
Muitos brasileiros 

compartilham do sonho 

de abrir uma franquia, 

mas também sofrem com 

a falta de recursos para 

torná-lo realidade

Contudo, esse cenário 
pode mudar a partir de 
fevereiro. Isso porque, 

com o objetivo de reaquecer 
a economia do país, no fi nal 
de 2016, o presidente Michel 
Temer anunciou a liberação 
dos saques de contas inativas 
do FGTS.

Segundo o Ministério do 
Trabalho, mais de 10 milhões 
de brasileiros terão direito ao 
benefício, uma vez que, há mais 
de um ano, deixaram de rece-
ber depósitos do empregador 
devido à rescisão do contrato 
de trabalho. 

Isso signifi ca que, ainda que 
você esteja empregado hoje, se 
você tem contas inativas até 
dezembro de 2015, você pode-
rá realizar o saque do saldo des-
sas contas em sua totalidade. 
Como não há restrição quanto à 
aplicação desse dinheiro, essa 
é uma grande oportunidade 
para você abrir seu próprio 
negócio ou utilizar essa quantia 
para completar o capital que 
você já tem para investir em 
uma franquia. Mas, para isso, 
você deve seguir alguns passos 
básicos. Confi ra:
 1º) Descubra quanto você 

tem – de nada adianta 
fazer planos sem saber 
qual a realidade que lhe 
espera. Portanto, o pri-
meiro passo é descobrir 
se você tem direito ao 
saque e, se tiver, qual 
valor está disponível 
na sua conta. Para isso, 
você pode consultar o 
seu saldo no site da Caixa 

ou através do aplicativo 
do FGTS disponível para 
qualquer smartphone. 
Depois de instalar, basta 
informar o número de 
sua inscrição social (NIS/
PIS). Você pode localizá-
lo na sua carteira de 
trabalho, no extrato do 
FGTS ou no Cartão do 
Cidadão.

 2º) Fique de olho na data 

do seu saque – uma vez 
que você já verifi cou seu 
saldo, deve estar atento 
às notícias referentes 
a data de liberação do 
seu dinheiro. O crono-
grama para o saque será 
divulgado até o início 
de fevereiro e levará 
em conta sua data de 
nascimento.

 3º) Defi na onde irá in-

vestir  -  enquanto 
você aguarda a data 
do seu saque, procure 
entender melhor como 
funciona o mercado de 
franquias, quais marcas 
se encaixam ao seu 
orçamento e são mais 
interessantes ao seu 
perfi l, quais os riscos, 
cuidados e tendências 
do setor. Informe-se o 
máximo possível e conte 
com a ajuda de blogs es-
pecializados no assunto, 
como o Franquiaz, por 
exemplo, para manter-se 
atualizado.

Depois de seguir esses três 
passos e já estar com o seu 
dinheiro no bolso, aí a brinca-
deira começa de verdade. Mas, 
por enquanto, apenas inicie 
seu planejamento para tornar 
esse sonho realidade. 

(*) - É administrador de empresas e 
fundador do FranquiAZ consultoria 

especializada no segmento de 
franquias (www.franquiaz.com.br).
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O objetivo destas estru-
turas é impedir que, 
neste período de chuvas, 

ocorram novos carreamentos 
dos rejeitos ao longo da bacia 
do Rio Doce.

De acordo com a empresa, as 
últimas obras concluídas foram 
a barragem de Nova Santarém, 
em dezembro, e o dique S4, em 
janeiro. A primeira delas tem 
capacidade para conter um 
volume superior a 5 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos. 
Já a segunda poderá armazenar 
1,05 milhão de metros cúbicos. 
Elas se somam aos diques S1, 
S2 e S3, completando o siste-
ma principal de retenção de 
sedimentos. Outras estruturas 
menores também foram ergui-
das, criando uma sequência de 
barramentos.

O Ibama integra o Comitê 
Interferativo criado para fi s-
calizar as ações da Samarco 
voltadas para a reparação dos 
danos da tragédia. Em outubro 
do ano passado, uma semana 
antes do episódio completar 
um ano, o órgão ambiental 
apresentou um relatório consi-
derando que as obras em curso, 
embora fossem sufi cientes para 
impedir o carreamento dos 
rejeitos, estavam atrasadas. 
Havia um temor de que um 
novo carreamento dos rejeitos 
pudesse provocar o rompimen-

A tragédia de Mariana ocorreu após o rompimento da barragem 

de Fundão que liberou uma lama de rejeitos e poluiu

a bacia do Rio Doce.

Samarco conclui obras para 
conter nova dispersão de lama 

na bacia do Rio Doce
A mineradora Samarco anunciou a conclusão das obras de todas as estruturas voltadas para a 
contenção da lama que está dispersa no meio ambiente desde a tragédia de Mariana (MG), em 
novembro de 2015
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mento Sustentável de Minas 
Gerais (Semad).

