
Nesse caso, será exigida carta 
de fi ança ou seguro garantia 
judicial para débitos a partir de 
R$ 15 milhões.

O valor mínimo de cada 
prestação mensal será de R$ 
200 para pessoas físicas e de 
R$ 1 mil para empresas. Para 
aderir ao programa, a empresa 
ou pessoa física terá que de-
sistir de ações na Justiça ou 
de recursos administrativos. A 
Secretaria da Receita Federal 
e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional vão regula-
mentar o programa em até 30 
dias. Após a regulamentação, 
a adesão ao programa poderá 
ser feita por meio de reque-
rimento no prazo de até 120 
dias (ABr).

parcelar a entrada em 24 meses, 
com valores crescentes, e quitar 
o saldo remanescente em até 60 
meses a partir do 25º mês.

Para as demais empresas 
e pessoas físicas, as opções 

serão o pagamento de 20% do 
débito à vista e o parcelamento 
do restante em até 96 meses. 
Outra possibilidade é dar uma 
entrada de 21,6% parcelada em 
36 vezes com valores crescente 

Indústria acumula queda de mais 
de 7% de janeiro a novembro

percentual inferior aos -9,7% 
de junho. A queda acumulada 
em doze meses voltou a cair 
0,2 ponto em agosto (-9,3%) 
e em setembro (-8,7%). O 
crescimento de 0,2% na pro-
dução industrial brasileira de 
outubro para novembro refl ete 
expansões no parque fabril em 
13 dos 24 ramos de atividade, 
trazendo como destaque a ex-
pansão de 6,1% registrado por 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias.

O IBGE destacou as contri-
buições positivas de indústrias 
extrativas, com crescimento de 
1,5%; equipamentos de infor-

mática, produtos eletrônicos 
e ópticos (6,6%); máquinas e 
equipamentos (2,4%); confec-
ção de artigos do vestuário e 
acessórios (4,4%) produtos de 
minerais não-metálicos (2,2%); 
e de produtos de borracha e de 
material plástico (2,2%). Impac-
tos negativos foram observados 
nos setores de perfumaria, 
sabões, produtos de limpeza e 
de higiene pessoal (-1,8%), de 
máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos (-3,1%), de outros 
equipamentos de transporte 
(-5,7%), de produtos alimentí-
cios (-0,3%) e de produtos de 
metal (-1,6%) (ABr).

‘Incertezas’ por conta de 
vitória de Trump


