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OPINIÃO
Minha fé é maior 
que meu medo

Em tempos de 

difi culdade econômica e 

política, é uma tradição 

que a população 

como um todo tenha 

um sentimento de 

pessimismo e temor pelo 

que virá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Polícia interrogou o ex-
craque e sua namorada por 

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

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

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

Garantia da segurança de dados em situações extremas,

como as de um fi lme de James Bond.

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

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

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

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

O jornal “Sport” colocou 

apenas Neymar e o goleiro 

Ter Stegen entre os que se 

salvaram do vexame.

Índia coloca 
104 satélites 
em órbita

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Engenheiros criam celular que se 
auto-destrói em 10 segundos

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

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

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

Goleada causou 
‘terremoto’ em Barcelona

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

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

Briga entre Maradona e 
namorada vira caso de polícia

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

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


