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“O sorriso que 
ofereceres, a ti 
voltará outra vez”.
Guerra Junqueiro (1850/1923)
Escritor português

BOLSAS
O Ibovespa: +1,89% Pontos: 
67.975,58 Máxima de +1,95% : 
68.016 pontos Mínima estável: 
66.712 pontos Volume: 22,86 
bilhões Variação em 2017: 
12,87% Variação no mês: 5,11% 
Dow Jones: +0,54% (18h32) Pon-
tos: 20.614,28 Nasdaq: +0,56% 
(18h32) Pontos: 5.815,05 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0595 Venda: R$ 3,0605 
Variação: -1,08% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,14 Venda: R$ 3,24 
Variação: -1,32% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0773 Venda: R$ 
3,0779 Variação: -0,73% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0100 
Venda: R$ 3,2000 Variação: 
-1,14% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,32% ao 
ano. - Capital de giro, 12,75% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.233,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,6% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 120,600 
Variação: -0,33%.

Cotação: R$ 3,0650 Variação: 
-0,99% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,0594 Venda: US$ 1,0596 
Variação: +0,18% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,2390 Venda: R$ 
3,2410 Variação: -0,89% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,1770 Ven-
da: R$ 3,3970 Variação: -1,16%.

vespa Futuro: +1,51% Pontos: 
67.900 Máxima (pontos): 68.000 
Mínima (pontos): 67.595. Global 
40 Cotação: 925,105 centavos 
de dólar Variação: +0,28%.

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (15) 
ser provável que o país 

registre infl ação abaixo da 
meta de 4,5% este ano. A afi r-
mação foi feita no Palácio do 
Planalto, durante o anúncio de 
liberação de milho da Conab 
para o Programa Vendas em 
Balcão. “A infl ação veio de 
10,70% para 6,23% em seis 
meses. E a infl ação de janeiro 
foi a melhor registrada em 
20 anos. Agora, é provável 
que consigamos uma infl ação 
menor do que a de 4,5%. Isso 
signifi ca esperança e con-
fi ança para os investidores”, 
afi rmou o presidente.

O ministro da Fazenda, 

     

Temer:  é “provável” 
que país tenha infl ação 
abaixo de 4,5% em 2017

Henrique Meirelles, acredita 
que a aprovação das reformas 
que estão sendo tocadas pelo 
governo também ajudará na re-
cuperação da economia. “Com a 
aprovação da PEC do Teto, ago-
ra a admissibilidade da reforma 
da Previdência, a apresentação 
da reforma trabalhista e todas 
as mudanças microeconômicas 
em andamento, certamente, a 
economia brasileira volta ao 
normal”, disse ele.

“É, portanto, absolutamente 
razoável que isso, conjugado 
com a política monetária bem 
aplicada pelo Banco Central, 
faça com que a infl ação convirja 
para a meta”, acrescentou. O 
ministro reafi rmou a expecta-

tiva de que, no último trimestre 
deste ano, a economia apresen-
te crescimento de 2% na com-
paração com o mesmo período 
de 2016. Temer reiterou que o 
primeiro momento do governo 
foi o de combate à recessão, 
por meio da queda da infl a-
ção e dos juros. Ele lembrou 
ainda a injeção de recursos na 
economia, principalmente por 
meio da liberação dos valores 
retidos nas contas inativas do 
FGTS. 

“Veja o caso das contas inati-
vas do FGTS, paralisadas, com 
famílias, pessoas e empresas 
endividadas. Como disse o 
Meirelles, o Estado acaba dei-
xando de tutelar as pessoas 

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi (d), discursa na cerimônia de anúncio da liberação de 

milho dos estoques para venda a criadores e agroindústrias de pequeno porte do Nordeste.

com aquele dinheiro. Não é uma 
importância pequena. É uma 
importância de R$ 41 bilhões”, 
disse o presidente. “Vamos di-

zer que nem tudo seja sacado e 
que sejam sacados entre R$ 30 
e R$ 35 bilhões. É uma injeção 
na economia de um lado, e de 

outro gera certa tranquilidade 
social para que aqueles que 
têm dívidas possam quitá-las”, 
acrescentou (ABr).

São Paulo - O Banco do Brasil 
anunciou as novas condições 
para utilização do rotativo do 
cartão de crédito, com início 
de vigência previsto para 3 
de abril, válidas para todos os 
cartões de pessoas físicas e jurí-
dicas. Com a mudança, a partir 
das faturas que vencem em 3 
de maio os clientes terão que 
liquidar o saldo remanescente 
da fatura anterior ou contratar 
um parcelamento.

Outra novidade refere-se ao 
valor do pagamento mínimo da 
fatura, que passa a ser compos-
to pelo saldo não pago da fatura 
anterior, se houver, somado aos 
encargos do rotativo, mais 15% 
sobre os gastos do mês, mais o 
valor das parcelas de fi nancia-
mentos de faturas anteriores, 
caso existam.

Segundo o banco, o cliente 
continuará a ter a opção de 
escolher a condição de parce-
lamento da fatura que preferir. 
Caso contrário, o parcelamento 
será feito automaticamente em 
24 meses.

Brasília - Diante dos últimos 
dados de pesquisa sobre os 
índices de popularidade do 
governo Temer, o presidente 
da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), Clésio de 
Andrade, considerou o momen-
to atual como “crítico”. “A situa-
ção envolvendo a popularidade 
é muito crítica. Mas, por outro 
lado, tem uma base política 
muito forte. Provavelmente, 
essa é a questão que mais sus-
tenta o governo, o que poderá 
ajudar nas reformas”, ressaltou 
Andrade após a divulgação da 
última pesquisa CNT/MDA, 
ontem (15).

De acordo com o levantamen-
to, a avaliação positiva do go-
verno Temer apresentou queda 
nos últimos quatro meses e foi 
para 10,3% Dados anteriores 
divulgados em outubro do 

Presidente da CNT,

Clésio de Andrade.

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública autorizou 
ontem (15) o uso da Força 
Nacional em ações de se-
gurança pública no Rio de 
Janeiro e no Espírito Santo. 
No Rio, os agentes vão atuar 
na segurança da Assembleia 
Legislativa e do Palácio Gua-
nabara, sede do governo, até 
o dia 2 de março, “em prol 
da preservação da ordem 
pública”. O governo federal 
também autorizou a perma-
nência das Forças Armadas na 
região metropolitana do Rio de 
Janeiro. Serão 9 mil homens 
em missões defi nidas com o 

objetivo de liberar efetivo da 
Polícia Militar (PM).

O governador  Luiz Fernando 
Pezão havia solicitado o empre-
go das Forças Armadas até o 
dia 5 de março, mas a operação 
inicialmente vai durar até 22 de 
fevereiro. Segundo o ministro, o 
prazo é padrão, e a continuidade 
da operação após esse período 
será reavaliada. Já a atuação 
da Força Nacional no Espírito 
Santo atende a pedido do go-
vernador em exercício, Cesar 
Colnago. Os agentes farão o po-
liciamento ostensivo na região 
até o dia 4 de março, podendo 
ser prorrogado (ABr).

Forças Armadas patrulham praias da zona sul do Rio.

São Paulo - Em Doha, no 
Qatar, para mais uma rodada 
de reuniões com possíveis 
investidores, o prefeito João 
Doria afi rmou ontem (15), que 
também pretende conceder os 
dois planetários localizados nos 
Parques do Carmo e Ibirapuera. 
A modelagem do negócio ainda 
não está fechada, mas a opção 
pela concessão, e não privati-
zação, é mais acertada, já que 
ambos os parques serão conce-
didos à iniciativa privada.

De Doha, Doria voltou a dizer 
que a concessão dos parques 
será feita em lotes. Serão de-
fi nidos parques líderes, como 
Ibirapuera; Carmo; Aclimação, 
na região central; Alfredo Volpi 
e Povo, ambos na zona sul. A 
partir deles serão separados os 
lotes com mais cinco parques 
periféricos para cada. Deste 
modo, quem vencer o lote terá 
de assumir os seis do pacote.  O 
objetivo é fazer com que cada 
parque de maior expressão car-
regue consigo quatro ou cinco 
de menor expressão.

O mesmo formato dos par-
ques valerá para os 16 merca-
dos municipais. Os líderes, de 
acordo com o prefeito, serão o 
Mercadão, no centro; o da Lapa 
e o de Pinheiros, ambos na zona 
oeste. O prefeito também afi r-
mou que, no caso dos mercados, 
os permissionários atuais serão 
convidados e incentivados a se 
tornar microempreendedores 

Ligações mais baratas
As tarifas das ligações locais e 

interurbanas feitas de telefones 
fi xos para móveis fi carão mais 
baratas a partir do próximo dia 25. 
Segundo a Anatel, os valores das 
chamadas locais terão redução de 
16,49% a 19,25%. Já para as liga-
ções interurbanas, a queda será de 
7,05% a 12,01%. A queda se deve 
à redução dos valores de interco-
nexão, montante cobrado de uma 
empresa pelo uso da rede de outra 
para a realização de ligações.

Brasília - Em apresentação 
à Comissão da Reforma da 
Previdência, o ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
disse que depois de 2026 será 
preciso pensar numa nova 
fonte de fi nanciamento para a 
Previdência pública. E que, na 
velocidade em que cresce o dé-
fi cit, se não houver contenção 
“vamos rapidamente consumir 
todo o orçamento apenas com 
o custeio da Previdência”. 

“Sem reforma, em 2024 tere-
mos a extinção dos gastos discri-
cionários”, alertou, destacando 
que é necessário reformar para 
não estrangular os gastos públi-
cos. Lembrou que as despesas 
já foram limitadas e que agora é 
o momento de tratar do “défi cit 
sistemático” na Previdência. De 
acordo com Padilha, o défi cit 
em 2017 será superior a R$ 270 
bilhões. Ele destacou que sem 
reforma, em 2025 só serão pagos 
a Previdência, folha, FAT, saúde 
e educação. 

“Mesmo com a reforma, 
gastos com a Previdência con-
tinuarão crescendo”, apontou. 
Comparando com a situação de 
outros países, Padilha disse que 
o Brasil não está “inovando”, 
mas se alinhando ao cenário 
internacional de regime de 
aposentadoria. Ressaltou que 
cresce a confi ança no Brasil e 
que a reforma já está precifi ca-
da. Também citou a retomada 
da confi ança interna e externa, 

STF: novo ministro 
vai julgar encargos 
trabalhistas

Brasília - Diante de um empa-
te de 5 a 5, a presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, decidiu 
ontem (15), aguardar a chegada 
do novo ministro da Corte para 
desempatar um julgamento que 
vai defi nir se a administração 
pública é responsável pelos 
encargos trabalhistas gerados 
em caso de inadimplência de 
empresas terceirizadas.

Indicado pelo presidente 
Michel Temer para integrar o 
STF, o ministro licenciado da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
será sabatinado na próxima 
semana pelo Senado. “A minha 
proposta é de suspender o jul-
gamento, para que se aguarde a 
chegada do novo ministro, para 
que então ele possa, votando de 
uma forma ou de outra, decidir 
com a maioria de 6 votos, já que 
aqui se tem tema de repercussão 
geral”, disse Cármen (AE).
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Tomaz Silva/ABr

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Índice de popularidade do governo é 
crítico, mas base política é forte, diz CNT

também foi registrado uma 
queda de 31,7% para 24,4%. 
Já o número de pessoas que 
desaprovam desempenho pes-
soal de Temer subiu de 51,4% 
para 62,4%.

Os entrevistados também 
foram questionados sobre a per-
cepção da ocorrência de casos 
de corrupção no governo Temer 
em comparação com o governo 
de Dilma Rousseff. Para 48,8% 
o nível de corrupção é igual nos 
dois governos. Já 31,5% consi-
deram que havia mais corrupção 
no governo da petista e 16,1% 
consideram que o governo Te-
mer é mais corrupto.

Foram ouvidas 2.002 pesso-
as, em 138 municípios de 25 
unidades federativas, das cinco 
regiões. A margem de erro é de 
2,2 pontos percentuais com 95% 
de nível de confi ança (AE).

ano passado apontavam uma 
avaliação positiva de 14,6%.  
O índice da avaliação negativa 
do governo também registrou 
aumento, chegando a 44,1% 
ante 36,7% do fi nal do ano pas-
sado. Em relação à avaliação do 
desempenho pessoal de Temer, 

Força Nacional fi cará 
no RJ e no ES até março

Doria quer conceder 
planetários à iniciativa privada

para que possam participar dos 
processos de licitação.

Está nos planos de Doria 
também vender “dezenas” de 
prédios e terrenos municipais 
espalhados pela cidade. A 
Prefeitura está fazendo um 
levantamento do que poderá 
ser negociado com a iniciativa 
privada. Um dos focos é fazer 
Parceria Público Privada (PPP) 
para reforma de prédios do 
centro, que serão usados como 
habitação popular ou como 
sede para secretarias do Muni-
cípio. Doria já está procurando 
um parceiro, por exemplo, para 
reformar o Cine Marrocos e 
usar o imóvel como sede da 
Secretaria de Cultura (AE).

Prefeito João Doria.
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Padilha: é preciso reformar 
para preservar a Previdência

com recuperação de alguns 
setores. Ele mencionou que 
os juros começaram a cair e há 
propensão de queda do ritmo 
de 0,75 ponto porcentual a cada 
reunião. “Há no horizonte uma 
luz de esperança de retomar 
emprego ainda no primeiro 
semestre”, completou.

O ministro comentou que a 
expectativa de vida hoje é de 78 
anos, que o bônus demográfi co 
será extinto entre 2024 e 2025 e 
que a população ativa será me-
nor que o número de aposen-
tados. “Quando nosso sistema 
de Previdência foi concebido, 
tínhamos expectativa de vida 
de 59 anos”, afi rmou o ministro, 
destacando que o sistema hoje 
não é sustentável (AE).

Ministro-chefe da Casa Civil, 

Eliseu Padilha.

BB: regras para uso do 
rotativo do cartão de crédito

“As mudanças representam 
um importante passo para 
retomada da economia e a 
reorganização do orçamento 
das famílias”, destaca Paulo 
Caffarelli, presidente do BB, 
em nota. As novas  regras do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), limitam o uso do rota-
tivo pelo período máximo de 
30 dias (AE).

Paulo Caffarelli,

presidente do BB.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

PaP

TEL: 3106-4171 FAX: 3107-2570

OPINIÃO
Minha fé é maior 
que meu medo

Em tempos de 

difi culdade econômica e 

política, é uma tradição 

que a população 

como um todo tenha 

um sentimento de 

pessimismo e temor pelo 

que virá

Em todos os setores da 
sociedade, a população 
e o governo resolvem 

baixar a guarda, dar um passo 
atrás ou simplesmente parar de 
tomar decisões para evitarem 
mergulhar de cabeça na tão 
temida crise, que o próprio 
político criou. Entretanto, sigo 
o caminho inverso do senso 
comum. Acredito que é justa-
mente nos momentos de crise 
que devemos tomar o impulso 
necessário para enxergarmos 
novas e promissoras oportu-
nidades, levando em conta o 
ditado “depois a tempestade 
vem a bonança”, desde que o 
governo tome as providências 
corretas e  necessárias para 
que tal ocorra.

O povo não tem partici-
pações na crise gerada pelo 
governo. Isso é absolutamente 
verdadeiro quando lembramos 
que estamos inseridos em um 
país imenso, com potencial e 
capacidade na mesma propor-
ção, que foi Deus quem nos 
deu. Pois não temos vulcão, 
tornados, área congeladas, por 
fi m não temos nenhum aciden-
te natural. Segundo dados do 
Ministério da Agricultura, o 
Brasil é o maior produtor e 
exportador mundial de café e 
o segundo maior consumidor 
do produto, cujo parque ca-
feeiro possui 2,25 milhões de 
hectares. 

Por conta da diversidade de 
regiões destinadas à cultura 
do café, o país produz diver-
sos tipos do produto, o que 
possibilita atender às diversas 
demandas mundiais. O país 
segue na ponta da produção 
de cana-de-açúcar, açúcar 
e etanol. É responsável por 
mais da metade do açúcar 
comercializado mundialmente 
e conta com o aumento signifi -
cativo do consumo interno de 
etanol. Mas poderíamos estar 
não com 700 usinas de açúcar 
e álcool e sim com três milhões 
de usinas e poderíamos quase 
que abastecer o mundo com 
etanol e gerar uma imensidão 
de empregos, se o governo 
colocasse uma política correta 
da cana de açúcar.

Com uma produção média 
anual de 3,5 milhões de to-
neladas, o típico feijão das 
mesas dos brasileiros faz o 
país alcançar a marca de maior 
produtor mundial do produto, 
mais ainda poderíamos chegar 
a exportar esta leguminosa se 
uma política adequada  fosse 
implantada pelo governo. 
Outro produto que faz o país 
ocupar a liderança é a laranja. 
O Brasil é responsável por 60% 
da produção mundial de suco 
de laranja e é o maior exporta-
dor do produto, mas já detive-
mos 75% da produção mundial 
da laranja e precisamos voltar a 

esse patamar, mas sem incenti-
vos e com uma carga tributaria 
horrível não vamos chegar a 
lugar nenhum.

Temos ganhado notoriedade 
em outras culturas, como o 
algodão. Passamos de maior 
importador para o terceiro 
maior exportador do produto 
e ocupamos a terceira colo-
cação na produção de milho, 
sem mencionar que temos 
hoje o segundo lugar na pro-
dução do cacau. Isso quando 
falamos apenas em culturas 
agrícolas. Se avançarmos mais 
um pouco, observaremos um 
potencial imenso em diversos 
setores, como na indústria de 
minérios e de  transformação,  
já que abastece todos os se-
tores produtivos do Brasil, e 
funciona como termômetro 
dos investimentos no país. O 
País como um todo poderia 
trazer uma distribuição das 
riquezas naturais, com uma 
política democrática melhor 
e mais aberta. 

Embora reconheçamos que, 
atualmente, todos os setores 
enfrentam difi culdades, não 
por problemas dos produtores 
e sim de uma má administração 
do governo, para se manterem 
e se vejam obrigados, em últi-
ma instância, a reduzir o qua-
dro de funcionários, considero 
de suma importância a imple-
mentação de medidas rápidas 
e efi cazes do governo, capazes 
de restabelecer a confi ança da 
população e de elevar o país 
a um patamar de destaque 
no cenário mundial, mesmo 
sabendo que poderá ser uma 
recuperação longa, mas pre-
cisamos de um GOVERNO 
CORAJOSO e INTELIGENTE 
para colocar políticos corretos 
no dia a dia.

Um bom e importante come-
ço seria termos um país que 
acredita e que implementa 
reformas estruturantes e po-
líticas, reduz a taxa de juros, 
incentiva o consumo e diminui 
os custos da máquina pública 
e reduz a carga tributária que 
hoje é impagável. Sem cortar 
na carne do governo e não do 
povo ,o governo não consegui 
fazer a economia girar somente 
empurra com barriga. E a nós, 
brasileiros, cabe a nossa parte 
em cobrar desses mesmos 
governantes a efetiva tomada 
de decisões claras e transpa-
rentes, que objetivem manter a 
relevância naquilo que o país já 
ocupa as primeiras colocações 
e desenvolver os potenciais 
que o Brasil tem plena com-
petência em explorar, tendo 
a coragem de renovar a casta 
política que já deu fl or. 

É imperioso mantermos a 
fé, mas uma fé viva e ativa, 
para que, juntos, possamos 
contribuir para um país rico 
e desenvolvido, que merece 
ocupar a primeira fi leira das 
grandes nações desenvolvidas. 
Fazendo com que o povo tenha 
condições de se desenvolver 
aproveitando das riquezas 
naturais do todo país.

(*) - É empresário, autor do livro 
“Impossível é o que não se tentou”.

J.A.Puppio (*)
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O ex-craque argentino Diego 
Armando Maradona foi alvo 
de uma operação policial em 
Madri, por suspeita de agressão 
contra sua namorada, Rocio 
Oliva. As forças de segurança 
foram chamadas pelo diretor 
do hotel onde o casal está hos-
pedado, à espera da partida de 
ontem (15) entre Real Madrid e 
Napoli pela Liga dos Campeões 
da Europa - Maradona é o maior 
ídolo do time italiano.

A Polícia interrogou o ex-
craque e sua namorada por 

volta de 8h30 da manhã de 
ontem (horário local), mas 
não apresentou denúncia nem 
encontrou sinais de agressão. 
“Foi só uma briga muito gran-
de”, teria dito a mulher aos 
investigadores. Maradona, 56 
anos, e Oliva, 26, estão juntos 
desde 2013, entre muitas idas 
e vindas. Em outubro de 2014, 
foi divulgado um vídeo que 
mostrava o ex-jogador arran-
cando com agressividade o 
celular das mãos da namorada 
(ANSA).

