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Aeroportos
e Meio Ambiente

É quase uma 

unanimidade a alegria 

de entrar em um 

aeroporto e poder viajar 

para lugares longínquos

Aeroportos permitem a 
logística do transporte 
aéreo de passageiros 

e cargas e para realizar todas 
essas atividades são utilizados 
diversos recursos naturais 
renováveis como água e não 
renováveis como petróleo. A 
água é um recurso renovável 
escasso em algumas regiões, 
assim o seu consumo racional 
e reaproveitamento deve ser 
praticado. 

Nos aeroportos a água é uti-
lizada em grande quantidade 
para a limpeza geral, nos apare-
lhos sanitários e na irrigação de 
áreas verdes. Além do uso de 
água, essas áreas verdes preci-
sam de nutrientes, nitrogênio e 
fósforo para o crescimento das 
plantas ornamentais. Para nu-
trir essas plantas são aplicados 
fertilizantes comerciais.

Para minimizar o consumo 
de água em atividades menos 
nobres como a irrigação de 
áreas verdes, diversos pes-
quisadores têm estudado o 
aproveitamento de efl uentes 
líquidos gerados no próprio 
aeroporto. Um resíduo gera-
do durante voos nacionais e 
internacionais é o efluente 
de banheiros de aeronaves, 
coletado após o desembarque 
dos passageiros e levado para 
o tratamento em uma Esta-
ção de Tratamento de Esgoto 
(ETE).

No entanto, esse efl uente 
apresenta uma composição 
química muito diferente dos 
gerados no aeroporto, pois 
apresenta uma composição 

semelhante a urina humana 
com nitrogênio amoniacal em 
elevada concentração, seguido 
por fósforo, além de produtos 
químicos utilizados para a 
limpeza do banheiro. Devido 
à presença desses produtos o 
tratamento biológico em ETE 
não é recomendável.

Para aproveitar esses resí-
duos foi desenvolvido um pro-
cesso químico para remover 
a amônia e o fósforo em uma 
forma propícia de utilização 
na agricultura, ou seja, sem a 
presença de materiais indese-
jáveis. Essas substâncias foram 
removidas por precipitação 
química com a adição de mag-
nésio, formando um mineral 
conhecido como estruvita 
(MgNH4PO4 6H2O). 

Esse mineral apresenta 
em sua composição dois nu-
trientes essenciais às plantas, 
nitrogênio, fósforo e magnésio, 
importantes para a fotossínte-
se. A recuperação de nutrien-
tes em efl uentes é importante 
pois o fósforo é um recurso 
não renovável obtido a partir 
da mineração.

O tratamento do efl uente do 
banheiro de aeronaves com 
a recuperação de nutrientes 
contribui para a sustentabilida-
de a partir do fechamento do 
ciclo do fósforo. O mineral da 
precipitação química poderá 
ser utilizado nas áreas verdes 
dos aeroportos, reduzindo 
assim o custo de manutenção 
desses lugares, além do trata-
mento do efl uente. 

Espera-se que em breve 
seja possível realizar ensaios 
com aplicação de estruvita em 
áreas verdes.
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A - Apneia do Sono  
O Incor seleciona voluntários homens e mulheres, entre 40 e 70 anos 
de idade, com excesso de peso e histórico de ronco, para estudo sobre 
apneia do sono. Os interessados não podem ser fumantes e, tampou-
co, usar medicações regularmente. Depois de passarem por avaliação 
cardiovascular e exame de sono (polissonografi a), os candidatos serão 
convidados para participar do estudo, caso preencham os critérios de 
inclusão. O contato para inscrição deve ser feito pelo tel. 2661-5486, 
com Carlos ou Lunara, ou pelo e-mail (carloshgu@hotmail.com).

B - O Negócio é Artesanato 
O evento ‘Encontro de Negócios do Artesanato 2017’, que acontece até o 
próximo dia 24, das 10h00 às 18h00, no Espaço Hakka (R. São Joaquim, 
460 - Liberdade), convida fabricantes, importadores, traders, profi ssio-
nais e empresários do setor do artesanato interessados em importações 
de produtos acabados e componentes de vários segmentos tais como 
vestuário, acessórios da moda, móveis e decoração, acessórios e artigos 
para o lar,bijuterias, brinquedos e incensos, para participar. Cerca de 30 
expositores da Índia estarão presentes para uma rodadas de negócios 
com tradings, lojistas e importadores brasileiros. Outras informações 
em: (www.hakkaeventos.com.br).