De acordo com as primeiras 
discussões, o documento não 
deverá apresentar uma única 
solução e nem todo o rejeito 
será retirado. Medidas dife-
rentes deverão ser adotadas 
em cada área afetada. O plano 
deverá levar em conta também, 
além da composição geográfi ca 
e geológica dos locais, preo-
cupações socioeconômicas. 
Por exemplo, buscar soluções 
para que agricultores ribeiri-
nhos possam voltar a produzir 
no menor espaço de tempo. 
A Fundação Renova garante 
que ao menos 11 milhões de 
metros cúbicos de lama serão 
retirados. 

No município de Barra Longa 
(MG), foram recolhidos 170 mil 
metros cúbicos. Além disso, 
está em curso uma dragagem 
na Usina de Candonga. Cerca 
de 500 mil metros cúbicos 
já foram retirados e a meta 
é chegar a 10 milhões. Nos 
próximos meses também terão 
início os trabalhos na região do 
distrito Bento Rodrigues, que 
desapareceu após a enxurrada 
de lama. O objetivo será tirar 
do local aproximadamente 1 
milhão de metros cúbicos. Não 
há previsão para a conclusão 
de todo o trabalho, que deverá 
levar alguns anos (ABr).

to da Usina de Candonga. Hoje, 
este risco está descartado.

De acordo com o Ibama, 
ainda há 43 milhões de metros 
cúbicos de lama entre a barra-
gem de Fundão e a Usina de 
Candonga. Tanto a barragem 
de Nova Santarém como o 
dique S4 foram considerados 
pelo órgão como estruturas 
de urgência importantes 
para reter a lama dispersa. 
Em 2017, a expectativa do 
Ibama é pelo início das ações 
de recuperação ambiental, 
que incluem um plano de 
manejo dos rejeitos. Isto é, 
além de impedir que a lama 

seja novamente escoada ao 
longo da bacia do Rio Doce, 
é preciso decidir o que será 
feito com todo o volume que 
foi disperso. 

Na semana passada, a Fun-
dação Renova, criada pela 
Samarco para gerir as ações de 
reparação dos danos da tragé-
dia, reuniu em um seminário 
pesquisadores, empresas de 
consultoria e representantes 
de órgãos ambientais. Novos 
encontros irão ocorrer nas 
próximas semana e em março 
o plano de manejo deverá ser 
apresentado à Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-

Geoglifo de Água Fria, em Xapuri, no Acre.

Estudiosos brasileiros e britânicos encontraram mais evi-
dências da forma na qual os indígenas habitavam a Amazônia 
brasileira antes que os europeus chegassem ao continente. Em 
uma extensa área do estado do Acre, os pesquisadores encon-
traram misteriosos desenhos escavados no solo que haviam 
sido encobertos há milhares de anos pela vegetação local que 
se parecem com as famosas linhas de Nazca, no Peru.

Devido ao recente desmatamento na região, que cresceu expo-
nencialmente nos último anos, os cerca de 450 grandes geoglifos 
geométricos, espalhados em uma área de 13 mil km², puderam 
ser descobertos. Ainda não se sabe qual é a função das formas, 
que não parecem ter abrigado vilas, já que os arqueólogos não 
encontraram muitos artefatos nas escavações, e que também 
não deveriam ter tido funções defensivas. Uma das hipóteses 
mais aceitas é que as áreas eram usadas para encontros ou a 
realização de rituais, mas esporadicamente.

A descoberta foi realizada pela pesquisadora Jennifer Watling, 
do Museu de Arqueologia e Etimologia da USP quando fazia o 
seu PHD pela Universidade de Exeter, no Reino Unido. “O fato 
de que esses locais estavam escondidos por séculos debaixo uma 
vegetação madura realmente muda a ideia de que as fl orestas 
amazônicas são ecossistemas intocados”, afi rmou Watling que, 
junto a sua equipe, conseguiu reconstruir mais de 6 mil anos de 
vegetação de duas das áreas geológicas. “Nós imediatamente 
queríamos saber se a região já tinha a vegetação quando os 
geoglifos foram construídos e em que nível as pessoas impac-
taram o ecossistema para construir essas fi guras”, explicou a 
arqueóloga.

Amazônia tem fi guras geométricas 
como as de Nazca
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Com sua pesquisa, Watling e seus companheiros descobriram 
que os indígenas da época destruíam parte do ecossistema 
para erguer construções geológicas, mas também para fi ns de 
agricultura. No entanto, ao contrário de queimar grandes faixas 
de terra, recurso que é utilizado atualmente na região, os povos 
anciãos mantinham ao seu redor árvores e outras plantas que 
tinham valor ou utilidade, como palmeiras, criando uma espécie 
de “supermercado pré-histórico” (ANSA).