Um celular que se auto-des-
trói igual aos vistos em fi lmes 
de espiões pode não demorar 
tanto para sair das telonas e 
entrar para o nosso dia-dia. 
Um grupo de pesquisadores da 
Arábia Saudita desenvolveu um 
mecanismo que consegue des-
truir completamente um smar-
tphone em apenas 10 segundos. 
A tecnologia, criada na King 
Abdullah University of Science 
and Tecnology, consiste em 
uma camada de um polímero 
que consegue se expandir até 
sete vezes o seu tamanho com 
uma grande velocidade quando 
é submetida a temperaturas 
acima de 80°C, o que leva à 
destruição do aparelho.

Para que o mecanismo 
funcione, o polímero tem que 
receber uma descarga de al-
guns miliwatts através de ele-
trodos que aquecem o celular. 
A informação que o smar-
tphone deve ser destruído 
pode ser enviada por senhas, 
pelo GPS do dispositivo, que 
pode ativar a autodestruição 
se o aparelho estiver longe de 
um ponto específi co, ou até 

Garantia da segurança de dados em situações extremas,

como as de um fi lme de James Bond.

A goleada de 4 a 0 sofrida pelo 
Barcelona na partida contra 
o Paris Saint-Germain pelas 
oitavas de fi nal da Liga dos 
Campeões da Europa provocou 
um “terremoto” no Camp Nou. 
Atrás do Real Madrid no Cam-
peonato Espanhol e à beira de 
uma contundente eliminação 
na Champions, o técnico Luis 
Enrique foi duramente critica-
do pela imprensa, que já fala 
em demissão ao fi m da atual 
temporada.

Segundo a emissora de rádio 
“Cadena COPE”, o elenco do 
Barça não acredita mais na ca-
pacidade do treinador e aposta 
em sua saída. De acordo com o 
veículo, os jogadores estariam 
“desmotivados com o rumo da 
equipe” e não veem Luis En-
rique como alguém capaz de 
encontrar soluções. O próprio 
Sergio Busquets, um dos líde-
res do Barcelona, disse que a 
“montagem tática” do PSG foi 
melhor que a do Barcelona, o 
que explicaria a derrota. 

Na coletiva após a partida, 
Luis Enrique ainda discutiu 
asperamente com um jornalista 
que havia questionado suas al-
terações no decorrer do jogo.

O treinador teve até de ser 
contido por funcionários do 
clube catalão para não avançar 
contra o repórter. “Desastre”, 
escreveu ontem (15) o jornal 
“Mundo Deportivo”, principal 
diário de esportes da Catalu-

O jornal “Sport” colocou 

apenas Neymar e o goleiro 

Ter Stegen entre os que se 

salvaram do vexame.

Índia coloca 
104 satélites 
em órbita

A Índia bateu um recorde 
mundial e colocou 104 saté-
lites em órbita com apenas 
um foguete, lançado pela 
agência espacial do país. De 
acordo com as autoridades, os 
104 nano-satélites pesam até 
10 kg e foram colocados no 
espaço ontem (15). Às 9h28 
locais (01h58 no horário de 
Brasília), um lançador orbital 
PSLV (Polar Satellite Launch 
Vehicle) deixou a plataforma 
Sriharikota, no sudeste da 
Índia, transportando um um 
satélite indiano de observação 
da Terra de 714 quilos.

Já os nano-satélites pesam ao 
todo 664 quilos e pertencem a 
várias empresas de países como 
Estados Unidos, Emirados Ára-
bes, Israel, Holanda e Cazaquis-
tão. Até hoje, o recorde estava 
com a Rússia, que colocou em 
órbita 37 satélites em um único 
lançamento em 2014. “É um 
êxito excepcional”, declarou 
o primeiro-ministro indiano, 
Narenda Modi. “É um novo 
momento de orgulho para nossa 
comundiade científi ca espacial 
e para a nação”, completou 
(ANSA).

O programa, chamado 
Grand Challenge, foi 
lançado na última sexta-

feira (10) pelo Cancer Research 
UK, um órgão de pesquisas 
sobre o câncer no Reino Unido, 
que vai investir 100 milhões de 
libras – quase R$ 390 milhões 
– nessa ação.

O que se pretende com o pro-
jeto é entender, por exemplo, 
porque determinados tipos de 
cânceres são mais comuns em 
certas regiões e como os com-
portamentos considerados de 
risco, como os hábitos de fumar 
e beber, podem levar ao desen-
volvimento da doença. Para que 
isso seja possível, os pesquisado-
res vão analisar e traçar o perfi l 
epidemiológico e as assinaturas 
genéticas de 5 mil pacientes de 
cinco continentes, que desenvol-
veram tumores de rim, pâncreas, 
esôfago ou intestino.

No Brasil, a pesquisa será 
desenvolvida com o apoio do 
Hospital do Câncer de Barretos, 
do Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca) e do A.C. Camargo 

O Hospital A.C. Camargo faz parceria internacional de pesquisa 

sobre a doença com o Programa Grand Challenge.
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Pesquisa vai mapear infl uência 
genética e ambiental

na ocorrência de câncer
Um projeto global, que contará com a participação de três instituições brasileiras, pretende mapear como 
os fatores genéticos e ambientais podem infl uenciar a ocorrência de câncer em todo o mundo

meio ambiente e o tabaco, por 
exemplo, pode levar ao desenvol-
vimento da doença; que outros 
fatores, ainda desconhecidos, 
estão causando alterações na 
leitura do código genético do 
DNA e infl uenciando o desen-
volvimento do câncer. 

Alguns, como os que são pro-
vocados pelo tabaco, já foram 
identifi cados. Mas, segundo a 
cientista, há dezenas de outros 
que provocam alterações no 
código genético e que ainda não 
foram identifi cados. “Quando se 
olha para a população mundial, 
vemos que alguns tumores são 
mais incidentes em algumas 
regiões. Pode ser por um fator 
ambiental como também por 
um fato genômico ou da ge-
nética daquela população, que 
pode ter algumas alterações 
que aumentam ou diminuem o 
risco de desenvolver determi-
nado tumor. Provavelmente o 
que temos é uma combinação 
dos dois: do ambiente e da ge-
nética dessas pessoas”, disse a 
cientista (ABr).

Cancer Center. “O câncer é 
um problema mundial, exis-
tem vários fatores que podem 
estar relacionados ao processo 
tumoral e temos que conhe-
cer todos esses fatores para 
conseguir resolver o problema 
mundialmente”, disse Vilma 
Regina Martins, cientista e 
superintendente de Pesquisa 
do A.C.Camargo. 

Sete principais linhas de pes-
quisa ou questionamentos serão 
feitos dentro do projeto. O A.C. 
Camargo Cancer Center, por 
exemplo, fará a parte da pesquisa 
chamada ‘Mutographs of câncer: 
discovering the causes of câncer 
through mutational signatures’. 
Essa linha de trabalho busca 
entender como a interação de 
determinada pessoa com o 

Engenheiros criam celular que se 
auto-destrói em 10 segundos

remotamente. A tecnologia dos 
pesquisadores sauditas pode 
garantir a segurança de dados 
e de outras informações em 
situações extremas, como as 
de um fi lme do agente James 
Bond.

Entre os clientes em poten-
cial estariam “comunidades de 
Inteligência, multinacionais, 
bancos, fundos especulativos, 
administrações do seguro so-
cial e quem lida com grandes 

quantidades de dados”, disse 
Muhammad Mustafa Hussain, 
um dos engenheiros da Kaust. 
Em anos anteriores, agência 
do Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos havia 
criado dispositivos com chips 
e sensores que destruíam os 
aparelhos. Já a companhia 
Boeing havia lançado a ideia do 
Black, smartphone com siste-
ma Android com uma função 
de autodestruição (ANSA).

Goleada causou 
‘terremoto’ em Barcelona

nha. “Um Barça sem alma nem 
jogo cai com barulho em Paris”, 
acrescentou.

Já seu concorrente “Sport” 
decretou: “Isso não é o Barça”. 
“A equipe de Luis Enrique re-
cebe uma humilhação histórica 
em Paris”, escreveu o jornal, 
que colocou apenas Neymar e 
o goleiro Ter Stegen entre os 
que se salvaram do vexame. A 
partida de volta contra o PSG 
será no próximo dia 8 de março, 
em Barcelona, e os donos da 
casa precisarão vencer por pelo 
menos 5 a 0 para se classifi car 
- 4 a 0 levará o duelo para os 
pênaltis (ANSA).

Briga entre Maradona e 
namorada vira caso de polícia

Yuny Limited Funchal Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF Nº 10.463.864/0001-01 – NIRE 35.222.781.377 - Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 15/02/2017

1. Data, Hora e Local: 15/02/17, às 10hs, na Rua das Olimpíadas, nº 66, 11º andar, conjuntos 111 e 112, sala 19-A, parte, Vila Olímpia, 
SP/SP. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os sócios representando a totalidade do 
capital social. 3. Presenças: Sócios representando a totalidade do capital social (i) Yuny Incorporadora S.A. (ii) Marcos Mariz de Oliveira 
Yunes, e (iii) Marcelo Mariz de Oliveira Yunes. 4. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo Mariz de Oliveira 
Yunes. 5. Ordem do Dia: Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 948.370,00 
para R$ 1.000,00. 6. Deliberações: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, atualmente de 
R$ 948.370,00 para R$ 1.000,00, sendo, uma redução de R$ 947.370,00, com o cancelamento de 947.370 quotas da Sociedade, e a 
restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal 
das quotas canceladas; e (b) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo 
legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente 
será arquivada concomitantemente com a presente, na Jucesp. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
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A corrupção
em nosso país

Em 1940, os estúdios 

Disney “homenagearam” 

o Brasil com um 

personagem destinado 

ao público infantil, que 

acompanharia o Pato 

Donald em sua viagem 

para o país, criando 

assim o Zé Carioca

Dentre muitas caracterís-
ticas, a que mais chama-
va a atenção, como traço 

identificador da brasilidade 
do Zé, era a sua malandragem 
explicitada na forma com que 
escapava das situações, sempre 
dando um “jeitinho”. Assim o 
mundo tomou conhecimento 
do “jeitinho brasileiro”, forma 
pela qual têm sido resolvidas 
as demandas em nossa nação 
há séculos. 

Esse jeitinho a que me refi ro 
não consiste na capacidade 
inventiva de alguns em en-
contrar soluções inovadoras e 
extraordinárias, quase sempre 
de baixo custo, para problemas 
da vida concreta. Tratamos 
aqui das práticas furtivas à 
margem da legalidade, na que-
bra das regras, a fi m de atender 
as demandas de outrem em 
virtude de algum benefício 
próprio. Em outras palavras, o 
jeitinho é uma ação corruptora 
e corruptível.

A palavra “corrupção” vem 
do latim corrumpere, e sig-
nifica “destruir, estragar”, 
sendo a união de com, in-
tensifi cativo, mais rumpere, 
“quebrar, partir, arrebentar”. 
Na origem etimológica da pa-
lavra está contida a descrição 
dessa prática no indivíduo, em 
suas relações, na sociedade. 
A corrupção destrói, estraga, 
quebra, arrebenta e desfi gura. 
Nesse aspecto, não há como 
não associar a corrupção ao 
pecado. Afinal, como está 
escrito, “o salário do pecado 
é a morte” (Rom: 6,23).

Essa refl exão é profunda-
mente pertinente aos nossos 
dias. Assistimos aos notici-
ários diários, que, de forma 
sistêmica e insistente, relatam 
a descoberta de algum novo 
desvio de verba pública, es-
quema de propinas, atos de 

improbidade administrativa, 
independentemente da esfera, 
seja ela municipal, estadual ou 
federal. Não se trata de uma 
geração específi ca de homens 
públicos ou de uma bandeira 
partidária: a corrupção no 
Brasil tornou-se uma endemia 
institucionalizada. 

Indignamo-nos com os mal-
feitos alheios, atiramos pedras 
principalmente nos políticos 
por seus atos de decência du-
vidosa, no entanto, não exerce-
mos a autocrítica sobre nossas 
pequenas ações no dia a dia. 
Como superar a corrupção que 
destrói a nossa nação? Como 
erradicar essa mazela que, 
como um câncer em metástase, 
se prolifera e apodrece as re-
lações entre os indivíduos, em 
todas as instâncias e espaços 
de convivência interpessoal, 
inclusive nas igrejas? 

Benjamin Disraeli certa vez 
escreveu: “Quando os homens 
são puros, as leis são desneces-
sárias; quando são corruptos, 
as leis são inúteis”. Aí está o 
caminho da vitória: sejamos eu 
e você honestos. Falando assim, 
parece que estamos propondo 
o óbvio, tal como afi rmar que 
a água é molhada ou que o sol 
é quente. Mas é isso mesmo! E 
repito: seja honesto. Não por 
medo da punição do crime, mas 
porque é o certo a ser feito. 
Sinta-se desafi ado a deixar de 
ser parte do problema e tornar-
se parte da solução.

Respeite as fi las, não jogue 
lixo na rua, não pare seu carro 
nas vagas que não lhe são desti-
nadas (idosos ou defi cientes), 
use sempre as expressões “com 
licença”, “por favor” e “obriga-
do”. Pode parecer pouco, mas 
as grandes jornadas sempre se 
iniciam com pequenos passos. 
Você não estará sozinho. E 
nossa jornada irá inspirar 
muitos outros. Fazer o certo 
deixará de parecer errado em 
nossa nação.

“Honestidade é fazer o certo 
mesmo quando ninguém está 
olhando” (Jim Stova).

(*) - Graduado em História, Mestre em 
Ciências da Educação e Especialista 

em Ensino Superior de História e 
Especialista em Gestão Escolar, é 

missionário da Comunidade Canção 
Nova, em Fortaleza.

Christian Moreira (*)

A - Capacitação Profi ssional
O Instituto ProA abre inscrições no dia 1º de março para a próxima turma 
do seu programa de capacitação, que se realizará no segundo semestre. 
Serão selecionados 240 jovens que estudam no terceiro ano ou termina-
ram o ensino médio em escola pública até 2015. O curso é totalmente 
gratuito e inclui vale transporte, uniforme e material didático. O foco do 
programa é oferecer ao jovem que deseja muito vencer na vida o auxílio 
essencial para que ele se desenvolva no trabalho. Durante seis meses, ele 
terá uma formação intensiva formulada em quatro eixos fundamentais: 
aprendizado técnico (com certifi cado do Senac), desenvolvimento das 
capacidades comportamentais, repertório cultural e preparação efetiva 
para o mercado de trabalho. O interessado deve acessar o site (www.
proa.org.br) e preencher o formulário do Processo Seletivo 2017.

B - Mulher na Indústria  
O Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV EAESP) realiza no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 
a partir das 19h00, um debate sobre o papel da mulher na indústria de 
Private Equity e Venture Capital. A ideia é discorrer sobre como funciona 
esse mercado, os desafi os, as oportunidades de carreiras e os cases de 
sucesso. Entre os temas: A Mulher no Private Equity e A Mulher no 
Venture Capital. Para participar é preciso se inscrever até o dia 7/3 no 
link (http://bit.ly/2kWX2yv).

C - Avaliação do Inglês
Voltados para o ensino e avaliação de inglês, o Cambridge English acaba 
de atualizar um recurso digital gratuito voltado para a prática e estímulo 
da escrita em inglês. Trata-se do Write&Improve, ferramenta online em 
que a pessoa escolhe um tema, escreve seu texto no idioma e submete 
a um sistema que retorna um feedback em segundos do que pode ser 
melhorado em termos de gramática e vocabulário. A navegação é simples 
e intuitiva. O exercício é interativo e é possível escolher entre elaborar 
a redação no nível iniciante; intermediário; ou ainda avançado. Faça sua 
avaliação no site  (https://writeandimprove.com/).  

D - Brasil pela Arte
Entre os dias 8 de março e 10 de abril, em todas as segundas-feiras, das 
19h00 às 22h30, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 

realiza o curso de extensão universitária ‘Arte como interpretação do 
Brasil’. Relacionar textos tradicionais dos chamados intérpretes do Brasil 
com as obras de arte analisadas são os objetivos do curso ministrado pelo 
Prof. Dr. Carlos Rogério Duarte Barreiros. É dirigido a pesquisadores, 
alunos de graduação e pós-graduação, bacharéis em Ciências Sociais, 
Pedagogia, Biblioteconomia, Ciências da Informação, História, Geografi a, 
Jornalismo, Letras, Artes, Filosofi a, Comunicação, Psicologia, Educação 
e Serviço Social. Mais informações: (www.fespsp.org.br).

E - Mais Noronha 
Está sendo lançada a Temporada Mais Noronha, uma campanha que tem 
por objetivo reduzir o preço de serviços da ilha Fernando de Noronha 
na baixa temporada. Os descontos podem chegar até 30% nos pacotes 
de viagem, englobando hospedagens, restaurantes, serviços e nas pas-
sagens aéreas entre os meses de abril e junho. A campanha acontece em 
parceria com o trade turístico da ilha, Empetur e as linhas aéreas Gol e 
Azul. O arquipélago é um dos destinos mais desejados pelos brasileiros. 
No entanto, no período de abril a junho, as pessoas procuram menos 
destino de sol e mar. Para movimentar o arquipélago nesta época, a 
Administração do Distrito resolveu criar a campanha para impulsionar 
o fl uxo de turistas na ilha. Informações: (www.maisnoronha.com).

F - Hidroterapia para Reabilitação
O Centro Infantil Boldrini, em parceria com a Rede Lucy Montoro, acaba 
de inaugurar uma unidade de hidroterapia voltada para a reabilitação 
de pacientes oncológicos que tenham sequelas decorrentes de locali-
zação anatômica do câncer, ou do próprio tratamento (como os casos 
de amputação) ou défi cits motores ou de equilíbrio decorrentes da res-
secção do tumor cerebral. Nos dois primeiros meses de funcionamento, 
a unidade de hidroterapia fará um projeto piloto de atendimento com 
pacientes tratados com câncer. Posteriormente, serão incluídos outros 
pacientes com mobilidade comprometida, como por exemplo os porta-
dores de hemofi lia, aqueles com dorsalgia e outros que se enquadrem 
dentro das diretrizes da Rede Lucy Montoro. DSaiba mais em (www.
boldrini.org.br).

G - Seminário de Mães
No dia 6 de maio, das 8h00 às 18h00, no Hotel Maksoud, acontece o 3º 
Seminário Internacional de Mães. Na era do conhecimento e da criati-

vidade, a mulher vive um dilema: como buscar um novo estilo de ma-
ternidade que a faça se sentir completa? É nesse contexto que o evento 
surge como um importante espaço para a refl exão feminina. A escolha 
dos temas foi cuidadosa e os palestrantes irão abordar questões como 
o dever da mãe de cuidar da própria saúde, o desenvolvimento infantil, 
controle das fi nanças e a participação dos pais na criação dos fi lhos. A 
lista de especialistas tem nomes como: Drauzio Varella, Estela Renner, 
Tina Bryson, Mara Luquet e Marcos Piangers. O seminário representa 
também uma oportunidade de grandes marcas lançarem novidades para 
esse público. Inscrições pelo site (www.seminariodemaes.com.br).

H - Evolução da Fitopatologia
Entre os dias 20 e 23 de agosto, em Uberlandia, acontece o 50º Congresso 
Brasileiro de Fitopatologia. O evento busca, com o tema “Do manejo 
à edição do genoma”, rever fatos que contribuíram para a evolução 
da fi topatologia no Brasil, passar em revista as novas descobertas, e 
os recentes e fascinantes avanços da patologia vegetal. Acreditamos 
que será uma excelente oportunidade para incentivar a comunidade a 
adotar abordagens interdisciplinares, a fi m de chegar a novas respostas 
para desafi os prementes, tais como aumento da população mundial, as 
alterações climáticas e a resistência dos fi topatógenos aos fungicidas. 
Outras informações em: (www.cbfi to.com.br). 

I - Noite do Choro
Amanhã (17), às 19h30, no Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 445), acontece 
a 24ª Noite do Choro, com trio Choro Enturmado. O grupo é formado 
pelos alunos do Conservatório de Tatuí, Rafael Meira (cavaquinho), 
Mabel Zattera (fl auta-choro) e Carlos Altro (violão erudito). O projeto 
dedica-se à experimentação da inserção do gênero explorando diferentes 
linguagens artísticas. O trio apresenta o tradicional gênero choro com 
uma roupagem diferente e irreverente. A tradição da música instrumental 
vem acrescida de outros elementos contemporâneos e inesperados, como 
intervenções cênicas, utilização de instrumentos recicláveis em alguns 
arranjos e movimentação corporal inusitada. O evento é gratuito e as 
inscrições devem ser feitas pelo site (www.ciee.org.br/portal/eventos). 
Há estacionamento gratuito no local.