C - Futuro da Área de RH
A KPMG no Brasil está realizando uma pesquisa com o objetivo de 
fornecer informações importantes para ajudar as organizações a tomar 
decisões em torno da tecnologia de RH e a desenvolver estratégias ope-
racionais. Essa é a segunda edição da HR Transformation Survey, que no 
ano passado contou com 854 executivos de 52 países. Os profi ssionais 
tomadores de decisão em nível operacional, executivos e diretores de 
RH, diretores CIO/TI e membros do C-Suite que tiverem interesse em 
participar da pesquisa podem acessar o link (https://kpmg.az1.qualtrics. 
com/SE/?SID=SV_eWn8cQhHR46G3K5&Q_JFE=0). Os respondentes da 
pesquisa serão convidados para conhecer e discutir seus resultados. 

D - Sistemas no Tribunal
O sistema Processo Judicial Eletrônico passa a ser obrigatório para a 
proposição de diversas ações e recursos no Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF3) a partir desta segunda-feira (6). O sistema dei-
xa de ser facultativo e passa a ser obrigatório para a interposição de 

Mandados de Segurança, Agravos de Instrumento e Pedidos de Efeito 
Suspensivo às Apelações nas Turmas da 1ª, 2ª e 3ª Seções do Tribunal. A 
obrigatoriedade também atingirá a Suspensão de Liminar ou Antecipação 
de Tutela (SLAT) e a Suspensão de Segurança, que são endereçadas 
à presidência da Corte, além das Ações Rescisórias, demandas que se 
direcionam às Seções do TRF3. O prosseguimento da implantação do 
sistema em todas as subseções dos estados de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul é uma das metas da atual gestão do TRF3. 

E - Sabor, Cor e Textura
A Grão-Vizir Masalas & Especiarias juntamente com a Horta & Saberes 
oferece uma experiência gastronômica única para quem deseja mergulhar 
nesse mundo de cores, sabores e aromas. O workshop “Temperando seus 
sentidos: um encontro com aroma, sabor, cor e textura”, que acontece 
no próximo dia 18 (sábado), na loja Grão-Vizir (Rua Marcelina, 563 – 
Vila Romana). O empreendimento oferece ervas e especiarias que não 
são encontradas facilmente no mercado tradicional. No workshop, os 
participantes vão conhecer como cozinhar com ervas e especiarias e 
os cuidados que envolvem a aquisição, uso e guarda dos temperos. 
Inscrições: (hortasesaberes@gmail.com).

F - Imposto para AACD
Ao começar o período para realizar a declaração do Imposto de Renda, 
é bom lembra que as pessoas físicas poderão direcionar até 3% do valor 
devido para Associação de Assistência à Criança Defi ciente. Interessa-
dos devem utilizar o formulário completo e fazer a doação diretamente 
em sua declaração de ajuste anual. Estes recursos são recebidos por 
meio de projetos aprovados e repassados às entidades devidamente 
registradas. Para ser convertido 3% do IRPF em doações para a AACD, 
a escolha deve ser sinalizada no ato da declaração. A AACD, com 67 
anos de história, é uma Instituição fi lantrópica e sem fi ns lucrativos, que 
tem como crença o estabelecimento de uma sociedade que convive com 
as diferenças porque reconhece em cada indivíduo sua capacidade de 
evoluir e contribuir para um mundo mais humano. 

G - Fórmula do Sucesso 
O aplicativo mobile Aussi (www.aussi.com.br) é voltado para ajudar os 
empresários de pequeno porte, conectando-os entre si, de forma gratuita, 
para que todas suas dúvidas e problemas sejam sanados e resolvidos 

sem custo algum ao seu negócio, poupando tempo e dinheiro, que seria, 
anteriormente, investido na consultoria. A plataforma foi eleita uma 
das 60 mais inovadoras do estado do Rio de Janeiro e está participando 
da Startup Chile, a maior aceleradora da América Latina. A fórmula do 
sucesso do aplicativo está baseada na cocriação, ao oferecer na opção 
freemium, a troca de conhecimento colaborativa, ao incentivar que os 
usuários tirem dúvidas sobre gestão de negócios com outros empreen-
dedores mais experientes. 

H - Tradicional Premiação
Foram anunciados os temas da 62ª edição do Prêmio Fundação Bunge. 
São eles: ‘Desafi os globais da sustentabilidade do agronegócio brasileiro’, 
em Ciências Agrárias e ‘As transformações do Direito brasileiro e seus 
impactos na teoria geral do Direito’, em Ciências Humanas e Sociais. 
Criado em 1955, o Prêmio Fundação Bunge tem a proposta de incentivar 
a inovação e a disseminação do conhecimento e reconhecer os profi ssio-
nais que contribuem para o desenvolvimento da cultura e das ciências 
no Brasil, além de estimular novos talentos. Todos os anos, a premiação 
homenageia dois profi ssionais para cada uma das duas áreas de atuação 
profi ssional, totalizando quatro contemplados: dois na categoria Vida e 
Obra e dois em Juventude (www.fundacaobunge.org.br). 

