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“Há três tipos de 
governo: o que faz 
acontecer, o que 
assiste acontecer e 
o que nem sabe o 
que acontece”.
George Santayana (1863/1952)
Escritor espanhol 

Vale: seleção de novo 
presidente terá apoio de

head hunter internacional
Rio - Uma empresa internacional de seleção de 

executivos (head hunter) será contratada para 
auxiliar na escolha de um sucessor para o cargo de 
presidente da Vale, informou em nota o conselho de 

administrador da mineradora na última sexta-feira 
(24). Além disso, destacou, a defi nição do nome 
será em linha com as atuais regras de governança 
corporativa e ocorrerá em reunião do conselho de 
administração.

A nota, assinada pelo presidente do conselho 
de administração da companhia, Gueitiro Matsuo 
Genso, lembra que a gestão de Murilo Ferreira foi 
marcada pelo reposicionamento da Vale como uma 

empresa mais enxuta, de baixo custo e com pro-
cessos mais simples e efi cientes. "Murilo enfrentou 
muitas difi culdades econômicas, conduzindo a Vale 
com fi rmeza para retomar a liderança do mercado 
de mineração", ressaltou (AE).

Embora esteja mais 
preocupado em pagar 
as dívidas e pouco con-

fi ante de que a situação fi nan-
ceira particular vá melhorar 
em breve, o consumidor está 
pouco a pouco recuperando 
o otimismo em relação à 
economia brasileira. É o que 
aponta o Índice Nacional de 
Expectativa do Consumidor 
(Inec), divulgado na última 
sexta-feira (24), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI).

No geral, o Inec melhorou 
0,6% em fevereiro em compa-
ração a janeiro, passando de 

     

Mesmo preocupado com 
dívidas, consumidor está 
mais otimista com economia

103,8 pontos para 104,4 pontos. 
É uma marca ainda inferior à 
média histórica de 108,7 pontos, 
mas que mantém a tendência 
a uma elevação gradual. Em 
dezembro de 2016, o índice 
alcançou 100,3 pontos. Já se 
comparado a fevereiro de 2016, 
o resultado foi 5,8% melhor.

Já os indicadores de endi-
vidamento, renda própria e 
situação fi nanceira caíram em 
relação a janeiro. “Isso indi-
ca que, apesar do otimismo 
em relação aos preços e ao 
emprego, os brasileiros estão 
mais endividados e pouco 
confi antes de que sua renda 

e sua situação fi nanceira irão 
melhorar no futuro próximo”, 
destaca a CNI.

Quanto maior o índice, maior 
o percentual de respostas posi-
tivas, ou seja, maior o percen-
tual de pessoas que apostam em 
queda da infl ação e do nível de 
desemprego, aumento da renda 
pessoal e das compras de bens 
de maior valor, com melhora da 
situação fi nanceira das famílias 
ou menor endividamento.

Metade dos itens que com-
põem o INEC teve crescimen-
to em fevereiro: compras de 
bens de maior valor (3,6%), 
infl ação (3,0%) e desemprego 

Pesquisadores do Ibope ouviram 2002 entrevistados em 143 cidades,

entre 16 e 20 de fevereiro.

(2,2%). Na comparação anual, 
a alta da expectativa em re-
lação à redução da infl ação é 

de 16%, patamar 4,8% acima 
da média histórica. 

Pesquisadores do Ibope ou-

viram 2002 entrevistados em 
143 cidades, entre 16 e 20 de 
fevereiro (ABr).

A queda da inflação e a 
redução das taxas de juros vêm 
dando novo ânimo às empresas 
ligadas ao setor de serviços. O 
Índice de Confi ança de Serviços 
(ICS) subiu 0,5 ponto em fever-
eiro, chegando a 80,9 pontos, 
e retornando ao patamar do 
início de 2015. Os dados foram 
divulgados na sexta-feira (24), 
pelo Ibre da FGV, e indicam que 
em fevereiro houve alta da con-
fi ança em sete das 13 principais 
atividades pesquisadas.

A elevação da confi ança do 
setor foi puxada pelo Índice 
de Expectativa, que subiu 1,9 
ponto, para 88,5 pontos, o 
maior nível desde outubro de 
2014. Já o Índice de Situação 
Atual (ISA-S) caiu 0,8 ponto, 
para 73,5 pontos, após subir 
4,7 pontos em janeiro. Entre 
os indicadores integrantes do 
índice, o destaque positivo foi 
o de demanda prevista, que 
variou 3,3 pontos, para 86,4 
pontos. 

Em nota, o consultor da FGV 
Silvio Sales confi rma a melhora 
no ânimo das empresas de 
serviços no início deste ano. “A 
consistente queda da infl ação 
e o início do ciclo de redução 
da taxa básica de juros, as-
sociados às perspectivas de 
implementação de reformas 

Fipe projeta a 
primeira defl ação

São Paulo - O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) deve fechar 
fevereiro com defl ação de 0,05%, 
que é a mesma taxa apurada na 
terceira quadrissemana do mês. 
A previsão foi divulgada na sexta-
feira (24), pelo coordenador do 
IPC da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
André Chagas. Caso a projeção 
seja confi rmada, será a primeira 
defl ação para fevereiro desde 
2012, quando houve declínio de 
0,07%. 

“Não só os alimentos estão 
caindo, mas artigos de lim-
peza e higiene (-0,42%) e itens 
eletroeletrônicos (-0,88%), 
além de produtos alimentícios 
industrializados (-0,36%). Isso 
deve continuar pelo menos 
até o fi m do mês”, estima. A 
expectativa de Chagas é que 
os grupos Alimentação, Trans-
portes e Despesas Pessoais 
encerrem fevereiro com defl a-
ção de 0,60%, 0,16% e 0,05%, 
respectivamente. Na terceira 
quadrissemana, quando o IPC 
recuou 0,05%, houve queda 
quase generalizada dos seg-
mentos alimentícios (AE).

A água será a causa de uma 
terceira guerra mundial? Essa 
foi a pergunta feita pelo papa 
Francisco na sexta-feira (24), 
durante evento no Vaticano 
que discutia o recurso hídrico 
como algo imprescindível para 
os homens e como um direito 
humano, que deve ser bem 
redistribuído e bem tratado.

“Penso se não estamos a 
caminho para a grande guerra 
mundial pela água”, indagou 
o papa na Casina Pio IV no 
seminário “O Direito Humano 
à Água: Um Estudo Interdisci-
plinar sobre o Papel Central das 
Políticas Públicas na Gestão da 
Água e dos Serviços Ambien-
tais”, promovido pela Pontifícia 
Academia de Ciências. 

“As cifras divulgadas pelas 
Nações Unidas não podem 
nos deixar indiferentes: todos 
os dias, mil crianças morrem 
devido a doenças ligadas à 
água e a água contaminada é 
consumida todos os dias por 
milhares de pessoas. Deve-se 
parar e inverter essa situação. 
Por sorte, [isso] não é impossí-
vel, mas é urgente”, ressaltou 
Francisco. 

Durante o encontro, o Papa 
relembrou que o recurso é um 

O papa relembrou que a água 

é um “direito humano”.

O rendimento nominal men-
sal domiciliar per capita da 
população brasileira em 2016 
foi R$ 1,226 mil, na média do 
país. No ano passado, este 
rendimento foi R$ 1,113 mil. 
Calculado com base nas infor-
mações da Pnad Contínua, os 
números foram encaminhados 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) e servem como parâme-
tro para o rateio do Fundo de 
Participação dos Estados.

Dentre as 27 unidades da 
federação em apenas 12 o 
rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita da popu-
lação ultrapassa os mil reais. 
Mais uma vez, o maior rendi-
mento per capita foi registrado 
no DF, onde o valor chegou a 
R$ 2,351 mil e o menor foi no 
Maranhão onde o valor pago foi 
R$ 575. Em 2015, as mesmas 
12 unidades da federação apre-
sentaram rendimento nominal 
mensal per capita superior a mil 
reais como em 2016. Também 
em 2015, o maior rendimento 
nominal pago foi verifi cado no 
DF (R$ 2,254 mil) e o menor 
no Maranhão (R$ 509).

Depois do DF, os maiores 
valores relativos à renda per 
capita do brasileiro foram pagos 
nos estados de São Paulo, com 
rendimento nominal mensal per 

O maior rendimento é no 

Distrito Federal, R$ 2,351 mil; e 

o menor, no Maranhão, R$ 575.

No domingo de carnaval (26), seis transatlân-
ticos chegaram ao Pier Mauá para curtir o 
carnaval da cidade maravilhosa. Com o navio 
Regatta, que ancorou na sexta-feira (24), 
fi cando até terça-feira (28), são sete navios 
ancorados simultaneamente resultando em 
uma movimentação de aproximadamente 35 
mil turistas, entre passageiros e tripulantes, 

que desfrutam do carnaval do Rio. 
Dentre as embarcações, os navios MSC Pre-

ziosa, Sovereign, MSC Orchestra, Silver Spirit, 
Veendam e Celebrity Infi nity. O navio MSC 
Preziosa é o maior. Com capacidade para 4.345 
passageiros, depois de sair de Santos e passar 
pelo Rio o cruzeiro seguiu viagem com destino 
a Salvador.

Superávit público 
O setor público consolidado regis-

trou um superávit nominal de R$ 299 
milhões em janeiro. Foi o primeiro 
resultado nominal positivo desde 
outubro do ano passado, quando 
as receitas tiveram o reforço da 
repatriação de recursos do exterior. 
Em dezembro, o resultado nominal 
havia sido defi citário em R$ 105,237 
bilhões e, em janeiro de 2016, defi ci-
tário em R$ 28,305 bilhões.

São Paulo - Em vídeo postado 
na manhã da última sexta-feira 
(24), em sua página ofi cial no 
Facebook, o presidente da 
República, Michel Temer, diz 
que seu governo conseguiu 
controlar a infl ação e vencer a 
recessão, portanto, o momento 
é de crescimento e de retomada 
da confi ança por parte dos 
investidores. 

“Há anos que a inflação 
não se reduz aos porcentuais 
de janeiro e fevereiro. O 
signifi cado é a restauração 
e confi ança da credibilidade 
no País, não é sem razão que 
os investimentos começam a 
aumentar”, reiterou, desta-
cando que agora “o Brasil tem 
rumo”. No post, é destacado 
que “com coragem, em pouco 
mais de nove meses, foram co-
locadas em prática reformas e 
medidas fundamentais, como 
o teto dos gastos públicos, a 
liberação das contas inativas 
do FGTS e o envio da reforma 
da Previdência ao Congresso 
Nacional”. 

Presidente da República, 

Michel Temer.

Marcelo Camargo/ABr
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Sete transatlânticos ancorados 
para o carnaval do Rio

Temer: confi ança e 
credibilidade começam 

a ser restauradas

O vídeo de Temer exaltando 
os feitos econômicos de sua 
administração é divulgado no 
dia em que o governo se vê às 
voltas com mais um incêndio 
político para apagar, após as 
declarações do advogado José 
Yunes, que confi rmou ter re-
cebido um pacote do doleiro 
Lúcio Funaro, a pedido do hoje 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, um mês antes da 
eleição presidencial de 2014 que 
reelegeu a chapa Dilma Rousseff 
e Michel Temer (AE).

Papa sugere que água pode 
causar 3ª Guerra Mundial

“direito humano” e quando ele 
é negado, quando um grupo ou 
um Estado nega esse direito, a 
coisa “atinge todo mundo, e a 
casa comum sofre muito”. 

Por isso, a solução para o pro-
blema, de acordo com o argenti-
no, é dar à água “a centralidade 
na política pública”. Segundo 
Francisco, o seminário “enfrenta 
a problemática do direito hu-
mano à água e a exigência de 
políticas públicas para enfrentar 
esta realidade” (ANSA).

Melhora a confi ança 
no setor de serviços

que abram caminho para o 
ajuste das contas públicas, 
devem estar atuando para a 
contínua melhora na percepção 
empresarial sobre o rumo dos 
negócios”. 

Segundo Sales, o indicador 
continua “bastante apoiado 
nas expectativas, reforçando 
a ideia de uma transição lenta 
para uma fase de retomada do 
crescimento da atividade real 
do setor”. Na sondagem de 
fevereiro, o indicador de em-
prego previsto subiu 0,6 ponto, 
alcançando 93,7 pontos.

Entre as 1.897 empresas 
consultadas entre os dias 1º e 
22 deste mês, 12,4% planejam 
contratar nos próximos três 
meses (ABr).

Retomada do crescimento da 

atividade real do setor.

Rendimento domiciliar per 
capita foi R$ 1,226 mil

capita de R$ 1,723; Rio Grande 
do Sul (R$ 1,554), Santa Cata-
rina (R$ 1,458), Rio de Janeiro 
(R$ 1,429 mil) e o Paraná (R$ 
1,398). Os rendimentos domi-
ciliares são obtidos pela soma 
dos rendimentos do trabalho 
e de outras fontes recebidos 
por cada morador no mês de 
referência da pesquisa. 

O rendimento domiciliar per 
capita é a divisão dos rendimen-
tos domiciliares pelo total dos 
moradores. Estes rendimen-
tos são calculados para cada 
unidade da federação e para o 
Brasil, considerando sempre os 
valores expandidos pelo peso 
anual da pesquisa (ABr).



OPINIÃO
Para onde vão os

empregos neste mundo
de novas tecnologias?

A tecnologia 

tem modifi cado 

drasticamente o 

mercado de trabalho

Segundo relatório publica-
do pelo Fórum Econômi-
co Mundial, a economia 

mundial sentirá os efeitos da 
chamada “Quarta Revolução 
Industrial”, que promete ser 
muito mais rápida, abrangente 
e impactante que as anteriores. 
São muitas as novidades: com-
putação em nuvem, Internet 
das Coisas, Big Data, robótica, 
inteligência artifi cial, impres-
são em 3D, biotecnologia...

O Fórum projeta que, até 
2020, essas tecnologias vão 
eliminar 5,1 milhões de vagas 
em 15 países e regiões que 
respondem por dois terços 
da força mundial de trabalho, 
incluindo o Brasil. Muitos 
estudos sugerem que, histori-
camente, a inovação cria mais 
empregos do que destrói, já 
que as ocupações extintas são 
substituídas por outras, ligadas 
a novos mercados, lembro-me 
de ter lido Joseph Schumpeter 
na faculdade e seu conceito 
de destruição criativa. No 
entanto, como os avanços 
atuais ocorrem num ritmo sem 
precedentes, a transição pode 
ser mais traumática.

A extinção e o surgimento 
de novas carreiras têm levado 
os jovens a refl etirem bastante 
na hora em que vão escolher 
suas profi ssões. Por conta das 
alterações do mercado e das 
demandas que cada profi ssão 
institui a cada período histó-
rico, os profi ssionais devem 
estar sempre buscando conhe-
cimentos novos e se atualizan-
do, de modo a fi carem bastante 
antenados com as notícias de 
sua especialidade ou área de 
formação.

O mercado de trabalho atual 
exige algumas características 
comportamentais importantes 
para que os profi ssionais pos-
sam se adaptar à nova realida-
de. Dentre elas, podemos citar: 
conhecimento do negócio, 
fl exibilidade para lidar com 
mudanças, saber trabalhar 
em equipe e principalmente 
ter disposição para aprender 
e se reciclar de forma muito 
rápida.

Também é necessário ter 
uma visão geral de tudo que 
o cerca. Ou seja, ter noções 

de administração, economia, 
recursos humanos, comunica-
ção, fi nanças e todas as áreas 
ligadas direta ou indiretamente 
ao negócio. Além disso, como a 
tecnologia é peça fundamental 
nos dias atuais, é preciso bus-
car estar sempre inteirado a 
ela. Todas essas mudanças de-
vem ser absorvidas por todos 
que almejam obter sucesso no 
novo cenário.

Quem diria 15 anos atrás 
que telefones iriam competir 
e tomar o mercado das máqui-
nas fotográfi cas? Que grandes 
emissoras de TV sofreriam 
com a concorrência de sites 
que transmitem vídeos feitos 
pelos próprios indivíduos e 
com redes sociais? 

Equipamentos que eram 
fabricados por empresas que 
não competiam no mesmo 
mercado, se tornaram concor-
rentes diretos, os mercados se 
fundiram, hoje a concorrência 
está em todo lugar para as 
empresas, o mesmo vale para 
as profi ssões, a sua pode estar 
sendo ameaçada neste instan-
te, por alguém que você nem 
esteja vendo, o que você não 
vê, não quer dizer que não 
exista!

Bem-vindo, não mais a era 
de mudança, mas a mudança 
de era, talvez Darwin já sabia 
de tudo isso lá atrás quando 
disse que as espécies vivas que 
sobrevivem não são as mais for-
tes nem as mais inteligentes; 
são aquelas que conseguem se 
adaptar e se ajustar às contí-
nuas demandas e desafi os do 
meio ambiente.

Resumindo: estamos aqui 
falando de CRISE, crise do 
emprego, mas o que seria isso? 
Bom, minha defi nição de crise 
é: momento que precede a 
evolução. Então é algo bom? 
Pois evolução é sempre bom! 
Será? Evolução: movimento 
ou deslocamento gradual e 
progressivo em determinada 
direção. Direção pode ser para 
cima ou para baixo, para o bem 
ou para o mal, em que direção 
estamos indo? 

Não sei, mas deixo uma per-
gunta a você leitor: seja para 
qual for a direção você está 
preparado?

(*) - É coach, consultor de carreira, 
autor de ‘O inédito viável’;  ‘Gestão 

de Pessoas: refl exões e fi losofi a 
prática sobre liderança’; e ‘Finanças 

Pessoais: dinheiro caro, fi losofi a 
barata. É diretor de Liderança e 

Gestão de Pessoas da ANEFAC.

Emerson Weslei Dias (*)
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A liminar que impedia a pre-
feitura de São Paulo de apagar 
os grafi tes feitos nos muros da 
cidade sem prévia autorização 
do Conpresp foi derrubada 
pela Justiça. De acordo com 
a decisão da desembargadora 
Maria Olívia Alves, o pedido 
feito por moradores da cidade 
é genérico e parece impedir a 
prefeitura de cuidar das áreas 
e dos prédios públicos.

Segundo a magistrada, a 
remoção de alguns murais de 
grafi te, ocorrida em São Paulo, 
foi devidamente justificada 
pelo esgotamento temporal 
da autorização conferida pela 
Comissão de Proteção à Pai-
sagem Urbana (CPPU) e pelo 
fato de que os murais já estavam 
degradados por pichações ou 
desgastados pela emissão de 
gases pelos veículos.

“Há política de fomento à arte 
de rua no âmbito municipal e 

Grafi tes na Avenida 23 de Maio.

A taxa de desocupados continua em alta e 
fechou o trimestre encerrado em janeiro em 
12,6%, um crescimento de 0,8 ponto percentual 
em relação ao período de agosto a outubro do 
ano passado, quando estava em 11,8%. Com a 
alta do último trimestre, o país passou a con-
tabilizar 12,9 milhões de desempregados. Os 
dados, divulgados na última sexta-feira (24) 
pelo IBGE, fazem parte da Pnad Contínua. 

Esta é a maior taxa de desemprego da série 

iniciada em 2012 e também o maior número de 
desempregados da história. Com a alta do último 
trimestre, a população desocupada cresceu 7,3% 
(o equivalente a mais 879 mil pessoas) em relação 
ao trimestre de agosto a outubro de 2016. Quando 
comparada ao mesmo trimestre do ano passado, 
a alta do desemprego no trimestre encerrado em 
janeiro chegou a 34,3%, o equivalente a mais 3,3 
milhões de pessoas desocupadas.

Na comparação com o mesmo trimestre móvel 

encerrado em janeiro do ano passado, quando o 
desemprego estava em 9,5%, a taxa cresceu 3,1 
ponto percentual. Em relação à população ocupa-
da, atualmente de 89,9 milhões de pessoas, houve 
estabilidade em relação ao trimestre de agosto a 
outubro de 2016. Em relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior, quando o total de ocupados era 
de 91,6 milhões de pessoas, foi registrado declínio 
de 1,9% na taxa de desocupação – ou menos 1,7 
milhão de pessoas empregadas (ABr).