J - Revitalização Social
A Lush e a Associação de Pesquisa Ethical Consumer anunciam os últimos 
dias de inscrição para o Lush Spring Prize, premiação de um fundo anual 
de £200,000 que objetiva dar suporte a projetos que trabalhem para a 
revitalização social e ambiental. O foco é dar suporte às mudanças e fazer 
as coisas de um modo diferente; proporcionando recursos e oportunidades 
para colocar as atividades em prática. Os formulários de inscrição estão 
disponíveis para download no site (www.springprize.org) e as inscrições 
se encerram no próximo dia 28. Um diversifi cado painel de jurados irá se 
reunir em março e os ganhadores serão premiados em um grande evento 
em maio de 2017. Inscrições do mundo inteiro são bem-vindas.

A - Capacitação Profi ssional
O Instituto ProA abre inscrições no dia 1º de março para a próxima turma 

realiza o curso de extensão universitária ‘Arte como interpretação do
Brasil’. Relacionar textos tradicionais dos chamados intérpretes do Brasil
com as obras de arte analisadas são os objetivos do curso ministrado pelo

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171

Aluguel residencial 
subiu 0,9% em 
janeiro

Os valores médios de locação 
residencial na capital paulis-
ta subiram 0,9% em janeiro, 
comparado ao mês anterior. 
No acumulado de 12 meses, o 
aumento dos aluguéis atingiu 
0,7%, contra uma infl ação de 
6,6% do IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado) verifi cado no 
mesmo período pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

“Há 19 meses consecutivos, 
desde junho de 2015, o mercado 
vinha registrando variações ne-
gativas nos valores de aluguel, 
considerando períodos acumu-
lados em 12 meses”, analisa Ro-
lando Mifano, vice-presidente 
de Gestão Patrimonial e Loca-
ção do Secovi-SP. “Essa leve alta 
em janeiro, aproximando mais 
um pouco a variação do valor 
médio de locação ao IGP-M, 
finalmente, manifesta uma 
tênue reação e uma tendência 
de equilíbrio para os próximos 
meses”, complementa.

Os aluguéis subiram mais 
para residências de 3 dormi-
tórios, com alta de 2,5%. Os 
imóveis de 2 quartos também 
tiveram aumento (1,1%), en-
quanto os de 1 dormitório 
apresentaram queda (-0,30%). 
O fi ador foi o tipo de garantia 
mais frequente entre os inquili-
nos, respondendo por 46% dos 
contratos de locação realizados. 
O depósito caução foi a segunda 
modalidade mais usada, com 
36,5% de participação. Já o 
seguro-fi ança respondeu por 
17,5% das garantias utilizadas 
nos contratos (Secovi).

As exportações do Brasil para os países ára-
bes iniciaram 2017 com crescimento, segundo 
dados do Mdic compilados pela Câmara de 
Comércio Árabe Brasileira. A receita com ven-
das de produtos brasileiros ao mercado árabe 
somou US$ 936,4 milhões em janeiro, um cres-
cimento de 13,5% em relação ao mesmo mês de 
2016. Os principais compradores de produtos 
brasileiros no mundo árabe aumentaram as 
suas importações em janeiro: Arábia Saudita, 
Emirados, Argélia, Omã e Marrocos. 

Além disso, os produtos que tradicionalmente 
são os mais vendidos pelo Brasil para Oriente 
Médio e Norte da África tiveram crescimento 
de exportação em valores: açúcar, carnes e 
minérios. “Houve efeito do aumento de preço 
do açúcar, carnes e minérios”, analisa o diretor-
geral da Câmara Árabe, Michel Alaby. Os três 
produtos têm cotações no mercado interna-
cional, que tiveram alterações de um ano para 
cá, aumentando o seu preço, o que ajudou a 
aumentar a receita gerada no exterior. 

No caso do açúcar, enquanto o faturamento 
com as exportações avançou 121%, o volume 
embarcado cresceu 43%. As vendas de carnes 
(bovina e de frango), segundo item mais ven-
dido pelo Brasil aos árabes, subiram 10% em 
valores, mas caíram 3,5% em quantidade. Entre 
os cinco países árabes que mais compraram do 
Brasil em janeiro, a Arábia Saudita adquiriu mais 
carnes e os Emirados mais açúcar e minério. A 
Argélia quase triplicou suas compras de açúcar 
e Marrocos aumentou em seis vezes as suas 
importações da commodity.

As importações de produtos do mundo árabe 
para o Brasil também avançaram no primeiro 
mês deste ano, em 138%. Os gastos passaram 
de US$ 276,7 milhões em janeiro de 2016 para 
US$ 658,7 milhões em janeiro deste ano. Os 
maiores fornecedores árabes do Brasil foram, 
por ordem, Argélia, Arábia Saudita, Marrocos, 
Kuwait e Catar. Quase que a totalidade da pauta 
foi composta por petróleo e derivados e por 
fertilizantes (CCAB).

Arábia Saudita, Emirados, Argélia, Omã e Marrocos, são os principais compradores

de produtos brasileiros.

Esta é a segunda queda 
consecutiva, tendo em 
vista que em 2015 o setor 

já havia fechado com retração 
de 3,6%. Os dados fazem parte 
da Pesquisa Mensal de Serviços 
e foram divulgados ontem (15) 
pelo IBGE. Eles mostram que, 
em dezembro do ano passado, 
no entanto, o setor fechou com 
crescimento de 0,6% em rela-
ção a novembro (série livre de 
infl uências sazonais).

O crescimento de dezembro 
de 2016 foi o segundo con-
secutivo, tendo em vista que 
em novembro, ainda na série 
dessazonalizada, o setor havia 
registrado pequeno crescimen-
to: 0,2%. Em relação a dezembro 
de 2015, o setor registrou queda 
de 5,7%, a maior para o mês de 

Queda do setor de serviços em 2016 é a maior da série histórica 

iniciada em 2012.
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Setor de Serviços fechou 
2016 com queda de 5%

O setor de serviços fechou 2016 com queda acumulada de 5% em relação a 2015 - a maior da série 
histórica, iniciada em 2012

a retrair no ano passado (-7,6%), 
com destaque para o transporte 
terrestre, com -10,4%.

A retração do transporte 
está ligada ao comportamento 
negativo da economia brasilei-
ra, principalmente no que diz 
respeito à indústria, que mais 
demanda o serviço, tanto para 
o consumo de matérias-primas 
quanto para a distribuição da 
produção, afirmam os eco-
nomistas do IBGE. “Nesse 
aspecto, é importante ressaltar 
a forte dependência do trans-
porte de cargas (rodoviário, 
ferroviário e dutoviário) em 
relação ao setor industrial”. 
Por isso, o IBGE avalia que “a 
recuperação dessa atividade vai 
depender da recuperação do 
setor industrial”(ABr).

dezembro nessa comparação 
desde o início da série em 2012. 
A queda no setor de serviços 

em 2016 teve forte infl uência 
da área de transportes, serviços 
auxiliares e correio, que chegou 

Ano começou com exportações 
para os países árabes em alta

Yuny Projeto Imobiliário IV Ltda.
CNPJ/MF Nº 12.083.578/0001-38 – NIRE 35.224.381.759 - Ata de Reunião dos Sócios realizada em 15/02/2017

1. Data, Hora e Local: 15/02/17, às 11hs, na sede, Rua das Olimpíadas, nº 66, 11º andar, sala 17-A, parte, Vila Olímpia, SP/SP. 2. Con-
vocação: Dispensadas as formalidades de convocação por estarem presentes os sócios representando a totalidade do capital social. 3. 
Presenças: Sócios representando a totalidade do capital social, a saber: (i) Yuny Incorporadora S.A. (ii) Marcos Mariz de Oliveira Yunes e 
(iii) Marcelo Mariz de Oliveira Yunes. 4. Mesa: Presidente: Marcos Mariz de Oliveira Yunes e Secretário: Marcelo Mariz de Oliveira Yunes. 
5. Ordem do Dia: Redução do capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 3.277.000,00, para 
R$ 1.000,00. 6. Deliberações: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, atualmente de R$ 
3.277.000,00 para R$ 1.000,00, sendo, uma redução de R$ 3.276.000,00, com o cancelamento de 3.276.000 quotas da Sociedade, e a 
restituição, às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor nominal 
das quotas canceladas; e (b) consignar, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, sem impugnação, o prazo legal 
de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, sendo que a alteração contratual pertinente será 
arquivada concomitantemente com a presente, na Jucesp. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
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Brasil sem rumo e 
pegando fogo

Por longo período, o 

Brasil foi um Estado 

oligárquico sem muito 

comprometimento com o 

desenvolvimento

Por pouco não se trans-
formou num país de 
dominância estatal sem 

liberdades. Enfrentamos as 
ruínas da corrupção e do 
despreparo; do descontrole 
fi nanceiro interno e externo. 
No poder, ainda permanecem 
pessoas de fi cha mais ou menos 
limpa. Prevalecem as negocia-
tas, os défi cits, o crescimento 
das dívidas, transferências de 
ativos e aumento da miséria. 
Faltam líderes sábios.

Enquanto o Brasil pega fogo, 
o que fazem os congressistas? 
Quais são a origem e o histórico 
da crise no Espírito Santo? 
Caso isolado ou é o Brasil sob 
ataque? Quem se benefi cia com 
essa baderna? A desordem 
na capital, Vitória, mostra 
bem a derrota que estamos 
enfrentando; falta preparo 
da população e dos gestores 
públicos encantados com o 
poder. Merecemos ordem e 
progresso.

O governador Paulo Hartung 
fez um planejamento rígido 
das contas do ES para não cair 
no endividamento; se a moda 
pega, vai acabar sobrando di-
nheiro no mercado. O Rio de 
Janeiro vive a cantar como a 
cigarra, apresentando o maior 
caos nas contas, agravado com 
a roubalheira. No Brasil, negó-
cios na mão do Estado só geram 
falcatruas, e precisa chegar ao 
fundo do poço para privatizar, 
como a situação da inefi ciente 
CEDAE (Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos). A União 
quase vendeu tudo, mas con-
tinuamos endividados.

A trajetória da economia 
brasileira é sufocada por baixa 
renda, produção pífi a, juros 
arrasadores, mas também com 
gestão marota, a começar pelas 
prefeituras que incham a folha, 
tendo departamentos com mais 
funcionários do que mesas para 
trabalhar. O outro aspecto é a 
visão tacanha que não enxerga 
as prioridades e, por fi m, as 
mazelas dos compadrios nas 
compras e contratação de 
obras superfaturadas. Não tem 
economia que resista a isso 
tudo, temperado com câmbio 
valorizado. Estamos colhendo 
o resultado de décadas de des-
caso para com o Brasil. 

Não dar reajustes da infl ação 
ou cortar salários não é cami-
nho transitável. A austeridade 
econômica deve começar a ser 
feita no legislativo, no judiciá-
rio, nas mordomias e cortando 
o excesso de servidores. Pre-
cisamos de cursos de gestão 
fi nanceira ética para prefeitos, 
governadores e políticos em 
geral. É um absurdo o que 
fazem com o dinheiro público. 
É um absurdo a falta de visão 
da vida e da economia global. 
Prefeituras, Estados e a União 
gastam em excesso e caem nas 
dívidas.

No passado, sem a indepen-
dência proclamada em 1822 e 
sem autonomia, o Brasil teria 
seguido destino semelhante ao 
da África, mas lamentavelmen-
te o país não evoluiu o tanto que 
poderia. Teria sido diferente se 
D. Pedro tivesse permanecido 
e se dedicado à consolidação 
do Brasil, que se quedou endi-
vidado com elevada conta de 
juros e sem líder. Um país que 
deveria ter como alvo a busca 
da Luz, mas caiu no despreparo 
de sua população e atraso, e 
na infl ação dolorosa. Agora 
a reforma do ensino médio 
passou no Senado. Há muito 
falatório sem que se saiba se 
haverá melhora na lucidez dos 
alunos e melhor compreensão 
da vida para uma forma de viver 
benéfi ca no país.

Com ignorância, o homem 
continua causando estragos 
por onde passa com a sua co-
biça e ganância, que não sendo 
revertidas, não há como evitar 
efeitos catastrófi cos. Enquanto 
em algumas regiões evita-se o 
desmatamento, o município 
paulista de Embu das Artes 
segue na contramão. A área de 
proteção ambiental vem sendo 
continuamente devastada e 
nada é feito para coibir as ações 
predatórias. 

Faltam metas enobrecedoras 
visando o progresso, as quais 
têm de ser permanentemente 
fortalecidas e revitalizadas 
para que não se dispersem, 
motivando e aglutinando a 
população em torno de algo 
de maior signifi cado.

(*) - Graduado pela FEA/USP, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites (www.vidaeapren-
dizado.com.br) e (www.library.com.

br). Autor de: Nola – o manuscrito 
que abalou o mundo; O segredo de 

Darwin; 2012...e depois?; Desenvolvi-
mento Humano; O Homem Sábio e os 
Jovens; e A trajetória do ser humano 
na Terra – em busca da verdade e da 
felicidade (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Além da reforma da 
Previdência, será 
preciso nova fonte 

O ministro da Casa Civil, Eli-
seu Padilha, disse que, mesmo 
com a reforma da Previdência, 
em 2026 será necessário ter uma 
nova fonte de recursos para o 
setor sob pena de “estrangular” 
gastos discricionários como in-
vestimentos e despesas na área 
social. Sem a reforma, Padilha 
disse que em 2024 estes gastos 
já não poderão ser realizados. 
Ele participou de audiência 
pública da Comissão Especial 
da Reforma da Previdência. 

A comissão analisa a proposta 
que altera regras em relação à 
idade mínima e ao tempo de 
contribuição para se aposentar, 
à acumulação de aposenta-
dorias e pensões, à forma de 
cálculo dos benefícios, entre 
outros pontos. Padilha disse 
que a maioria dos países tem 
idade mínima para a aposen-
tadoria e, na America Latina, 
somente o Brasil e a Colômbia 
teriam regras que possibilitam 
a aposentadoria com 100% da 
média de contribuições. 

De qualquer forma, o ministro 
lembrou que, com o fator pre-
videnciário, as aposentadorias 
equivalem a 70 ou 80% da mé-
dia. Nas contas do ministro, que 
soma o défi cit do sistema geral 
com o défi cit do sistema dos 
servidores públicos, o défi cit 
previdenciário foi de R$ 127 
bilhões em 2014 e deve subir 
para mais de R$ 260 bilhões 
este ano (Ag.Câmara).

Escolha será ‘pessoal 
e sem conotação 
partidária’

O presidente Michel Temer 
disse ontem (15), por meio 
de sua conta no Twitter, que a 
escolha do futuro ministro da 
Justiça será pessoal, sem cono-
tações partidárias. “Estive com 
[o ex-presidente do STF] Carlos 
Velloso  [no Palácio do Planalto]. 
Conversamos privadamente por 
mais de 1h. Meu amigo há mais de 
35 anos. Marcamos esse encontro 
diretamente”, disse Temer. 

“Continuaremos a conversar 
nos próximos dias. A escolha do 
novo ministro da Justiça será 
minha, pessoal, sem conotações 
partidárias”, acrescentou.

O encontro entre Temer e 
Velloso foi confi rmado pelo porta-
voz da Presidência, Alexandre 
Parola. Ele ocorreu em meio às 
consultas que Temer tem feito 
para a nomeação de um novo 
ministro da Justiça, após indicar 
Alexandre de Moraes para uma 
vaga no STF. 

Velloso, de 81 anos, é cogitado 
para assumir o cargo. O presi-
dente disse, em ocasião anterior, 
que não tem prazo para indicar 
o substituto de Moraes. Mas o 
Palácio do Planalto sinaliza que 
a defi nição pode ser agilizada por 
causa das manifestações de poli-
ciais militares no Espírito Santo 
e no Rio de Janeiro (ABr).

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, acredita 
que até a próxima terça-
feira (21) todas as comissões 
permanentes da Casa estarão 
instaladas. Ele informou que 
ainda existem duas pendên-
cias, que devem ser resolvidas 
em nova reunião de líderes. O 
presidente tem pressa e disse 
que já pediu à Secretaria-
Geral da Mesa que faça um 
levantamento de proposições 
que estão nas comissões e 
prontas para serem enviadas 
ao Plenário.

O senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), que esteve no 
gabinete da presidência do 
Senado na manhã de ontem 
(15), considera a possibilida-
de de não haver acordo para 
a composição das comissões. 
Nesse caso, a divisão entre 
os partidos seria feita confor-
me os critérios previstos no 
Regimento Interno. “Estamos 
defendendo que na reunião de 
líderes haja escolha pela ordem 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

A pauta das reformas foi 
defendida pelo líder do 
DEM, deputado Pauder-

ney Avelino (AM). Segundo 
ele, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, precisará coor-
denar uma pauta de votações 
complexa e em um ano difícil.

“Precisamos passar o País a 
limpo em relação à corrupção 
e resolver temas importantes, 
como a reforma da Previdência. 
Se não fi zermos essa reforma, 
o défi cit vai avançar e faltará 
dinheiro”, observou Avelino. 
Também favorável às mudan-
ças, o líder do PP, deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PB), disse 
que a retomada dos empregos 
e do crescimento depende dos 
ajustes que serão feitos pelo 
Congresso. “Esta Casa será 
reformista. Precisamos retomar 
o crescimento e a geração de 
empregos”, disse. 

Para o líder do PMDB, de-
putado Baleia Rossi (SP), o 
importante é que a bancada 
– a maior da Casa, com 64 
deputados –, esteja unida em 
torno das reformas. “Só assim 
vamos poder continuar com as 

A Câmara dos Deputados começa a analisar várias reformas propostas pelo governo.

O ministro do Meio Ambien-
te, Sarney Filho, destacou 
como prioridade do ministério 
a construção de uma Lei Geral 
de Licenciamento Ambiental 
“que não atrapalhe o desenvol-
vimento do País, mas não relaxe 
na segurança da sustentabili-
dade”. O deputado Alessandro 
Molon (Rede-RJ) assumiu a 
coordenação da frente no lugar 
do deputado Ricardo Tripoli 
(PSDB-SP). A frente conta com 
mais de 200 deputados.

Uma proposta de Lei Geral 
de Licenciamento Ambiental, 
relatada pelo deputado Mauro 
Pereira (PMDB-RS), aguarda 
votação na Comissão de Fi-
nanças e Tributação da Câma-
ra. O texto vem enfrentando 
resistência de ambientalistas 
por fl exibilizar as normas de 
licenciamento ambiental.

Sarney Filho informou que 
se reunirá com o relator na 
próxima semana. Ele acredi-
ta ser possível chegar a um 
texto consensual, que atenda 
aos interesses de ruralistas e 
ambientalistas. 

O ministro também conside-
ra desafi o reverter a tendência 
de desmatamento na Amazô-

Sarney Filho: lei geral do licenciamento ambiental não deve 

atrapalhar o desenvolvimento do País.

Representantes de movimentos sociais entregaram ontem 
(15) à Comissão de Constituição e Justiça do Senado um ma-
nifesto que traz a indicação de uma candidatura alternativa à 
de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do STF. O 
nome sugerido é o de Beatriz Vargas Ramos, professora de 
Direito da UnB. O documento foi lançado por integrantes do 
movimento feminista como uma forma de protesto à indicação 
de “pessoas que representem retrocesso nos direitos huma-
nos e sociais arduamente conquistados, que desrespeitem o 

direito à não discriminação e à igualdade substantiva que a 
Constituição assegura a todas as pessoas”.

O presidente da CCJ, Edison Lobão (PMDB-MA), recebeu 
o manifesto e reiterou que a indicação de ministros para 
o STF é prerrogativa do presidente da República e deve 
ser validada pelo Senado. Afi rmou, contudo, que a opinião 
pública deve ser considerada e que dará o devido encami-
nhamento ao manifesto. “Recebo com respeito para que 
em uma oportunidade se possa examinar a possibilidade 

de alteração constitucional, a fi m de que seja contemplada 
a iniciativa dos senhores e senhoras”. 

Para os manifestantes, a indicação da professora Beatriz 
atende aos requisitos ideais de um ministro do STF, já que 
se trata de uma “pessoa reconhecida pelo meio jurídico, 
defensora dos direitos e garantias e dos princípios funda-
mentais do Estado Democrático de Direito”. O documento 
propondo a candidatura alternativa também foi encaminhado 
à presidência do Senado (ABr).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (15), o projeto que 
racionaliza e simplifi ca atos e 
procedimentos administrati-
vos dos Poderes da União. O 
objetivo é reduzir a burocracia 
administrativa sempre que o 
custo econômico ou social da 
simplifi cação do processo seja 
maior do que o risco de fraudes. 
O projeto segue agora para a 
Câmara.