I - Encontro no Secovi
Na próxima sexta-feira (10), o Secovi-SP recebe o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, para discutir os avanços necessários na legislação 
trabalhista. A fl exibilização dessas leis é passo necessário para a res-
truturação da economia e a fi m de combater o desemprego, que, hoje, 
atinge 12 milhões de pessoas. De acordo com Flavio Amary, presidente da 
entidade, “com coragem e discernimento, é preciso promover mudanças 
que, nas palavras do próprio ministro, consolidem direitos de trabalha-
dores e garantam segurança jurídica aos empregadores”. Informações 
e reservas: tel. 5591-1306.

J - Apito do Bom
Sempre criando peças com traços marcantes e tendo como inspiração 
natureza, frutas, esportes, artistas plásticos entre outras personalidades, 
o Mula Preta - estúdio de design de produtos de Natal/RN – criou uma 
caixinha de som poderosa, o Apito Sound System – com design inspi-
rado na forma dos apitos, tradicionais instrumentos de sopro no Brasil. 
Com uma releitura moderna da icônica forma do apito, a peça é feita 
em madeira certifi cada e apresenta um sistema elevado de tecnologia 
bluetooth e com dois auto-falantes, alcançando uma notável qualidade 
sonora, unindo irreverência e sofi sticação em um produto funcional e 
decorativo. É feita em compensado FSC e caixa de som JBL, tem seu 
design reconhecido internacionalmente no prêmio A’ Design Award, na 
categoria Silver. Saiba mais em (www.mulapretadesign.com).
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O Incor seleciona voluntários homens e mulheres, entre 40 e 70 anos 

Mandados de Segurança, Agravos de Instrumento e Pedidos de Efeito
Suspensivo às Apelações nas Turmas da 1ª, 2ª e 3ª Seções do Tribunal. A 
obrigatoriedadetambématingiráaSuspensãodeLiminarouAntecipação

Com isso, foi registrado 
crescimento de 2,2% em 
relação a janeiro e alta 

de 8,8% na comparação com 
o mesmo mês de 2016. O ICF 
é apurado mensalmente pela 
FecomercioSP e varia de zero 
a 200 pontos, sendo que abaixo 
de 100 pontos signifi ca insatis-
fação e acima de 100, satisfação 
em relação às condições de 
consumo.

Todos os sete itens avaliados 
pela pesquisa apresentaram 
crescimento em fevereiro. O 
destaque, em termos de varia-
ção, foi do Nível de Consumo 
Atual que avançou 4,4% e se 
aproximou dos 50 pontos (49,8 
pontos). Mesmo assim, ainda 
é o item com pior avaliação do 
indicador, com a maioria dos 
paulistanos (60%) dizendo 

O importante é a tendência positiva.

A infl ação medida pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) caiu em seis 
das sete capitais pesquisadas 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) entre a terceira e a 
última semana de fevereiro. 
A única capital com alta na 
taxa foi Salvador: 0,09 ponto 
percentual, ao subir de 0,55% 
na terceira semana para 0,64% 
na última semana.

Entre as capitais com queda 
na taxa, o maior recuo foi ob-
servado no Recife (0,25 ponto 
percentual, ao passar de 0,44% 
para 0,19%). Também foram 
observadas quedas acima da 

média nacional (de 0,09 ponto 
percentual) em Brasília (0,19 
ponto percentual, ao passar 
de 0,35% para 0,16%), Belo 
Horizonte (0,19 ponto percen-
tual, ao passar de 0,41% para 
0,22%) e São Paulo (0,15 ponto 
percentual, ao passar de 0,37% 
para 0,22%).

Abaixo da queda da taxa 
nacional (que recuou de 0,40% 
para 0,31%), apresentaram 
recuos as cidades do Rio de 
Janeiro (0,06 ponto percentual, 
ao passar de 0,33% para 0,27%) 
e Porto Alegre (0,01 ponto 
percentual, ao passar de 0,37% 
para 0,22%) (ABr).

Recuperações 
judiciais caem 
25,8% em um 
ano

Em fevereiro de 2017, o nú-
mero de recuperações judiciais 
requeridas teve queda de 25,8% 
em relação ao registrado um ano 
antes, em fevereiro de 2016. 
Foram 115 pedidos contra 155 
no mesmo mês do ano anterior. 
Os dados são do Indicador Se-
rasa Experian de Falências e 
Recuperações. Já em relação 
à janeiro de 2017 (quando o 
número de recuperações reque-
ridas foi 82) houve aumento de 
40,2% nos requerimentos. 

No acumulado do ano (janeiro 
e fevereiro/2017) foram 197 
solicitações de recuperação 
judicial, 21,5% menor do que o 
apurado entre janeiro e feverei-
ro de 2016, quando o indicador 
identifi cou 251 pedidos.  A 
maioria das requisições de 
recuperação nesse período foi 
realizada por micro e pequenas 
empresas (113), enquanto as 
médias empresas somaram 48 
requerimentos e as grandes 
companhias, 36.