De acordo com o ba-
lanço, em 2016 foram 
rastreados 1,2 milhão 

de toneladas de FLV ante 1 
milhão em 2015. Os dados 
mostram também que no ano 
passado o programa de moni-
toramento registrou um índice 
de conformidade de 73%, o 
que indica melhora em relação 
a 2015, quando essa taxa foi 
de 66%. As inconformidades 
estão relacionadas ao Limite 
Máximo de Resíduos (LMR), 
ingredientes Não Autorizados 
(NA), à combinação dos dois 
e aos ingredientes proibidos. 
De acordo com o balanço, 3% 
dos resultados de 2016 estão 
acima do LMR.

O monitoramento tem abran-
gência nacional e conta com 
a participação de 44 varejos, 
o que representa 20,5% das 
vendas totais de frutas, legu-
mes e verduras no Brasil. São 
monitorados constantemente 
81 produtos. Os 81 produtos 

O rastreamento permite que consumidor saiba

a origem do produto.

O ministro Marco Aurélio 
Mello, do STF, concedeu uma 
decisão liminar (provisória) 
para que o goleiro Bruno Fer-
nandes, preso quando jogava 
pelo Flamengo, seja libertado. 
Na decisão, divulgada na sexta-
feira (24), Marco Aurélio des-
tacou que Bruno encontra-se 
preso há 6 anos e 7 meses sem 
que tenha sido condenado em 
segunda instância, motivo pelo 
qual deve ser solto para que 
recorra em liberdade.

“Nada, absolutamente 
nada, justifica tal fato. A 
complexidade do processo 
pode conduzir ao atraso na 
apreciação da apelação, mas 
jamais à projeção, no tempo, 
de custódia que se tem com 
a natureza de provisória”, 
escreveu o ministro do STF. 
O goleiro já havia tido um 
pedido de habeas corpus ne-
gado no STJ. Bruno foi preso 
preventivamente em agosto 
de 2010, após um inquérito 
policial apontá-lo como prin-
cipal suspeito de ter matado 
a ex-namorada Eliza Samudio, 
com quem teve um fi lho. Ela 
desapareceu em 2010, aos 25 
anos, e foi considerada morta 
pela Justiça. Seu corpo nunca 
foi encontrado.

Goleiro Bruno Fernandes encontrava-se preso

há 6 anos e 7 meses.

Xenofobia: 
indiano é 
morto em 
bar dos 

EUA 
Um engenheiro indiano 

foi morto e outras duas 
pessoas ficaram feridas 
em um tiroteio em um bar 
na cidade de Kansas, nos 
Estados Unidos, após um 
ex-soldado da Marinha 
usar frases xenófobas 
contra os imigrantes. “Saia 
do meu país”, gritou Adam 
Purinton, de 51 anos, antes 
de disparar mais de nove ti-
ros contra Srinivas Kuchi-
bhotla. O atirador foi preso 
acusado de assassinato e 
tentativa de homicídio. O 
indiano, de 32 anos, che-
gou a ser socorrido, mas 
morreu no hospital. 

De acordo com o barman 
do local, a vítima tinha 
costume de frequentar o 
bar, uma ou duas vezes por 
semana. Seus dois amigos 
continuam internados. O 
proprietário do bar disse 
que antes de disparar, 
Purinton gritou insultos 
racistas enquanto os clien-
tes assistiam um jogo de 
basquete na televisão. As 
autoridades não confirma-
ram a natureza do ódio. No 
entanto, afirmaram que o 
“FBI está cooperando na 
investigação”.

“Foi um crime hediondo 
e nós queremos uma inves-
tigação precisa para con-
firmar todas as suspeitas, 
porque somos as vítimas 
deste crime e queremos 
que a comunidade saiba. 
Queremos ter certeza que 
a pessoa envolvida seja res-
ponsável por suas ações”, 
afirmou o agente do FBI, 
Eric Jackson. Em mensa-
gem no Facebook, o sena-
dor republicano do Kansas, 
Jerry Moran, escreveu que 
está muito chateado com o 
acontecimento.   “Condeno 
veementemente todas as 
formas de violência. Espe-
cialmente se motivada por 
preconceito e xenofobia”, 
disse (ANSA).
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Rastreamento de frutas, legumes 
e verduras aumenta em 2016

O volume de frutas, legumes e verduras (FLV) rastreados ano passado aumentou 23,6% na comparação 
com 2015, segundo dados do Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos (Rama), 
da Associação Brasileira de Supermercados, divulgado durante o evento RAMA 2020 – Tendências e 
Inovações na Cadeia Produtiva de Alimentos, na capital paulista

monitorar todos os processos 
até chegar ao supermercado”. 
Segundo Milan, o próprio 
varejista também pode pro-
videnciar a análise desses 
produtos para identifi car se 
estão dentro dos padrões 
estabelecidos. “Quando estão 
fora, entramos em contato 
com o produtor para que ele 
faça a correção do problema”, 
explicou.

De acordo com o diretor 
da empresa responsável pela 
rastreabilidade dos produtos, 
Giampaolo Buso, entre as metas 
do programa estão a redução 
do desperdício, aumento de 
consumo de frutas, legumes 
e verduras, educação da po-
pulação e padronização dos 
produtos. “Estamos colocando 
isso como desafi o, porque não 
depende de nós mudar tudo isso 
e sim darmos direcionamento. 
O supermercado tem que agir e 
o consumidor tem que exigir”, 
disse (ABr).

monitorados levam em seus 
rótulos um código que permite 
que o consumidor veja toda a 
cadeia de produção até super-
mercado. Com o Rama, os su-
permercados têm acesso a um 
conjunto de informações que 
permite a seleção consciente 
de fornecedores.

Segundo o coordenador do 
programa de monitoramento, 
Marcio Milan, o objetivo é 
levar alimentos seguros ao 
consumidor, com benefícios 
para uma alimentação mais 
saudável. “O processo começa 
no produtor que usa padrões 
de codifi cação para conseguir 

STF manda soltar Bruno, 
ex-goleiro do Flamengo

Em 2013, o Tribunal do Júri 
da Comarca de Contagem (MG) 
condenou o goleiro a 22 anos 
e 3 meses de prisão pelos cri-
mes de homicídio triplamente 
qualifi cado (por motivo torpe, 
com emprego de asfi xia e com 
recurso que difi cultou a defesa 
da vítima), sequestro e oculta-
ção de cadáver. O comparsa de 
Bruno, seu amigo Luiz Henrique 
Romão, conhecido como Ma-
carrão, também foi condenado. 
A decisão do STF não menciona 
o cúmplice.

À época, o caso gerou grande 
comoção social e o júri negou 

a Bruno e Macarrão o direito 
de recorrer em liberdade. 
“O clamor social surge como 
elemento neutro, insufi ciente 
a respaldar a preventiva”, 
escreveu Marco Aurélio na 
decisão em que mandou soltar 
o goleiro. No pedido de ha-
beas corpus ao STF, a defesa 
de Bruno alegou demora de 
mais de três anos para que 
seu caso fosse julgado na 
segunda instância. Ele ainda 
encontra-se detido na peni-
tenciária de Santa Luzia, na 
região metropolitana de Belo 
Horizonte (ABr).

Caiu liminar que impedia a 
prefeitura de apagar grafi tes

tal expressão cultural deve ser 
considerada à luz da paisagem 
urbana, de modo que não pode 
ser analisada tão somente sob 
a perspectiva do artista ou do 
entusiasta”, diz a decisão. 

Para a desembargadora, não 
há dúvida de que as manifesta-

ções artísticas merecem toda 
a proteção por parte do Poder 
Público, mas não se pode per-
der de vista que cabe ao próprio 
Poder Público exercer o poder 
de polícia ambiental e imple-
mentar políticas para zelar pela 
paisagem urbana (ABr).

País tem quase 13 milhões de desempregados
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Entrei na
universidade, e agora?

Depois de muito 

trabalho, a etapa da 

Educação Básica é 

concluída e agora 

surgem novos desafi os

Jovens de 17 e 18 anos 
preparam-se para ingres-
sar na universidade e 

conhecer, de fato, a carreira 
almejada. O primeiro passo é 
comemorar, afi nal, depois de 
uma rotina intensifi cada de 
estudos, nada mais merecido. 
Na sequência, é preciso fi car 
atento à matrícula, às discipli-
nas que devem ser cursadas, 
à carga horária, aos créditos, 
aos horários das aulas, entre 
outros. 

Após a “parte burocrática” 
e as boas-vindas, os alunos 
entram nesse novo mundo, o 
da universidade. O primeiro 
grande desafi o está na mudan-
ça de realidade. A Educação 
Básica é marcada pelo cuidado, 
principalmente da parte orga-
nizacional, do professor, dos 
orientadores, dos coordenado-
res em relação ao aluno. 

E, em um primeiro momento, 
o que pode “assustar” é que 
dentro de uma universidade o 
aluno deve ser autônomo, ad-
ministrar horários, materiais, 
comparecimento em provas; 
ele tem que ter sua própria 
organização. 

Uma dica para melhor se 
adaptar é observar as mudan-
ças e tentar se habituar a esse 
novo jeito de funcionar, crian-
do cronograma por escrito que 
seja fácil de ser visualizado. É 
importante compreender que 
tudo o que foi recebido na 
Educação Básica tem que ser 
transformado em autonomia.

Outro ponto de atenção 
refere-se à idealização do 
curso/carreira. O ideal é que a 
desconstrução da idealização - 
que realmente existe - seja feita 
antes da escolha. Quando o 
aluno está se preparando para 
fazer a escolha profi ssional 
é bom que haja uma aproxi-

mação em relação ao que é a 
universidade e o curso que ele 
está escolhendo. 

Mas como fazer isso? Pes-
quisando, entrando na matriz 
curricular dos cursos de inte-
resse, conhecendo os cursos 
mais a fundo. Outra coisa 
que recomendo é que visite 
a(s) universidade(s) antes do 
vestibular. Vale assistir a uma 
aula, visitar instalações, fazer 
uma vivência no laboratório 
da faculdade e, quando for 
possível, conversar com alunos 
que já estão na universidade, 
com professores, coordena-
dores do curso e também com 
profi ssional no exercício da 
profi ssão, assim, a idealização 
é reduzida. 

Não que ela não exista, mas 
diminui, e aí fi ca mais fácil 
enfrentar as matérias mais 
teóricas dos dois primeiros 
anos. Todas essas dicas são 
dadas no Programa de Orien-
tação Profi ssional que algumas 
escolas de ponta, como o Co-
légio Marista Arquidiocesano, 
possuem. No nosso caso, o 
trabalho começa no 9° ano, 
com uma sensibilização, e con-
tinua mesmo após a conclusão 
da Educação Básica. Existe 
contato posterior ao ingresso 
na universidade. 

Queremos saber o que o alu-
no vai ter de conquista ou não 
conquista para continuarmos 
a manter o vínculo, sempre 
mencionando que cada um 
tem um tempo para escolher. 
Porém, algo é indiscutível: é 
importantíssimo que o adoles-
cente se aproxime da escolha 
profi ssional, da carreira, an-
tes do momento da escolha 
efetiva. Pesquisar antes, na 2ª 
e 3ª séries do Ensino Médio, 
diminuem e muito as chances 
de reescolha (algo que gera 
frustração e mexe na auto-
estima). 

É fato: conscientização e co-
nhecimento evitam evasão.  

(*) - É orientadora profi ssional do 
Colégio Marista Arquidiocesano,

do Grupo Marista.

Cristiane Paccola (*)

A - Dividindo Experiência
Depois de alguns meses, o projeto ‘Lá em casa pra jantar’ volta no dia 
23 de março, uma quinta-feira, com um menu leve de verão para fechar 
a estação e fi car com saudade. O projeto partiu de uma ideia simples 
e agora já bem disseminada por sites como Dinneer, MenuTrip e Meu 
Bistrô. Une marketing da experiência e economia compartilhada, ou 
seja, dividir a experiência. Os donos da casa abrem as portas para re-
ceber pessoas que queiram comer bem e encontrar gente interessante 
num ambiente muito aconchegante e seguro. Eles criam um menu, 
marcam a data e divulgam. Aí as pessoas aderem, fazem as reservas e 
eles providenciam a comida e a bebida. Tudo por um valor bem menor 
do que o de um restaurante. As vagas são limitadas e só garantem 
o atendimento das reservas feitas pelo e-mail (laemcasaprajantar@
gmail.com). 

B - Fluxo Internacional
O controle de todo esse fl uxo comercial, de veículos e pessoas é 
realizado por diversos órgãos da administração federal, mas cabe à 
Receita as principais ações de fi scalização do fl uxo de importações e 
exportações e demais atividades relacionadas ao comércio exterior bra-
sileiro. Para dimensionar o desafi o que é controlar o fl uxo do comércio 
internacional que ocorre pelos portos, aeroportos e fronteiras secas do 
país, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil lançam, no 
próximo dia 17 de março, em Brasília, o “Fronteirômetro”. Com essa 
nova ferramenta, é possível visualizar números com as projeções do 
volume de cargas, pessoas e veículos que ingressam e saem do País, 
dando à sociedade uma ideia de quantitativo no exato momento em 
que a consulta for feita.

C - Ideia Inusitada
A cidade de Baikalsk, na Rússia, inaugurou, próximo às águas do Lago 
Baikal, a primeira biblioteca do mundo feita com blocos de gelo. O acervo 
é composto por 420 livros esculpidos nas paredes e está disponível em 
vários idiomas como russo, inglês, chinês e coreano. Nos largos blocos 
de gelo é possível ler frases de pessoas que enviaram seus desejos e 
sonhos para serem gravados. De acordo com Maxim Khvostishkov, 
chefe do Turismo local e responsável pelo projeto, “a maior parte das 
pessoas desejam ter saúde, fi lhos, e principalmente que não haja guerra”. 
A biblioteca foi construída em círculo, para dar a ideia de labirinto. O 
local fi cará disponível até o mês de abril, quando o inverno termina e o 
gelo é derretido (ANSA).

D - Intolerâncias Alimentares
Nos dias 14 e 15 de julho, acontece a 8ª edição do Gluten Free Brasil, 5º 
Expo Funcionais e Nutracêuticos e 2º Gastronomia Funcional, no Centro 
de Convenções Frei Caneca. Em discussão as questões relacionadas 
às alergias e intolerâncias alimentares, síndrome metabólica, câncer, 
obesidade, além de todas as DCNT’s (doenças crônicas não transmissí-
veis). Acompanhando o crescimento do mercado sem glúten, que deve 
prosperar 32% até 2020, o evento espera receber 3500 profi ssionais da 
saúde e lojistas, para mais de 19 palestras e mais de 60 expositores. 
Diante desse cenário, os eventos se consolidam como os maiores do país 
a abordar os problemas relacionados ao glúten – doença celíaca (DC) e 
intolerância. Outras informações em: (www.glutenfreebrasil.com).

E - Poupatempo do Empreendedor
A vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, apresentou o projeto que cria 
o Poupatempo do Empreendedor, cujo objetivo é o de facilitar a vida do 
pequeno e médio empresário. Assim como o Poupatempo, já conhecido 
pela população, o do Empreendedor visa unifi car em um só lugar proces-
sos burocráticos relacionados à administração, abertura, manutenção, 
desenvolvimento e até encerramento de pequenas e médias empresas. 
Além de auxiliar na desburocratização do sistema de administração de 
empresas na cidade, o projeto também quer agilizá-lo, diminuindo o 
tempo de abertura e fechamento de empresas e, com isso, incentivar 
as startups. Essa iniciativa servirá de fomento ao empreendedorismo, à 
inovação e à criação de novas frentes de trabalho na cidade.

F - Registro no Cadesp
A Secretaria da Fazenda acaba de enviar comunicado a 15.417 contri-
buintes que não informaram para o Fisco o registro do contabilista res-
ponsável pela empresa. De acordo com a Portaria CAT 92/98 é obrigatória 
a comunicação do profi ssional contábil associado à inscrição estadual da 
empresa no Cadastro de Contribuintes de ICMS (Cadesp). No cadastro 
é necessário informar o número de registro do profi ssional junto ao 
CRC. O contribuinte notifi cado tem prazo de 30 dias para providenciar 
a regularização da inscrição estadual, informando o número de registro 
no CRC do novo contabilista. Para inclusão,  acesse (www38.receita.
fazenda. gov.br/redesim/) e utilizar o aplicativo “Coleta Web CNPJ”.

G - Calçados Veganos
A Insecta Shoes, marca de calçados ecológicos e 100% veganos, oferece 
opções com estampas coloridas e fl orais que são a cara da estação. A 

marca também acaba de relançar a Strap Sandal Argia, sandália com 
fechamento ajustável em velcro que permite a retirada da tira traseira, 
transformando o calçado em chinelo. Todos os produtos são feitos 
com roupas garimpadas em brechós ou tecido reciclado de garrafa 
pet. Além disso, a sola é feita a partir do excedente reciclado da in-
dústria de borracha, e os calçados são revestidos com muita espuma, 
o que garante conforto extra aos pés mais exigentes. Os modelos são 
unissex e a numeração vai do 33 ao 45. Mais informações em: (www.
insectashoes.com). 

H - Defesa para Mulheres 
No mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 
a Federação Sul Americana de Krav Maga realiza, em todo o Brasil, 
treinamentos gratuitos da defesa pessoal israelense, especialmente 
voltados para mulheres praticantes ou não dessa modalidade. A ideia 
é sensibilizar a mulher sobre a importância do combate à violência 
e mostrar que ela pode ser parte ativa da prevenção desse tipo de 
problema, crescente. Os treinamentos serão destinados às mulheres 
maiores de 14 anos, independentemente de preparo físico ou de ha-
bilidade para artes marciais ou esportes. Para este ano, a Federação 
espera mais de 10 mil mulheres em mais de 90 pontos de treinamento 
em todo o país. Mais informações e agendar aula gratuita em: (www.
kravmaga.com.br).

I - Franchising Conference
Multifranqueados e franqueadores brasileiros terão a oportunidade 
vivenciar de forma única a 17ª Multi-Unit Franchising Conference, o 
evento mais importante do mundo sobre estratégias para multifran-
queados e marcas de franchising. Acontece em Las Vegas, entre os 
dias 23 e 26 de abril, e estão abertas inscrições para que um grupo 
seleto de multifranquedos possa participar do evento contando com 
ações exclusivas, tradução simultânea e a presença de três importantes 
curadores brasileiros: Denis Santini, Paulo Mauro e Adir Ribeiro. O tour 
é organizado pelo Grupo MD e pela Global Franchise Consulting. Os 
interessados podem fazer suas inscrições pelo e-mail (multi@md.com.
br), até o dia 3 de março.

J - Programa de Estágio 
A Ipsos, pesquisa e análise de mercado, lança o Programa Geração 
Ipsos Estágio 2017, com o objetivo de recrutar estudantes do En-
sino Superior sem experiência profissional e com potencial para 
o mercado. O programa oferece vagas nas áreas especializadas da 
Ipsos: Connect, Loyalty, Marketing e Public Affairs. Entre os pré-
requisitos estão a graduação entre julho/18 e julho/19 nos cursos 
de Administração, Comunicação, Ciências Sociais, Contábeis, 
Publicidade e Propaganda, Marketing, Economia, Relações Inter-
nacionais e Públicas, Estatística, Engenharia e Psicologia. Paixão, 
curiosidade, empreendorismo e responsabilidade são qualidades 
essenciais para os que forem ocupar as vagas. Inscrições pelo site: 
(www.veredarh.com.br).