De autoria do senador Ar-
mando Monteiro (PTB-PE), 
a proposta recebeu parecer 
favorável da relatora na CCJ, 
senadora Gleisi Hoffmann (PT-
PR). Segundo o texto, órgãos 
e entidades do Executivo, 
Legislativo e Judiciário devem, 
na relação com o cidadão, se 
balizar por princípios como a 
presunção de boa fé e de vera-
cidade; pela redução dos custos 
da administração pública; pela 
simplifi cação dos métodos de 
controle e pela substituição do 
controle prévio de processos 
pelo controle posterior.

Ao justificar a proposta, 
Monteiro deu dois exemplos 
simples: hoje o reconhecimento 
de fi rma em cartório tornou-se 
mais importante e “autêntico” 
do que a presença do próprio 
signatário. E uma conta de 
água ou de luz tem mais cre-
dibilidade do que a declaração 
de endereço residencial feita 
pelo próprio cidadão. Em sua 
avaliação, a burocracia brasi-
leira faz “exigências absurdas e 
absolutamente desnecessárias” 
e traz transtornos, difi culdades 
e despesas para o cidadão.

“Temos uma herança cultu-
ral, que nos aponta sempre para 
uma exigência de controles 
que, ao fi nal, nada acrescentam 
do ponto de vista do controle 
efetivo dos procedimentos e 
impõem custos à cidadania, 
ao Erário. O Brasil é o país dos 
formalismos inúteis, das exi-
gências cartoriais. Portanto há 
de se avançar numa agenda de 
simplifi cação e de desburocrati-
zação, disse o autor do projeto 
(Ag.Senado).

M
ar

co
s 

B
ra

nd
ão

/A
g.

Se
na

do
N

ils
on

 B
as

tia
n/

A
g.

C
âm

ar
a

Lu
is

 M
ac

ed
o/

A
g.

C
âm

ar
a

Líderes partidários apontam 
reformas como desafi os da Câmara
Líderes de partidos afi rmaram que a aprovação da reforma da Previdência será, juntamente com a 
trabalhista, a tributária e a política, o principal desafi o do ano legislativo

boas notícias e fazendo com 
que, já no segundo semestre, 
tenhamos a recuperação dos 
empregos”, disse Rossi. O 
deputado Arnaldo Jordy (PA), 
líder do PPS, também consi-
dera a reforma da Previdência 
o grande desafi o do primeiro 
semestre. 

Líder do PSD, o deputado 
Marcos Montes (MG) entende 
que a insolvência da Previdên-
cia está próxima e defendeu 
a reforma proposta pelo pre-
sidente da República, Michel 

Temer. Já o deputado Carlos 
Zarattini (SP), líder do PT, afi r-
mou que o partido vai defender 
reformas que não tirem direitos 
e nem desestruturem a socie-
dade. O líder do PSol, deputado 
Glauber Braga (RJ), afi rmou 
que o ano será de resistência. 
Para Braga, as reformas são 
necessárias, mas não da forma 
como foram propostas. 

Também prevendo um ano 
de muitos embates, o líder da 
Rede, deputado Alessandro 
Mollon (RJ), disse que lutará 

contra reformas que represen-
tem perda de direitos. Líder 
da Minoria, o deputado José 
Guimarães (PT-CE) também 
criticou a reforma da Previ-
dência proposta pelo governo. 
Reconduzido à liderança do 
PDT, o deputado Weverton 
Rocha (MA) não concorda com 
a ideia de usar a Previdência 
como um instrumento fi scal. 
“Nós estaremos atentos e vo-
taremos contra essa reforma, 
que retira direitos do cidadão”, 
disse (Ag.Câmara).

Ministro prioriza texto de consenso 
para licenciamento ambiental

nia, que aumentou nos últimos 
dois anos; e fazer uma política 
consistente de unidades de 
conservação. Segundo Sarney 
Filho, o aumento do desmata-
mento ocorreu por conta da falta 
de fi scalização e controle, pela 
falta de recursos direcionados 
para esse fi m. Conforme ele, 
em dezembro essa tendência 
começou a ser revertida.

Afi rmou ainda que a frente 
parlamentar, da qual já foi coor-
denador, tem sido um “bastião 
de resistência” contra as propos-
tas que provocam retrocessos na 

legislação ambiental.
Coordenador da frente, o 

deputado Alessandro Molon 
salientou que um dos desafi os 
da frente é justamente evitar 
qualquer tipo de retrocessos, 
“no licenciamento ambiental, 
em relação à venda de terras 
brasileiras para estrangeiros, 
na proteção de terras indígenas 
e unidades de conservação”.

Ele acredita que a força 
da frente vem de seu caráter 
suprapartidário e da partici-
pação da sociedade civil nas 
discussões (Ag.Câmara). 

Eunício: todas as comissões serão 
instaladas até terça-feira

de precedência, calculada 
pelo tamanho das bancadas e 
blocos. Tem gente já falando 
para depois do carnaval, mas o 
PSDB defende que, até terça, 
não havendo consenso, haja a 
escolha por ordem de prece-
dência”, explicou.

A distribuição das presidên-
cias das comissões segue o 
critério da proporcionalidade 

partidária. Assim, as maiores 
bancadas escolhem primeiro 
e têm direito a comandar 
mais comissões. A Comissão 
de Constituição e Justiça foi 
a única até agora a eleger seu 
presidente e vice-presidente, 
respectivamente, senadores 
Edison Lobão (PMDB-MA) e 
Antonio Anastasia (PSDB-MG) 
(Ag.Senado).

Movimentos sociais propõem candidatura alternativa para o STF

Projeto busca 
desburocratizar atos 
dos Poderes da União



As empresas que 

representaram mais de 

70% do total do Produto 

Interno Bruto (PIB) 

de 2015, que foi de R$ 

5,9 trilhões, já usam a 

Certifi cação Digital

Ou seja, essa tecnologia, 
de acordo com pes-
quisa realizada pela 

ANCD (Associação Nacional 
de Certifi cação Digital), já é 
utilizada por quase três terços 
da economia. E esse número 
deve crescer. Os motivos da 
adesão à Certifi cação ainda são 
as obrigatoriedades, como o 
Conectividade Social, a GFIP, o 
eSocial, a Rais (Relação Anual 
de Informações e Salários), 
entre outras, mas, felizmente, o 
comportamento das empresas 
em relação ao uso do Certifi -
cado mudou.

Hoje, ele não é somente usa-
do para enviar as informações 
ao governo. Ele se tornou uma 
ferramenta de gestão. Empre-
sas de todos os portes estão 
ampliando o seu uso dentro 
das corporações e em todos 
os departamentos, como, por 
exemplo, para assinar contra-
tos com fornecedores, clientes 
e sócios.

Certificado e assinatura? 
Sim. A cada uso do Certifi cado 
Digital é gerada uma assinatura 
digital que tem valor jurídi-
co, garantido pela legislação 
brasileira, semelhante ao da 
assinatura manuscrita. Então, 

em vez de redigir um contrato 
no computador, imprimi-lo, 
assiná-lo, autenticá-lo e então 
enviar fisicamente à outra 
parte interessada, as empre-
sas estão adotando o modo 
eletrônico.

O contrato é redigido, assina-
do em um portal de assinaturas 
por meio do Certifi cado, que 
pode estar armazenado no 
cartão, token, celular ou tablet 
(mobileID), enviado à outra 
parte interessada e armazena-
do no meio digital. Com poucos 
cliques, sem caneta, sem papel, 
mas com muita segurança e 
agilidade. E, claro, economia. 
Afi nal, como se pode notar, os 
processos realizados de ponta 
a ponta no meio eletrônico são 
menos custosos.

Empresas de qualquer porte 
podem assinar documentos 
com o Certifi cado Digital? Sim. 
Utilizar a assinatura digital não 
demanda alto investimento. É 
possível integrar a tecnologia 
em sistemas novos ou legados 
ou ainda usar um portal de as-
sinaturas para assinar os arqui-
vos, sem ter que desenvolver 
ou implementar mudanças na 
infraestrutura tecnológica da 
companhia.

 É uma tecnologia ao alcance 
todos os empreendedores e 
empresários. Se grande parte 
já faz uso do Certifi cado, então, 
por que não expandir o uso 
para outras aplicações?

(*) - É vice-presidente da Certisign 
e presidente da ANCD (Associação 

Nacional de Certifi cação Digital).

Porque as empresas 
estão expandindo o uso 

do Certifi cado Digital
Julio Cosentino (*)
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Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE nº 35.300.025.083

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada às 9 horas do dia 22 de fevereiro de 2017, na Avenida Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, CEP 
09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
Eleição da Diretoria Executiva, para o mandato de 2 anos, contados a partir de 30/03/2017; (ii) Outros assuntos de interesse 
social. Ribeirão Pires, 14 de fevereiro de 2017. Fabio  Luiz Munhoz Mazzaro – Diretor Geral e Vice-Presidente Administrativo 
e de Finanças; Marcos Manoel Lopes Junior – Diretor Industrial. (14, 15 e 16/02/2017).

Digigraf Distribuidora 
Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2016. 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017.
Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 07/03/2017  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 09/03/2017  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 07/03/2017 às 11:00 horas 
e o 2º Leilão será realizado no dia 09/03/2017 às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ROGÉRIO NARA PRADO, RG nº 15.994.992-SSP/SP, CPF nº 084.105.928-43 e sua mulher 
ELAINE TEREZINHA CARDOSO DE LEMOS, RG nº 16344232-SSP/SP, CPF nº 076.374.418-22, brasileiros, empresários, casados 
sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 2.238.070,74 (dois milhões, duzentos e 
trinta e oito mil e setenta reais e setenta e quatro centavos) 2º leilão: R$ 1.861.771,49 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, 
setecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: Os 

OBSERVAÇÕES:

 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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PARÂMETRO DE REAJUSTE
Empresa possui remuneração com política interna definida, podemos 
adotar como parâmetro para reajuste o % que a Convenção Coletiva 
de Trabalho determina para salários? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO
Empregada doméstica tem direito ao seguro-desemprego, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ALTERAR A DATA DE ADMISSÃO
Como alterar a data da admissão de uma empregada doméstica no 
e-Social? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO EFETUADO PELO INSS E PELA EMPRESA
Funcionário afastado por acidente de trabalho a mais de 02 anos, quem 
paga o 13º salário e o INSS, deve ser a empresa? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNÇÕES DA CATEGORIA DE DOMÉSTICA
Cuidadora de idoso é considerada como categoria de doméstica? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS QUE TERMINAM NO DOMINGO
Há algum problema nas férias dos funcionários que terminam no 
domingo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DA GPS EFETUADO A MAIOR
Qual o procedimento a ser feito para compensação GPS paga a maior? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® FEVEREIRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A. - CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária a ser realizada às 9hs, do dia 21.03.2017, no escritório da Companhia na Rua Soares de Avelar, nº 894, 
Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em AGO: (i) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2016; e (ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2016. Em AGE: (i) alte-
ração do objeto social. Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini.

1ª Vara Cível – Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1018346-85.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MARIA DEL CARMEN AGUIAR MARTINEZ, RNE nº V157350-N e CPF 
213.001.628-64, RG V157350N, Divorciada, Brasileira, Proprietária, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPARICA, (CNPJ 54.528.302/0001-
66), na pessoa de seu representante legal, Dra. Ana Elisa Siqueira Lolli, propôs ação de cobrança de 
cotas condominiais da unidade 151 do referido condomínio de abril/2014, maio/2014 e julho/2014, na 
quantia de R$ 1.643,69(outubro/2014), sito à Rua Jovina, 361-SP-SP. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste o feito. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor. Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2016. 

2ª Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé/SP. EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO. 
Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados ALAN BORGES CARNEIRO, 
CPF 333.363.728-60, RG 336357047, ANDREZZA CARLOS LIMA, CPF 345.312.848-60, RG 
297584339, e demais interessados, expedido na Ação de Execução nº 1008616-35.2014.8.26.0008, 
requerida por ORLANDO DE OLIVEIRA CPF. 022.252.958-08. Nos termos do Art. 881, § 1º do 
NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da 
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: matrícula 149.743, do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, residência nº 07, de 2 
pavimentos, localizada no empreendimento Condomínio Miró, situado na rua Irmã Amélia, 127, 
subdistrito Vila Prudente, com área privativa coberta de 67,530m2., área comum coberta de 1,075m2., 
área total construída de 68,605m2., área descoberta privativa de 22,270m2., área descoberta comum 
de 17,234m2., área total construída mais descoberta de 108,109m2., área exclusiva do terreno de 
54,750m2., área comum do terreno de 18,309m2., área total do terreno 73,059m2., a fração ideal de 
construção de 5,9300% e a fração ideal de terreno de 7,0708%. A vaga de garagem, situada no 
terreno exclusivo, constitui área privativa da residência . O terreno constituído pelos lotes 12, 13 e 14, 
da quadra B, da Vila Graciosa, onde está construído o referido empreendimento, encerra a área de 
l033,25m2. Contribuinte: 102.087.0202-3. Benfeitorias: Conforme Laudo de Avaliação ás fls. 120/121 
o Condominio é composto de 13 sobrados, com uma churrasqueira e portaria. ÔNUS: Consta da 
referente matrícula conforme Av.8(09/12/2016) a Penhora Exequenda . 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 
341.399,60 (JANEIRO/2017 - Valor de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. 
DÉBITO EXEQUENDO: R$ 24.480,90 (NOVEMBRO/2016 Conf. Fls. 187 Dos Autos). 4. DATAS DAS 
PRAÇAS: 1ª Praça começa em 17/03/2017, às 10hs30min, e termina em 20/03/2017, às 
10hs00min e; 2ª Praça começa em 20/03/2017, às 10hs01min, e termina em 10/04/2017, às 
10hs00min. 5.  CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, 
ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital 
SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os executados 
ALAN BORGES CARNEIRO, ANDREZZA CARLOS LIMA, e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos autos não consta 
recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2017. 

IMPERIO-COMÉRCIO DE FERROS E METAIS LTDA. Torna público que solicitou junto à
Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/ Comércio
atacadista de resíduos e sucatas metálicos, localizada à Rua José Moutinho, nº 07/35
- Vila Flórida - Município de SBCampo - Cep: 09661-090.

PORTA CABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  Torna público que solicitou junto à
Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/ Fabricação de
máquinas e equipamentos p/ uso industrial, localizada à Rua Francisco Visentainer, nº 875
- Vila Santa Cássia - Município de SBCampo - Cep: 09861-630.

HOTEL MAJESTIC S.A.
CNPJ. n° 43.121.946/0001-19
Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas 
às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. Águas de Lindóia, fevereiro de 2017.                                                                                        A Administração

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em R$)
 Capital Reservas Reservas
Mutações       Social de Capital de Lucros         Total
Saldos em 31/12/2014 3.500.000 339.011 5.220.445 9.059.456
Lucro Líquido do Exercício - - 53.895 53.895
Constituição de
 Reserva de Capital -  2.695   (2.695) -
Saldos em 31/12/2015 3.500.000 341.705 5.271.645 9.113.350
Lucro Líquido do Exercício - - 54.679 54.679
Constituição de 
 Reserva de Capital                -         2.734       (2.734)                -
Saldos em 31/12/2016 3.500.000    344.439 5.323.590 9.168.029

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - (Em R$)
1) Das Atividades Operacionais:         2016        2015
A) Resultado Líquido Ajustado
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  54.679  53.895
Depreciações / Amortizações  261.510  253.485
Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social  290 -
Lucro Líquido Ajustado  316.480  307.379
B) (Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (454.190)  135.638
Duplicatas a Receber  (232.108)  (10.711)
Estoques  (231.606)  134.518
Impostos a Recuperar  8.780  13.688
Despesas Antecipadas e Outros  744  (1.857)
C) Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  (491.770)  529.517
Fornecedores  6.086  54.464
Salários e Encargos  21.520  30.458
Impostos e Contribuições  2.996  (9.205)
Outras Contas a Pagar  (522.372)  453.799
Total das Atividades Operacionais:  (629.481)  972.534
2) Das Atividades de Investimentos:  (243.568)  (446.234)
Aquisição de Novos Imobilizados / Intangível  (71.318)  (196.230)
Aumento de Investimentos  (172.250)  (250.004)
3) Das Atividades de Financiamentos:  (65.697)  82.629
Pagamentos de Empréstimos  (65.697)  82.629 
4) Variação das Disponibilidades (1+2+3)  (938.747)  608.929 
Saldo Inicial das Disponibilidades  1.469.149  860.220 
Variação das Disponibilidades  (938.747)  608.929 
Saldo Final das Disponibilidades  530.403 1.469.149

Ativo              2016          2015
Circulante 1.729.026 2.213.583
Caixa e Equivalentes de Caixa  530.403  1.469.149
Duplicatas a Receber - Clientes 296.702 64.593
Impostos e Contribuições a Recuperar 24.682 33.463
Estoques 860.720 629.115
Despesas de Exercícios Seguintes 16.519 17.263
Não - Circulante 9.253.184 9.271.126
Realizável a Longo Prazo 1.000 1.000
Depósitos Judiciais 1.000 1.000
Investimentos 1.690.279 1.518.029
Investimentos 1.690.279 1.518.029
Imobilizado / Imobilizado 9.999.849 9.928.531
Depreciações  (2.438.509) (2.177.307)
Total do Realizável a Longo Prazo 7.561.340 7.751.224
Intangível
Bens do Intangível 1.540 1.540
Amortizações (975) (667)
Total do Realizável a Longo Prazo             565             873
Total do Ativo 10.982.209 11.484.708
Passivo          2016          2015
Circulante 1.780.762 2.333.109
Fornecedores  335.492 329.406
Salários e Encargos Sociais 496.978 475.459
Impostos e Contribuições 87.803 79.976
Provisão para IRPJ e CSSL 290 -
Empréstimos e Financiamentos 138.270 203.967
Adiantamentos de Terceiros 721.928 1.244.300
Não Circulante 33.418 38.250
Exigível a Longo Prazo
Impostos e Contribuições Parcelados 33.418 38.250
Total do Exigível a Longo Prazo 33.418 38.250
Patrimônio Liquido 9.168.029 9.113.350
Capital Social 3.500.000 3.500.000
Reservas de Capital 344.439 341.705
Reservas de Lucros   5.323.590   5.271.645
Total do Passivo 10.982.209 11.484.708

Demonstração do Resultado - (Em R$)          2016         2015
Revenda de Mercadorias 36.041 54.461
Prestação de Serviços 12.287.757 11.301.270
Receita Operacional Bruta 12.323.799 11.355.730
(-) Impostos s/Vendas e Devoluções (1.068.573) (985.112)
Receita Operacional Liquida 11.255.226 10.370.619
Custo dos Serviços Prestados / 
 Produtos Revendidos (4.048.890) (4.121.787)
Lucro Bruto 7.206.336 6.248.832
Despesas Operacionais
Despesas com Vendas (185.222) (190.068)
Despesas Gerais e Administrativas (6.207.695) (5.347.510)
Despesas Tributárias (421.815) (361.240)
Depreciação e Amortização (261.510) (253.485)
Total Despesas Operacionais (7.076.242) (6.152.303)
Resultado das Operações (E.B.I.T.) 130.094 96.529
Efeitos Financeiros Líquidos
Receitas Financeiras 74.123 70.821
Despesas Financeiras (81.972) (75.226)
Total Efeitos Financeira Líquidos (7.849) (4.406)
Lucro (Prejuízo) Operacional 122.245 92.123
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL 122.245 92.123
Provisão para Contribuição Social (24.238) (14.336)
Provisão para Imposto de Renda     (43.328)      (23.893)
Lucro (Prejuízo) Liquido      54.679       53.895

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016 
(Valores expressos em Reais - R$)

Diretoria
José Artur Bernardi - Diretor

Contador - Arnaldo Pastorin Júnior - CRC - CT 1SP 222.245/O-9

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - (Em R$)
1 - Contexto Operacional - A Sociedade iniciou suas atividades em feve-
reiro de 1973, tendo como objeto social a prestação de serviços de Hotela-
ria. 2 - Sumário Das Práticas Contábeis - As demonstrações financeiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 11.638/07 e Lei 
n° 11.941/09) e demais procedimentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis.