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, a queda 
nos pedidos de recuperações 
judiciais neste primeiro bimes-
tre pode estar relacionada com 
a atual tendência de redução 
mais acelerada das taxas de ju-
ros, impactando favoravelmen-
te os processos de renegociação 
voluntária das dívidas corpo-
rativas, o que acaba evitando 
que mais empresas tenham de 
recorrer à justiça para fazê-los 
(Serasa Experian).

O movimento de vendas do 
comércio da capital paulis-
ta caiu em média 6,6% em 
fevereiro, na comparação 
com o mesmo período de 
2016, segundo o Balanço 
de Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP). “Fevereiro do ano 
passado foi bissexto e, por 
isso, teve um dia útil a mais. 
Se não fosse por isso, o 
resultado de hoje teria sido 
melhor”, diz Alencar Burti, 
presidente da ACSP.  

As comercializações à vista 
- com recuo de 4,8% - apre-
sentaram resultado melhor do 
que as vendas a prazo (-8,4%) 
em fevereiro em função do 
Carnaval, que benefi ciou os ra-
mos de acessórios, vestuário e 
adereços. “As retrações estão 
perdendo força e o desempe-
nho do varejo vai melhorar 
se o Banco Central continuar 
derrubando a taxa básica de 
juros e repassar essa queda 
para o consumidor”, declara 
Burti. Em fevereiro do ano 

Nos dois primeiros meses de 2017, o varejo registrou

queda média de 5,8%.
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Intenção de consumo cresceu 
pelo oitavo mês consecutivo

Pelo oitavo mês consecutivo, o índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou alta e 
alcançou os 77,6 pontos - o maior patamar desde junho de 2015

diziam que iriam consumir me-
nos nos meses seguintes, e este 
porcentual agora é de 52%.

Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, esses 
indicadores ligados ao consu-
mo estão se recuperando, mas 
longe de um patamar ideal. O 
importante é a tendência po-
sitiva e essas elevações estão 
atreladas a menor pressão de 
preços. O ICF continua sua rota 
positiva e deve ser esta a ten-
dência para o ano. A economia 
está dando sinais mais seguros, 
como a infl ação se aproximando 
do centro da meta, de 4,5%, e os 
juros caindo. Aliado a isso, a En-
tidade aponta que as reformas, 
especialmente a da Previdên-
cia, se aprovadas, trarão ainda 
mais otimismo aos investidores 
(FecomercioSP).

que está gastando menos neste 
momento na comparação com o 
mesmo período de 2016. 

Para o médio prazo a situação 
é similar, com redução do grau 
de insatisfação. O item Perspec-

tiva de Consumo subiu 2,9% e 
atingiu 69,2 pontos no mês. Em 
relação a fevereiro de 2016, foi 
o item que apresentou a maior 
variação positiva, 32,2%. Em 
fevereiro de 2016 eram 62% que 

Vendas do varejo caíram 
6,6% em fevereiro

passado, a diminuição média 
foi de 8,7% frente ao mesmo 
mês de 2015. 

Nos dois primeiros meses de 
2017, o comércio paulistano 
registrou queda média de 5,8% 
no movimento de vendas, com 
mesmo número de dias úteis. Os 
recuos foram de 6,1% no siste-
ma a prazo e de 5,5% à vista. 
A retração é bem mais fraca do 

que a do ano passado, quando 
o primeiro bimestre registrou 
queda média de 13,9% frente 
a 2015. Em relação a janeiro, 
o comércio da capital apre-
sentou queda média de 7,2% 
(recuos de 6,3% nas vendas a 
prazo e de 8% à vista), pres-
sionado pelos três dias úteis a 
mais do primeiro mês do ano 
(ACSP).

IPC-S recua em seis 
capitais

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
A empresa ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, inscrita no CNPJ
49.094.048/0004-48, Inscrição Municipal 0104984, estabelecida a Praça Tereza Cristina, nº 58 -
Centro/Guarulhos, CEP 07023-070, vem através deste comunicar o extravio do Livro de
Ocorrência da Prefeitura Municipal de Guarulhos (Modelo 57).                                  (03, 04 e 07)

A empresa MP EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO LTDA,  CNPJ 05.970.275/
0003-33, sito à Estrada Tenente Marques, 4906. Chácara Solar I. Santana de Parnaíba/
SP, torna público que recebeu da Prefeitura de Santana de Parnaíba, através do pro-
cesso nº 332.551- OS 123.915/13, a Licença de Operação (LO) nº 023/17, p/ Fabrica-
ção de outras Máquinas e Equipamentos de uso geral não especificado anteriormente,
Peças e Acessórios, com validade até 25/03/2018.