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

A - Dividindo Experiência
Depois de alguns meses, o projeto ‘Lá em casa pra jantar’ volta no dia 

D - Intolerâncias Alimentares
Nos dias 14 e 15 de julho, acontece a 8ª edição do Gluten Free Brasil, 5º

O Brasil e a União Europeia 
(UE) lançaram uma nova 
fase do projeto “Diálogos 
Setoriais”, que reforça uma 
cooperação internacional com 
o objetivo de fi nanciar projetos 
de interesses comum. 

A iniciativa, acordada na 
última terça-feira (21), é 
a quarta fase do projeto e 
inclui um investimento de 
cerca 5,7 milhões de euros 
em um período de três anos 
em áreas prioritárias como 
transporte aéreo e marítimo; 
ciência e tecnologia; socieda-
de da informação, incluindo 
governo digital e inovação 
para o setor público; compras 
públicas; direitos humanos; e 
agricultura.

“São exemplos de áreas em 
que temos muito a aprender. 
Ninguém tem a fórmula do 
sucesso. Ao contrário, esta-
mos constantemente sendo 
confrontados pelos desafi os 
do século XXI e os Diálogos 
Setoriais foram concebidos 
para que possamos trocar 

A quarta fase do projeto inclui um investimento

de cerca 5,7 milhões de euros.

No mês anterior, o índi-
ce havia avançado 4,3 
pontos. No trimestre, 

o índice subiu 0,5 ponto, tota-
lizando 87,2 pontos. A queda 
da confi ança ocorreu em cinco 
dos 19 segmentos industriais 
pesquisados. Após subir 4,7 
pontos em janeiro, o Índice de 
Expectativas recuou 1,7 ponto 
em fevereiro, atingindo 89,3 
pontos. 

A principal contribuição para 
a piora da expectativa partiu do 
quesito que capta as previsões 
para a produção nos três meses 
seguintes. O indicador caiu 2 
pontos em fevereiro, atingin-
do 88,7 pontos, o menor nível 
desde maio de 2016. O Índice 
da Situação Atual recuou 0,6 
ponto, chegando a 86,4 pon-
tos. O nível de demanda atual 
exerceu a maior contribuição 
para a diminuição desse índice. 
O indicador caiu 2,3 pontos em 
fevereiro, para 82,9 pontos. O 
percentual de empresas que 
avaliam o nível de demanda 
como forte passou de 6,3% para 

Expectativa de produção nos próximos três meses foi a que mais diminuiu

em relação à medição anterior.

Inadimplência das 
empresas cresceu 
em janeiro

O número de empresas inadim-
plentes aumentou 5,28% em janeiro, 
em comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado, de acordo com 
o indicador divulgado pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL). O 
crescimento do número de pessoas 
jurídicas negativadas perdeu força 
em 2016 – em janeiro do ano passa-
do, a variação anual foi 3,52%.

Segundo o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro, o abrandamento 
no aumento da inadimplência, mes-
mo em meio à crise, tem motivo. 
“Há dois movimentos diferentes 
hoje no país. O primeiro é a redução 
da capacidade de pagamento das 
empresas, que tem a tendência de 
elevar o número de contas pen-
dentes. O segundo é a restrição 
ao crédito, que reduz o estoque de 
dívidas limitando o crescimento da 
inadimplência. Este segundo tem 
prevalecido”, disse, em nota.

Houve também aumento de 3,45% 
na quantidade de dívidas em atraso 
em nome de pessoas jurídicas, na 
comparação com janeiro de 2016. 
Ainda assim, o número também está 
em patamar baixo em relação à série 
histórica. Além disso, o indicador 
mostrou que o número de dívidas 
mais recentes tem caído, enquanto 
o de dívidas antigas tem crescido. 
O número de dívidas atrasadas em 
até 90 dias caiu -19,94%, enquanto 
pendências entre 1 e 3 anos aumen-
tou 21,29% (ABr).
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Confi ança da indústria recuou 
1,2 ponto em fevereiro

O Índice de Confi ança da Indústria, medido pela Fundação Getulio Vargas, recuou 1,2 ponto em 
fevereiro, atingindo o total de 87,8 pontos

5,9% do total. 
Para Aloisio Campelo Junior, 

superintendente de Estatísticas 
Públicas da FGV, a queda do 
Índice da Confi ança em feve-

reiro, após a alta expressiva de 
janeiro, mostra um movimento 
de acomodação. Segundo ele, o 
cenário econômico traz notícias 
favoráveis à atividade, como a 

queda de juros e a injeção de 
recursos das contas inativas do 
FGTS no mercado. Isso pode le-
var a uma elevação da confi ança 
nos próximos meses (ABr).

Brasil e UE reforçam 
cooperação internacional

experiências”, afi rmou o em-
baixador e chefe da Delegação 
da União Europeia no Brasil, 
João Cravinho.

Neste ano, essa parceria 
completa 10 anos de atuação. 
Nas três primeiras fases foram 
realizadas mais de 200 ações em 
30 áreas. O valor total destinado 

ao projeto nos últimos anos 
foi de 16,9 milhões de euros. 
“Os números comprovam o 
êxito da cooperação, nas mais 
variadas vertentes da atuação 
do Estado”, concluiu o secre-
tário de Gestão do ministério 
do Planejamento, Gleisson 
Rubin (ANSA).

A partir de setembro, as insti-
tuições fi nanceiras não poderão 
mais cobrar juros de mercado por 
atrasos em pagamentos. O Con-
selho Monetário Nacional (CMN) 
aprovou resolução que proíbe a 
cobrança de taxas de mercado. 
Hoje os bancos podem cobrar 
multa, juros de mora (por dia de 
atraso) e juros remuneratórios 
sobre parcelas em atraso. De 

acordo com o Banco Central, a 
nova exigência trará mais unifor-
midade às operações de crédito e 
tornará as regras mais claras para 
os clientes. No atual momento de 
queda dos juros, no entanto, a nova 
regra prejudica os clientes porque 
as taxas de mercado (dos novos 
contratos) estão mais baixas do 
que os juros do momento em que 
o crédito foi tomado (ABr).

Juros por atrasos em pagamentos
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O “Efeito Trump” na 
América Latina e no Brasil

Em 20 de Janeiro de 

2017, Donald Trump 

tomou posse como 45º 

presidente dos EUA

Apesar de muitos ana-
listas terem defendido 
a possível diferença 

entre o discurso de campanha 
e as ações efetivamente ado-
tadas na condição de eleito, o 
que se tem observado é que 
as promessas de campanha 
estão sendo gradativamente 
cumpridas, visto que Trump 
vem implementando medidas 
polêmicas, como a construção 
do muro na fronteira com o 
México e a retirada dos EUA 
do Tratado Transpacífi co, que 
é um acordo de livre comércio 
com os países do Pacífi co cujas 
discussões se iniciaram no go-
verno de Barack Obama.

As medidas confi rmam uma 
tendência de aumento do pro-
tecionismo comercial na maior 
economia do mundo, com uma 
série de refl exos para os países 
emergentes, com destaque 
para a América Latina. Desde a 
campanha eleitoral até a posse 
e já no início do mandato, o 
presidente Donald Trump vem 
adotando uma narrativa econô-
mica individualista e fechada, 
que vai na contramão dos 
princípios modernos de eco-
nomia internacional, que tem 
como preceito fundamental as 
relações comerciais bilaterais, 
multilaterais ou em bloco que 
sejam benéfi cas para os seus 
países membros. 

Adicionalmente, adotou, 
como pano de fundo, um dis-
curso beligerante com seus 
principais parceiros econô-
micos, sem aparente respaldo 
técnico e ancorado em obje-
tivos populistas de satisfazer 
seu eleitorado, com ênfase 
para os produtos de origem 
mexicana e chinesa, cuja pro-
dução “tira emprego dos traba-
lhadores estadunidenses”. As 
afi rmações vão na contramão 
de teorias de comércio que 
mostram exatamente o con-
trário. A teoria das vantagens 
comparativas, desenvolvida 
por David Ricardo em 1817, 
mostra justamente os ganhos 
que os países têm com o livre 
comércio e a especialização de 
acordo com a produtividade de 
cada um dos países.

Nesse cenário, desde a 
eleição de Trump, o peso 
Mexicano se desvalorizou de 
forma acentuada. O governo 
dos EUA, principal parceiro 
comercial do México, anunciou 
incremento signifi cativo nos 
impostos com o país vizinho, o 
que gerou impactos negativos 
na bolsa de valores mexica-
na, resultando em queda de 
quase 30% no valor das ações 
negociadas. 

Empresas multinacionais já 
adiaram decisões e aguardam 
para realizar investimentos no 
México, uma vez que a incerte-
za econômica não é favorável 
ao ambiente de negócios. 

Em períodos de incerteza 
econômica, os mercados ten-
dem a ser mais cautelosos, 
visto que uma variável impor-
tante, para que seja possível 
mensurar as perspectivas de 

crescimento e desenvolvimen-
to de um país ou região, é a 
política econômica adotada por 
determinado país, que neste 
caso é a maior economia do 
mundo. Vale ressaltar também 
que as mudanças e a incerteza 
sobre o futuro da economia 
estadunidense geram refl exos 
especialmente importantes 
para toda a América Latina, 
tendo em vista a proximida-
de geográfi ca, entre outros 
aspectos.         

No Brasil, como se já não 
fosse sufi ciente o ambiente 
político-econômico deterio-
rado após uma série de dese-
quilíbrios macroeconômicos 
como a infl ação, défi cit fi scal 
e desequilíbrio externo, cuja 
correção parcial já resultou 
em dois anos consecutivos de 
queda no produto, a política 
de Donald Trump pode surtir 
efeitos negativos, pois os EUA 
constituem o segundo maior 
parceiro comercial do Brasil, 
atrás apenas da China.

Historicamente, os republi-
canos são considerados liberais 
em termos econômicos, o que 
aumentaria as possibilidades 
de transações comerciais. No 
entanto, Donald Trump, com 
o objetivo de reduzir o défi cit 
das transações comerciais com 
o resto do mundo e, diante da 
crença de que irá preservar 
empregos em seu país, tende 
a impor restrições ao comér-
cio, inclusive com o Brasil. De 
uma forma geral, as restrições 
econômicas mais signifi cativas 
devem acontecer ao longo de 
2017, o que sugere especial 
atenção neste ano. 

Ainda que os países citados 
no discurso de forma mais 
recorrente sejam o México e 
a China, o aumento do prote-
cionismo dos EUA em relação 
a China implica que, prova-
velmente, a China demandará 
uma quantidade menor de 
matérias-primas que importa 
do Brasil, com reflexos na 
balança comercial brasileira. 
O aumento do protecionis-
mo dos EUA pode resultar, 
também, em uma tendência 
ao protecionismo em outros 
países, com refl exos também 
negativos para a economia 
brasileira. 

A única possibilidade de 
benefícios para o Brasil ocor-
reria em um eventual cenário 
de substituição, pelos EUA, 
de importações do México e 
da China por importações de 
produtos brasileiros, ou por im-
portações de matérias-primas 
do Brasil em caso de desloca-
mento da produção da China 
e do México para o território 
estadunidense. Nesse contex-
to de incertezas presentes e 
futuras, resta torcer para que 
os efeitos da política econômi-
ca na principal economia do 
mundo sejam benéfi cos para 
a economia brasileira.

(*) - Professor Doutor do Mestrado 
Profi ssional em Economia e 

Mercados da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e 

Pesquisador do Centro Mackenzie de 
Liberdade Econômica.

(**) - Economista, Mestre em 
Administração de Empresas e 

Mestrando em Economia e Mercados 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Pedro Raffy Vartanian (*)
e Hugo de Souza Garbe (**)

Assistência 
de sindicato 
a trabalhador 
demitido

Tramita na Câmara dos De-
putados o projeto do deputado 
Uldurico Junior (PV-BA), que 
amplia a assistência de sindi-
cato ou Ministério do Trabalho 
a todo trabalhador durante a 
demissão. Atualmente, a Con-
solidação das Leis do Trabalho 
prevê essa assistência apenas 
a empregados com mais de 
um ano de serviço. Segundo 
o autor da proposta, essa é 
uma reivindicação antiga dos 
trabalhadores. 

“Eles se sentem desampa-
rados quando há a rescisão 
contratual antes de completar 
um ano de trabalho”, afi rmou. 
Não se justifi ca, na opinião 
de Uldurico Junior, excluir o 
empregado que trabalhou dois 
ou dez meses dessa assistência. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Trabalho; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A cobrança de contribuição 
sindical dos servidores e em-
pregados públicos pode deixar 
novamente de ser obrigatória. 
Projeto do senador Sérgio Pe-
tecão (PSD-AC) busca reverter 
a recente instrução normativa 
do Ministério do Trabalho que 
determinou o recolhimento da 
contribuição, que representa 
o valor pago por um dia de 
trabalho ao ano e que já é paga 
pelos empregados na iniciativa 
privada.

Uma das atribuições do Con-
gresso é sustar atos normativos 
do Executivo que ultrapassem 
o poder regulamentar. Para 
Sérgio Petecão, o Ministério 
do Trabalho não poderia ter 
editado a norma porque a 
relação empregatícia dos ser-
vidores públicos não é regida 
pela CLT. Permitir que esse tipo 
de matéria seja regulamentada 
por órgão do Poder Executivo, 
segundo o senador, fere a auto-

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

As emendas já apresentadas à 
reforma da Previdência buscam 
manter as regras atuais ou 
reduzir as exigências para 
professores, trabalhadores 
rurais, idosos e defi cientes 
pobres, e mineradores

Além disso, uma emenda apresentada 
por 20 deputados de sete partidos 
faz uma mudança signifi cativa nas 

regras propostas pelo governo em relação 
aos trabalhadores em geral.

Esta emenda, segundo o deputado Paulo 
Pereira da Silva (SD-SP), um dos propo-
nentes, reduz a idade mínima da proposta 
de 65 anos para ambos os sexos, para 60 
anos para homens e 58 para mulheres. O 
aumento de 15 para 25 anos de contribuição 
seria válido apenas para quem começar a 
contribuir após a promulgação da emenda. 
O deputado explicou que também o cálculo 
do benefício não seria igual ao atual, mas 

Paulo Pereira da Silva propôs reduzir a 

idade mínima para aposentadoria.

Os municípios geradores 
de energia elétrica serão 
benefi ciados com o aumento 
no valor de arrecadação do 
ICMS. É o que estabelece lei 
sancionada pelo presidente 
Michel Temer. O projeto é de 
autoria do senador Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), 
relator da Comissão Especial 
para o Aprimoramento do 
Pacto Federativo, e tem o 
objetivo de compensar a perda 
de receita dos municípios com 
usinas hidrelétricas instaladas 
e que foram afetados pela MP 
que reduziu as tarifas vigentes 
de energia elétrica.

A Lei 12.783/2013, prove-
niente da conversão da MP, 
ofereceu às concessionárias 
de geração de energia elétrica 
a possibilidade de prorrogar a 
concessão mediante redução 
das tarifas praticadas e, por-
tanto, também das receitas 
das empresas. O texto do 
projeto destaca que a aplica-
ção da lei resultou na queda 
de até 70% do preço de venda 

Fernando Bezerra Coelho foi o autor da proposta.

Brasília - O deputado Lelo 
Coimbra (PMDB-ES) informou 
na sexta-feira (24), por meio 
de sua assessoria que aceitou 
o convite do presidente Michel 
Temer para ocupar a liderança 
da maioria na Câmara. A indica-
ção de Lelo para a vaga é mais 
uma forma de Temer acomodar 
integrantes da bancada do 
PMDB da Câmara descontentes 
com a divisão de espaço dentro 
do governo. 

O nome de André Moura (PSC-
SE), que era líder de governo na 
casa, também era cogitado para 
este posto. O cargo de líder da 
maioria deverá ser criado, uma 
vez que, ao contrário de como 
acontece no Senado, ele não exis-
tia. A escolha de Lelo ocorre um 
dia após a bancada do PMDB ser 
contemplada com a confi rmação 
do deputado Osmar Serraglio 
(PMDB-PR) para o Ministério 
da Justiça. 

Outra alteração na compo-
sição dos principais cargos do 
governo no Congresso defi nida 
nas ultimas horas é a ida de 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para 
liderança do governo na Câmara. 
A ofi cialização de Ribeiro tam-
bém deve ocorrer nas próximas 
horas ou dias (ABr).

Deputado Lelo Coimbra, novo 

lider da maioria na Câmara.

O governador do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando Pezão, e 
o vice, Francisco Dornelles, en-
traram com recurso no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RJ) 
contra a cassação de seus man-
datos. Os dois foram cassados 
pelo plenário do tribunal no 
início de fevereiro, por abuso 
de poder econômico e político. 
Na última segunda-feira (20), a 
decisão foi publicada no Diário 
da Justiça.

De acordo com o advogado 
Eduardo Damian, que defende 
os dois políticos, o recurso busca 
esclarecer possíveis contradi-

ções no processo. O TRE decidiu 
pela cassação por considerar 
que o governo fl uminense con-
cedeu benefícios fi nanceiros a 
empresas como contrapartida 
para doações posteriores à cam-
panha de Pezão e Dornelles, na 
eleição de 2014.

Ainda cabe recurso no Tri-
bunal Superior Eleitoral. Os 
dois podem permanecer em 
seus cargos até que o caso 
seja julgado pela corte. Caso 
sejam cassados em defi nitivo, 
uma nova eleição deverá ser 
marcada, conforme decisão do 
TRE (ABr).

Proposta em análise na Câmara regulamenta 
a profi ssão de aeroportuário. Pelo texto, será 
considerado trabalhador aeroportuário quem 
exercer função remunerada em empresas ou 
concessionárias de serviços aéreos em aero-
portos, aeródromos, helipontos e heliportos, 
bem como quem atuar em estações de ser-
viços de navegação aérea. Aeroportuário é 
o profi ssional que, não sendo aeronauta ou 
aeroviário, realiza:

- atividades de controle de embarque, de-
sembarque, segurança e controle de raios-X, 
exercidas em terminais de passageiros e em 
terminais de logística de carga; - atividades de 
manutenção da infraestrutura aeroportuária; 
- o controle administrativo de aeroportos, ae-
ródromos, helipontos e heliportos; - o controle 
e a fi scalização da área operacional, bem como 
a fi scalização de pátios, pistas e sinalização de 
aeronaves; - a navegação aérea, - atividades do 
setor comercial aeroportuário - a engenharia 

aeroportuária; - atividades de bombeiro aero-
portuário; e - atividades de apoio e suporte.

O projeto também considera aeroportuário 
o titular de habilitação técnica expedida pela 
Anac ou pelo Decea para prestação de serviços 
de proteção ao voo e navegação aérea. Autor da 
proposta, o deputado Aelton Freitas (PR-MG) 
lembra que a categoria de aeroportuários já 
conta com um Sindicato Nacional, o Sina, que 
a representa desde março de 1989, mantendo 
delegados sindicais em todos os aeroportos 
brasileiros. 

Freitas, entretanto, argumenta que os pro-
fi ssionais aeroportuários se ressentem pela 
falta de legislação que regulamente sua ativi-
dade. “Outros setores do segmento aéreo já se 
encontram regulamentados há anos”, disse o 
autor. O projeto tramita em caráter conclusivo 
e será analisado pelas comissões de Viação e 
Transportes; de Trabalho; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).
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Emendas à Previdência benefi ciam 
professores, agricultores e idosos

melhor que o da proposta original.
“O governo propõe 51 pontos mais 1 

ponto por ano trabalhado, isso signifi ca que 
alguém teria que trabalhar 49 anos para 
poder ter a aposentadoria completa”, expli-
ca o parlamentar. “Nós estamos propondo 
começar com 60 pontos mais um ponto por 
ano trabalhado. Portanto, para ter a apo-
sentadoria integral seriam necessários 40 
anos”, acrescentou Paulo Pereira da Silva. 
Os deputados também propõem regras de 
transição que benefi ciem todas as pessoas 
que já estão contribuindo até a entrada em 
vigor da emenda constitucional. 