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Sofás, Mesas, Armários,
Chaise, Aparadores,
Racks, Painéis, Etc
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Itens de Coz. Industrial

Refrigeradores, Balcões,
Fritadeiras, Lava louças
Hobart, Seladoras, Etc

Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 155555h30h30h30h30h30
Veículos

 Mitsubishi Pajero
 TR4 Flex
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Desativ. de Espaço de Eventos

Poltronas, Banquetas,
Vasos, Cachepôs, Mesas,

Cadeiras, Etc
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Caminhões 0 KM

Iveco Stralis
Hi-Way 800-S48TZ

e 800-S56TZ
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Cozinha Industrial

Fornos, Refresqueiras,
Adegas, Expositores,

Freezers, Etc

Qui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11h
Acessórios para Celular

Capas de Celulares,
Cabos, Películas de

Plástico e Vidro

Sex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12h
Showroom

Armários, Cadeiras, Cama/
Mesa/Banho, Colchões,

Cortinas, Etc
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Ferramentas e Equipamentos

Geradores, Martelos
Demolidores, Talhas

Elétricas, Ferramentas, Etc
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Móveis, Eletros e Informática

Cadeiras, Refletores,
CPU’s, Racks, Etc
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Informática, Móveis e Eletros

Ipad, Tablet,
Cadeiras, Mesas, Etc

SeSeSeSeSeggggg, 0, 0, 0, 0, 066666/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1616161616hhhhh
Equiptos de Áudio e Informática

Caixas de Som Portáteis,
Fones de Ouvido,

Nobreaks, HDs, Etc

Chassis - Final   (Leilão: 23/02/2017 - 12h)
828254      828120      828118      828148      828038
828122      826012      827452      827431      827552
827040      827482      827483      827563      828461

Chassis - Final  (Leilão: 23/02/2017 - 15h30)
E91930

Comissão do Leiloeiro
O arrematante

pagará ao leiloeiro
5% sobre o valor
 da arrematação.

Descrição               2016                2015
Ativo  26.127.504,20 25.745.767,35
Ativo Circulante  26.127.504,20  25.745.767,35
Caixa e Equivalentes de Caixa  365,21  8.236,92
Estoque de Imóveis  26.127.138,99  25.737.530,43
Ativo não Circulante – –
Descrição               2016                2015
Passivo  26.127.504,20  25.745.767,35
Passivo Circulante  3.419.627,16  2.841.541,93
Terrenistas a Pagar  2.325.204,95  2.619.458,12
Remunerações a Pagar –  2.838,52
Obrigações Sociais a Recolher  152,65  1.791,00
Obrigações Tributárias a Recolher  614,56  923,29
Adiantamento para Futuro Aumento
  de Capital - AFAC  1.093.655,00  216.531,00
Passivo não Circulante                    –                     –
Patrimônio Líquido  22.707.877,04  22.904.225,42
Capital Realizado  23.560.000,00  23.560.000,00
Resultados Acumulados  (655.774,58)  (501.974,99)
(-) Prejuízo do Exercício  (196.348,38) (153.799,59)

Demonstração do Resultado do Exercício - (Em Reais)
Descrição             2016              2015
Lucro Operacional Bruto                  –                   –
Despesas Operacionais  (195.007,01)  (152.763,23)
Despesas com Pessoal  (98.370,91)  (59.530,07)
Despesas Administrativas  (96.042,64)  (86.113,46)
Despesas Comerciais –  (7.008,58)
Despesas Tributárias  (593,46)  (111,12)
Resultado Financeiro  (1.328,01)  (977,29)
Receitas Financeiras  55,64  257,46
Despesas Financeiras  (1.383,65)  (1.234,75)
Resultado não Operacional  (13,36)  (59,07)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro  (5,00)  (19,71)
Provisão para Imposto de Renda  (8,36)  (39,36)
Resultado Líquido do Exercício  (196.348,38)   (153.799,59)

Demonstração das Mutuações do Patrimônio Líquido (DMPL)
31/12/2016 (Em Reais)

Capital Prejuízo
           Social    Acumulado              Total

Saldos em 31/12/2014  20.860.000,00  (507.732,54) 20.352.267,46
Aumento de Capital Social  2.700.000,00  –  2.700.000,00
Prejuízo do Exercício – (153.799,59)  (153.799,59)
Ajuste de Exercícios Anteriores –  5.757,55  5.757,55
Saldos em 31/12/2015  23.560.000,00  (655.774,58) 22.904.225,42
Prejuízo do Exercício –  (196.348,38)  (196.348,38)
Saldos em 31/12/2016  23.560.000,00  (852.122,96) 22.707.877,04

Demonstração dos Fluxos de Caixa  31/12/2016  (Em Reais)
Atividades Operacionas            2016              2015
Prejuízo Líquido  (196.348,38)  (153.799,59)
Estoque a Receber  (389.608,56)  (499.918,89)
Tributos a Recuperar –  3.275,34
Contas a Pagar  (297.091,69)  (544.393,87)
Tributos a Recolher  (1.947,08)  (6.097,25)
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar –  (3.023,04)
Caixa Consumido nas Atividades
Operacionais  (884.995,71)  (1.203.957,30)
Atividades de Investimento – –
Caixa Auferido nas Atividades de Investimento  – –
Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de Capital –  2.700.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital - AFAC  877.124,00  (1.495.833,70)
Ajuste de Exercícios Anteriores –  5.757,55
Caixa Gerado nas Atividades de
  Financiamento  877.124,00  1.209.923,85
Aumento (Redução) nas Disponibilidades  (7.871,71)  5.966,55
Disponibilidades no Início do Período  8.236,92  2.270,37
Disponibilidades no Final do Período  365,21  8.236,92
Aumento (Redução) nas Disponibilidades  (7.871,71)  5.966,55

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas.
as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, da Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.

Balanço Patrimonial - (Em Reais)

Nota Explicativa às Demonstrações Financeiras em 31/12/2016
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas
contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da lei nº
6.404/76, atualizados pela lei nº11.638/07 e lei nº 11.941/09. SP, 31/12/2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial,
cu jos  va lo res  do  A t i vo  e  Pass i vo  ma is  Pa t r imôn io  L íqu ido
impor tam em R$ 26.127.504,20 (v in te e se is  mi lhoes,  cento e
v in te  e  se te  mi l ,  qu inhetos  e  quat ro  rea is  e  v in te  cen tavos ) .

Silvio Sandoval Filho - Diretor - CPF 598.363.188-87
 Daniel Calderon - CT CRC 1SP229104/O-2.

Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.
CNPJ: 07.467.887/0001-71

Demonstrações Financeiras

Itaquera 3ª Vara Cível - Edital de Citação – Prazo de 20 dias. Processo Nº 0021344-60.2016.8.26.0007. 
A MM. Juíza  de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dra. 
Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a GILBERTO 
CARLOS CUNHA MACEDO, CPF 552023495-72 RG 4953690, que por este juízo tramitam os autos 
em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo de nº 0021344-60.2016.8.26.0007 promo-
vida por VERA GUDIMA DA ROCHA,CPF 102960398-70, objetivando a cobrança da quantia de R$ 
39.500,17, tudo conforme folhas 02 do presente processo. Estando o executado em lugar ignorado, 
fica este INTIMADO nos termos da Lei, para o pagamento da dívida no prazo de quinze dias, a fluir 
após o prazo deste edital, sob pena de multa de 10% do valor da condenação e de responder por 
custas e honorários advocatícios relativos à fase executiva, estes de logo arbitrados em 10% da 
dívida (NCPC, art. 523, § 1º). Fica o executado advertido de que, transcorrido o prazo supra sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o devedor, independentemente 
de penhora ou nova intimação, ofereça sua impugnação nos próprios autos. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e não venham alegar ignorância, foi expedido o presente edital com prazo de 
20 (vinte) dias, ao qual será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.

Guarulhos - 3ª Vara Cível. Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1041902-98.2015.8.26.0224. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana 
Porto Mendes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gezivone dos Reis Caixeta, Avenida Odair San-
tanelli, 800, apto B-22 - Bloco 12 - Cond. Espírito Santo, Parque Cecap - CEP 07190-050, Guarulhos-
-SP, CPF 669.067.256-53, RG 844769, Divorciado, Brasileiro, Empresário , Bruno Diego de Souza 
Caixeta, Avenida Odair Santanelli, 800, apto B-22 - Bloco 12 - Cond. Espírito Santo, Parque Cecap 
- CEP 07190- 050, Guarulhos-SP, CPF 383.474.138-86, RG 484774165, Solteiro, Brasileiro, Empre-
sário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ivone de Quei-
roz Rebouças e outros, alegando em síntese: visando o recebimento da quantia de R$ 125.881,28 
(cento e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) atualizados até a 
data de 04/12/2015 referente a Contrato de Locação de Imóvel Comercial firmado em 31/05/2012. 
. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. 
Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, os Executado poderão requerer o pagamento do saldo em 
06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo lo-
calizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe será nomeado curador especial Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Guarulhos, aos 14 de fevereiro de 2017.                                                                                      16 e 17/02

 

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: DANIEL ANDRADE TAVARES, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/07/1983, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Juraci Andrade Tavares. A pretendente: MARIANA 
MIGLIACCI POPPA, profi ssão: historiadora, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1981, residente e domiciliada na Irlanda, fi lha de 
Armando Poppa e de Maria Antonia Migliacci.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem nosso espaço para 
suas publicações Consulte sua agência 

de confi ança, ou ligue para

3106-4171

Companhia Mascote de Empreendimentos
CNPJ/MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 20/04/16
Data, Hora e Local: 20/4/16, às 09 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital. Convocação: edital 
publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 10 e 11/3/16. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do 
capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma 
da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 
1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/15, publicados no DOESP e no jornal 
Empresas & Negócios do dia 08/04/16, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição 
através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 09, 10 e 11/3/16; 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários 
mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; 3. Outros assuntos: Com a aprovação de todos 
os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e também a gratidão 
da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor Luis Eduardo de Moraes Giorgi, falecido em 14/6/15, pelos relevantes serviços que 
prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia. SP, 20/4/16. 
Assinaturas: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helofredo 
Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari e Isabela Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., por procuração Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério 
Giorgi Pagliari; Jiva Participações e Empreendimentos Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos 
Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e Refinaria Nacional de Sal S.A., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. SP, 20/04/16 Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente; 
Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 460.706/16-0 em 25/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ave símbolo do México corre 
risco de extinção

O governo mexicano anunciou um plano para proteger a águia 
real, ave símbolo que aparece na bandeira e no escudo do México, 
que corre risco de extinção. A iniciativa será feita com a colaboração 
dos ministérios da Defesa Nacional e de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais do México, e tem o objetivo de criar um centro nacional 
de controle e proteção da espécie, cuja construção custará cerca de 
US$ 700 mil. A estrutura, que fi cará localizada no Colégio Militar, 
terá duas jaulas de 684 metros quadrados para que as aves desta 
espécie sejam mantidas em cativeiro. 

O anúncio foi realizado pelo secretário de Defesa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, e pelo ministro Rafael Pacchiano, que entregaram duas 
águias recuperadas nos estados mexicanos de Chihuahua e Vera 
Cruz. As duas se somam com outras quatro espécies encontradas 
em 2016. A águia real é considerada um “símbolo da liberdade” e as 
autoridades afi rmam que assumiram um “compromisso institucional” 
para protegê-las. De acordo com especialistas, a ave sobrevoa o país 
desde 10 milhões de anos atrás. 

Segundo a ONG “Espaços Naturais”, “a águia real viu nascer cada 
um de nossos povos originários”. Desde 2013, a entidade conta com 
um programa para promover a recuperação desta espécie ameaçada 
de extinção devido a sua captura ilegal. “Trabalhamos em conjunto 
realizando, em paralelo, ações de monitoramento, de conservação, 
de educação e de difusão para garantir sua conservação ao longo 
prazo”, ressalta a Ong (ANSA).
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Fotos: Divulgação

Países ricos e pobres desperdiçam na mesma 
proporção, a diferença é a forma: nos subdesen-
volvidos, 40% das perdas acontecem na colheita 

e no transporte. Já nos países desenvolvidos, a mesma 
proporção é desperdiçada no consumo, de acordo 
com a FAO. 

O Brasil, segundo técnicos da Embrapa, pode ser 
enquadrado nos dois modelos, dependendo da região 
ou da localidade. Se há muita perda no campo, 39 mil 
toneladas de alimentos próprios para consumo são 
jogados no lixo todos os dias pelos consumidores. 
Apesar de “não ser justo que pessoas passem fome e 
outras joguem no lixo uma quantidade extraordinária 
de alimentos”, como afi rmou a senadora Ana Amélia 
(PP-RS), jogar comida fora, seja in natura, processada 
ou industrializada, é um costume brasileiro desdobrado 
em vários cacoetes.

 Quebrar a ponta do quiabo para ver se está tenro é 
um deles, conforme mencionou em audiência pública 
no Senado o pesquisador da Embrapa Antônio Gomes. 
“Depois disso, alguém vai comprar aquele quiabo que 
está na gôndola?”, questionou. O também pesquisador 
da Embrapa, Gustavo Porpino, acompanhou o dia 
a dia de famílias brasileiras e norte-americanas de 
baixa renda com o intuito de diagnosticar os fatores 
e os diferentes comportamentos que as levam a jogar 
comida fora (bit.ly/desperd-embra).

Porpino traçou perfi s dos desperdiçadores levando 
em consideração atitudes como a de comer doces antes 
das refeições; jogar quantidades grandes de comida 
fora sem remorso; cozinhar mais do que o necessá-
rio; guardar sobras na geladeira até que estraguem; 

No Brasil, 26 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo anualmente,
como resultado de despreparo e desleixo.

Instituto Cidade Amiga

Coleta de alimentos no lixo ainda é cena comum no Brasil, resultado de inércia 
cultural, difi culdade na fi xação de padrões morais e falhas no sistema de 

abastecimento.
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Brasil, um desperdiçador 
em dois mundos

e planejar a compra e o preparo da comida de forma 
consciente.

No Brasil, 41% das famílias são desperdiçadoras, 
ou seja, jogam comida fora sem dó. Já nos Estados 

Unidos, apenas 15% foram 
classifi cadas nessa cate-
goria. Para o pesquisador, 
os norte-americanos têm 
um sentimento de culpa 
maior com relação a jogar 
a comida no lixo “porque 
são educados conforme 
a doutrina da religião 
protestante”. Já para a 
cultura do brasileiro, o 
ato de jogar no lixo uma 
comida que poderia ser 
reaproveitada “traz um 
distanciamento da po-
breza”.

A compra mensal abun-
dante também foi asso-
ciada ao desperdício. A 
prática, acredita Gusta-

vo, pode ser justifi cada pela instabilidade fi nanceira 
das famílias pesquisadas, o que as leva a aproveitar 
promoções do tipo “pague 2 e leve 3”. “Eu fotografei 
estoques com 18 garrafas de óleo, 15 quilos de arroz, 
mesmo em casas com apenas um casal e um fi lho”, 
atesta o pesquisador (Ag.Senado).

Mercadinhos em Lisboa evitam as pilhas de frutas, comuns no Brasil, e pedem respeito aos compradores.

Divulgação

O desperdício de alimentos é usualmente classifi ca-
do por parlamentares, estudiosos e líderes de opinião 
como crime, mas sempre em sentido metafórico. 
Afi nal, não é ato tipifi cado em código legal, embo-
ra signifi que a deterioração de nutrientes, quando 
ainda há pessoas passando fome, e a dilapidação de 
insumos agrícolas e recursos ambientais. Desperdi-
çar alimentos, portanto, não gera multa e tampouco 
leva à prisão. A culpa é de quem, em particular, se, 
de praxe, decorre do encadeamento de ações com-
partilhado por toda a sociedade?

A FAO alerta: 30% de tudo o que é produzido 
no mundo perdem-se em alguma parte do cami-
nho entre as mãos de quem planta e as bocas de 
quem come (ou quer comer). Isso corresponde a 
1,3 bilhão de toneladas. Só no Brasil, 26 milhões 
de toneladas fi cam no meio do caminho em vez de 
chegarem ao prato dos mais de 7 milhões de famin-
tos. O conhecimento técnico para minimizar essas 
perdas ao longo do processo de plantio, colheita, 
encaixotamento, transporte, armazenamento e 
venda já existe. 

De modo idêntico, estão claras as principais mudan-
ças de hábitos exigidas dos moradores das cidades: 
planejamento de compras, maior cuidado na escolha 
e manuseio de frutas e hortaliças e incremento da 
disciplina na conservação dos produtos. O problema, 
conforme o consultor do Senado Marcus Peixoto, é 

Como desmontar essa máquina

a falta de informação e capacitação das pessoas en-
volvidas. “É preciso instituir mecanismos de políticas 
públicas e campanhas educativas para conscientizar 
a sociedade de que esse problema afeta a todos, in-
clusive o consumidor, que acaba pagando mais caro 
para compensar a perda que aconteceu lá no campo”, 
prega o consultor.

A economia doméstica arca, similarmente, com o cus-
to provocado pelo desmazelo de parte dos mercados. 

É comum que estoques mal programados de frutas 
apodreçam à espera de descontos. Não por outro 
motivo, debate-se no Senado projeto que institui a 
Política Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda 
de Alimentos. A proposta surgiu, na forma de emenda 
substitutiva, como resultado de audiências públicas 
na Comissão de Agricultura. “Somos caracterizados 
pelo primarismo. O problema é generalizado”, resume 
o relator dos projetos, senador Lasier Martins (PDT-
RS) (Ag.Senado).
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Tecnologia usada no 
Super Bowl prova

que o futuro já chegou

No começo de fevereiro, 

cerca de 111,3 

milhões de pessoas 

acompanharam pela TV 

o maior evento esportivo 

do mundo, a fi nal do 

Super Bowl 51

Com uma das fi nais mais 
emocionantes da histó-
ria, o quarterback Tom 

Brady conseguiu reverter um 
placar improvável e garantir 
a vitória para o New England 
Patriots. Quem acompanhou o 
jogo ao vivo pela TV americana 
teve a chance de sentir como é 
a emoção de estar em campo, 
graças a realidade virtual. 

A Intel, em parceria com a 
Fox, usou cerca de 40 câmeras 
5K para conseguir captar e 
transmitir as principais jogadas 
do ponto de vista de qualquer 
jogador que estava em campo. 
Com uma visão que lembra o 
fi lme Matrix, o telespectador 
conseguia olhar nos olhos 
do oponente vindo em sua 
direção, ver seu companheiro 
correndo ao seu lado, seguir 
a bola e ver detalhes como a 
grama pulando com o impacto 
da jogada. Para construir esses 
replays 360º, foi consumido 
1TB de dados a cada jogada.

Parece coisa do futuro, mas 
essa é uma realidade que está 
cada vez mais próxima. A TV 
e o entretenimento estão se 
reinventando para continuar 
atraindo o interesse do público. 
E nada mais justo do que come-
çar com a fi nal de um evento 
que vale US$ 630 milhões.

Devido a enorme quantidade 
de dados consumidos e pro-
cessados, ainda não é possível 
transmitir o jogo inteiro em 
realidade virtual, por isso foi 
feita a opção de fazer o replay 
dos melhores momentos. Du-
rante o jogo, um produtor da 
Fox trabalhou em conjunto 
com uma equipe de 8 espe-
cialistas da Intel. O produtor 
tinha segundos para identifi car 
que aquela era uma jogada 
que merecia o vídeo, então 
ele avisava o piloto, que era o 
responsável pela edição e por 
ajudar a equipe a identifi car 
todos os pontos de interesse 
em cada frame. Ele decidia de 
onde começaria a fi lmagem, 
de qual jogador estávamos 
“emprestando” o ponto de 
vista, para onde ele iria olhar 
e qual o fi nal mais interessante 
da transmissão. Então eram 
necessário 60 segundos para 
renderizar o vídeo e transmitir 
para os espectadores. Em mé-
dia, eles tiveram dois minutos 
para identifi car a jogada, criar o 
vídeo 3D de 15 a 30 segundos, 
renderizar e transmitir a joga-
da. Por isso, a Fox transmitia 
primeiro o replay tradicional e 
depois entravam as imagens de 
realidade virtual, que foram de 
tirar o fôlego.

Mas além da transmissão, a 
tecnologia e a realidade virtual 
também foram cruciais para 
o treinamento dos jogadores. 
Praticamente todos os gran-
des times da NFL, a Liga de 
Futebol Americano, adotaram 
plataformas de VR para realizar 
treinamentos. Imersos na rea-
lidade virtual, os treinadores 
conseguem desenvolver em 
seus jogadores aspectos como 
velocidade, melhoria do tempo 
de reação, reconhecimento 
de padrões e tomadas de 
decisões.

Os quarterbacks têm sido 
especialmente beneficiados 
pela novidade. Em uma en-
trevista de janeiro de 2016, o 

quarterback do Arizona Car-
dinals, Carson Palmer (que, 
aliás, nunca foi muito fã de 
tecnologia) disse que era fe-
nomenal o treino desenvolvido 
com a tecnologia StriVR, que 
utiliza um Oculus Rift e uma 
câmera 360º em um tripé perto 
do jogador durante os treinos. 
A câmera grava tudo o que 
acontece próximo ao jogador, 
que depois - com o Oculus Rift 
- analisa toda a gravação e con-
segue ver detalhes que jamais 
seriam percebidos em um trei-
no comum. "Você consegue ver 
com clareza em qual momento 
errou a jogada ou porque ela 
foi tão boa, porque consegue 
ver você mesmo transferindo o 
peso e fazendo o movimento", 
afi rmou o jogador.

