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A corrupção
em nosso país

Em 1940, os estúdios 

Disney “homenagearam” 

o Brasil com um 

personagem destinado 

ao público infantil, que 

acompanharia o Pato 

Donald em sua viagem 

para o país, criando 

assim o Zé Carioca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aluguel residencial 
subiu 0,9% em 
janeiro

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

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

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

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

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

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

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

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

de produtos brasileiros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ano começou com exportações 
para os países árabes em alta

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

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