O governo quer benefi ciar apenas os 
homens que já estiverem com 50 anos ou 
mais e as mulheres com 45 anos ou mais. 
Eles cumpririam um pedágio de 50% do 
tempo que faltasse para a aposentadoria 
nas regras antigas. A intenção do grupo 
de deputados é exigir um pedágio de 30% 
para todos. A emenda ainda permite a 
acumulação de aposentadoria com pensão, 
mas limitada ao teto do INSS, hoje de R$ 
5.531,31 (Ag.Câmara).

Lei benefi cia municípios 
produtores de energia hidrelétrica

da energia. Com a redução do 
preço da tarifa, caiu a arreca-
dação do ICMS decorrente da 
distribuição de energia e sua 
respectiva partilha entre os 
municípios brasileiros.

O presidente da comissão 
do pacto federativo, Walter 
Pinheiro (PT-BA), explicou que 
a queda na arrecadação afetou 
principalmente aqueles municí-
pios que sediam as usinas hidre-
létricas que aderiram ao acordo 

de reduzir tarifas. O Brasil 
tem 175 municípios-sede de 
usinas hidrelétricas. Dezoito 
deles, como os municípios de 
Delmiro Gouvea, em Alagoas, 
e de Paulo Afonso, na Bahia, 
tiveram prejuízos reais com a 
mudança da lei. A cidade ala-
goana contabilizou perda de 
quase R$ 9 milhões entre 2014 
e 2015. Já o município baiano 
teve prejuízo de mais de R$ 12 
milhões (Ag.Senado).

Cobrança da contribuição sindical 
obrigatória de servidor

nomia dos entes federados.
O senador disse considerar 

injusto que  governo “faça festa” 
com o dinheiro dos servidores 
em um período de difi culdades 
fi nanceiras. Para ele, caberia 
ao Congresso, não ao Poder 
Executivo, a responsabilidade 
de legislar sobre o tema. “Pode-

rão ser recolhidos mais de R$ 
160 milhões para os cofres das 
centrais sindicais. Isso é muito 
dinheiro para tirar do bolso 
do trabalhador”, protestou. O 
projeto está na Comissão de 
Constituição e Justiça, onde 
aguarda a indicação de relator 
(Ag.Senado).

Projeto regulamenta profi ssão
de aeroportuário

Lelo Coimbra 
aceita convite 
para liderança 
da maioria na 

Câmara

Pezão e Dornelles entram 
com recurso contra cassação



Com mais de 23 mil 

participantes na Nada 

2017, o evento anual 

é uma obrigação para 

os profissionais da 

indústria automotiva

Todos os anos, a National 
Automobile Dealers As-
sociation (Nada) Con-

vention & Expo - principal 
evento de distribuição auto-
motiva do mundo reúne os 
grandes nomes do segmento 
para definir o ritmo para o 
próximo ano, assim como as 
tendências da indústria e suas 
expectativas.

Este ano, a conferência, que 
aconteceu em New Orleans, 
deixou a sensação de que 2017 
será um ano de mudanças na 
indústria automotiva. 

A Search Optics, especiali-
zada em marketing automo-
tivo e expositora, traz cinco 
tendências da NADA 2017 
na perspectiva do marketing 
digital como fatores que todos 
os anunciantes devem prestar 
atenção:
 1. Resultados ainda reinam 

como o principal: As tec-
nologias vão continuar a 
se aperfeiçoar, enquanto 
surgem novas plataformas 
e possibilidades de comu-
nicação. Independente-
mente de tendências, o 
que realmente interessa 
aos concessionários sem-
pre será o quanto isso 
pode impactar seu objetivo 
final, ou seja: vendas de 
carros. Isso significa que 
encontrar o parceiro de 
marketing digital certo 
para impulsionar os resul-
tados é essencial. Foco no 
resultado ainda importa 
mais do que qualquer outra 
coisa.

 2. Nem todas as empresas 
que trabalham com ma-
rketing para ferramentas 
de busca (SEM) fazem da 
mesma forma: Comprar 
palavras-chaves no Google 
AdWords não é o mesmo 
que comprar um pacote 
de sal. A experiência em 
SEM é importante e, nem 
sempre, fácil de encontrá-
la. Isso porque o marketing 
digital está ficando cada 
vez mais complexo. As 
concessionárias precisam 
de parceiros de marketing 
que possam ajudá-los a exe-
cutar com êxito as ações de 
SEM. Mais do que isso, eles 
devem esperar excelentes 
resultados de SEM de seus 
fornecedores de serviços 
de marketing digital em 
2017. Qualquer retorno 
menor é inaceitável.

 3. Otimismo com cautela: 
Houve um ot imismo 
cauteloso no evento e 
os participantes pare-
ciam sentir uma mu-
dança que pode alterar 
radicalmente o cenário 
automotivo conforme 
a administração Trump 
avança. Nos negócios, 
as mudanças são cons-
tantes, mas quando essa 
mudança está além de 
seu controle, é preciso 
liderança e confiança em 
sua experiência digital 
para promover as ações 
de marketing. Além dis-
so, ter uma perspectiva 
global pode trazer valor a 
uma iniciativa de marke-
ting digital, e esse valor 
vai crescer à medida que 
as práticas de negócios 
globais evoluem durante 
o ano.

 4. Maior digitalização exige 
maior inovação: A indús-
tria automotiva está em um 
ponto de virada quando se 
trata da penetração digital.  
De fato, estamos agora en-
trando na próxima onda no 
mercado dos EUA de 100% 
de penetração digital. Isso 
se traduz na necessidade 
de entender melhor a 
mídia, juntamente com 
outros fatores que forçam 
os concessionários a recor-
rerem a estratégias mais 
inovadoras de marketing 
e vendas, a fim de superar 
o ruído digital.

 5. Os Estados Unidos conti-
nuam definindo o tom: Os 
EUA estão no epicentro da 
inovação de marketing digi-
tal e melhores práticas. Os 
mercados globais continua-
rão a olhar para as agências 
digitais nos Estados Unidos 
para definirem a direção 
de suas estratégias para 
2017. Na EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África), 
em particular, uma nova 
realidade acaba de chegar 
à medida que os concessio-
nários têm se alinhado com 
as condições do mercado 
para competir de forma 
mais eficaz num mundo 
cada vez mais digital e em 
rápida mutação. O mesmo 
podemos destacar para 
a América Latina, onde 
as concessionárias estão 
se digitalizando cada vez 
mais rápido e entendendo 
o consumidor digital como 
o centro de suas estraté-
gias.

(*) - É presidente Latam 
da Search Optics e está a frente do 
desenvolvimento de oportunidades 

e estratégias com montadoras e 
marcas nacionais para o Brasil 

e América Latina.

As cinco tendências 
de marketing da 

distribuição automotiva
Eduardo Cortez (*)

São Paulo, sábado a quarta-feira, 25/02 a 01/03 de 2017 Página 5

COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - CNPJ/MF nº 02.533.940/0001-71 - NIRE 35.300.376.781 - Edital de Convoca-
ção - A Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.533.940/0001-71, com sede na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Tocantins, 822, Alphaville Industrial, CEP: 06455-020, convoca as 
Acionistas para a Assembleia-Geral a ser realizada na sede da Companhia no dia 07/03/2017, destinada a deliberar sobre: (a) no âmbito da 
AGO às 9h: (i) as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016 e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício social 
encerrado em 31/12/2016; (iii) a reeleição dos membros da Diretoria, ratificando-se a aprovação unânime de tal item havida na Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração realizada em 07/02/2017, e a aprovação da vigência dos mandatos até a AGO que deliberar sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social que se encerrará em 31/12/2017 ou por 01 ano a contar de 07/03/2017, o 
que ocorrer primeiro; (iv) a eleição, a reeleição dos Membros do Conselho de Administração e o montante global anual da remuneração dos 
administradores; e (v) a eleição, a reeleição dos Membros do Conselho Fiscal e a remuneração destes. (b) no âmbito da AGE às 9h30:(i) o 
aumento do capital social da Companhia em mais R$ 10.902.939,00, com a emissão de 10.902.939 novas ações ordinárias e sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, em tudo idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitali-
zação dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos obrigatórios declarados na AGO e ainda não 
pagos ou em dinheiro; (ii) a proposta de (a) capitalização ou (b) distribuição seguida de aumento de capital a ser subscrito com créditos de 
dividendos a pagar ou dinheiro, de lucros acumulados no montante de R$ 32.708.817,00, sem emissão de novas ações, mediante a capita-
lização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia decorrentes do saldo do lucro líquido declarado na AGO e ainda não pago 
ou em dinheiro, conforme o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/12/2016, nos termos das seguintes alternativas: (1) em 
sendo aprovada a capitalização dos referidos lucros, o capital social da Companhia será aumentado em mais R$ 32.708.817,00, sem a 
emissão de novas ações; ou (2) em sendo aprovada a distribuição dos referidos lucros, é proposto o aumento do capital social da Compa-
nhia em mais R$ 32.708.817,00, com a emissão de 19.322.316 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,6928 cada, em tudo 
idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas acionistas contra a Companhia 
decorrentes dos dividendos declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro. (iii) a alteração do Artigo 5 do Estatuto Social da Com-
panhia para refletir os aumentos do capital social indicados nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) a alteração do art. 16 do Estatuto Social da 
Companhia para dispor que o mandato dos diretores vigerão até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício a que se referirem. Nos 
termos da lei, todas as Acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de capital na proporção de suas atuais participações 
no prazo que vier a ser fixado pela AGE, observado o prazo legal mínimo de 30 dias. As Acionistas que o desejarem poderão, no ato da 
subscrição das novas ações, subscrever sobras. Em havendo sobras, as Acionistas que as tenham subscrito terão o prazo de 10 dias, 
contado do fim do prazo determinado pela AGE para a subscrição das ações objeto do aumento de capital, se aprovado, para subscrever 
as ações não originalmente subscritas na proporção de suas participações no capital social da Companhia, consideradas apenas as Acio-
nistas que tiverem subscrito as sobras. Nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, a AGOE instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número.

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: 06/03/2017  - 14:00h  -  2º LEILÃO: 21/03/2017  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracteri
zado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 91, localizado no 9º andar do empreendimento denominado EDIFÍCIO “GALLERIA 
MOOCA”, 

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão em 06/03/2017 às 14:00 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 21/03/2017 às 14:00 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA   FIDUCIANTE: CRISTIANE AGOSTINHO, 

 CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.802.528,41 (um milhão, oitocentos e dois mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) 2º leilão: R$ 1.119.851,59 (um milhão, cento e dezenove mil, oitocentos e 
cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: Os interessados em participar 

OBSERVAÇÕES:

 

do de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por 

encargos condominiais, 

GPAT S.A. – Propaganda e Publicidade - CNPJ/MF nº 06.006.380/0001-58 – NIRE 35.300.359.666
Edital de Convocação para AGE e de  transformação para sociedade empresária sob a forma limitada 

Convocamos os acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1º convocação, dia 13/3/17, às 10hs, na sede, Avenida das Nações 
Unidas, nº 12.995, 9º, Brooklin Novo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede da Com-
panhia para a Rua João Moura, 1.144, parte, Pinheiros; (ii) a eleição do segundo administrador para compor a diretoria da Companhia; (iii) 
a aprovação da transformação do tipo societário da Companhia em sociedade empresária sob a forma limitada, cujo respectivo contrato 
social passará a vigorar nos exatos termos do Estatuto Social atualmente vigente e, no que for aplicável, em conformidade às regras do 
Código Civil Brasileiro, sem quaisquer prejuízos econômicos e/ou políticos aos atuais acionistas da Companhia; e (iv) aprovação da redação 
do Contrato Social para refletir as matérias mencionadas acima. SP, 24/2/17. Lucio Pereira de Brito - Diretor.

2ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002052-
63.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Munir Elias Obeid, Lord Cockrane, 616, Sala 310, Ipiranga - CEP 04213-001, São Paulo-SP, 
CPF 041.636.958-85, RG 50.358.511-7, Casado, Brasileiro, EMPRESARIO(A), que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Lanchonete Bica Ltda - Me, objetivando a cobrança da quantia 
de R$ 42.298,93 (atualizada em abril de 2016) referente à doze cheques do Banco Bradesco, Agência 
3239-5, Conta 000033-7 (1. Cheque nº 001285, datado para 01/01/214; 2. Cheque nº 001286, datado 
para 01/02/214; 3. Cheque nº 001287, datado para 01/03/214; 4. Cheque nº 001288, datado para 
01/04/214; 5. Cheque nº 001289, datado para 01/05/214; 6. Cheque nº 001290, datado para 
01/06/214; 7. Cheque nº 001291, datado para 01/07/214; 8. Cheque nº 001292, datado para 
01/08/214; 9. Cheque nº 001293, datado para 01/09/214; 10. Cheque nº 001294, datado para 
01/10/214, 11. Cheque nº 001295, datado para 01/11/214; 12. Cheque nº 001296, datado para 
01/12/214). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, pague a importância indicada na inicial 
acrescida de honorários advocatícios de 5% (cinco) por cento, ou então ofereça embargos à ação 
monitória, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob pena de, não o fazendo, constituir -se, de pleno 
direito, o crédito cobrado em executivo judicial, nos termos do quanto disposto no artigo 701, § 2º, do 
CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017. 

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0082017-70.2012.8.26.0100 - 1600/12. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga 
Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGU / USU - Procuradoria Regional da União em São 
Paulo, PMSP / USU - Departamento Patrimonial e de Defesa do Meio Ambiente da Prefeitura de São 
Paulo, F.E.SP / USU - Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo, +C. Marino 
Raucci e Itala Buongermino Raucci, Olga de Andrade Fontes, Odete de Andrade Fonte ou Odette 
Martins Donte, Ondina Martins Fontes Rodrigues e João Oscar Rodrigues, Edifício Barão de 
Ladário, rep. pelo síndico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Sampaio Franco, Espólio ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando Objetivam os autores a Sentença declaratória de dominio do imovel usucapiendo 
situado na Rua da Consolação, 3438, (antigo 3432), 12º andar, apto. 1201, São Paulo SP, Cep. 014116-
000, contribuinte, 013.026.0191-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

5ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0108531-
05.2008.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
PATATIVA CENTRO DE LAZER E CULTURA LTDA, CNPJ. 00.541.742/0001-24, e a CARLOS 
CESAR DE LIMA, CPF. 088.425.048-23, que Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - 
ECAD, ajuizou-lhes uma ação de Procedimento Comum, também contra Flavio Lima de Barros, 
objetivando seja a mesma julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento de 
indenização pela violação de direitos autorais, pela execução mecânica e ao vivo de obras lítero-
musicais e musicais na Casa de Shows Ré desde novembro de 2002, sem prévia autorização do 
ECAD, com a suspensão ou interrupção de qualquer reprodução/execução/transmissão de interpretações 
de obras musicais, lítero-musicais e musicais, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, e 
ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não 
sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2017. 

8ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027039-
23.2010.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr. Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Silverio Carlos 
Pessoa, CPF 213.547.156-91, que foi proposta contra si e contra Marcio Carlos Pessoa e Outros, 
uma ação de Cobrança de rito Sumário, por parte de SANTOS NOBRE ASSESSORIA JURÍDICA 
e OUTROS, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 45.778,60 
(15/05/2010), a ser devidamente atualizada, oriunda de honorários advocatícios não pagos, conforme 
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes em 22/07/2009, para defender seus 
direitos no Inventário de Maria Dolores Pacheco, que tramita perante a Vara de Família e Sucessões, 
da Comarca de Alfenas MG, e ainda, a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o corréu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias 
supra, apresente contestação. Não sendo contestada a ação, o correú será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2016. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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QUARTA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2017

PREPARAÇÃO DE REGULAMENTO INTERNO
Empresa prepara regulamento interno e pretende proibir o uso de 
pircieng, inclusive restrição para tatuagem. O celular será proibido 
durante o expediente, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA TEM COMO OBRIGAÇÃO FAZER O RDT- RETIFICAÇÃO 
DE DADOS DO FGTS PARA EX-FUNCIONÁRIA QUE ERA SOLTEIRA, 
QUANDO TRABALHOU NA EMPRESA?

Informamos que a legislação é omissa neste sentido, porém, enten-
demos que neste caso pelo fato da ex-empregada ainda ser solteira 
quando prestou serviço a empresa, este empregador não tem nenhuma 
obrigação de realizar a RDT, salvo tenha feito alguma informação 
incorreta durante o período do vínculo empregatício.

APRESENTAÇÃO DE VÁRIOS ATESTADOS
Como a empresa deve proceder quando o funcionário apresenta vários 
atestados? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROVIDÊNCIAS NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Empresa precisa tomar alguma providência quando o funcionário se apo-
senta por invalidez? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA MULHER COM ATIVIDADE DE PRENDAS DO LAR QUE PRETENDA 
RECEBER SALÁRIO MATERNIDADE, QUE TIPO DE CONTRIBUIÇÃO DEVE 
FAZER E QUANTAS CONTRIBUIÇÕES MÍNIMAS PARA TER O DIREITO?

A mulher do lar para que tenha direito aos benefícios previdenciários 
deverá recolher sua contribuição na condição de segurada facultativa. 
Dessa forma, para a licença maternidade será necessário 10 contri-
buições prévias antes de requerer o benefício diretamente no INSS.