Além do futebol americano, 
o basquete também está se 
benefi ciando das novas tecno-
logias. Desde outubro, a NBA 
(Liga Americana de Basquete) 
tem transmitido um jogo da 
liga em realidade virtual por 
semana. São utilizados três 
conjuntos de câmeras - um 
no meio da quadra e os outros 
dois embaixo das cestas - que 
captam tudo num raio de 
180º. Unindo as imagens, o 
espectador consegue se sentir 
dentro na própria quadra. Mas 
para assistir ao jogo, é preci-
so ter acesso a um óculos de 
realidade virtual ligado a um 
smartphone Android.

Segundo o fundador da 
LiveLike, uma das principais 
companhia do setor de reali-
dade virtual, o indiano Miheer 
Walavalkar, a realidade virtual 
está hoje no mesmo estágio 
embrionário que os smar-
tphones estavam em 2007. 
Se forem criados conteúdos e 
utilidades mais próximas aos 
consumidores, as pessoas vão 
comprar os headsets e ter a 
realidade virtual dentro de 
suas casas.

Hoje são as empresas que 
apostam na tecnologia, tanto 
para entretenimento quanto 
para treinamentos. É possível 
realizar treinamentos internos 
em fábricas, aviões, escolas ou 
clubes esportivos, cada um 
com um objetivo diferente. 
Basta adaptar o conteúdo utili-
zado. Por ser muito mais imer-
siva, essa tecnologia permite 
um aprendizado infi nitamente 
mais duradouro.

Quem for visitar Las Vegas, 
pode ter uma experiência in-
teressante no Caesars Palace. 
Um dos hotéis mais icônicos da 
cidade dos cassinos transfor-
mou um de seus bares em um 
Lounge de Realidade Virtual. 
No Alto Bar, o hóspede tem 
acesso a diversos Oculus Rifts 
e a uma grande variedade dos 
jogos mais populares para o 
gadget. É possível participar 
da experiência sozinho ou em 
grupo. Inaugurado no fi nal de 
dezembro do ano passado, a 
nova atração promete agradar 
curiosos e apaixonados por 
tecnologia.

Esses foram apenas alguns 
exemplos de como a tecnologia 
já está presente em nossas 
vidas. Mesmo em seus estágios 
iniciais, a realidade virtual já 
apresenta o potencial para mu-
dar a forma como aprendemos 
e nos divertimos. Com certeza, 
muitas coisas interessantes 
ainda estão por vir.

(*) É administrador de Empresas 
com especialização em Gestão 
de Conhecimento e Storytelling 

aplicado à Educação, atua em cargos 
executivos na área de Educação há 

mais de 10 anos.

Luiz Alexandre Castanha (*)
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News@
Congresso sobre neurointensivismo

@A AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) realiza, 
dias 19 e 20 de maio, o IV COMIN (Congresso Brasileiro de 

Medicina Intensiva Neurológica), em São Paulo (SP). A programação 
do evento destaca a importância dos conhecimentos de Medicina 
Intensiva e Neurologia para o atendimento ao paciente neurocrí-
tico. Durante o evento serão abordados assuntos como controle 
pressórico na hemorragia cerebral, status epiléptico, craniectomia 
descompressiva e tratamento endovascular do AVC isquêmico. 
Temas como reversão de coagulação, controle de temperatura, 
manejo do tromboembolismo, pós-operatório de neurocirurgia, 

distúrbios do sódio e cuidados paliativos também estarão na pro-
gramação (www.amib.org.br/comin).

Oportunidades de emprego no Brasil

@A Contax disponibiliza mais de 1.500 vagas de operador de atendimento 
em todo o País, sendo 230 em São Paulo e 200 no Rio de Janeiro. Para se 

candidatar é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo 
e conhecimentos básicos de informática. Os interessados devem realizar o 
agendamento dos processos seletivos pelo site da Contax, na aba Trabalhe 
Conosco: www.contax.com.br/trabalheconosco ou Trabalhe Conosco no 
Facebook: www.facebook.com.br/contaxofi cial/trabalheconosco. 

Novo app incentiva boa alimentação 

@Disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS, o 
Pulso Livre conta com um programa de apoio ao estilo de vida 

saudável, oferecendo, ao longo de dois meses, dicas e desafi os que 
se renovam a cada semana. Para começar, o usuário deve fotografar 
todas as refeições ao longo de três dias não consecutivos. Assim, ao 
fi nal das oito semanas, ele poderá comparar as imagens e notar sua 
evolução. O aplicativo sugere mudanças possíveis e graduais, como 
consumir uma porção de fruta e salada ao dia, manter uma alimenta-
ção mais colorida, beber a quantidade adequada de água, caminhar e 
fazer alongamentos. 

Jean Christian Mies (*)

Atualmente, empresas como Netfl ix, Uber, Wine.com.br e 
Airbnb, estão transformando a forma de pagar e impac-
tando as indústrias de serviços e varejo. Há uma grande 

oportunidade para empresas se diferenciarem pela experiência 
oferecida em pagamentos nos próximos anos, e algumas tendên-
cias nessa área ganharão mais força em 2017.

Mobilidade

As vendas por dispositivos móveis somam 37% de todos os 
pagamentos online ao redor do mundo, e essa estatística é ainda 
mais impressionante em países como Austrália e Reino Unido, 
onde os pagamentos móveis já correspondem a mais da metade 
das operações, segundo pesquisa da Adyen. No Brasil, mercado 
que deverá ter 236 milhões de smartphones nos próximos dois 
anos, de acordo com dados da FGV-SP, a previsão é de que o 
crescimento de carteiras digitais se intensifi que com a chegada 
das tecnologias Apple Pay e Android Pay, que devem abrir de vez 
as portas do uso de carteiras digitais no país em 2017.

Esse movimento também tem incentivado o surgimento de 
apps de pagamento P2P (pessoa para pessoa) e a evolução 
desses serviços para carteiras digitais B2C, como já é feito pelo 
app de mensagens WeChat Pay, na China. Com a popularização 
das carteiras digitais no Brasil, serviços como este devem ganhar 
força nos próximos anos. 

E por ser uma tecnologia onipresente, o smartphone se tornou 
um companheiro perfeito para efetuar compras a qualquer hora 
e em qualquer lugar, impulsionando a inovação do cenário de 
pagamentos e eliminando a barreira entre os canais de vendas, 
permitindo que clientes façam check-outs com um único toque, 
seja em lojas, online ou via apps.

Fraude

Inevitavelmente, quanto mais fácil se torna para o consumidor 
pagar, maior o risco de ações de fraudadores. Ao reduzir o número 
de etapas no processo de pagamento, menos dados de verifi ca-
ção de autenticidade da compra são coletados e se torna cada 
vez mais difícil identifi car e impedir fraudes. E os fraudadores 
estão fi cando mais sofi sticados, deixando de gastar tempo com 
múltiplas tentativas de pequena escala e concentrando-se em 
lançar ataques súbitos de grande escala. 

Por isso, é importante manter em funcionamento sistemas 
antifraude robustos, integrados à plataforma de pagamentos, a 
fi m de utilizar um sistema unifi cado de dados e com inteligência 
analítica para combater os fraudadores da melhor forma. É cru-
cial despender energias e investimentos em sistemas, normas e 
infraestruturas que possam identifi car e responder rapidamente 
às tentativas de fraude, sem a necessidade de intervenção ma-
nual. Atualmente, ferramentas como o Adyen RevenueProtect, 

As cinco maiores tendências 
de pagamentos e o impacto 

que elas terão em 2017
Quando falamos em pagamentos, a melhor experiência oferecida é a invisível. A conveniência de 
deixar a carteira em casa e não se preocupar com o pagamento de serviços recorrentes são elementos 
fundamentais para tornar a experiência de compras mais descomplicada. E grandes avanços já estão 
sendo feitos nessa área

com uso de dados e machine learning, já estão no alcance das 
empresas para combater essas ameaças. 

Recorrência

Os serviços por assinatura e com pagamentos recorrentes estão 
cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Fazemos streaming 
de músicas e programas pela internet, utilizamos serviços de mo-
bilidade e até recebemos entregas mensais dos nossos produtos 
favoritos, com o pagamento ocorrendo de forma praticamente 
imperceptível. 

O resultado é que as vendas dos serviços por assinatura tem 
apresentado crescimento até nove vezes mais rápido do que as 
companhias listadas no índice S&P 500. E cada vez mais empresas 
estão adotando modelos de assinatura, focados na conveniência 
e no relacionamento a longo prazo com clientes. Para facilitar a 
disponibilização desse modelo de negócios, a indústria de paga-
mentos está evoluindo continuamente e lançando ferramentas 
baseadas em dados de pagamento de clientes com o objetivo de 
evitar o churn involuntário, com a interrupção de serviços por 
causa de cartões expirados ou perdidos.

Dados

O Reconhecimento de Consumidores assume um papel impor-
tante no estudo de comportamentos para entrega de serviços 
personalizados, como planos e prêmios de fi delidade, ofertas 
especiais e diferenciais de pagamento e entrega. E conforme 
novos canais emergem, desde compras em apps de mensagens 
até quiosques em lojas físicas, o reconhecimento das preferências 
de cada cliente em diferentes canais de interação abre novas 
oportunidades de negócios.

E um elemento chave no trabalho com reconhecimento do com-
portamento do consumidor é o pagamento simplifi cado, e ainda 
há ganhos signifi cativos para quem investir da maneira correta. 
Para quem já estiver usando tokenização, o caminho está 80% 
andado e deve facilitar a ligação entre detalhes tokenizados do 
cartão e a conta do consumidor. O segredo é trabalhar com uma 
parceria que possa gerenciar toda essa carga de trabalho.  

Integração

Esta continuará sendo uma grande prioridade para negócios 
em 2017, e a razão é muito simples: para reconhecer clientes 
através de diferentes canais de vendas, permitir compras com 
um único ou nenhum clique de botão e identifi car tentativas de 
fraude, as empresas precisam de uma visão unifi cada dos dados 
de pagamento de cada cliente. E o primeiro passo nessa direção 
é a consolidação de cada etapa desse processo em um sistema 
unifi cado, abrangendo todos os canais de vendas.

Uma vez que esse obstáculo é vencido, permitirá que os paga-
mentos invisíveis se tornem mais tangíveis para muitas empresas 
e, com certeza, uma das maiores tendências de investimentos 
para pagamentos em 2017. 

(*) É vice-presidente sênior da Adyen para a América Latina.

O amadurecimento do uso da internet móvel 
e o início efetivo de infraestrutura que viabiliza 
pagamentos móveis estão levando o mercado 
fi nanceiro e de telecomunicações, em primei-
ra instância, a dar um enfoque reforçado nas 
operações conhecidas como micropagamentos. 
Estes processos possibilitam o pagamento de 
pequenos valores com maior dinamismo, utili-
zando meios móveis ou ambientes nativos da 
internet para a sua execução.

Os grupos de compra via web, que vivem um 
boom, são um exemplo claro disto, uma vez que 
empregam o conceito da venda em quantidade 
para proporcionar melhores preços aos usuários. 
Neste momento, são predominantes os serviços 
de baixo ou médio custo, como refeições, tra-
tamentos estéticos e outros, que se aproveitam 
da decisão impulsiva de compra. Já os sites 
de compras coletivas são atores neste cenário 
no qual, o que importa, é o grande volume de 

transações de ticket médio a pequeno.
Fatores importantes no amadurecimento da 

internet comercial estão diretamente ligados à 
infraestrutura de telecom. O surgimento de ser-
viços mais ágeis, com acesso de alta velocidade 
e sem fi o à internet por meio de dispositivos 
portáteis móveis como os smartphones, pode 
estender estas oportunidades tanto a produtos pós 
como pré-pagos a preços mais acessíveis a fi m de 
popularizar ainda mais a navegação fora do PC/
notebook. Estatísticas apontam um crescimento 
excepcional de mais de 300% em 3 anos, no nú-
mero de pontos de acesso fi xo e móvel.

O sistema bancário, sempre a frente no cri-
tério inovação, tem abordado este tema com 
muita ênfase em busca da evolução dos atuais 
ambientes e serviços através de novas interfaces 
para toda a cadeia do internet banking, mobile 
payment, entre outros. 

Novas redes de adquirentes também têm 

procurado aproveitar-se deste bom momento 
buscando massifi car baseadas no uso de tec-
nologias de pagamento como contact less ou 
aproximação como NFC – Near Field Commu-
nication, RFID - Radio-frequency identifi cation, 
entre outros. 

Novos modelos surgem a todo instante e a 
necessidade de se adaptar a eles é imperativa. 
É preciso estar alinhado às novas diretrizes do 
mercado e as soluções de “mobile payment” 
com foco em micropagamentos são peça fun-
damental dessa evolução, pois são capazes de 
integrar e melhorar esses novos ambientes 
convergentes, promovendo uma experiência 
única, personalizada, sustentável e com maior 
valor agregado.

(Fonte: Roberto Barberino é Diretor Executivo 
Administrativo Financeiro da Provider IT, uma das 

consultorias e provedoras de serviços de TI que 
mais cresce e inova no país).

Advento dos micropagamentos possibilita cobranças de 
maneira simples e alternativa aos modelos atuais



Serviço: Terraço Itália, Av. Ipiranga, 
344,  42º andar. Terças (21 e 28) às 20h30. 
Ingresso: R$ 45.

Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

ágina 8

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

Esta quinta, o vigésimo primeiro dia da lunação é muito bom para viagens, passeios e pesquisas. Desde cedo na 
madrugada a Lua ingressa em Escorpião e o astral vai fi car mais emocional e muito intenso. Um dia positivo para 
fazer limpezas e curar feridas emocionais. De tarde Mercúrio se harmoniza com Marte o que favorece a tomada 
de decisões. Muita assertividade e iniciativa. A percepção fi ca mais forte no fi nal da noite. Mesmo assim, cuidado 
com a tendência a sonhar em demasia ou de forma excessivamente idealista em relação às fantasias; pode ocorrer 
a inclinação a querer fugir da realidade ou não enxergar o lado ruim das coisas.
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Lua ingressa em Escorpião e o 
astral vai fi car mais emocional e 
muito intenso. As brigas devem ser 
evitadas nesta fase mais delicada 
que começa esta semana, até o Sol 
chegar ao seu signo. Energia de cura 
tende a se fazer presente no fi nal do 
dia. 91/691 – amarelo.

Tome atitudes para resolver pro-
blemas que vem enfrentando. Este 
é o momento para fazer alterações 
e melhorias em tudo. À noite, cui-
dado com a tendência a sonhar em 
demasia ou de forma excessivamente 
idealista em relação às fantasias. 
79/579 – Verde.

Poderá tomar uma importante 
decisão e sentir-se satisfeito com 
suas conquistas. Pode melhorar seu 
prestígio e seus ganhos materiais. 
No trabalho, a capacidade cresce 
e o ritmo acelera. O início do dia 
não será de muita harmonia, mas, 
logo depois a astral melhora. 95/495 
– Branco.

Mantenha a calma diante de coisas 
inesperadas, analise-as bem antes 
de aceitá-las. Evite a palavra aberta, 
nem sempre oportuna e adequada, 
mesmo que de forma muito sincera. 
As boas chances surgem e deve 
começar a agir, sempre com muita 
cautela e prudência. 26/126 – Azul.

Se você esperava um momento de 
maior pique para tomar uma inicia-
tiva faça isso agora. Terá que rever 
planos de melhoria e expansão. Irá 
conviver bem na relação íntima com 
o lar e na relação sexual. Reconsi-
dere alguns pontos de vista no seu 
ambiente. 34/334 – Amarelo.

As melhorias virão tanto na sua 
vida social como também familiar. 
Comece a renovar seu espírito, fa-
zendo novos amigos e partindo para 
novas conquistas. Há uma inclinação 
a querer fugir da realidade ou não 
enxergar o lado ruim das coisas. 
35/835 – Branco. 

A percepção fi ca mais forte com a Lua 
em seu signo. Mesmo assim, cuidado 
com a tendência a sonhar em demasia 
ou de forma excessivamente idealista 
em relação às fantasias; pode ocorrer 
a inclinação a querer fugir da realida-
de ou não enxergar o lado ruim das 
coisas. 18/618 – Verde.

Cuidado com a tendência a ser 
franco demais. Cuidado para não 
ser enganado pela sensibilidade 
exagerada, que acabará impedindo 
que se sinta bem no amor à tarde. A 
noite deve ser de astral elevado, pela 
boa infl uência da Lua em Escorpião 
que aumenta a confi ança e otimismo. 
27/827 – Azul-claro.

Um dia positivo para fazer limpezas e 
curar feridas emocionais com a Lua 
em Escorpião. Grandes mudanças 
serão preparadas para o período 
em que o Sol vai para Peixes. Novos 
ambientes e conversas abertas e 
sinceras ajudam a fazer amigos. 
67/367 – Bege.

Os sonhos mais profundos de re-
ligiosidade se fazem presentes e 
fortes, mas o dinheiro fala mais alto 
e o domina. De tarde Mercúrio se 
harmoniza com Marte o que favorece 
a tomada de decisões. Muita asserti-
vidade e iniciativa. Preserve aquilo 
que é mais precioso, o seu prestigio. 
55/655 – Amarelo.

Evite atritos no trabalho ou no lar 
que podem fazer com que as rela-
ções sejam abaladas. Evite a crítica 
fácil e a palavra aberta, nem sem-
pre oportuna e adequada, embora 
sincera. Manhã bem inspirada sobe 
a boa infl uência da Lua Cheia em 
Escorpião. 85/685 – Verde.

Dedique-se a organização de suas 
tarefas, pois um crescimento sem 
ordem será prejudicial com o tempo. 
Coloque tudo em ordem para não 
prejudicar o desenvolvimento de 
seus projetos no trabalho. O fi nal 
do dia é bom para manter contato 
com a natureza e recuperar a saúde.  
52/252 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 16 de fevereiro de 2017. Dia de Santo Onésimo, Nossa 
Senhora do Desterro, São Elias, São Jeremias, São Daniel e Dia do 
Anjo Micael, cuja virtude é a fé. Dia do Repórter. Hoje aniversario o 
ex-jogador de basquete Oscar Schmidt que completa 59 anos, o rapper 
Ice-T que também nasceu em 1958 e o ex-jogador de futebol Bebeto 
nascido em 1964.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é carismático independente e também 
generoso, com muita capacidade de liderança. É uma pessoa com reações 
rápidas, tem bom desempenho ao trabalhar em equipe, é produtiva e cheia 
de recursos. Tem sempre grande interesse pela política, é curioso e tem 
conhecimentos profundos de diplomacia. Pode parecer um tanto frio para 
algumas pessoas, mas possui ideal de igualdade e fraternidade. Possui o 
dom da disciplina e consegue a obediência dos subalternos. No lado negativo 
precisa superar a impaciência.

Simpatias que funcionam E m a g r e c e r 

rapidamente: 
Em uma quarta feira pela manhã pegue um copo e encha até 
a metade, logo coloque grãos de arroz dentro dele, para cada 
grão de arroz um quilo que irá embora. Não coloque grãos a 
mais do que você realmente quer, pois, os quilos perdidos não 
serão recuperados. A noite tome a água que está dentro do copo 
deixando os grãos lá e assim encha-o novamente até a metade. 
Na quinta-feira, em jejum beba a água do copo deixando os 
grãos, coloque mais uma vez água no copo até a metade. Na 
sexta pela manhã novamente em jejum beba tudo, até mesmo 
os grãos de arroz. Algumas observações são necessárias fazer: 
O copo que você deverá utilizar será sempre o mesmo. Não faça 
regimes. Tire cópias da simpatia e distribuir correspondente 
aos quilos que deseja perder. Comece na quarta a distribuir as 
cópias, elas devem ser distribuídas ainda nesta mesma semana. 
Não precisa publicar apenas distribuir as cópias.

Dicionário dos sonhos
BOI - Ver diversos, abundância. Preto, luto. Malhado, brigas 
e desavenças em família. Se for perseguido, não assuma com-
promissos neste período. Gordo, sorte no jogo. Esquarteja-lo, 
ganhos na loteria. Números de sorte: 09, 13, 39, 60 e 93.
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Sacar ou
depositar
em (conta
bancária)

Animal-
símbolo
do PSDB

Recipiente
para arma-
zenar café
ou cereais

Capítulo
final de

uma obra
literária

Amarrar
com laço

"(?) Mais",
sucesso de 
Thiaguinho

e Dolls

"Retrato Pra
(?)", suces-
so dos Los
Hermanos

Península
devolvida
ao Egito
em 1982

A mulher
internada

em um
hospício

(?)
hidratada: 
é usada em 
argamassa

Toque (?),
exame da
próstata
(Med.)