Equipamento construído no Brasil vai 
auxiliar cientistas no conhecimento da 
chamada “energia escura”, que representa 
cerca de 70% da composição do universo. 
O radiotelescópio vai medir as oscilações 
na distribuição de matéria no universo, 
conhecidas como Oscilações Acústicas 
de Bárions (em inglês, BAO). O projeto é 
desenvolvido por um consórcio internacio-
nal formado por pesquisadores do Brasil, 
Reino Unido, da Suíça e do Uruguai. 

O Inpe lidera o projeto, com a respon-
sabilidade da construção, do desenvolvi-
mento, da calibração, dos testes e análise 
de dados, bem como do comitê gestor 
do projeto. A coordenação-geral, do lado 
brasileiro, está sob a responsabilidade 
do Instituto de Física da USP. Segundo 
o pesquisador do Inpe Carlos Alexandre 

Radiotelescópio feito no Brasil ajudará cientistas a conhecer “energia escura”
Wuensche, responsável pela construção 
da instrumentação do projeto, o objetivo 
é medir as oscilações acústicas de barí-
ons quando o universo era muito jovem. 
O equipamento permite a investigação 
da energia escura, tema de estudo da 
física, e ainda considerado um mistério 
para os cientistas.

O radiotelescópio Bingo (da sigla em 
inglês para Oscilações Acústicas de Bárions 
em Observações de Gás Neutro) fará a me-
dição da distribuição de hidrogênio neutro 
a distâncias cosmológicas, utilizando uma 
técnica chamada Mapeamento de Intensi-
dade. Ele foi concebido por cientistas do 
Reino Unido, da Suíça, do Uruguai, da China 
e do Brasil para fazer a primeira detecção 
de BAO nas frequências de rádio.

Operando na faixa de frequência que 

vai de 0,96 GHz a 1,26 GHz, o equipa-
mento contará com dois espelhos de 
40 metros que iluminarão cerca de 50 
cornetas de 4,7 metros de comprimento 
e 1,90 metro de abertura. O custo total 
estimado é de US$ 4,9 milhões. Do lado 
brasileiro, o projeto tem fi nanciamento 
de R$ 12 milhões pela Fapesp. Os recur-
sos são investidos no desenvolvimento 
dos componentes para módulos recep-
tores e a construção e montagem de 
antena. A equipe brasileira é composta 
de 25 pessoas, entre pesquisadores, 
técnicos, engenheiros e estudantes. 

De acordo com o pesquisador, o projeto 
é um desafi o para o país. “A indústria 
brasileira nunca construiu nada desse 
tamanho e com essa precisão”, afi rma. 
O radiotelescópio tem previsão de ser 

instalado em 2018, no Noroeste do 
Uruguai. A posição para instalação do 
equipamento considera aspectos como 
área despovoada, sem a contaminação 
de ondas de rádio e instalações de torres 
de celular para evitar, assim, qualquer 
tipo de interferência. As primeiras aná-
lises, em caráter preliminar, devem ser 
divulgadas um ano após a instalação do 
equipamento.

As Oscilações Acústicas de Bárions 
são utilizadas em astrofísica para 
entender os processos de formação 
de aglomerados de galáxias, medir a 
expansão do universo e a quantidade 
de matéria escura. A escala de BAO é 
uma das sondas mais poderosas para 
investigar parâmetros cosmológicos, 
incluindo a energia escura (ABr).

O equipamento permite a 

investigação da energia escura,

tema ainda considerado um mistério 

para os cientistas.
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Brasília - Ré na Operação 
Lava Jato, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) será a nova 
líder do PT no Senado. Ela subs-
tituirá Humberto Costa (PT-
PE), que assumirá a liderança 
da oposição na Casa. Havia um 
impasse na bancada do PT para 
defi nir o novo líder da sigla no 
Senado, por causa de divergên-
cias entre os senadores sobre a 
postura que o PT deve tomar no 
Parlamento: de boa convivência 
ou de oposição ferrenha à base 
do governo. 

Gleisi faz parte de uma ala 
mais dura da legenda, à favor 
do rompimento total com o 
PMDB. Costa, seu antecessor, 
é do time dos mais moderados, 
e quis deixar o cargo para evitar 
maior desgaste na função. Além 
de Gleisi, também estavam na 

Gleisi Hoffmann será a 
nova líder do PT no Senado

disputa Paulo Rocha (PA), 
Jorge Viana (AC) e Fátima 
Bezerra (RN). Em setembro 
do ano passado, a 2ª Turma de 
ministros do STF recebeu, por 
unanimidade, denúncia crimi-
nal contra a senadora Gleisi, 
acusada de receber R$ 1 milhão 
do esquema de propinas da 
Petrobras para sua campanha 
em 2010 (AE).

Senadora Gleisi Hoffmann 

(PT-PR).
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