USO INDEVIDO DO VALE-TRANSPORTE
Funcionário solicita o vale-transporte, porém vem trabalhar a pé, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Dragon Rouge Design e Comunicação S.A.
CNPJ nº 16.847.169/0001-11

Demonstrações fi nanceiras Exercícios fi ndos em 31/12/16 e 2015 - Valores expressos em reais - As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e estão disponíveis na sede da Companhia
Balanços Patrimoniais               2016              2015
Ativo Circulante  1.613.089,86 1.652.653,48
Caixa e equivalentes de caixa  40.904,39 31.611,29
Aplicações financeiras  1.008.934,20 815.768,30
Contas a receber  561.942,93 805.273,89
Outros ativos  1.308,34 -
Não circulante  284.208,91 341.713,38
Depósito caução  45.000,00 45.000,00
Imobilizado  233.925,11 287.490,84
Intangível  5.283,80 9.222,54
Total do ativo  1.897.298,77 1.994.366,86
Passivo Circulante  227.738,17 274.932,12
Contas a pagar  65.807,11 30.961,31
Salários e obrigações sociais  55.084,49 43.639,25
Impostos, taxas e contribuições a pagar  89.921,73 172.429,25
Provisões  16.924,84 11.051,04
Empréstimos  - 16.851,27
Patrimônio líquido  1.669.560,60 1.719.434,74
Capital social  1.040.100,00 1.040.100,00
Reseva para investimento  161.789,79 161.789,79
Reserva legal  48.027,22 25.940,71
Reserva de lucros  419.643,59 491.604,24
Total do passivo  1.897.298,77 1.994.366,86

Demonstrações dos Resultados              2016              2015
Receita bruta de prestação de serviços  3.515.353,21 3.720.487,38
Receita bruta de prestação serviços ao exterior 99.591,90 170.450,00
Cancelamentos e devoluções  - (54,24)
Tributos sobre receitas  (397.796,41) (225.645,00)
Receita Líquida  3.217.148,70 3.665.238,14
Custo dos serviços prestados  (2.576.678,44) (2.603.882,55)
Lucro Bruto  640.470,26 1.061.355,59
Despesas operacionais/ Administrativas e gerais (95.251,22) (213.090,96)
Resultado operacional antes resultado financeiro 545.219,04 848.264,63
Resultado financeiro: Receitas financeiras 105.715,29 148.943,75
Despesas financeiras  (6.008,78) (37.896,80)
     99.706,51 111.046,95
Resultado antes do IR E CS  644.925,55 959.311,58
Imposto de renda e contribuição social  (203.195,45) (441.833,43)
Resultado líquido do exercício  441.730,10 517.478,15

Demonstrações dos Fluxos de Caixa           2016            2015
Resultado líquido do exercício  441.730,10 517.478,15
Depreciação e amortização  70.230,36 67.555,04
    70.230,36 67.555,04

Fluxo de caixa atividades operacionais (Aumento) redução em ativos
Contas a receber  243.330,96 (160.380,84)
Créditos tributários  - 154,81
Demais contas a receber  (1.308,34) 1.609,42
Aumento (redução) passivos/ Fornecedores 34.845,80 21.431,34

Demonstrações das Mutações Capital Reserva para Reserva Reserva Reserva Lucros (prejuízos)
 do patrimônio Líquido           social investimento         legal           de ágio    de lucros           acumulados              Total
Em 31 de dezembro de 2014 334,00 - 66,80 1.039.766,00 579.853,79 - 1.620.020,59
Aumento de capital 1.039.766,00 - - (1.039.766,00) - - -
Resultado do exercício - - - - - 517.478,15 517.478,15
Distribuição de lucros - - - - (418.064,00) - (418.064,00)
Constituição reserva para investimentos - 161.789,79 - - - (161.789,79) -
Constituição da reserva legal - - 25.873,91 - - (25.873,91) -
Constituição da reserva de lucros - - - - 329.814,45 (329.814,45) -
Em 31 de dezembro de 2015 1.040.100,00 161.789,79 25.940,71 - 491.604,24 - 1.719.434,74
Resultado do exercício - - - - - 441.730,10 441.730,10
Distribuição de lucros - - - - (491.604,24) - (491.604,24)
Constituição da reserva legal - - 22.086,51 - - (22.086,51) -
Constituição da reserva de lucros - - - - 419.643,59 (419.643,59) -
Em 31 de dezembro de 2016 1.040.100,00 161.789,79 48.027,22 - 419.643,59 - 1.669.560,60

Alexander Kunio dos Santos Sugai - Diretor Ronaldo Pires da Silva - Contador - CRC nº 1SP 164.536/O-7

Salários e obrigações sociais  11.445,24 4.840,95
Impostos, taxas e contribuições a pagar (82.507,52) 47.619,62
Provisões  5.873,80 (53.961,42)
(=) Caixa líquido das atividades operacionais 723.640,40 446.347,07
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aquisições) de imobilizado  (12.725,89) (28.646,00)
(Aquisições) de intangível  - (7.850,94)
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos (12.725,89) (36.496,94)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e mútuos  (16.851,27) (40.055,54)
Distribuição de lucros  (491.604,24) (418.064,00)
(=) Caixa líquido atividades financiamentos (508.455,51) (458.119,54)
Aumento (redução) líquido de caixa 202.459,00 (48.269,41)
Caixa no início do período  847.379,59 895.649,00
Caixa no final do período  1.049.838,59 847.379,59
Aumento (redução) líquido de caixa 202.459,00 (48.269,41)

Funcionários recolhem moedas jogadas por turistas 

na Fontana di Trevi.

Projetada no começo do 
século XVIII pelo arquite-
to Nicola Salvini, a maior 

fonte da cidade foi concluída 
em 1762 pelo italiano Giuseppe 
Pannini e, desde então, passou 
a encantar os romanos e turistas 
com o seu formato de concha 
e suas esculturas todas feitas 
em mármore que exaltam um 
tema marítimo.

Construído a partir da parede 
frontal do Palazzo Poli, que 
acabou fazendo parte da fonte, 
o monumento ficou famoso no 
mundo inteiro, servindo de 
locação para um dos grandes 
clássicos do cinema italiano, o 
filme “La Dolce Vita”, de Fede-
rico Fellini. Além disso, as pes-
soas passaram a atirar moedas 
nas águas da fonte em troca de 
um desejo. O que muitos não 
sabem é que, por detrás dessa 
tradição, repetida por centenas 
de indivíduos a cada dia, estão 
duas lendas. 

A primeira, que é a mais 
conhecida, afirma que quem 
lançar de costas uma moeda no 
local com certeza voltará para 
Roma. Já a segunda diz que, 
ao jogar três delas na fonte, 
a pessoa poderá realizar três 
desejos: o de voltar para a “ci-

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/03/2017 às 11h45/2º Público Leilão: 24/03/2017 às 11h45

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, venderá em 1º ou 2º
Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar
com Sistema de Financiamento Imobiliário: Apartamento nº 12 do tipo A, localizado no 1º Pavimento
da Torre “Miami”, integrante do empreendimento denominado CONDOMÍNIO “FLORIDA RESIDENCE
PARK”, situado na Rua Adele, nº 119 e Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, no Jardim Dom
Bosco, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 130,230m² e a área comum de
101,878m², sendo 77,914m² de área comum coberta e 23,964m² de área comum descoberta, com
direito a duas vagas indeterminadas na garagem coletiva do condomínio, cada uma delas com
capacidade para apenas 01 veículo de passeio de pequeno porte, localizadas nos subsolos, totalizando a
área de 232,108m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,005125 no terreno e demais coisas comuns
do condomínio. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro feito sob o
nº 8 na Matrícula nº 358.044 do 11º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital. Cadastrado pela
Prefeitura de São Paulo sob n°. 087.315.0335-7. Imóvel objeto da Matrícula nº 386.116 do 11º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 10/03/2017 às 11h45. VALOR:
R$744.000,00. 2º PÚBLICO LEILÃO em 24/03/2017 às 11h45. VALOR: R$607.989,25. Correrão por
conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à
vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública,
Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O
imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação. O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e
despesas. Leilão online através do site www.sold.com.br. Imóvel ocupado. Desocupação por conta do
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Para onde vão as moedas 
jogadas na Fontana de Trevi?
Quando se pensa na bela cidade de Roma é impossível deixar de lembrar do Coliseu, do Foro Romano, dos 
Museus Vaticanos e, é claro, da Fontana di Trevi, um dos monumentos mais famosos da capital italiana

convênio entre a Prefeitura e a 
entidade termina em 2017, e as 
conversas para renová-lo estão 
paradas. Segundo a sede roma-
na da Caritas, a burocracia do 
governo impede uma resposta 
clara sobre a prorrogação ou 
não do acordo. Ainda no fim 
de 2015, um pouco antes da 
queda do ex-prefeito de Roma, 
Ignazio Marino, foi aprovada 
uma medida dizendo que as 
moedas lançadas nas fontes 
do município pertencem à 
Prefeitura.

Por isso, desde aquele ano, o 
dinheiro arrecadado em monu-
mentos como a Fontana della 
Barcaccia, na piazza Spagna, e 
a de Santa Maria in Trastevere, 
começou a ser usado especifi-
camente para a recuperação, 
restauração e limpeza das 
fontes. Como o convênio com 
a Caritas só termina no fim de 
2017, ainda não se sabe ao certo 
se as moedas continuarão a ser 
destinadas aos necessitados ou 
se se tornarão uma espécie de 
doação para a recuperação da 
Fontana, que foi reaberta ao 
público em novembro de 2015, 
após 17 meses de obras de res-
tauração financiadas pela grife 
italiana Fendi (ANSA).
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dade eterna”, o de encontrar o 
verdadeiro amor e o de se casar 
com ele. No entanto, mais des-
conhecido que a tradição das 
moedas da Fontana di Trevi, é 
o que é feito com elas. 

Há anos existe um convênio 
entre a prefeitura de Roma e a 
Caritas, organização social da 
Igreja Católica, pela qual todo 
o dinheiro arrecadado na fonte, 
cerca de 1 milhão de euros por 
ano, é doado a iniciativas bene-
ficentes para doentes, pobres 

e sem-teto. Por isso, todos os 
dias, voluntários da ONG vão à 
fonte às 8h na manhã (horário 
local) para recolher as moedas. 
Graças à ajuda de algumas ca-
sas de câmbio na cidade, todos 
os tipos de dinheiro, reais, 
dólares, rublos, ienes, entre 
outros, podem ser trocados 
por euros e, as moedas, por 
cédulas.

No entanto, o destino das 
moedas pode mudar no pró-
ximo ano. O motivo é que o 

Zinias Participações Sociedade Anônima
CNPJ/MF. nº 01.057.589/0001-27 - NIRE 35.300.338.278

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29.04.2016
Data, Hora e Local: 29/04/16, às 9hs., na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 105-A, nesta Capital. 
Convocação: edital encaminhado nos endereços das residências dos acionistas, com a antecedência legal. Presença: a 
unanimidade dos acionistas, representando portanto 100% do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Roberto 
de Campos; 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, ambos edição 
de 18/04/16, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de 
correspondências encaminhadas aos mesmos nos endereços das suas residências, com a antecedência legal; 2. fixar em 
R$ 1.050,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente 
mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembléia, da qual foi lavrada 
esta ata em forma sumária. SP, 29/04/16. Assinaturas: Roberto de Campos, Presidente; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário. Acionistas: Roberto de Campos; e, Tripitz S.A. por procuração Luiz Antonio Di Sessa. SP, 29/04/16. Roberto 
de Campos - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 456.966/16-0 em 18/10/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Fotos: Divulgação

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Bravo Maestro, ou 
Maestro Bravo?
Diz a tradição que ao término de uma sinfonia o público, caso tenha apreciado, pode aplaudir de pé e exclamar “Bravo”! 
Assim, o regente da orquestra se sentirá enaltecido e em retribuição aos aplausos se voltará à plateia agradecendo. Caso as 
palmas continuem pode o maestro brindar a todos com um bis para alegria geral

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

O maestro paulistano Diogo Pacheco fez isso várias 
vezes. Nascido no Belenzinho, a 8 de novembro de 
1925 segue ativo. Ao longo de sua carreira ganhou 

notoriedade pela capacidade que sempre teve de organi-
zar apresentações alternativas voltadas a um público nem 
sempre acostumado a ouvir música erudita, ou de nem 
sempre comparecer às salas de concerto. 

Conheci o maestro Diogo Pacheco nos corredores da Rádio 
Eldorado, onde ele comparecia uma vez por semana para 
gravar seu programa. Primeiro ele se dirigia aos microfones 
e gravava sua apresentação com os comentários atinentes 
aos assuntos da semana, a obra dos grandes mestres da 
música e as sinfonias que seriam apresentadas. Comentava 
também particularidades instrumentais e rítmicas, solos de 
piano e assim por diante daquela audição. Geralmente ele 
não programava uma sinfonia completa, preferia separar 
um trecho, ressaltando o que havia de interessante naquela 
parte da música, deixando assim a apresentação mais ágil 
e dinâmica.

Ao término, com as falas já gravadas, o maestro entrega-
va ao técnico de som, os discos de vinil selecionados para 
aquele programa para que se fi zesse a mixagem, ou seja, a 
união entre o que foi falado e as músicas, resultando disso, 
a montagem fi nal do programa. Nesse tempo a que me re-
fi ro, fi nal da década de 1980, até mesmo os CDs - Compact 
Disc - ainda estavam começando no mercado sem muita 
aceitação. Usava-se na montagem de um programa de 
rádio, dois gravadores marca Ampex - profi ssionais - com 
enormes fi tas de rolo. 

No gravador número um fi cava a fi ta com as falas do 
maestro e no gravador nú-
mero dois essas mesmas 
falas seriam inseridas nas 
passagens entre uma música 
e outra contidas nos discos 
de vinil. A mixagem aconte-
cia em tempo real, ou seja, 
o técnico de som colocava o 
disco para rodar e tinha que 
passar tudo para o gravador 
porque não havia downloads. 
O resultado fi nal originava 
o programa que iria ao ar. 
Depois de tudo preparado, 
esse mesmo técnico de som 
entregava a fi ta pronta nas 
mãos do programador que 
a deixava selecionada em 
uma estante com o dia e o 
horário em que o programa 
iria ao ar. Esse era um traba-
lho rotineiro que acontecia 
diariamente em todas as 
emissoras de rádio e na Eldorado não era diferente. 

Ocorre que música erudita geralmente é comprida e nos 
antigos long-plays uma sinfonia ocupava sozinha quase 
um lado inteiro de um disco de vinil. Não havia a divisão 
por faixas entre uma música e outra como se verifi ca nos 
discos de música popular. Por causa disso, separar um 
trecho dentro de um disco de faixa corrida era algo difícil. 
De vez em quando acontecia de algum técnico de som, na 
hora da montagem, deixar a música tocando mais tempo 
ou menos tempo do que deveria. 

Vamos dar um exemplo: no programa o maestro anunciava, 
digamos, a Sonata nº 29 de Beethoven em Si bemol Maior, 
Opus 106 e comentava que naquele seguimento ocorreria 
determinado solo instrumental ou alguma outra passagem 
interessante. Para o técnico de som, entretanto, por mais 
atento que ele fosse, não havia um ponto de corte entre a 

saída da música e a entrada 
da voz do maestro. 

O programa de Diogo 
Pacheco ia ao ar pela Rádio 
Eldorado FM nos domingos 
à noite e ele, quando estava 
em casa, ligava o rádio para 
ouvir. Quando notava algum 
tipo de equívoco se dirigia 
no dia seguinte à emissora 
e, “bravo”, reclamava dire-
tamente com o chefe dos 
operadores: “Onde já se viu 
não colocar justamente o 
trecho da sinfonia que eu 
havia recomendado”? Ques-
tionava. Assim que Diogo ia 
embora, o funcionário era 
chamado até a sala do chefe para dar suas explicações. “O 
disco é de faixa corrida”! Justifi cava o técnico.

Nunca soube de reclamações da parte dos ouvintes, ao 
contrário, as telefonistas da emissora anotavam só elogios 
e pedidos de bis para as audições do programa do maestro 
Diogo Pacheco. Na verdade, os tais equívocos não passavam 
de detalhes muitos dos quais só perceptíveis aos ouvidos 
de um regente de orquestra.

No entanto, para resolver o problema alguém teve a ideia 
de dar ao maestro apresentador um pedaço de giz, desses 
de escola. Com ele, após gravar suas falas, o maestro se 
dirigia ao técnico de som e mostrava as marquinhas que 

fazia no disco dizendo: “Na 
hora de montar o programa 
grave o que está no disco no 
trecho entre essa marca de 
giz e a outra, entendeu”? Isto 
deixava claro ao operador, 
quais seriam os pontos de 
entrada e saída da música.

A partir daí tudo começou 
a dar certo e Diogo Pacheco, 
que sempre foi uma pessoa 
muito alegre voltou a sorrir 
também para os técnicos ou 
operadores de som e estes, 
por sua vez, deram graças 
a Deus. Estavam com seus 
empregos salvos por um 
pedacinho de giz que faziam 
questão de guardar exclusi-
vamente para isso.

Simpático com seus cabe-
los brancos como os de Ludwig Van Beethoven, o maestro 
nascido no Belenzinho fez também programas na televisão e 
chegou a gravar dois comerciais do Opala, um carro que ele 
dizia ser, de fato, o da sua preferência. Os anúncios estão 
no Youtube para quem quiser conferir. Neles, o maestro 
dirige e canta ao som de uma sinfonia fazendo ao volante 
movimentos de regência, exibindo as qualidades de um dos 
modelos mais caros e luxuosos da linha 1987, o “ Chevrolet 
Diplomata com câmbio automático”. 

Entrevistei o maestro Diogo Pacheco no programa 'São 
Paulo de Todos os Tempos' que ia ao ar pela extinta 
Rádio Eldorado AM. Nessa oportunidade perguntei qual 
era a grande lembrança que tinha do Belenzinho dos 
seus tempos de menino. Diogo me disse que sua maior 
alegria era acordar cedo aos domingos e ir correndo 
até a paróquia São José do Belém só para tocar o sino 
da igreja. 

“Naquele tempo, os sinos 
eram acionados por longas 
cordas penduradas entre as 
torres as portas de entrada. 
Os sinos fi cavam badalando 
entre sete e meia e oito da 
manhã para chamar os fi éis 
à missa e o menino que 
chegasse primeiro à igreja 
era o escolhido para tocar 
o sino. Eu fazia questão de 
acordar bem cedo para ser 
o primeiro e me lembro que 
eu era tão pequeno que ao 
fazer força para tocar o sino, 
chegava a me dependurar 
entre as cordas tirando os 
dois pés do chão”, contou. 
Depois, Diogo Pacheco com-
plementou: “Essa é a minha 
mais afetiva lembrança dos 

tempos de menino no Belenzinho, bairro ao qual ainda 
tenho muito carinho”. 

Ele se tornou conhecido por ter sido um dos regentes 
da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e pelos 
programas de música erudita na Rádio Eldorado e nas TVs 
Cultura e Globo. Atualmente apresenta o programa semanal 
'Grande Concerto', na Rádio Cultura FM de São Paulo. 

“Bravo”! Diogo Pacheco.

do Nunes*

Maestro Diogo Pacheco no seu programa semanal 
'Grande Concerto', na Rádio Cultura FM.
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Automação: confi e, 
mas verifi que, seja 
qual for a escala

A automação da TI é 

uma habilidade que 

requer conhecimento e 

experiência abrangentes 

por todo o ciclo de vida 

de uma tarefa específi ca

Um tratamento elegan-
te de possíveis erros 
precisa ser incluído 

para o caso de o processo 
de automação não concluir o 
ciclo de vida pretendido. Isso 
acontece porque é preciso que 
essa tarefa esteja totalmente 
descrita em um script de 
fl uxo de trabalho, gabarito ou 
plano detalhado. A automação 
se concentra em entender as 
interações do ecossistema do 
data center, o comportamento 
da pilha de aplicativos, tanto 
em provedor de serviços de 
nuvem quanto no local, e as 
interdependências de sistemas 
a fi m de oferecer os benefí-
cios de economia de escala 
e efi ciência para os objetivos 
gerais de negócios. Ela adota 
a regra que os profi ssionais 
de TI precisam cumprir: fazer 
mais com menos.

A automação simplifi ca a 
vida do profi ssional de TI ao 
abranger tarefas que ele deve 
executar várias vezes com 
regularidade e consistência. 
Ela deve ser o resultado de 
uma série de etapas simpli-
fi cadas que o profi ssional de 
TI executa para concluir uma 
única tarefa. Esses fl uxos de 
trabalho podem englobar ações 
de gerenciamento, como pro-
visionar ou recuperar recursos 
virtuais, replicar perfi s e con-
fi gurações de um para muitos 
e refl etir as práticas recomen-
dadas em políticas em todo o 
data center virtual de maneira 
consistente e escalonável. A 
singularidade da regularidade 
é um tema comum quando se 
trata de decidir a automação 
de um processo de TI.

A base para a automação 
precisa ser sólida. Caso con-
trário, a automação de fl uxos 
de trabalho e processos de TI 
será mais prejudicial que be-
néfi ca, com mais tempo gasto 
na solução de problemas das 
etapas da automação do que 
para se concentrar em funções 
de TI de nível mais elevado, 
como otimização do data cen-
ter, segurança e integração de 
novos serviços. 

Numa era de integração e 
entrega contínuas, o ritmo 
acelerado e a grande escala das 
mudanças podem sobrecarre-
gar qualquer profi ssional de TI. 
A automação é a habilidade que 
permitirá ao profi ssional de 
TI ser bem-sucedido no data 
center de próxima geração, 
defi nido por serviços de TI hí-
brida. Existem três coisas que 
os profi ssionais de TI podem 
fazer para ajudar a garantir que 

seus projetos de automação 
sejam bem-sucedidos:

1. Confi e, mas verifi que

Scripts, modelos e planos 
gráfi cos incorporam a auto-
mação da TI. Eles são criados 
com base na metodologia de 
práticas recomendadas do pro-
fi ssional de TI, com métodos 
e processos de TI testados e 
comprovados. Verifi que a vali-
dação de cada etapa antes de 
implantá-la na produção. 

2. Mantenha a automação 

incrivelmente simples 

A automação sozinha não con-
segue diferenciar entre o que é 
o bom e o que é ruim. Portanto, 
a automação de práticas de TI 
insatisfatórias em escala causará 
grandes problemas em seus data 
centers virtuais. Para evitar que 
uma automação inadequada 
venha a ocorrer, é preciso man-
ter a automação incrivelmente 
simples, o que permitirá validar 
qualquer alteração nas etapas 
da automação e orquestrar as 
mudanças no fl uxo de trabalho. 
Como diria meu primeiro profes-
sor de ciência da computação:, 
“Eu só faço uma coisa. E a faço 
muitíssimo bem. Depois, sigo 
em frente.”