De mala e 
(?): levando
os perten-
ces (pop.)

Abrigo dos
animais no

Dilúvio
(Bíblia)

Volt
(símbolo)

(?) Láctea:
galáxia do
Sistema

Solar

Orelha, em
inglês

Aguçado
(o ouvido)

Idade, em
inglês
Seme-
lhante

Expressão
de alegria
(?) Toledo,

piadista

Tomar uma
atitude

Represen-
tados

(?) Khan,
dinastia

Filha 
da tia

A prática
de espor-
tes, para a

saúde

Produtos
conser-
tados na

assistência
técnica 

Define o
preço, 
no self-
service

Vogais de
"sujo"

Dispositivo
comum à
bicicleta e
ao piano

(?) do Ga-
lo de Fogo, 

2017  no 
calendário 

chinês

Função do
polegar

Leite orde-
nhado

(?) atolada, prato com
costela
bovina e

mandiocaMasp e Pi-
nacoteca

É contem-
plado por banhistas no

fim de tar-
de na praia

(?) Capitânia: réplica
de caravela, na come-
moração dos 500 anos

do Descobrimento

Templo
judaico

Pedra do
amolador

Calendário divulgado
no início por uma

escolaRaciocínio
por comparações

Rio
italiano
Tema de
poemas

Tipo de re-
frigerante

Profissio-
nais treina-
dos para monitorar o

banho de mar e
resgatar vítimas de

afogamento

Cartão de
memória
(sigla)
Patroa

3/aga — age — ear. 4/arca — iaiá. 10/analogismo.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Dani Mattos Trio traz clássicos da Canção Internacional para o Terraço Itália.

Clássicos de Canções 
francesas fazem parte 
do espetáculo de Dani 
Mattos Trio

Durante a temporada, 
o grupo traz clássicos 
da canção interna-

cional.No repertório obras 
- primas como: Senza Fine 
(Gino Paoli), Estate (Bruno 
Martino), Stormy Weather 
(Harold Arlen e Ted Koeh-
ler), Cheek to Cheek (Irving 
Berlin), All of me (John 
Legend), entre outros... O 
show traz ainda, trechos do 
espetáculo “Le savoir vivre 
francês e brasileiro - une en-
chantement mutuel. O espe-
táculo, criado pela cantora 
e pesquisadora Dani Mattos, 
tece um diálogo musical 
entre os dois países. Com-
positores brasileiros que 
fizeram referência à cultura 
francesa, como Chico Bu-
arque, Vinícius de Moraes, 
Assis Valente, Baden Powell 

Espírita
Sob a orientação de seu novo 

instrutor Jerônimo, André Luiz, 
juntamente com outros Espíri-
tos, é guiado numa missão na 
crosta terrestre, onde irá apren-
der e ajudar nos trabalhos de 
desencarnação de colaborado-

res do bem na peça Obreiros da 
Vida Eterna. Durante a descida, 
eles fi cam hospedados na Casa 
Transitória Fabiano de Cristo, 
lugar de tratamento e hospe-
dagem a missionários da crosta 
e aos Espíritos necessitados. 
Ainda lá hospedado, André Luiz 
é designado a ir com Jerônimo, 
a diretora da instituição e mais 

alguns Espíritos amigos em uma 
missão para ajudar entidades 
sofredoras no Umbral, sobre-
tudo o Padre Domênico, que lá 
fi cou por muitos anos, expiando 
suas faltas, mas que estaria 
pronto para se arrepender.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. Ape-
ninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. Domin-
gos às 20h. Ingresso: $ 50. Até 26\03.

Marjorie Gerardi e Lucas Scalco.

O espetáculo “1917” - Há uma gota de sangue em cada 
poema constrói uma trama ágil, repleta de mistérios e 
revelações sobre a visão do homem perante o drama da 
primeira guerra mundial. Sem começo, meio ou fi m, a 
narrativa da peça possibilita o encontro de Maria (mãe de 
Jesus) com Mephisto (fi lho de Lúcifer), buscando refl etir 
a duvidosa sabedoria da verdade versus o pai universal 
do embuste. Com Marjorie Gerardi e Lucas Scalco.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, tel. 
4116-3665. Domingos às 20h. Ingresso: R$ 40. Até 26/03.

Cena do espetáculo “O Orgulho da Rua Parnell”.

O espetáculo “O Orgulho da Rua Parnell”, do dramaturgo inglês 
Sebastian Barry, dirigido por Darson Ribeiro, encerra sua temporada 
no dia 20 de fevereiro. A peça reúne monólogos interconectados, 
interpretados por Alexandre Tigano e Claudiane Carvalho, sobre 
a história de amor de um casal interrompida de forma caótica por 
um ato medonho de violência por parte do marido. A encenação, 
que tem ainda participação especial do garoto Enrico Bezerra como 
intérprete de uma canção, utiliza a ambientação natural da galeria 
como cenário e plateia (o público senta-se nos próprios móveis do 
antiquário, que também podem ser adquiridos.

Serviço: Verniz Galeria, R. Álvaro de Carvalho, 318, Centro. Sábados e segundas às 
20h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 20/02..

Idosos e abandono
Com textos dos fi lósofos Pablo 

Capistrano e Iracema Macedo, Jacy 
é uma peça cômico-trágica que 
revela fatos sobre o abandono dos 
idosos, a política e o crescimento 
desenfreados das cidades que, por 
muitas vezes, ignoramos.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195, 
Pinheiros, tel. 3095-9400. De quinta (16) a 
sábado (18) às 20h30. Ingresso: R$ 25. 

Clássicos
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e até Pixinguinha compõem 
o repertório do espetáculo. 
Com Dani Mattos (voz e 

pesquisa musical); Maurício 
Biazzi (baixo acústico) e Íris 
Salvagnini (teclado).

Drama

D
iv

ul
ga

çã
o

SOLUÇÃO FELIZ

A reunião transcorria em clima de ordem.
Pobre senhora obsidiada, na assistência, tomou de deli-

cada corneta plástica e começou a soprá-la, perturbando o 
ambiente.

Constrangida e inquieta, dedicada freqüentadora da Casa, 
após orar, falou discretamente:

- Meu bem, você quer vender-me a linda cornetinha para a 
minha menina?

- Oh!, sim, obrigada!
E sorrindo, entregou-a.
Ante a cédula expressiva, ofertou, ainda, duas laranjas que 

trazia como se fora competente troco.
Não reajas ante os perturbados. Age com discernimento, 

cristãmente.
Ora, e, inspirado, ajuda sem constranger, resolvendo o pro-

blema, sem criar outro.
Ajuda melhor aquele que compreende.
Quando nada possas fazer, ora e deixa que alguém capaz se 

encarregue do cometimento.

(De "Espelho d'alma", de Divaldo P. Franco, pelo espírito 
Ignotus) 

História interrompida
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Se é verdade que o ano 

chinês do galo se mostra 

perfeito para pessoas 

dotadas de coragem, 

honestidade e (por que 

não?) ambição, para 

nós, aqui no Brasil, o 

desafi o será em dobro

Afi nal, o cenário econô-
mico ainda carece de 
atenção por parte de 

todos nós. Mas, por outro lado, 
também deve ser encarado 
como uma boa oportunidade 
para investir na sua PME e 
fazê-la crescer contra a maré. 
Pensando nisso, compartilho 
com você, leitor e leitora, seis 
dicas que podem ajudar a dar 
uma turbinada na sua empresa 
- e aumentar o faturamento.
 • Leve seu negócio para 

a internet já! - Acredite: 
seu site é o que há de mais 
importante nesse momen-
to. É por meio dele que po-
tenciais consumidores no 
mundo inteiro conhecerão 
sua marca, se interessarão 
por seus produtos e/ou ser-
viços e irão interagir com 
eles. Por isso, compare 
diferentes plataformas de 
e-commerce e as muitas 
opções de design até en-
contrar um de que você 
realmente goste - aquele 
que fará diferença para o 
seu e-commerce. Dica es-
sencial: tente ser funcional 
tanto para seus clientes 
quanto para seu negócio. 
Mesmo que seu orçamento 
seja baixo e você nunca 
tenha programado na 
vida, é possível ser feliz na 
internet usando modelos 
personalizáveis.

 • Mobilidade é a palavra-

chave - Os jovens, e 
mesmo aqueles que já não 
são tanto, vivem pendu-
rados em seus telefones 
celulares - a geração dos 
Millennials que o diga. 
Além disso, se você quer 
alcançar um público in-
ternacional (em muitos 
países, incluindo o Brasil, 
os dispositivos móveis 
já são mais usados para 
conexão à web do que os 
PCs), já passou da hora de 
considerar esse formato. 
Isso signifi ca que você deve 
investir em um site 100% 
responsivo, ou seja, que 
possa ser visualizado da 
melhor forma possível em 
qualquer tipo de aparelho. 
Algumas plataformas têm 
a opção de exibir sua loja 
online em seus múltiplos 
formatos, de modo que 
você pode conhecer e 
ajustar exatamente o que 
os consumidores veem 
a partir de cada tipo de 
equipamento. Ele leva 
em conta todo o fl uxo de 
experiência de compra do 
usuário, a partir de pesqui-
sa do item ou serviço para a 
seleção até o pagamento.

 • Agilize o check-out 

para não perder clien-

tes - Você pode ter a 
loja online mais bonita 
do mundo e produtos 
incríveis, mas, se sua ex-
periência de pagamento é 
demorada e complexa, vai 
perder vendas e clientes. 
E perder clientes não 
pode ser uma opção nun-
ca! Certifi que-se, portan-
to, de que seu e-commer-
ce tem o menor número 
de etapas possível entre 
a escolha de um produto/
serviço por seu cliente e 
o check-out. Lembre-se: 
pedir ao consumidor para 

preencher um formulário 
pode até parecer uma 
boa ideia (seu banco de 
dados certamente agra-
decerá), mas isso também 
difi cultará o processo de 
conclusão da compra e 
se tornará um inimigo 
do seu caixa. Se você co-
nhece a expressão “taxa 
de conversão de compra” 
sabe bem o que estou 
querendo dizer. 

 • Atraia o tráfego para 

você - Sua comunidade e 
seus clientes estão (todos) 
na internet, comprando 
de você ou não. Por isso, 
fazer seu e-commerce ser 
facilmente encontrado na 
rede é um passo essencial. 
Quem aparece primeiro 
nas páginas de resultados 
de sites de buscas leva 
imensa vantagem sobre 
a concorrência. E uma 
maneira de conseguir isso 
é por meio de uma estra-
tégia de SEO (Search En-
gine Optimization), cujo 
objetivo é fazer sua loja 
aparecer logo na primeira 
varredura do Google ou 
do Yahoo, por exemplo. 
Vale muito a pena investir 
tempo e algum dinheiro 
nessa ferramenta. Não 
tenha a ilusão de que só as 
lojas grandes devem fazer 
investimento em marke-
ting. Muito pelo contrário, 
ou seja, se até elas fazem 
para serem lembradas, os 
pequenos também têm de 
investir com inteligência. 

 • Ponha dinheiro para 

aumentar a receita - 
Cortar custos é sempre 
importante, mas essa ati-
tude pode parecer melhor 
do que de fato é. Mais do 
que economizar a qualquer 
preço, o empreendedor 
deve investir sua energia 
para encontrar maneiras 
de incrementar a receita, 
independentemente dos 
cortes que precisar fazer. 
Como? Reinvestindo o va-
lor economizado em ações 
que impulsionem suas 
vendas, como campanhas 
comerciais e de publici-
dade - principalmente na 
internet (olha o SEO aí de 
novo...). Outra estratégia 
bem-vinda é investir em 
seus funcionários. Anote: 
o RH é seu melhor amigo 
quando a economia de 
um país parece estar pa-
tinando. Isso porque uma 
equipe motivada trabalha 
com mais afi nco na busca 
por oportunidades.

 • Não tire os olhos do 

fl uxo de caixa - Saber 
com exatidão quais os 
recursos que entram e os 
que saem do caixa é fun-
damental para qualquer 
negócio. Dica importante: 
analise os fl uxos de contas 
a pagar e receber e tente 
negociar (ou renegociar) 
os prazos de pagamen-
tos a seus fornecedores. 
Para um controle ainda 
mais afi nado, considere a 
aquisição de um sistema 
profi ssional de gestão. Ah, 
e mantenha o telefone de 
seu contador na discagem 
rápida do smartphone.

Se você conseguir seguir 
esses seis conselhos, 2017 terá 
tudo para ser um ano melhor 
para a sua empresa. Ninguém 
disse que seria fácil empre-
ender, mas as oportunidades 
estão aí para quem tiver espí-
rito vencedor e acreditar nas 
premissas do ano do galo.

(*) - É head de PMEs do PayPal Brasil.

Dicas para fazer sua PME 
crescer em 2017

Gabriela Szprinc (*)

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

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

São Paulo, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017 Página 9

A informação é do Instituto 
Cubano do Livro, que 
divulgou nesta semana 

à imprensa local as 10 obras 
mais vendidas de janeiro do 
ano passado até o mesmo mês 
de 2017 na nação latina. 

O primeiro lugar foi con-
quistado por “Raúl Castro: 
Un Hombre en Revolución” 
(“Raúl Castro: Um Homem na 
Revolução”), do ex-agente da 
KGB, Njikolai S. Leonov, que 
foi tradutor de Fidel durante 
sua primeira viagem à União 
Soviética em 1963. A biografi a 
recebeu o Grande Prêmio “por 
ser a que, de acordo com a sua ti-
ragem, alcançou numericamen-
te as vendas mais signifi cativas 
em menos tempo”, explicou a 
instituição. Os demais livros 
da lista também receberam 

Biografi a de Raúl Castro é 
livro mais vendido em Cuba
Mesmo com a morte de Fidel Castro em novembro de 2016, o livro mais vendido no último ano em 
Cuba não foi uma biografi a do líder revolucionário, mas sim uma de seu irmão: o atual presidente 
cubano, Raúl Castro

gamente, a obra era proibida 
no país. Além disso, a versão 
em espanhol do livro infantil 
“A Menina e o Elefante”, do 
brasileiro Frei Betto, também 
está entre as 10 obras mais 
lidas no ano passado, no sexto 
lugar.

Já outros dois dos livros mais 
lidos em Cuba abordam a reli-
gião afro-cubana. O primeiro 
deles, que fi cou com a oitava 
posição, é “El Caballo de la 
Palabra: Proverbios y Enigmas 
Africanos” (“o Cavalo da Pala-
vra: Provérbios e Enigmas Afri-
canos”), de Rogelio Martínez 
Furé, e o segundo, que fi cou em 
nono, é “Echu-Elegguá: Equili-
brio Dinámico de la Existencia” 
(“Exu-Eleguá: Equilíbrio Dinâ-
mico da Existência”), de Adrián 
de Souza (ANSA).

o Prêmio do Leitor por suas 
vendas terem superado 70% 
da sua tiragem.

Seguindo o livro sobre Raúl 
está o clássico do escritor bri-
tânico George Orwell “1984”, 

que foi reeditado em janeiro 
de 2016 pela Editorial Arte y 
Literatura e que começou a ser 
vendido na Feira do Livro de 
Havana, um dos eventos mais 
frequentados do país. Anti-
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Aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo 
sofrem de epilepsia, um tipo de transtorno mental crônico que 
afeta homens e mulheres de todas as idades. Os números, divul-
gados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), posicionam 
a epilepsia como uma das doenças neurológicas mais comuns 
no planeta.

No Dia Internacional da Epilepsia, lembrado ontem (13), a en-
tidade alertou que quase 80% dos casos registrados globalmente 
estão em países de baixa e média renda. Os dados revelam que 
três quartos das pessoas com a doença que vivem nessas localida-
des não recebem tratamento adequado – ainda que o transtorno 
responda aos remédios em até 70% dos pacientes.

“Em muitas partes do mundo, pessoas com epilepsia e suas fa-
mílias sofrem com o estigma e a discriminação”, destacou a OMS. 
A epilepsia é caracterizada por convulsões recorrentes – breves 
episódios de movimento involuntário que podem envolver uma 
parte do corpo ou todo o corpo, algumas vezes acompanhados 
de perda de consciência e do controle da bexiga ou do intestino. 
Os episódios de convulsão são resultado de descargas elétricas 
excessivas num grupo de células cerebrais, sendo que diferentes 
partes do cérebro podem ser atingidas pelo problema. 

As convulsões podem variar entre breves lapsos de atenção e 
espasmos musculares até episódios prolongados e severos. Uma 
única convulsão não necessariamente signifi ca diagnóstico de epi-
lepsia, já que até 10% da população global apresenta pelo menos 
um episódio desses ao longo da vida. A doença é caracterizada 
após o registro de duas ou mais convulsões não provocadas.

“A epilepsia é uma das mais antigas condições reconhecidas 
no mundo, com registros escritos datando de 4000 a.C. Desco-
nhecimento, medo, discriminação e estigma social têm cercado a 
epilepsia há séculos. Esse estigma permanece em diversos países 
atualmente e pode impactar na qualidade de vida das pessoas 
com o transtorno e suas famílias”, informou a OMS.

As características das convulsões variam e dependem da parte 
do cérebro inicialmente afetada pelo transtorno e do quão rápido 
ele se espalha. Sintomas temporários podem ocorrer, como perda 
de consciência, além de perturbações de movimento, sensação 
(incluindo visão, audição e paladar) e humor. Pessoas com convul-
sões tendem a apresentar mais problemas físicos, como fraturas e 
contusões provocadas pelos episódios, assim como taxas mais altas 
de condições psicológicas, incluindo ansiedade e depressão. 

De acordo com o IBGE, a endometriose 
atinge 5 milhões de mulheres em idade re-
produtiva. Não existe um consenso sobre as 
causas da doença: alguns médicos apontam 
para a herança genética, outros sugerem 
uma relação com alterações do sistema 
imunológico. O raciocínio mais aceito pelos 
especialistas é o do refl uxo dos tecidos do 
endométrio durante o ciclo menstrual que, 
em vez de serem eliminados, também se 
instalam em outros órgãos pélvicos. 

“Essa doença se caracteriza pela pre-
sença do tecido endometrial fora da cavi-
dade uterina. Embora esteja localizada na 
parte externa do útero, a endometriose 
é susceptível à ação dos hormônios e, a 
cada ciclo menstrual, provoca grande 
incômodo e dor na cavidade abdominal. 
Ela tem como locais de envolvimento as 
trompas, ovários, intestinos, bexiga e a 
parede da pélvis”, afi rma Dr. Jurandir 
Passos, ginecologista, obstetra e espe-
cialista em Medicina Fetal do Delboni 
Medicina Diagnóstica. 

O médico esclarece dez mitos em torno 
da endometriose; alguns são verdadeiros 
e outros não:
 1. É uma doença silenciosa, que 

não apresenta sintomas - MITO. 
Cólica menstrual em graus variados, 
difi culdade para engravidar, altera-
ções intestinais durante a época da 
menstruação, dor para evacuar e 
desconforto durante a relação sexual 
no fundo da vagina são sintomas da 
endometriose. Algumas mulheres 
relacionam as dores abdominais 
com simples cólicas. Em geral, essas 
mulheres podem apresentar quadros 
de ansiedade ou depressão, relacio-
nados à intensidade dos sintomas.

 2. Endometriose é causada apenas 

pelo aumento do fl uxo menstru-

al - MITO. Depende do hormônio 
feminino produzido pelo ovário, o 
estrógeno, para seu desenvolvimen-
to. Esse mesmo hormônio é produ-

Oito mitos e verdades sobre a endometriose
infertilidade pode ser revertida com 
tratamentos específi cos. Na pior hi-
pótese, a mulher é submetida a um 
tratamento de fertilização in vitro, 
que tem apresentado altas taxas de 
sucesso, mesmo em mulheres com 
antecedentes de endometriose.

 6. Uma das chances de reversão é 

a cirurgia robótica - VERDADE. 
Quando a endometriose está em fase 
mais avançada e já se instalou profun-
damente na região do intestino, por 
exemplo, bexiga - chamada endome-
triose profunda - uma alternativa à 
cirurgia laparoscópica convencional 
é a cirurgia robótica. Essa tecnologia 
tem uma atuação signifi cativa em 
doenças ginecológicas benignas que, 
por vezes, comprometem a capaci-
dade reprodutiva da mulher. Sua 
tecnologia permite uma visão mais 
precisa e detalhada da região a ser 
operada.

 7. Existe medicação para a endo-

metriose - VERDADE. Em casos de 
grau leve de endometriose, pode-se 
fazer uso de diferentes medicamen-
tos hormonais, a fi m de bloquear o 
estímulo que ocorre sobre as lesões 
de endometriose, diminuir o proces-
so infl amatório e os sintomas de dor. 
Alguns desses medicamentos não 
são indicados para as mulheres que 
desejam engravidar, pois eles têm 
ação anticoncepcional.