3. Automação com 

propósito

Comece com o objetivo fi nal 
em mente, respondendo a esta 
pergunta: que problemas você 
está solucionando com suas 
iniciativas de automação? Se 
não puder responder a essa 
pergunta, você não estará 
pronto para automatizar ne-
nhuma solução. 

Automação é uma habilidade 
que todo profi ssional de TI pre-
cisa desenvolver e aprimorar 
para aplicar aos data centers 
de próxima geração sob seus 
cuidados. Mas é preciso ter 
cuidado com as iniciativas 
de automação. Cuidado aqui 
signifi ca monitorar com a dis-
ciplina aplicada ao processo de 
automação. 

Primeiro, automatize em 
uma escala controlada, seguin-
do o mantra: “Não cause danos 
ao seu ambiente de data center 
de produção.”. Em seguida, 
monitore o desempenho e os 
eventos ao longo de todo o 
processo de automação, de 
modo a garantir a qualidade de 
todas as etapas a cada ponto de 
execução. Além disso, analise 
os resultados e use suas con-
clusões para fazer os ajustes 
necessários à otimização do 
processo de automação. Por 
fim, continue iterando ao 
longo de todo esse processo, 
pois o data center de próxima 
geração está em constante 
mudança e sempre integrando 
novos serviços.  

(*) É Gerente técnico™ da 
SolarWinds.

Kong Yang (*)

News@TI
Webtech Gratuito da HDS  

@A Hitachi Data Systems - empresa subsidiária da Hitachi, Ltd 
(TSE:6501) - apresenta no próximo dia 1 de março às 9h o 

segundo Webtech gratuito, desta vez em inglês. Com o tema “Next-
Generation Hyperconverged Solution for Effi cient and Available IT”, 
o webinar será apresentado pelo Gerente de Marketing de Soluções 
da HDS, Dinesh Singh e pelo Gerente Técnico Superior de Marketing 
VMware, John Nicholson. As vagas são limitadas. As soluções hipercon-
vergentes possuem infraestrutura de alto desempenho relacionado à 
Virtualização e Armazenamento de dados. O software favorece e facilita 
o trabalho da TI, que vive em uma busca permanente por soluções 
que garantam maior rapidez e simplifi cação dos sistemas (https://
www.brighttalk.com/webcast/12821/243293?utm_source=HDS&utm_
medium=Email&utm_campaign=Sales).

Nero leva nova versão do aplicativo BackItUp 
para dispositivos Android

@Com o mote “um clique pra fi car de boa”, o software Nero BackItUp 
ganhou milhares de usuários de PCs nos últimos anos associando a 

rapidez e a tranquilidade resultantes de um backup bem feito. Agora, a 
solução da fabricante alemã de software ganha novos horizontes com o 
lançamento da primeira versão – gratuita – do BackItUp para Android. 
O aplicativo, criado para uso descomplicado, utiliza a tecnologia Nero 
AirLink para a cópia de segurança e a recuperação de conteúdos do 
celular.  Os dados são gravados wireless no computador. O BackItUp para 
PC da Nero é uma solução inteligente para backup do computador. Com 
um clique, ele protege os arquivos do PC fazendo cópias de segurança de 
até cinco alvos – disco rígido e unidades USB, entre outras. O software 
faz proteção automática diária, semanal ou mensal, ou, alternativamente, 
manual. Enquanto aplicações de backup de concorrentes gravam apenas 
a edição mais recente dos arquivos, o BackItUp salva também versões 
anteriores, o que signifi ca que mesmo se um arquivo for excluído ou 
danifi cado, há sempre uma versão restaurável.

A Internet das Coisas (IoT 
em inglês) é um ponto de 
virada histórico para as em-
presas e a respeito de como 
as interações com os consu-
midores na Era Digital serão 
transformadas. A IoT já pro-
vou criar mudanças sísmicas 
em como as empresas operam, 
da mesma forma que a Inter-
net e a computação móvel 
infl uenciaram o mundo em 
que vivemos hoje. 

As empresas já estão apli-
cando as análises dos dados 
gerados pelos sensores habilitados para a IoT a fi m de otimizar 
suas próprias operações, e os primeiros a adotarem colherão 
as recompensas dessa abordagem de dados, usando-a para 
guiar o desenvolvimento da próxima geração de dispositivos 
de consumo e até mesmo, para abrir segmentos de mercado 
inteiramente novos. 

Bilhões de dispositivos conectados – dispositivos móveis, 
rastreadores vestíveis de atividades físicas e sensores em 
veículos, por exemplo – atualmente geram imensas e inima-
gináveis quantidades de dados, que continuarão a crescer a 
taxas exponenciais nos próximos anos. Se os dados puderem 
ser usados para liberar um maior impacto econômico, eles 
precisarão ser analisados na busca de padrões e conclusões por 
meio das análises apropriadas. Felizmente, a ciência dos dados 
amadureceu ao ponto onde temos hoje ferramentas de análises 
avançadas necessárias para responder a diversas questões que 
guiam as organizações para fazer melhor uso de seus dados. As 
empresas podem então delegar algumas das suas tomadas de 
decisões para as máquinas. 

O que é fundamental compreender sobre a IoT é a noção de 
que tudo acontece em algum lugar. Você não pode desfrutar da 
Internet das Coisas ou da Internet das Coisas Industriais sem 
o reconhecimento da localização precisa e em tempo real. Isso 
não é possível sem ferramentas e softwares de GIS (Sistema 
de Informação Geográfi ca). Essa é uma peça crítica que falta 
para catalisar o crescimento das aplicações de IoT. No entanto, 
os consumidores não se voluntariarão para este tipo de coleta 

de dados se as empresas não 
conseguirem obter o retorno 
de valor para elas. É por isso 
que os dados baseados em 
localização, alinhados com 
a análise de dados, são fun-
damentais quando se trata 
das empresas aproveitarem 
melhor a onda da IoT. 

Ao mesmo tempo em que 
a IoT ainda não está madura 
e muitas empresas adotarão 
uma abordagem de “aguardar 
para ver” por alguns anos, as 
empresas que não começarem 

a planejar – especialmente aquelas com recursos físicos -  esta-
rão perdendo uma oportunidade e fi carão à mercê de ameaças 
competitivas e ´por que não, disruptivas talvez.

Ao coletar e analisar os dados de equipamentos e máquinas, 
as empresas podem aumentar a produtividade, minimizar ou 
eliminar o tempo de inatividade e gerenciar melhor o tempo de 
atividade. Mas para isso, as análises avançadas de dados da IoT 
precisam possibilitar casos de uso que gerem receita adicionais 
e reduzam os custos de operação. Simplifi cando, automatizar e 
delegar tomadas de decisões são possíveis, os casos de sucesso 
vão começarão a aparecer em curto prazo. 

Isso tudo será possível num tempo mais curto na medida em 
que os líderes das empresas começarem a aderir a IoT como 
parte crucial dos seus negócios. Para entender como as ame-
aças e oportunidades afetam sua indústria e seus negócios, os 
líderes devem pensar em longo prazo. Eles devem pensar à 
frente, vislumbrando oportunidades potenciais de diferencia-
ção e transformação, e não parar no caso de negócio imediato 
visando apenas uma mera redução de custos. 

No futuro, aproveitar a IoT exigirá um nível de conhecimento 
de dados e análises que muitas organizações não possuem atu-
almente, especialmente com a integração que será necessária 
entre os dados estruturados e não estruturados. Por isso, é 
necessário pensar na utilidade dos dados capturados e não 
apenas na sua simples coleta.

(Fonte: Por Silvio Maemura, Gerente Geral da Pitney Bowes Brasil)

Como a localização inteligente vai aprimorar 
os dados coletados pela Internet das Coisas

Renato Falchet Guaracho (*)
 

Recentemente, o Facebook, empresa controladora do 
aplicativo WhatsApp, enviou sua defesa ao Supremo 
em uma Ação de Descumprimento de Preceito Fun-

damental (ADPF) que analisa a possibilidade ou não de 
restrição judicial do aplicativo, alegando que o bloqueio do 
WhatsApp é uma afronta a liberdade de expressão.

 
Tal afi rmativa demonstra o quão indefensável é o pleito 

do Facebook. Isso porque a “liberdade de expressão” não 
é algo micro, como tal aplicativo, que inclusive existem 
substitutos a altura. Ademais, ainda que ferisse tal princípio 
fundamental, o que se admite por hipótese, não há como 
colocá-lo acima de outros pilares da sociedade, como por 
exemplo básico e óbvio, a segurança pública.

 
No entanto, em uma nação onde a Constituição Federal é 

rasgada diariamente e a segurança da sociedade não parece 
ser importante para o Poder Público, o WhatsApp deverá 
ser favorecido no Supremo Tribunal Federal, por questões 
políticas fi nanceiras.

 
E falando em interesses políticos, surgiu nos últimos 

dias um projeto de lei que, se aprovado, garante que não 
poderá ocorrer a suspensão de acesso “a qualquer aplica-

Aplicativos “peitam” o Estado 
e afrontam Constituição 

contra bloqueios judiciais
A questão dos bloqueios de aplicativos pelo Poder Judiciário é polêmica e está no centro dos holofotes 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e também no Congresso Nacional

ção de internet pelo Estado”, retirando, desta forma, tal 
prerrogativa prevista no Marco Civil da Internet.

 
Veja bem, quando o Poder Legislativo tira essa prerrogativa 

do Poder Judiciário, poderemos considerar a instauração 
de um estado de caos. Por exemplo: imagine que alguém 
crie um grupo no Facebook de apologia à pedofi lia e, a 
partir daí, o Ministério Público ingressa com medida judi-
cial e determina que a empresa exclua esse grupo, ainda 
assim, o Facebook se recusa a cumprir esta ordem judicial, 
mesmo após imposição de multa, deixando o grupo aberto 
e que qualquer um possa acessar. E nesse caso, segundo 
o projeto de lei em questão, o juiz não poderá determinar 
a suspensão do aplicativo.

 
Assim, qual será o poder do Estado? O que ele fará quando 

um aplicativo se recusar a cumprir sua ordem? O exemplo 
acima narrado é fi ctício e esdruxulo, mas podem acontecer 
com casos de racismo, homofobia, dentre outros.

 
Ao que parece, estamos nos tornando cada vez mais uma 

sociedade rendida aos poderes das grandes corporações, 
onde seus anseios permanecem acima do bem estar social 
e da segurança pública, infelizmente. Importante frisar que 
a segurança pública e a soberania nacional devem estar 
acima de qualquer interesse privado ou econômico.

 
(*) É advogado especialista em Direito Eletrônico

e Digital do escritório Aith Advocacia.

Riscos dos adaptadores falsifi cados para iPhone
Julho de 2013, uma jovem chinesa de 

23 anos atende ao telefone, conectado à 
tomada, e morre eletrocutada. Um ano 
depois, em junho de 2014, uma fi lipina 
de 28 anos, tem o mesmo fi m trágico, 
eletrocutada dentro de sua própria casa. 
Em comum, além de um celular da Apple, 
elas tinham adaptadores para recarga 
com selo de certifi cação UL falsifi cado, 
conforme identifi cação posteriormente 
realizada pelo programa de Proteção da 
Marca UL. 

Um adaptador é um dispositivo usado 
para fornecer ou converter a energia de 
uma saída elétrica a um padrão (ou tensão) 
que o dispositivo alimentado possa usar. 
No caso de um iPhone, o adaptador original 

converte, com segurança, uma tensão de 
entrada de 100 a 240 VCA em uma saída de 
5 VCC. Portanto, independentemente de 
onde for utilizado, o adaptador converterá 
a eletricidade de alta em baixa tensão, 
carregando o aparelho com segurança.

A fi m de reduzir a venda de produtos 
elétricos perigosos falsificados e au-
mentar a segurança, pesquisadores da 
UL - organização global de ciência da 
tecnologia – realizou uma série de testes 
em adaptadores para iPhone falsifi cados. 
No total, foram testados 400 adaptadores 
e a taxa de falha geral foi de 99%. Com 
exceção de três exemplares, todos os 
demais não passaram em testes básicos 
de segurança e apresentaram riscos de 

descarga elétrica e incêndio. Doze (3%) 
foram tão mal projetados e fabricados que 
apresentaram um risco de eletrocussão 
letal ao usuário.

Os adaptadores falsifi cados foram ob-
tidos de diversas fontes em oito países 
diferentes ao redor do mundo, incluindo 
EUA, Canadá, Colômbia, China, Tailândia 
e Austrália. Para a avaliação foram defi ni-
dos dois testes relativamente simples.

Um teste de resistência de isolação elé-
trica determina até que ponto o adaptador 
é isolado da rede elétrica. A unidade é 
tensionada aplicando alta tensão entre a 
entrada e a saída de energia, para ver se 
haverá passagem de corrente acima do 
limite especifi cado.
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Refl exõesRefl exõesRefl exõesRomântica
A peça Tô Grávida 

estreia no proximo dia 
três e fala de uma das 
épocas mais lindas, po-
rém delicada, da vida de 
um casal: a gravidez e 
o nascimento do bebê. 
A história de Thales e 
Bianca é contada em dois 
tempos distintos: o pre-
sente - onde os dois estão 
fazendo terapia de casal 
e falam diretamente com 
a plateia, criando assim 
uma cumplicidade ime-
diata com o público; e o 
passado, que entremeia o 
discurso deles, contando 
e ilustrando sua trajetó-
ria em cenas hilariantes. 
Com Fernanda Rodrigues 
e Paulo Vilhena.

Serviço: Teatro Cetip, R. Coropés, 
88, Pinheiros, tel. 4152-9370. Sextas e 
sábados às 21h e aos domingos às 18h. 
Ingressos: R$ 70 e R$ 80. Até 30/04.

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.

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

Esta quarta, o quarto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acarretar de-
sentendimentos. A Lua plena em Áries fi ca fora de curso no fi nal da quarta-feira, até ingressar em Touro na madru-
gada de quinta. Passa a predominar o bom senso e a segurança. Contamos com maior estabilidade emocional. Afeto, 
ternura e conservadorismo, são características dessa Lua. É melhor darmos continuidade a projetos já iniciados. 
Devido ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a segurança emocional e material, fi camos receosos 
de perder. Os relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância na noite desta quarta-feira.
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A Lua nova em seu signo torna os 
relacionamentos bem mais fáceis. 
Pode ter a valorização dos atos e 
uma nova forma de realizar o que não 
agrada. Ótimos dias para comprar e 
vender, fechar bons negócios ou co-
meçar a guardar dinheiro até o fi nal 
da semana. 56/756 – Vermelho.

Precisa muito do apoio dos amigos, 
colegas e familiares, conte com eles 
para resolver problemas penden-
tes. Com o Sol em Peixes evite ser 
moralista e critico demais em suas 
atitudes. Há propensão à intolerân-
cia e irritabilidade. É melhor dar 
continuidade a projetos já iniciados.  
82/182 – Amarelo.

Demonstre que seus sentimentos 
são sólidos e não provoque ciú-
mes – a fi delidade contará muito. 
Mantenha o ritmo e obterá bons 
lucros através do trabalho. Precisa 
manter os bons modos e a gentileza 
que contam muito em suas atitudes. 
Invista na sua aparência até o fi nal 
da lua nova. 45/445 – Verde.

É tempo de renovação em sua vida, 
até mesmo de mudar a forma como 
realiza algo. Pode não gostar de 
manter aquilo que agradava há pouco 
tempo. Atividades ligadas à fama 
estão favoráveis e terão reconheci-
mento sendo as mais favorecidas. 
25/625 – Branco.

As pessoas devem ser ouvidas antes 
de agir, pois poderão ajudar muito ao 
tomar decisões. Evite tentar resolver 
assuntos de dinheiro e fi nanciamen-
tos. Ao fi nal do dia chance de surpre-
sa agradável, possibilitando sair um 
pouco da rotina e fazer algo diferente 
do habitual. 44/544 – Amarelo.

Mantenha a boa vontade ao lidar com 
as pessoas, procure a compreensão 
junto das pessoas que ama e dos 
amigos. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
de gostar ou não. Há propensão à 
intolerância que pode causar rea-
ções ou problemas com os outros.  
9/399 – Verde.

Bons resultados podem começar a 
chegar a sua vida. Passa a predominar 
o bom senso e a segurança. Contamos 
com maior estabilidade emocional. 
No fi nal da tarde pode viver uma 
paixão passageira. Evite gastos com 
dividas que depois serão difíceis de 
saldar. 77/577 – Verde.

Está muito carente de romantismo 
e afeto, podendo mostrar um humor 
instável e sem critério. Cuide mais 
de sua aparência no resto desta 
semana até o fi nal da lua nova. Faça 
uma reforma no seu modo de vida 
e mude aquilo o que não agrada no 
ambiente de trabalho, renove-se. 
34/634 – Azul.

Mantenha o romantismo nas relações 
amorosas e elas serão felizes. O dia é 
bom mesmo para negócios e trabalho. 
Seja direto e mais aberto na relação 
com o ambiente e mude o que não 
agrada no seu ambiente para não 
sofrer depois por arrependimento. 
78/678 – Cinza.

Evite atritos com as pessoas próxi-
mas, conciliando situações sociais 
que possam atrapalhar um bom ne-
gócio.  Senso estético, bons modos e 
gentileza contarão muito nesta tarde. 
Ao fi nal do dia, boas chances de sur-
presas agradáveis, saindo da rotina e 
do ambiente. 63/463 – Verde.

Mantenha o ritmo de vida, e o rumo 
traçado com fi rmeza. Se precisar 
mudar faça isso com calma e sabe-
doria para não sofrer perdas. Uma 
atitude generosa no amor será 
muito melhor do que o ciúme e o 
sentimento de posse exagerado que 
atrapalha a sua felicidade na vida a 
dois. 66/366 – Branco.

Pela infl uência do uso de meios 
eletrônicos as relações afetivas 
podem estar sobe tensão. Melhorias 
começam a chegar, tanto em casa 
como nas atividades profi ssionais. 
Tome algumas decisões importantes 
nesta quarta e faça aquilo que seja 
do seu gosto. 55/455 – Azul. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 01 de Março de 2017. Dia de São Davi, São Albino, São Adriano 
de Marcelha, Santa Eudócia e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude é o consolo. 
O nome do mês de Março vem de Martius, designação latina de Marte, deus 
romano da guerra. Dia do Turismo e Dia da Vindima (a colheita de frutos). 
Hoje aniversaria o vocalista Roger Daltrey faz 73 anos, o colunista e apresen-
tador Leão Lobo completa 63 anos, a modelo e apresentadora Ana Hickmann 
que nasceu em 1981 e o cantor Justin Bieber que faz 23 anos.

O nativo do dia O nativo de Peixes deste dia e grau é em geral 
atraído pelos mistérios da vida e aprecia partilhar 

com outros as suas descobertas nessa área. O desejo de sucesso lhe serve sempre 
de impulso. É extremamente independente e as restrições impostas pelo trabalho 
com outras pessoas não lhe agradam. O pioneirismo e a criatividade são outras de 
suas características. Têm difi culdade em seguir na vida sem um parceiro, precisa 
ter alguém ao lado e normalmente possui uma constituição física robusta que 
contrasta com seu temperamento pacífi co e às vezes até mesmo bonachão. Pode 
ter grande êxito fi nanceiro, mas sempre através de muito esforço pessoal.

Simpatias que funcionam

Dicionário dos sonhos
DORMITÓRIO – Vazio, abandono. Com muitas pes-
soas dormindo, você é estimado por todos. Alguém 
no seu quarto de dormir pode indicar a descoberta 
de seus negócios e confi dencias. Números de sorte: 
04, 44, 59, 89 e 91.