 8. A endometriose está diretamente 

ligada ao desenvolvimento do 

câncer no ovário - MITO. Não existe 
essa associação, embora a endome-
triose possa aumentar a chance de 
desenvolver um cisto pequeno, cha-
mado de endometrioma, que pode ou 
não ser maligno. Não é comum um 
tratamento da endometriose para 
prevenir o câncer de ovário.

Fonte e mais informações: (www.delbo-
niauriemo.com.br).

zido pelo tecido gorduroso, mesmo 
sendo uma forma menos ativa, o 
que favorece uma piora da doença. 
Além disso, a doença está associada 
à predisposição genética, estilo de 
vida, queda do sistema imunológico 
e alterações no fl uxo menstrual.

 3. Não há cura para essa doença 

- VERDADE. Mas apesar de não 
ter cura defi nitiva, a endometriose 
possui opções de tratamento. A 
escolha da terapêutica mais ade-
quada dependerá da severidade 
dos sintomas e do grau da doença 
instalada.

 4. Falta de tratamento agrava a do-

ença - VERDADE. A endometriose é 
uma doença progressiva. A falta de 
tratamento vai causando processos 
de aderências e infi ltração dos focos 
da doença em órgãos vizinhos, po-
dendo atingir o intestino, os ovários 
e a bexiga. Além disso, pode causar 
infertilidade em casos avançados e 
quadros de dores crônicas, mesmo 
fora do período menstrual, que não 
melhoram com medicações analgé-
sicas.

 5. A doença torna a mulher infér-

til - MITO. Na maioria das vezes, a 
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Cerca de 50 milhões de pessoas em todo o 
mundo têm epilepsia, alerta OMS

Além disso, o risco de morte prematura em pacientes com 
epilepsia chega a ser três vezes maior que na população em geral, 
sendo que as maiores taxas são registradas em países de baixa e 
média renda. “Grande parte das causas de morte relacionadas à 
epilepsia em países de baixa e média renda são potencialmente 
preveníveis, como quedas, afogamento, queimaduras e convulsões 
prolongadas”, acrescentou a OMS.

A epilepsia não é contagiosa. O tipo mais comum, denominado 
epilepsia idiopática, afeta seis entre dez pessoas com a doença e 
não tem causa defi nida. Já o tipo de epilepsia de causa conhecida 
é denominado epilepsia secundária ou epilepsia sintomática. As 
principais causas, nesses casos, são:
 • dano cerebral provocado por lesões pré-natais ou perinatais, 

como perda de oxigênio ou trauma durante o parto e baixo 
peso ao nascer;

 • anormalidades congênitas ou condições genéticas associadas 
a malformações cerebrais;

 • ferimento grave na cabeça;
 • derrame que limite a quantidade de oxigênio no cérebro;
 • infecções do cérebro, como meningite, encefalite e neuro-

cisticercose;
 • determinadas síndromes genéticas;
 • tumor cerebral (ABr).
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A facilidade com que as 

leis são desrespeitadas 

contribuiu para que se 

chegasse ao ponto crítico

Um quarto da população 
brasileira, ou 50 milhões 
de pessoas, sentirá o 

impacto do ajuste das contas 
públicas que deverá ser reali-
zado pelos governos do Rio de 
Janeiro, do Rio Grande do Sul 
e, possivelmente, também de 
Minas Gerais. 

O ajuste é a contrapartida 
a ser oferecida na negocia-
ção – até agora envolvendo 
apenas os dois primeiros es-
tados – para que a União abra 
os cofres federais em socorro 
da situação crítica em que 
mergulharam essas unidades 
da federação, a ponto de não 
contarem com recursos sequer 
para pagar salários de seus 
servidores.

É bom lembrar que a reor-
ganização fi nanceira, em que 
pesem suas consequências 
para os cidadãos, objetiva con-
sertar danos que distorções, 
abusos, omissões e negligên-
cias na gestão governamental 
provocaram, entre outras, nas 
áreas de educação, saúde e 
segurança, quase todas marca-
das pela precariedade e maus 
atendimento, resultantes da 
má administração e da falta 
de investimentos.

Além da ineficiência de 

gestão, outro fator contribuiu 
para que se chegasse ao ponto 
crítico: a facilidade com que 
as leis são desrespeitadas. Há 
17 anos, a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) entrou em 
vigor, saudada com um avanço 
modernizante na busca do 
equilíbrio das fi nanças públicas 
– um dos fundamentos do de-
senvolvimento sustentável. 

Pois é, só que apenas alguns 
poucos entes federativos, 
entre municípios, estados e 
federação, seguiram as normas 
estabelecidas. Na grande maio-
ria, a LRF foi jogada no cesto 
das tais leis que não pegam, 
esse vício até agora insanável 
da cultura nacional, com con-
sequências sentidas por todos, 
em maior ou menor grau.

A crise – que provavelmente 
se manifestará em mais esta-
dos – deverá levar não só os 
políticos e gestores públicos, 
mas toda a sociedade a eleger 
como prioridade o respeito à 
responsabilidade fi scal, como 
missão indispensável de todos 
as esferas do governo. Acon-
tece, como está se vendo na 
negociação dos gaúchos e 
fl uminenses, que a conta acaba 
caindo sobre todos os brasilei-
ros. Culpados ou inocentes. 

Só isso bastaria para trans-
formar cada um de nós em 
fi scal da LRF.    

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE.

O preço
da irresponsabilidade

Luiz Gonzaga Bertelli (*)

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 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DANIEL JEFFERSON ALMEIDA DO NASCIMENTO, solteiro, comercial, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 21/07/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Joel do Nascimento e de Marilene de Almeida Nascimento. A pretendente: 
SHYRLEI MARIA FERNANDES, solteira, comercial, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 31/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Neusa Maria Fer-
nandes de Paula.

O pretendente: AGOSTINHO JOSÉ BARRIOS SCHLINDWEIN, solteiro, bancário, natural 
de Curitiba - PR, nascido em 18/11/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Anselmo Orli Schlindwein e de Ana Maria Barrios Schlindwein. A pretendente: 
PRISCILA GIL DE OLIVEIRA, solteira, nutricionista, natural de São Paulo - SP, nascida em 
23/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wilson Gil de Oliveira 
Filho e de Bernadette Cesar Trindade Gil de Oliveira.

O pretendente: LEANDRO GUIDI SALTINI, solteiro, publicitário, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 17/06/1985, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Ricardo Saltini 
e de Ana Lucia Guidi Saltini. A pretendente: KARINA IANZINI PINHEIRO, solteira, fi siote-
rapeuta, natural de São Paulo - SP, nascida em 02/02/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Olivério Pinheiro Neto e de Regina Aparecida Ianzini Pinheiro.

O pretendente: MARCIO MOREIRA ALVES, solteiro, vendedor, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 21/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sidney 
Moreira Alves e de Deize Assen Alves. A pretendente: JULIANA AURICHIO GIULIANI, 
solteira, assistente comercial, natural de São Paulo - SP, nascida em 30/10/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Giuliani e de Cleusa Auricchio Giuliani.

O pretendente: JOSÉ LUIZ GASPARINI JUNIOR, solteiro, enfermeiro, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 24/12/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Luiz Gasparini e de Maria Salete Barbosa da Silva Gasparini. A pretendente: VANESSA 
DA SILVA ALVES, solteira, enfermeira, natural de Condeúba - BA, nascida em 17/11/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Baleeiro Alves e de Maria 
Laura Pereira da Silva Alves.

O pretendente: LUAN BRUNO CAMPOS, solteiro, servente, natural de Bom Jesus da 
Lapa - BA, nascido em 28/08/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Ilvaci Rosa Campos. A pretendente: MILENA RODRIGUES DE SOUZA, solteira, do lar, 
natural de Bom Jesus da Lapa - BA, nascida em 19/07/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Duque de Souza e de Luzinete Rodrigues de Souza.

O pretendente: PAULO EVARISTO VIDEIRA DE LIMA, divorciado, assessor juridico, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 08/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Maria de Lima e de Irene Videira de Lima. A pretendente: REGIANE DE OLI-
VEIRA MELO, solteira, supervisora de operações, natural de São Paulo - SP, nascida em 
31/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Reginaldo dos Santos 
Melo e de Eunice Gonçalves de Oliveira Melo.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Marcello Mastroianni e Anita Ekberg em ‘La dolce vita’.

No entanto, o artista “não 
gostava que o chamas-
sem assim e fez tudo o 

possível para que esquecessem 
essa imagem”, afi rmou o es-
pecialista em cinema italiano 
Jean Gili.

Durante a coletiva de im-
prensa em Roma “Marcello 
Mastroianni, 20 Anos Depois”, 
o crítico, que publicou um 
livo de imagens do artista em 
outubro do ano passado, disse 
que é difícil explicar qual era o 
segredo do ator para ter reali-
zado tão bem seu trabalho até 
sua morte, que se deu em 1996, 
ressaltando que “Marcelo era 
Marcelo, bastava que estivesse 
presente para assumir qualquer 
papel”.

Segundo Gili, a formação 
teatral de Mastroianni o aju-
dou muito “quando estava 
fi lmando ‘Henrique IV’ de Luigi 
Pirandello”, por exemplo. “O 
diretor Marco Bellocchio esta-
va preocupado por uma cena 
na qual o ator deveria recitar 
um comprido monólogo sem 
interrupções, mas ele o fez de 
imediato e sem difi culdade, o 
deixando estupefato. Com a 

Mastroianni não queria 
ser símbolo sexual

O ator italiano Marcello Mastroianni ganhou a fama de grande amante e até de símbolo sexual com 
sua atuação no clássico “A Doce Vida”, do cineasta Federico Fellini, no qual contracenou com a bela 
Ingrid Bergman

estava muito contente porque 
os camponeses lhe traziam 
todos os dias um bom azeite 
para levar para Roma”.

Mastroianni tinha “um verda-
deiro interesse pelas pessoas” 
e nem no seu último longa, que 
fez antes de falecer, a “Viagem 
ao Princípio do Mundo”, quando 
já estava doente, quis usar um 
dublê para as cenas mais agi-
tadas e fi cou junto dos outros 
atores até o fi m das fi lmagens. 
No entanto, Gili apontou que 
o único defeito do ator é que 
ele tinha uma “obsessão pelo 
telefone”. 

Sobre o assunto, a atriz Lau-
rentina Guidotti, que trabalhou 
com o italiano e com Giulietta 
Masina em “Ginger e Fred”, 
contou que “era incrível, ele 
era amigo de todos, desde os 
colegas atores até a fi gurinista”. 
Além disso, o crítico disse que 
quer pedir à prefeita de Paris, 
Anne Hidalgo, que coloque 
uma placa na casa na Rue de 
Seine onde Mastroianni viveu 
uma boa parte da sua vida e 
onde morreu. “Parece-me uma 
devida homenagem”, disse Gili 
(ANSA).

mesma facilidade ele recitava 
o francês”, disse o crítico.

Já o presidente do comitê 
parisiense da sociedade Dante 
Alighieri, Michele Canonica, 
que conhecia o italiano, afi rmou 
que Mastroianni “continuou 
atuando poucos meses antes 
da sua morte, inclusive quando 
sofria muito”. “Tinha uma pro-
funda dedicação e um grande 
respeito pelo público”, explicou 
Canonica. Para o presidente 
da associação, o ator era “um 

homem extremamente simpá-
tico e comunicativo, não era 
soberbo e se podia falar sobre 
tudo com ele”.

Sobre isso, Gili comentou 
sobre a amizade de Mastroianni 
com cineastas como Fellini, Elio 
Petri e Ettore Scola. “Ettore 
é o diretor com o qual ele [o 
ator] mais fez fi lmes, nove, e 
entre eles havia uma relações 
de iguais”, afi rmou o crítico, que 
relembrou a gravação do fi lme 
“Splendor”, na qual “Marcello 
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Considerado o maior os-
sário da Europa, o Cemitério 
delle Fontanelle, em Nápoles, 
oferece um dos passeios mais 
curiosos e “macabros” da 
Itália. Imerso no frio úmido 
dos subterrâneos da cidade, o 
depósito abriga mais de 8 mil 
restos mortais, entre crânios, 
tíbias e outras partes do corpo. 
As ossadas são de vítimas das 
epidemias de peste, em 1652, 
e de cólera, em 1836. 

Entre os crânios mais vene-
rados pelos turistas está o da 
“Concetta”, que é procurado 
por mulheres que querem ter 
fi lhos, e o do “Capitão”, por 
aquelas que desejam se casar. 
O tour “macabro” guiado dura 

menos de uma hora e, durante 
a visita, a trilha sonora fi ca por 
conta das notas musicais do 
saxofonista Marco Zurzolo, o 
que costuma aumentar a sensa-
ção de medo nas pessoas. 

O som do instrumento, quase 
rouco, faz referência às lamen-
tações de mulheres que prega-
vam pelas “almas abandona-
das”, mortos sem identifi cação 
adotados pela população. A 
entrada no cemitério é gratuita, 
e o local fi ca aberto todos os 
dias da semana, das 10h às 17h. 
No entanto, a administração do 
ossário recomenda aos turistas 
uma visita guiada, que costuma 
ocorrer aos domingos, às 10h00 
(ANSA).

Nápoles oferece passeio 
‘macabro’ a turistas

Julia Janßen

Cimitero delle Fontanelle.

Voltar à escola e reencontrar 
os amigos é um momento 
especial. E registrar tudo em 
selfi es com a galera torna-se 
obrigatório. No entanto, a 
dermatologista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vascon-
celos, Marcia Grieco, chama 
atenção para o ato, aparente-
mente inocente, não se tornar 
um meio de contaminação de 
piolho e escabiose entre os 
alunos.

Para a especialista, essa 
aproximação da cabeça faci-
lita a transmissão do piolho, 
que apesar de não pular, têm 
a incrível capacidade de se transferir de 
uma cabeça para outra, quando muito 
próximas, ou em longos abraços e até 
mesmo dividindo acessórios como pente 
de cabelo, faixas, tiaras e boné. E o mesmo 
vale para a escabiose, que é transmitida 
pelo contato entre peles ou compartilha-
mento de objetos pessoais como lençol e 
toalhas de banho.

O piolho tem a capacidade de se fi xar 
fi rmemente ao cabelo mesmo quando 
submersos na água. “Até mesmo as 
crianças que se banham regularmente são 
vulneráveis a este problema, mas a falta 
de higiene adequada aumenta a proba-
bilidade de contágio”. A dermatologista 
ressalta ainda que o parasita é resistente 
até a água da piscina com cloro.

Apesar de ser uma dor de cabeça entre 
os pais e professores a médica ressalta que 

Selfi e entre amigos pode aumentar
a transmissão de piolho e escabiose

escabiose pode ocorrer em 
qualquer faixa etária indepen-
dente do sexo e raça e tem 
maior prevalência quando os 
hábitos de higiene não são 
adequados. “Acomete prin-
cipalmente os punhos, entre 
os dedos, mamilos, axilas, 
abdômen, nádegas e genitália. 
Já nas crianças, as palmas das 
mãos e plantas dos pés podem 
ser atingidas”.

Neste caso, o cuidado com 
os objetos pessoais também se 
faz necessário, já que o ácaro 
é transmitido pela fêmea já 
fecundada. “A fêmea penetra 

na pele e faz túneis durante a noite levando 
de 15 a 30 dias para depositar cerca de 50 
ovos e depois morre”, explica.

A escabiose também tem um tratamento 
simples através de loções e xampus espe-
cífi cos. Atualmente também são indicados 
comprimidos (que atuam matando o ácaro 
causador da doença, assim como, as suas 
larvas e ovos) em crianças, a partir de 15 
kg, e adultos. “Em bebês e grávidas essa 
alternativa não pode ser usada, mas pode 
ser prescrito pasta d’água com enxofre”.

Apesar dos cuidados citados pela es-
pecialista, Márcia Grieco não descarta a 
ida ao especialista para avaliação prévia. 
“É importante ter um diagnóstico preciso 
para um tratamento adequado, efi ciente 
e sem riscos para o paciente”.

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

o tratamento é simples, através de loções 
ou comprimidos a base de revectina, me-
dicamento que atua contra várias espécies 
de parasitas e tem a função de paralisar a 
musculatura dos parasitas, ocasionando 
sua morte.

Outra doença que preocupa os pais 
durante esse retorno às aulas e também 
acontece através do contato direto entre 
pessoas e compartilhamento de objetos 
pessoais é a escabiose, popularmente 
conhecida como sarna. Assim como o 
piolho, a coceira é o principal sintoma da 
doença, além do aparecimento de bolinhas 
vermelhas no corpo e até bolhas d’água. 
O desconforto e forte coceira pode levar 
o paciente a produzir várias escoriações e 
consequentemente infecção secundaria.

Márcia Grieco sugere atenção especial 
dos pais não apenas nas crianças, pois a 
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Você é um daqueles que acha que o vidro 
impresso é pouco resistente, não pode sofrer 
determinados tratamentos ou mesmo que é difícil 
de limpar? Então você também está sendo levado 
pelos mitos a respeito do produto. 

É normal que a pouca informação leve ao 
surgimento de algumas ideias equivocadas. 
Para pôr um ponto fi nal nesses equívocos, pre-
paramos um material com dados fundamentais 
a respeito do vidro impresso que todos deve-
riam saber antes de formular os seus próprios 
conceitos. 
 1. Resistência - Não é porque o vidro impres-

so é mais bonito que acaba sendo frágil. 
Na verdade, o produto tem exatamente 
a mesma resistência do vidro liso (fl oat). 
Afi nal de contas, a fabricação dos dois 
modelos é idêntica. O que os diferencia 
é o processo de impressão em que são 
aplicadas as texturas tão características 
do vidro impresso. 

 2. Benefi ciamento - Têmpera, serigrafi a, 
pintura a frio, laminação, espelhação, 
aplicação de películas, curvação. Todos 
os processos de benefi ciamento aplicados 
ao vidro fl oat são perfeitamente utilizáveis 
no impresso também. Por isso mesmo o 
produto se notabiliza por uma incrível 
versatilidade: além de bonito, acaba se 
tornando apto a ser utilizado em uma 
infi nidade de aplicações. 

 3. Sustentável - O vidro é um material que 
pode ser reciclado infi nitas vezes. Exem-
plifi cando: com 1 kg de cacos é possível 
produzir a mesma pesagem em vidro novo. 
Portanto, optar pelo vidro signifi ca contri-
buir diretamente com o meio ambiente. 

Cinco coisas que você deveria 
saber sobre o vidro impresso

 4. Decorativos - As diferentes texturas 
são a marca registrada do vidro impresso. 
Essa característica torna o produto uma 
excelente solução para a decoração de 
qualquer ambiente. Tampos de mesas, 
portas de armários, estantes, divisórias 
e até boxes de banheiro se tornam uma 
peça de decoração, dando um ar mais 
moderno aos projetos, tudo somado com 
a possibilidade de permitir a entrada de 
luz natural sem a perda da privacida-
de. 

 5. Limpeza - Quem disse que as texturas 
vieram para complicar a vida de quem 
tem que limpar os vidros impressos? O 
material pode ser higienizado utilizando 
os produtos de limpeza convencionais, 
tornando todo o processo de higieniza-
ção tão prático e fácil quanto o do vidro 
fl oat. 

Fonte: Saint Gobain Glass.

D
iv

ul
ga

çã
o

IGP-10 cai 0,74 
ponto percentual 

em fevereiro 
A infl ação medida pelo Índice 

Geral de Preços–10 (IGP-10) 
registrou desaceleração de 
janeiro para fevereiro, recu-
ando 0,74 ponto percentual 
e fechando o mês em 0,14%, 
depois de registrar alta, em 
janeiro, de 0,88% frente a 
dezembro do ano passado. Em 
fevereiro de 2016, a variação foi 
de 1,55%. Os dados relativos 
ao IGP-10 foram divulgados 
ontem (15), pelo Ibre da FGV. 
Com o resultado de fevereiro, 
a taxa acumulada nos dois pri-
meiros meses do ano fi cou em 
1,02%; enquanto a acumulada 
nos últimos 12 meses registrou 
alta de 5,67%.

O IGP-10 é calculado com 
base nos preços coletados 
entre os dias 11 do mês ante-
rior e 10 do mês de referência. 
O resultado de fevereiro foi 
infl uenciado pelo Índice de 
Preços ao Produtor Amplo 
(IPA), que tem peso de 60% na 
composição do índice e fechou 
o mês com defl ação. O Índice 
de Preços ao Consumidor 
(IPC), que tem peso de 30%, 
fi cou estável entre um mês e 
outro. Já o Índice Nacional do 
Custo da Construção (INCC), 
que tem peso de 10% na 
composição do IGP, registrou 
pequena variação (ABr).