Para desfazer uma inimizade: Pegue 1 pedaço de 
papel amarelo e escreva o nome da pessoa com quem 
brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de qualquer mate-
rial sobre o papel e deixe 15 dias, para atrair energias. 
Reze 3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo ao seu 
anjo da guarda para que você volte a ter amizade com 
a pessoa que deseja. Depois, jogue o papel no lixo e 
use a pirâmide para decorar o seu quarto.

“Quase Cinquenta Tons de Cinza” trata de uma re-
leitura cômica do livro que causou a maior polêmica 
mundial sobre o assunto. Uma paródia bem humorada 
focada principalmente no comportamento do personagem 
Cristian Grey. A comédia romântica satiriza os melhores 
momentos do livro. Um espetáculo leve que não cai no 
vulgar. A direção toma o cuidado de brincar com o tema 
sem fazer críticas a ele. O espetáculo “Quase Cinquenta 
Tons de Cinza” seguiu a receita e vem lotando os teatros 
por onde passa. 

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista. Sextas às 21h30, 
sábados às 21h30 e domingos às 19h30. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).

Patchwork
Técnica conhecida por 

seus desenhos delicados, o 
patchwork em português, 
trabalhos com retalhos, vem 
ganhando contornos ousa-
dos. Com novas linguagens, 
ganhou status de arte. Todo o 
resultado da criatividade dos 
artistas plásticos que hoje se 
dedicam a técnica pode ser 
conferido na 17ª. Edição da 
Patchwork Design, que reúne 
uma feira especializada do 
setor têxtil e a Contempo-
râneo A Contemporâneo 
Exposição Internacional de 
Arte Têxtil vai apresentar 
70 trabalhos de 56 artistas 
(46 artistas estrangeiros e 10 
artistas brasileiros). Entre os 
estrangeiros, destaque para o 
trabalho da artista americana 
Barbara O Steen.

Serviço: Centro de Convenções 
Frei Caneca, R. Frei Caneca, 569, 
Consolação. De quinta (16) a sábado 
(18) das 13h às 19h. Ingressos: R$ 24 e 
R$ 12 (meia).

Cena de “Material Bond”.

Estreia dia 2 de março a mais nova obra da Kiwi Companhia de 
Teatro: “Material Bond”, uma peça que discute os desequilíbrios 
das sociedades contemporâneas, traz para a cena a realidade 
brasileira, a brutalidade da ação policial e a criminalização dos 
movimentos sociais, sintomas da injustiça social, da violência de 
Estado e os processos de desumanização, moeda corrente nos 
dias atuais. A montagem tem como força motriz parte da obra do 
britânico Edward Bond, um dos mais importantes dramaturgos 
vivos da atualidade. No elenco estão a atriz Fernanda Azevedo e 
o multi-instrumentista Eduardo Contrera, sob roteiro e direção 
de Fernando Kinas.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, tel. 3221-4704. Quintas 
e sextas às 20h, sábados às 18h. Entrada franca. Até 25/03.

Dia 4 de março estreia 
o espetáculo “Holly 
Wood Actors”

Na peça um diretor 
monta uma comédia 
musical em apenas 

um dia com método revolu-
cionário para atores excep-
cionais. No primeiro ato, o 
diretor faz teste de elenco 
com “cinco” atores (dois 
homens e uma mulher) 
que se inscreveram para a 
audição. No segundo ato, o 
diretor promove um e único 
ensaio da peça Carmensita 
que terá estreia em uma 
semana. O terceiro ato é a 
apresentação da primeira 
parte da peça Carmensita 
de acordo com a concepção 
das técnicas do diretor. O 
quarto ato é o ponto alto 
do espetáculo, que é uma 
coreografia de flamenco 

Elisa Romero e Gabriel Monteiro.
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“Holly Wood Actors”

que os atores se viraram 
para aprender através de um 
vídeo. Com Elisa Romero, 

Gabriel Monteiro, Hermano 
Leitão, Luana Martins e Pedro 
Lemos. Comédia Musical.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Sábados às 23h30. Ingressos: R$ 
40 e R$ 20 (meia). Até 24/06.

“Quase Cinquenta
Tons de Cinza”
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EXERCÍCIO DE COMPAIXÃO

Se fosses o pedinte agoniado que estende a mão à bondade 
pública...
Se fosses a mãezinha infeliz, atormentada pelo choro dos fi lhinhos 
que desfalecem de fome...
Se fosses a criança que vagueia desprotegida à margem do lar...
Se fosses o pai de família, atribulado, ante a doença e penúria 
que lhe devastam a casa...
Se fosses o enfermo desamparado, suplicando remédio...
Se fosses a criatura caída em desvalimento, implorando com-
preensão...
Se fosses o obsidiado, carregando inomináveis suplícios interiores, 
para desvencilhar-se das trevas...
Se fosses o velhinho atirado às incertezas da rua...
Se fosses o necessitado que te roga socorro, decerto perceberias 
com mais segurança a função da fraternidade para sustento da 
vida.
Se estivéssemos no lado da difi culdade maior que a nossa, com-
preenderíamos, de imediato, o imperativo da caridade incessante 
e do auxílio mútuo.
Refl itamos nisso. E nós, que nos afeiçoamos a estudos diversos, com 
vistas à edifi cação da felicidade e ao aperfeiçoamento do mundo, 
façamos quanto possível, semelhante exercício de compaixão.

Albino Teixeira (De "Caminho Espírita", de Francisco Cândido 
Xavier - Espíritos diversos)
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Realidade brasileira



INICÍO A MINHA COLUNA comentando as modifi cações 
que a autora Glória Perez resolveu montar num esquema especial 
para ‘A Força do Querer’, próxima novela das nove na Globo, 
que tem estreia marcada para 3 de abril. Para não concentrar 
toda trama em um único personagem, ela vai promover um 
revezamento entre os protagonistas.

SERÃO OITO NO TOTAL. Sendo assim, em alguns mo-
mentos, Paolla Oliveira terá mais destaque que Isis Valverde, 
Juliana Paes e Bruna Linzmeyer, até que a situação se inverta. 
O mesmo se implicará aos homens, Fiuk, Rodrigo Lombardi, 
Emílio Dantas e Marcos Pigossi. O método evitará sobrecarga 
de trabalho para alguns atores .

FÁTIMA BERNARDES TEM AJUDADO fi nanceiramente 
no tratamento de Giuliano Castro de 19 anos, rapaz que estava 
no carro dirigido pelo fi lho da apresentadora Vinicius, em um 
acidente no mês passado. O rapaz tem sido cuidado por médicos 
nos Estados Unidos. Fátima não quis comentar o acidente.

O ATOR CAIO BLAT FOI CONTRATADO pela emissora 
inglesa BBC para atuar na série ‘Mc Mafi a’, sobre o crime orga-
nizado. O ator vai interpretar um gângster que esconde sua real 
identidade. A produção deve começar dentro de seis meses. Para 
Caio, essa é a grande oportunidade de mostrar seu talento.

DEPOIS DE 23 ANOS DE TRABALHO COMO ÂNCORA 

NO SBT, o jornalista Hermano Henning deve deixar a emissora. 
O apresentador foi comunicado  pela diretoria que seu contrato 
não deverá ser renovado quando vencer, em abril. Esses cortes 
são determinados por Sílvio Santos que quer enxugar ao máximo 
as despesas da emissora.

A ADAPTAÇÃO DE ‘O ALIENISTA’, ESTRELADO POR 

SHELTON MELLO e Arlete Salles, segundo a direção da Globo 
será só para o ano que vem, até porque em setembro deste a 
emissora estreará duas outras séries: ‘13 dias Longe do Sol’ e 
‘Brasil a Bordo’, ambas com os atores no elenco..

NÃO É VERDADE QUE SASHA MENEGHEL, fi lha da Xuxa 
esteja namorando o ator Caio Castro. O fato de ambos  serem 
vistos passeando em Nova York recentemente não signifi ca que 
já são namorados, muito embora também tenham passado o fi nal 
de ano juntos em Trancoso. Sasha jura que é só amizade.  

O PROGRAMA DO RATINHO, NO SBT, continua dando 
um banho de audiência durante a semana. Descontraído, cheio 
de atrações e cada dia um quadro diferente, com um elenco de 
participantes totalmente diversifi cado, a vice liderança no horário 
já foi conquistada, sem contar o grande apoio publicitário dos 
principais anunciantes do país.

FRASE FINAL: Só Quem Respeita Pode Ser Respeitado.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Santos (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 02 de junho de 
1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues 
Ramos e de Marly Francisca dos Santos Ramos. A pretendente: PRISCILA FERREIRA 
ORTIZ, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo (Registrada em 
Indianópolis) SP, no dia 13 de junho de 1982, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Fava Ortiz e de Altair Ferreira Ortiz.

O pretendente: TOSHIHARU UEHARA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 25 de abril de 1951, residente e domiciliado na Vila Antonieta, 
São Paulo - SP, fi lho de Sairo Uehara e de Fumi Uehara. A pretendente: MARIA LUCIA 
ITO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada na Vila 
Maria) SP, no dia 19 de maio de 1954, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São 
Paulo - SP, fi lha de Sami Hirai e de Torakiti Ito.

O pretendente: BRUNO PEREIRA SANTOS CORSO, estado civil solteiro, profi ssão 
cirurgião dentista, nascido em Suzano - SP, no dia 15 de junho de 1987, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Cassio Corso e de Roseane Pereira 
Santos Corso. A pretendente: NATHALIA ANNUNZIATO ZUPO, estado civil divorciada, 
profi ssão especialista de marketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 08 de outubro de 
1988, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Victor Affô Zupo e 
de Solange Annunziato Zupo.

O pretendente: MICHAEL MARTINS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
telecomunicação, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 26 de outubro de 1992, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Joel Alves de Souza e de 
Loide Martins de Souza. A pretendente: ALESSANDRA NAVARRO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 13 
de outubro de 1993, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Alex 
Navarro e de Mariangela José Navarro.

O pretendente: DAVI MARINO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10 de novembro de 1992, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar de Almeida e de Maria Amelia Marino. A 
pretendente: ALINE COPESKY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 02 de março de 1989, residente e domiciliada em 
Ribeirão Pires - SP, fi lha de Elcio Copesky da Silva e de Maria Zélia da Silva. Obs.: Edital 
procedente na Unidade de Serviço de Ribeirão Pires, SP.

O pretendente: HUMBERTO CELINA CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Paramirim - BA, no dia 07 de novembro de 1974, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Helio de Oliveira Cardoso e de Maria de 
Lourdes Celina. A pretendente: CAROLINE LARROYDE OLIVEIRA ESTEVES, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Cuiabá (Registrada no 3º Ofício) MT, no 
dia 14 de outubro de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
João Bosco Esteves e de Sheila Larroyed de Oliveira Esteves.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA PEDROSO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 31 de 
março de 1993, residente e domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho 
de Agnaldo Pedroso e de Iraci da Silva Pedroso. A pretendente: LARISSA FERNANDA 
DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Dracena - SP, no 
dia 02 de junho de 1993, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - 
SP, fi lha de Aldair José de Abreu e de Cilene Fleming de Abreu.

O pretendente: CARLOS VINICIUS PERES MORENA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 23 de agosto 
de 1977, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Morelli 
Morena e de Arlete Amoedo Peres Morena. A pretendente: MONALIZA BIÁ NUNES 
VIANA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Belém - PA, no dia 18 de 
janeiro de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Edimilson 
Biá Viana e de Maria de Nazareth Nunes Viana.
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

Em consequência dos ataques prati-
cados por abelhas ladras, a abelha 
nativa sem ferrão jataí (Tetragonisca 

angustula) sofreu um processo evolutivo 
diferenciado, no qual parte dos indivídu-
os, denominadas de guardas ou soldados, 
desenvolve características físicas distintas, 
sendo mais robustas e de maior porte, 
para defender as colmeias. Esse desenho 
na divisão do trabalho da jataí, a abelha 
mais criada no Brasil, e as diferenças 
morfológicas (físicas) entre os indivíduos 
de uma mesma colônia foram descobertas 
por um grupo de pesquisadores que reúne 
a Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, 
USP e Universidade Johannes Gutenberg 
de Mainz. 

Ao longo de quatro anos, o estudo, em 
cooperação entre os cientistas, conseguiu 
identifi car também outras nove espécies 
que produzem uma classe especial de solda-
dos ou abelhas guardas, para defender seus 
ninhos. Cristiano Menezes, pesquisador da 
Embrapa, considera essa descoberta mais 
um degrau na conquista do conhecimento 
necessário para desenvolver a tecnologia 
de utilização das abelhas nativas sem 
ferrão na polinização comercial agrícola 
no País. Ele comenta que as abelhas são 
as principais polinizadoras do mundo e 
que cerca de 70% das culturas agrícolas 
mundiais são polinizadas ou benefi ciadas 
em algum grau pela polinização. “Algumas 
culturas são 100% dependentes de abelhas, 
como o maracujá, por exemplo, em que, 
sem polinização, a produção de frutos é 
zero”, afi rma.

Além do aspecto evolutivo, a descoberta 
tem  importância  por permitir compre-
ender melhor a biologia geral das abelhas 
sem ferrão e ajudar no aprimoramento das 
técnicas de manejo das colônias, defende 
Menezes. Ele argumenta que esse grupo de 
abelhas é fundamental na produção de mel 
e derivados, como pólen, própolis, entre 
outros e são essenciais para a produção de 
alimentos por causa do serviço de polini-
zação que prestam aos cultivos agrícolas. 
“Para manejá-las de forma efi ciente e pro-
dutiva, precisamos conhecer muito bem a 
biologia do grupo”, afi rma.

Ainda de acordo com o cientista, em mui-
tos países, esses insetos são utilizados na 
polinização agrícola em escala comercial, 
o que no Brasil é praticamente inexisten-
te, restrito apenas aos plantios de maçã 

e melão. Por ser um serviço essencial à 
produção de muitos alimentos, estima-se 
que, no Brasil, o impacto do serviço de 
polinização gira em torno de US$ 12 bilhões 
por ano considerando as mais de 80 culturas 
benefi ciadas no País. A indisponibilidade 
de colônias para compra ou aluguel é um 
dos obstáculos para a adoção dessa prática, 
potencialmente lucrativa, no País.

Pressão evolutiva das ladras fez 
surgir as abelhar guardas

As abelhas ladras são tão especializa-
das em saquear as colmeias que muitas 
delas nem possuem mais a estrutura das 
pernas utilizada para transportar o pólen, 
conforme identifi caram os pesquisadores. 
No Brasil, as ladras mais comuns são a 
abelha-limão ou iratim (Lestrimelitta spp.). 
De acordo com Cristiano Menezes, esses 
insetos roubam tudo, do alimento aos 
materiais de construção, além de matarem 
as crias das outras abelhas. A morfologia 
dessas ladras, ou seja, sua forma física, 
foi adaptada para lutar, e, por isso, são 
verdadeiros “tanques de guerra”, explica o 
cientista, enfatizando que são muito fortes 
e possuem cabeças e pernas avantajadas, 
utilizadas para triturar e até decapitar  
vítimas de saque. 

Essa ação predatória das ladras, que se 
especializou ao longo de séculos, também 
provocou pressão evolutiva em algumas 
espécies de abelhas sem ferrão. A pesquisa 
mostrou que a genealogia das guardas evo-
luiu na mesma época em que as ladras para 
se defenderem dos saques, gerando um 
grupo especial entre as abelhas operárias, 
redesenhando a divisão de trabalho. Reve-
lou ainda que as guardas distinguem-se das 
forrageiras, que são aquelas abelhas que 
buscam alimento, em tamanho e até cor. 
Esses soldados são entre 10% e 30% maior 
do que as operárias da mesma colônia, 
explicou o biológo Christoph Grüter, da 
Universidade de Mainz, um dos colabora-
dores da pesquisa. “Conseguimos vincular 
claramente a atividade das abelhas com 
a evolução desses soldados”, esclareceu 
Grüter. 

Essa pressão evolutiva, segundo as aná-
lises, e que provocou essa diferenciação 
entre abelhas de uma mesma colônia, 
ocorreu pelo menos cinco vezes nos últi-
mos 25 milhões de anos, sempre ao lado da 
diversifi cação e especialização das abelhas 

parasitas. Estudos conduzidos na Embrapa 
cunharam entre os destaques duas espécies 
há anos  pesquisadas no Pará, a Frieseo-
melitta longipes, conhecida popularmente 
como marmelada; e a Frieseomelitta 
fl avicornis, chamada popularmente de 
moça-branca. Também nesses casos, as 
guardas são maiores, morfologicamente 
diferentes e mais escuras que as demais 
operárias da colônia.

Melhor manejo dos meliponários e 
uso para polinização

Conhecer melhor os mecanismos natu-
rais de defesa das abelhas sem ferrão diante 
das ladras pode ajudar no aprimoramento 
das técnicas de manejo da criação dos 
meliponários para evitar os saques e até 
a total destruição das colmeias.  Cristiano 
Menezes exemplifi ca que a partir desse 
conhecimento já é possível nos dias de 
hoje fazer recomendações sobre as espé-
cies mais resistentes aos ataques, como 
a moça-branca, por exemplo, para o pla-
nejamento do desenho dos meliponários. 
“As moças-branças devem ser colocadas 
nas extremidades ou áreas periféricas 
do meliponário, protegendo as abelhas 
mais sensíveis e frágeis aos ataques, que 
devem ser dispostas em áreas centrais”, 
orientou.

Outra recomendação importante a par-
tir dessa descoberta para fi ns da criação 
comercial e uso na polinização é que espé-
cies com guardas especializadas, como a 
jataí, precisam ser dispostas em cavaletes 
individuais, distantes umas das outras para 
não ocorrer confl itos entre as vizinhas. “As 
guardas possuem uma grande capacidade 
para reconhecer quem é e quem não é da 
sua colônia. Se alguma abelha tentar entrar 
na colônia errada, ocorrerá uma briga fatal 
entre elas”, alerta. 

Já as espécies que não possuem guardas 
especializadas, como a uruçu-amarela, que 
são apreciadas pela quantidade e qualidade 
do mel que produzem, podem ser criadas 
uma ao lado da outra, pois as guardas são 
mais tolerantes às operárias vizinhas e 
não brigam. “Esse é um ótimo exemplo 
para mostrar como a pesquisa básica pode 
interagir com a pesquisa aplicada para me-
lhorar o sistema de produção e manejo de 
espécies da nossa fauna e fl ora”, enfatiza 
do pesquisador.

Fonte: Secom/Embrapa

Abelhas sem ferrão usam guardas 
especializadas para defender as 

colmeias de invasores
Publicada da revista Nature, descoberta é passo 
importante para uso de abelhas sem ferrão na 
polinização agrícola comercial no Brasil

Abelha nativa sem ferrão jataí 
(Tetragonisca angustula)
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O meio-irmão do líder norte-
coreano, Kim Jong-Nam, foi 
envenenado com VX, um 
poderoso agente neurotóxico 
conhecido por sua utilização 
como arma química, segundo 
análise elaborada pelo Depar-
tamento de Química da Ma-
lásia. Um relatório preliminar 
detectou vestígios do gás nos 
olhos e no rosto da vítima, que 
morreu no dia 13 de fevereiro, 
no aeroporto internacional de 
Kuala Lumpur, após ser atacado 
por duas mulheres.

De acordo com as autoridades 
local, o veneno utilizado foi o 
agente VX - versão mais fatal que 
o gás sarin - indolor, inodoro e 
altamente tóxico. A substância 
ataca o sistema nervoso e mus-
cular, atuando por inalação ou 
simples contato com a pele, e 
já foi banida pela ONU por ser 
considerada uma arma química. 
O Departamento de Química da 
Malásia identifi cou a substância 
como “etil S-2-diisopropilamino-
etilmetilfosfonotiolato”, nome 
científi co do agente nervoso VX. 
O veneno foi utilizado como arma 
química na guerra entre Iraque 
e Irã na década de 1980.

Na última quarta-feira (22), 
a polícia da Malásia prendeu 
um químico norte-coreano e as 
duas mulheres que abordaram 
Jong-Nam, uma vietnamita e 
uma indonésia, além de ter emi-
tido mandados de prisão contra 
outros quatro norte-coreanos 

Kim Jong-nam foi morto 
com arma química

suspeitos de estarem envolvidos 
no crime. No entanto, acredita-
se que os suspeitos fugiram da 
Malásia no mesmo dia da morte 
de Jong-Nam. Por sua vez, o 
governo da Coreia do Sul tem 
acusado o regime de Pyongyang 
pelo assassinato, que chegou a 
classifi car de “ato terrorista”.

Já a imprensa norte-coreana 
quebrou um silêncio de dez 
dias e lançou duros ataques à 
Malásia, que diz gerir o caso de 
forma “imoral” e politicamente 
motivada. A agência oficial 
KCNA acusa o país de conspirar 
com a Coreia do Sul. O meio-
irmão de Kim Jong-um era fruto 
da relação entre seu pai, Kim 
Jong-il (1941-2011), e uma atriz. 
Ele chegou a ser considerado o 
possível sucessor do “querido 
líder”, mas nunca demonstrou 
interesse pela política e caiu 
em desgraça em 2001, ao tentar 
entrar no Japão com um passa-
porte falso (ANSA).

Meio-irmão do líder norte-

coreano, Kim Jong-Nam
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O advogado do ex-goleiro 
do Santos Futebol Clube e 
fi lho de Pelé, Edson Cholbi 
do Nascimento, o Edinho, Eu-
gênio Malavassi, entrou com 
um habeas corpus junto ao 
Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ), depois de Edinho ter 
sido condenado a 12 anos e dez 
meses em regime fechado, pelo 
crime de lavagem de dinheiro e 
associação ao tráfi co de drogas, 
durante julgamento de recurso 
de apelação, no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 
Malavasi pede a revogação da 
prisão de Edinho.

Edinho havia sido condenado 
a 33 anos de prisão e estava 
esperando o julgamento da ape-
lação em liberdade. O mandado 
de prisão do ex-goleiro deve ser 
expedido pela 1º Vara Criminal 
de Praia Grande, onde tramitou 
a ação penal. Assim que for 
publicado o mandado, Edinho 

Edson Cholbi do Nascimento,

o Edinho.

Advogado pede 
revogação da prisão

de fi lho de Pelé

deverá ser preso. “Assim que for 
expedido o mandado, Edinho 
se apresentará”, informou o 
advogado. Ele disse ainda que 
entrará com novos recursos. 
Edinho foi preso outras três 
vezes dentro do mesmo pro-
cesso (ABr).
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Jaqueline Beloto – Madras – Jovem, recém 
formada, psiquiatra é admitida numa clinica para 
tratamento especial: Vale dos Sonhos. De inicio 
ressabiada, pela pronta e rápida admissão, após 
entrevista com o fundador, Dr. Dream, um jovem, 
porém, maduro psiquiatra. Não imaginava o que lhe 
reservara o imediato futuro. Após um período de 

adaptação, Tatiana, conseguiu impor-se como boa profi ssional e 
também, como fulgurosa, inteligente e simpática mulher. Sente 
que seu destino está por confi gurar-se. Reluta, contudo, deixa-
se vencer! Trama muito bem urdida. Envolvente!

Entre Olhares: Vale dos Sonhos

Fábio Costa – Autografi a – O mestre em direito 
e psicologia jurídica, faz sua estreia na fi cção, com 
interessante roteiro existencialista. Homem terá 
que decidir sua vida, enfrentando um dilema, que 
para muitos, seria muito prazeroso. Deverá decidir 
seu futuro, entre duas mulheres diametrais. Uma 
totalmente independente, indomável. Outra, doce, 

romântica. Duvida atroz. O leitor, seguramente irá enredar-se 
nesse cipoal decisório, e tentará ajudar o “pobre” do protago-

nista. Bom.

O Amor de Uma Vida

J. A. Gaiarsa – Ágora – O falecido mestre 
Gaiarsa, sempre preconizou que muitas vezes a 
família interferia negativamente, na formação de 
um ser e que os transformava com possibilidades 

de tornar-se uma pessoa, mesquinha, preconceituosa e ou 
frustrada. Nesta obra, discorre sobre o assunto família, como 
ninguém e desvela alguns tabus. Sua língua ferina, rendeu-lhe 
adeptos e alguns inimigos, principalmente inimigas! Para ser 
estudado e aplicado.

A Família de Que Se Fala e A 
Família de Que Se Sofre: O livros 
negro da família, amor e do sexo

Robert Herjavec - Primavera - Empresário de 
muito sucesso, participante de um curioso programa 
americano de empreendimentos, é taxativo ao afi r-
mar que qualquer pessoa, pode, se quiser, vender 
qualquer coisa. Bem claramente, ensina técnicas, 

que segundo ele, estão inatas no ser humano, restando apenas 
afl ora-las. O leitor irá sentir-se forte o bastante para exercer 
as técnicas, por ele elaboradas, explicadas de maneira muito 
simples, de fácil entendimento. Efi caz. Factível!

Você Não Precisa Ser um 
Tubarão: Crie se próprio sucesso

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

Com apresentação de Ralph Peter.
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O estudo avaliou 51 volun-
tários, com idade de 64 
anos (47% dos pacientes 

eram do sexo feminino) que 
receberam pílulas com extrato 
de unha de gato três vezes ao 
dia, por dois meses. 

Destinado a diversos tipos de 
tumores em estágio avançado 
da doença, após o período do 
estudo, os pacientes relataram 
menos cansaço durante o tra-
tamento. Na literatura médica, 
o fi toterápico unha de gato já é 
usado para tratar doenças infl a-
matórias como artrite e osteo-
artrose. Mas essa é a primeira 
vez que se avalia os benefícios 
do medicamento como anti-
tumoral (contra o câncer). O 
tratamento foi aplicado em pa-
cientes cuja qualidade de vida 
era bastante reduzida, devido 
ao avanço da doença e quando 
já não havia outro tratamento 
a ser oferecido. 

“Os pacientes receberam um 
comprimido do fitoterápico 

Oncologista do HCor Onco, Dr. Auro Del Giglio.

Para muitos, o termo 

“empresa familiar” é 

imediatamente associa-

do à fi gura essencial do 

fundador

Estamos presenciando 
há alguns anos e, prin-
cipalmente, após as 

crises fi nanceiras que atingi-
ram as grandes companhias, 
um interesse cada vez maior 
de políticos, economistas e 
jornalistas em “estudar” as 
empresas familiares, avaliando 
o impacto da economia e exa-
minando minuciosamente o 
modelo de negócio implemen-
tado por elas. Cada vez mais, 
surgem gráfi cos e relatórios 
que comparam o desempenho 
das empresas familiares com 
outras de diversos portes, se-
tores e regiões, durante os altos 
e baixos da economia. 

Soma-se a isso o fato de que 
respeitadas universidades e 
faculdades de gestão empre-
sarial agregaram disciplinas 
sobre empresas familiares às 
grades curriculares. Diante 
disso, hoje observamos uma 
maior confi ança no desempe-
nho das empresas familiares, 
fazendo-as saírem dos bastido-
res, divulgando e destacando 
sua origem abertamente. En-
tretanto, muitos proprietários 
ainda são discretos em relação 
ao sucesso do negócio e rara-
mente aparecem em notícias 
de destaque e continuam a ser 
um enigma.

Mas o caminho ainda é 
longo. Ainda não existe uma 
defi nição com a qual todos 
concordem com relação ao 
melhor termo para identifi car 
esse tipo de negócio. Somente 
dados muito restritos sobre o 
real peso do setor na economia 
estão acessíveis. Para muitos, 
o termo “empresa familiar” 
é imediatamente associado à 
fi gura essencial do fundador. 
No entanto, as empresas fa-
miliares abrangem desde as 
atividades de pequeno e médio 
portes até as renomadas cor-
porações multinacionais.

De todos os integrantes do 
S&P 500 Index (índice de 
mercado norte-americano 
que consiste em ações de 500 
empresas escolhidas, entre 
outros fatores, de acordo com 
o tamanho, liquidez e setor), 
33% desses são oriundos de 
empresas familiares. Das 250 
maiores localizadas na Fran-
ça e na Alemanha, 40% são 
de propriedade familiar. No 
Brasil, o cenário não é muito 
diferente. Recente estudo da 
KPMG Brasil sobre a estrutura 
de governança das empresas 
abertas brasileiras demonstra 
que um percentual substancial 
de empresas familiares está 
distribuído por todos os níveis 
diferenciados das companhias 
abertas, seja no Novo Mercado, 
nos Níveis 1 e 2 ou mesmo no 
Nível Básico.

Outro levantamento realiza-
do pela KPMG e pela European 
Family Businesses (EFB) bus-
cou responder algumas ques-
tões para entender o desen-
volvimento dessas empresas. 
Qual seria a estratégia fi nal: 
estabilidade, crescimento ou 

lucratividade? O que estimula 
o sucesso e quais são os obstá-
culos inerentes ao crescimento 
delas? Quando o crescimento 
está em jogo, como os proprie-
tários escolhem a estratégia 
certa e alinham os interesses 
e as necessidades tanto da 
família como da empresa?

Os resultados dessa pesquisa 
apontam que as empresas fa-
miliares estão focadas em cres-
cimento, de forma discreta. 
Elas preferem colher os frutos 
do trabalho com os membros 
da família e com a equipe, 
em vez de fazer comunicados 
ousados à imprensa. Devido a 
essa atitude, o sucesso pode 
passar despercebido e a rele-
vância dela para a economia 
subestimada.

Ainda de acordo com o levan-
tamento, os proprietários de 
empresas familiares abordam 
de forma cuidadosa e inteli-
gente tanto os riscos como o 
crescimento. Eles preferem 
lucratividade ao aumento do 
faturamento e rendimento di-
ferido aos retornos imediatos. 
Eles dão valor à estabilidade 
e reinvestem dividendos de 
modo ativo. Essas táticas 
proporcionam fundos internos 
consolidados e independência, 
permitindo que se sintam 
seguras durante recessões 
econômicas e desenvolvam 
novos projetos.

Por outro lado, existem al-
guns obstáculos signifi cativos 
ao sucesso das empresas fa-
miliares: política e regulamen-
tação instáveis, escassez de 
talentos, estratégia elaborada 
de forma insufi ciente e falta 
de sucessores. Os proprie-
tários aprendem a entender 
esses desafi os e a lidar com 
eles, permanecendo positivos 
e otimistas e incentivando o 
profissionalismo. Eles tam-
bém são capazes também de 
executar mais de uma tarefa 
simultaneamente e de super-
visionar tanto a prosperidade 
da empresa como o bem-estar 
da família. 

No entanto, os entrevistados 
da pesquisa concordam por 
unanimidade que não se deve 
confundir as coisas: a empresa 
deve ser a empresa, e a família 
deve ser a acionária. Embora 
estejam interligadas, é possível 
considerá-las como duas coisas 
distintas por meio de uma boa 
governança, e não pela tenta-
tiva de ajustar os interesses 
de um lado de acordo com o 
desejo do outro.  Os membros 
da família devem aproveitar os 
benefícios do crescimento da 
empresa dentro de um limite 
razoável.

Por fi m, os respondentes 
disseram que o sucesso requer 
coragem para experimentar 
coisas novas constantemente, 
abrir novos caminhos, evitar 
períodos de estagnação e 
manter o espírito empreen-
dedor por gerações. A família 
empreendedora deve perma-
necer assim e não enxergar a 
empresa apenas como um ativo 
fi nanceiro. Se a companhia 
for vista dessa maneira, essa 
família é investidora, e não 
empreendedora. 

(*) - São sócios da KPMG no Brasil.

O segredo do sucesso das 
empresas familiares

Sebastian Soares e Sidney Ito (*)

Dra. Flávia Fairbanks, ginecologista do 

Hospital das Clínicas da USP

e da Clínica FemCare.

A pílula anticoncepcional, que foi ícone 
de libertação dos anos 60, hoje é motivo 
de preocupação. Muito se discute sobre a 
segurança em seu uso frequente. Podem 
estar em forma de pílulas para uso oral, 
anel vaginal, injeções ou adesivos. Todos os 
métodos servem como solução para evitar 
a gravidez indesejada, e outros benefícios 
podem ser associados a seu uso, como 
controle de algumas doenças, desde que 
sigam orientação profi ssional adequada. 

Mas, junto com essa revolução, vem tam-
bém uma série de dúvidas. De acordo com 
dados divulgados pela Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obste-
trícia (Febrasgo) cerca de 100 milhões de 
mulheres usam pílulas anticoncepcionais 
em todo o mundo. Mas mesmo tão popular, a 
pílula traz dúvidas sobre seus efeitos colate-
rais. Sabendo disso, a Dra. Flávia Fairbanks, 
ginecologista do Hospital das Clínicas da 
USP e da Clínica FemCare, esclarece os 
mitos e verdades sobre o assunto.
 • Pílula anticoncepcional engorda? 

- MITO - A Pílula diretamente não en-
gorda, mas pode aumentar a vontade 
por carboidratos e reter líquido, porém 
existem pílulas com progesteronas 
específi cas, que diminuem a retenção 
hídrica.

 • Dá celulite? - VERDADE - Segundo 
a especialista, a pílula pode causar 
retenção de liquido, e em mulheres 
com tendência a ter celulite (geral-
mente associada à sensibilidade aos 
estrogênios), com má alimentação e 
sedentárias, essa tendência pode ser 

Estudo com planta amazônica para 
tratamento de sintomas do câncer

O oncologista do HCor Onco, Dr. Auro Del Giglio, realizou um estudo com pacientes da Faculdade de 
Medicina do ABC que aponta o benefício do consumo de unha de gato para a diminuição da fadiga em 
pacientes com câncer submetidos à quimioterapia

nos consultórios. Não existe 
tratamento padrão e efi caz para 
o problema, que é reportado 
como fator de maior impacto 
nas atividades diárias dos do-
entes, com refl exo importante 
na qualidade de vida.

“De forma geral, a medicação 
foi bem tolerada por nossos 
pacientes e não houve nenhum 
tipo de efeito colateral. Porém 
o medicamento não deve ser 
usado sem orientação médica, 
porque, mesmo sendo um fi -
toterápico não o exime de ter 
efeitos colaterais e interação 
(reação) com outros tratamen-
tos”, alerta Dr. Giglio. A doença 
se estabilizou por mais de oito 
meses em quatro participantes 
e a medicação foi bem tolerada 
pela maioria. “Portanto o uso da 
unha de gato pode ser benéfi -
co em pacientes com câncer 
avançado, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida 
e reduzir a fadiga”, fi naliza o 
oncologista do HCor.
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três vezes ao dia e a conclusão 
foi que, além de melhorar a 
disposição desses pacientes 
e contribuir para a diminui-
ção da fadiga, em três deles 
(8% do total) o câncer não 
progrediu durante um ano. 
Apesar do achado encorajador, 
precisamos de mais estudos 

para comprovar a efi cácia da 
unhadegato”, ressalta Dr. Auro 
Del Giglio, oncologista do HCor 
Onco.

De acordo com o oncologista, 
a fadiga relacionada ao cân-
cer é um sintoma comum em 
pacientes oncológicos e uma 
das queixas mais frequentes 

Pílula Anticoncepcional -
Fique de olho nos Mitos e Verdades

mulheres que usam anticoncepcionais 
contendo drospirenona, gestodeno ou 
desogestrel (encontradas em algumas 
pílulas) têm um risco de 4 a 6 vezes 
maior de desenvolver tromboembo-
lismo venoso, em um ano, do que as 
mulheres que não usam contraceptivos 
hormonais combinados.

 • Antibiótico corta o efeito? - VER-

DADE – A interação da pílula anti-
concepcional com o antibiótico pode 
cortar ou reduzir o efeito da pílula. 
Isso acontece porque o antibiótico 
compete com a pílula no metabolismo 
do fígado, saindo ambos prejudicados. 
Se o organismo precisa priorizar um 
dos dois medicamentos, é natural que 
dê mais importância ao antibiótico.

 • Existe uma idade certa para o iní-

cio? - FALSO - Não existe uma idade 
ideal para começar a usar a pílula. A 
partir de alguns ciclos após a menarca, 
já se pode fazer o uso, desde que haja 
clara indicação para tal. Os cuidados 
no início envolvem tentar empregar 
uma dosagem de hormônio mais baixa, 
verifi car possíveis contra-indicações e 
avaliar a real necessidade do contra-
ceptivo e da frequência de relações 
sexuais.

 • Pode deixar a mulher infértil? - MITO 
– O anticoncepcional não interfere na 
fertilidade, já que quando a mulher para 
de utilizar a pílula ela pode engravidar 
normalmente, a menos que já tenha 
algum problema de fertilidade. 

Fonte: (www.femcare.com.br).
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potencializada.
 • Aumenta os seios? - MITO- Como 

já falamos anteriormente, o que pode 
acontecer é uma retenção de liquido, 
que leva ao inchaço nas mamas.

 • Melhora a pele? - VERDADE- Se-
gundo a especialista, os hormônios das 
pílulas ajudam a reduzir a oleosidade 
da pele, a acne e até a grande quanti-
dade de pêlos, devido ao controle dos 
níveis de androgênios ( hormônios 
masculinos).

 • Dá trombose? - VERDADE – Isso de-
pende do anticoncepcional e da genéti-
ca da mulher. De acordo com a Anvisa, 

Para as estrelas seu próprio 
corpo é uma forma de exaltar a 
beleza além de ser um investimen-
to, principalmente por viverem 
fazendo sacrífi cios para buscar 
uma boa forma. Cada vez mais 
diversas celebridades seguem uma 
dieta vegetariana ou aproveitam 
de truques para aparecerem na 
mídia com o melhor corpo pos-
sível. No entanto, algumas das 
receitas seguidas por modelos e 
atrizes não devem ser seguidas 
já que nenhuma dieta extrema é 
saudável. 

A modelo britânica Emily Ra-
tajkowski, por exemplo, declarou 
que não faz exercício físico regu-
larmente, somente segue dietas 
dolorosas. Em entrevista ao jornal 
“New York Times”, a top model 
afi rmou que o seu segredo para 
manter um corpo lindo é “açafrão e 
suco de beterraba”. “É algo muito 
estilo Los Angeles”, comentou Ra-
tajkowski, que atualmente tem 11 
milhões de seguidores, e acredita 
que “é importante se sentir bem 
com o que se come”.

Antes de cada desfile, uma 
das mais conhecidas “angels” 

da Victoria’s Secret, a brasileira 
Adriana Lima, segue uma dieta 
líquida, principalmente suco de la-
ranja. A cantora australiana Kylie 
Minogue acredita que comer um 
pomelo, espécie de laranja, antes 
de cada refeição ajuda a queimar 
gordura mais rapidamente. Já 
a atriz norte-americana Reese 
Witherspoon prefere alimentos 
homogeneizado no café da manhã 
e almoço, enquanto Nicole Kidman 
come três ovos cozidos.

A estrela Uma Thurman opta 
por uma “dieta crua” e não come 
alimentos cozidos. Por sua vez, 
Jennifer Aniston toma, em jejum, 
suco de limão, tradicional antio-
xidante, que acelera a queima de 
gorduras. No entanto, a vencedora 
do Oscar Anne Hathaway deixou 
de ser vegetariana e começou a 
optar por uma dieta mais “carnívo-
ra”, se limitando a ingestão de 500 
calorias por dia a base de rabanete. 
Já a atriz Renée Zellweger chupa 
gelo antes de suas refeições, en-
quanto a estrela Gwyneth Paltrow 
segue uma dieta macrobiótica, que 
restringe carne, ovos, leite de seu 
cardápio (ANSA).

Conheça as dietas das celebridades 
para manter a boa forma




