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Não basta fechar a 
torneira para evitar

o desperdício de água

De acordo com dados 

recentes da Agência 

Nacional de Águas 

(ANA), os alertas de seca 

no país dispararam 

409% nos últimos 13 

anos

O Nordeste enfrenta a 
sua maior seca desde 
1961: 835 municípios da 

região já decretaram estado de 
emergência e os reservatórios 
contam hoje com apenas 13,8% 
de sua capacidade. O fato é 
que a situação é grave para 
muitos municípios e pede uma 
atenção especial, não somente 
dos governantes - que preci-
sam criar sistemas capazes de 
aperfeiçoar o gerenciamento 
dos recursos hídricos -, mas 
também de toda a população 
brasileira. 

Isso porque grande parte das 
pessoas não faz ideia da quan-
tidade de água desperdiçada 
em ações simples do cotidiano, 
como escovar os dentes, tomar 
banho, lavar calçadas, jardins 
e carros. Nesse sentido, o mais 
importante é que todos contri-
buam e adotem práticas mais 
sustentáveis no dia a dia. O 
ponto de partida pode ser, por 
exemplo, buscar alternativas 
para a limpeza de calçadas, 
quintais e galpões sem que 
seja necessária a utilização 
de água. 

Muitas pessoas ainda uti-
lizam mangueiras para essa 
tarefa, no entanto um modelo 
comum, com três quartos de 
polegada, gasta cerca de 600 
litros de água a cada 30 minutos 
de uso (número que represen-
ta mais de quatro vezes o que 

uma pessoa deveria consumir 
por dia). Uma alternativa efi -
ciente e que dispensa o uso de 
água é o soprador de folhas, 
uma solução de alta potência 
e de fácil manuseio, capaz de 
unir inovação tecnológica e 
respeito ao meio ambiente. 

O equipamento pode ser 
utilizado em quintais, ruas, 
pátios empresariais, jardins de 
condomínios, colheitadeiras 
e pátio de armazenamento 
de grãos, com a vantagem de 
reduzir o tempo de trabalho 
e, principalmente, evitar o 
desperdício. 

Vale destacar ainda que essa 
é uma tecnologia indicada 
também para a higienização de 
colheitadeiras após as jornadas 
de trabalho, pois garante a 
retirada das palhas secas que 
fi cam alojadas nos maquinários 
e evita a incidência de incên-
dios em lavouras.

O soprador é apenas um 
exemplo de como podemos 
reduzir o consumo de água 
em nossas atividades diárias. O 
objetivo é que, cada vez mais, 
tenhamos opções de tecno-
logias capazes de minimizar 
o desperdício dos recursos 
naturais. 

Afi nal, além da preservação 
ambiental, adotar práticas 
mais sustentáveis contribui 
para o bem-estar das próximas 
gerações. 

Sempre é tempo de refl e-
tir sobre maneiras úteis de 
aproveitar com consciência 
as riquezas que a natureza 
oferece a todos.

(*) - É gerente de produtos da Husq-
varna para a América Latina. A em-

presa é líder global no fornecimento 
de equipamentos para o manejo de 

áreas verdes.

Mario Fortunato (*)

A - Poupatempo no Ceagesp
O posto móvel do Poupatempo oferece serviços entre hoje (18) e quinta-
feira (20), das 8h30 às 16h30, aos moradores da zona oeste. A unidade 
estará localizada na Praça da Torre do Relógio, dentro da Ceagesp, na 
Av Gastão Vidigal 1.946 - Vila Leopoldina. Os cidadãos poderão solicitar 
a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG), Atesta-
do de Antecedentes Criminais (AAC), além de serviços públicos pela 
internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta 
de multas de trânsito e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), emissão de segunda via de contas, entre outros. 

B - Mundo Fitness
Entre os dias 29 de abriul e 1º de maio, no Mendes Convention Center, 
em Santos, acontece a 27ª Fitness Brasil Internacional, que contará mais 
uma vez com a Praça Gestão, área com mesas redondas e especialistas, 
dedicada aos inscritos no congresso e aos visitantes da feira. O objetivo é 
orientar e prestar uma breve consultoria aos proprietários, gestores, coor-
denadores, personal trainers e treinadores, em temas como vendas, gestão, 
marketing, jurídico, arquitetura, RH, entre outros. O evento deve receber 
15 mil visitantes, e contará com mais de 70 expositores com novidades 
do mundo fi tness, além de 460 horas de conteúdo, 100 palestrantes e 81 
cursos nas áreas de fi tness, ginástica, musculação, treinamento funcional, 
personal training, fi sioterapia, atividades aquáticas, negócios, recreação, 
esportes e nutrição. Outras informações: (www.fi tnessbrasil.com.br).

C - Moda & Música 
A Faculdade Santa Marcelina está com inscrições abertas para o vestibular 
do segundo semestre.  Os interessados nos cursos de bacharelado em Moda, 
Música e Relações Internacionais e licenciatura em Música podem inscrever-se 
no processo seletivo, com 50% de desconto, até o dia 8 de junho. Os vestibu-
landos podem efetuar a inscrição no site (www.fasm.edu.br), ou pessoalmente 
na Secretaria Geral da unidade Perdizes, localizada à Rua Dr. Emílio Ribas, 
89, mediante o preenchimento da fi cha de inscrição e o pagamento do valor 
correspondente à taxa de inscrição que é de R$ 70,00.

D - Gestão Tributária
Com o propósito de orientar, esclarecer e compartilhar novas experiências 
no contexto do gerenciamento da tributação nas empresas industriais, mer-

cantis e de prestações de serviço, o Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT) promove a 21ª edição do Seminário Nacional de Excelência 
na Gestão Tributária, nos dias 11 e 12 de maio, em Curitiba. A coordenação 
do evento, fi ca sob a responsabilidade do tributarista Humberto Bonavides 
Borges, consultor tributário, professor e autor de diversas obras. Gilberto 
Luiz do Amaral, presidente do Conselho Superior e Coordenador de Estudos 
do IBPT e do IGTAX – Instituto de Governança Tributária,  também estará 
presente ao seminário como um dos expositores. Saiba mais em: (http://
seminario.ibpt.com.br/) ou tel. (41) 2117-7300. 

E - Investimento Estratégico 
A Duas Rodas, empresa referência internacional na fabricação de aromas 
e ingredientes para as indústrias de alimentos e de bebidas, inaugura as 
novas instalações de sua fábrica no Chile no próximo dia 27. O investi-
mento de mais de US$ 7 milhões faz parte da estratégia de consolidação 
e expansão da multinacional brasileira no mercado latino-americano. 
Com cerca de 4.500 m2 de área construída em um terreno de 11.000 
m2 na região de Lampa, em Santiago, as novas instalações permitirão 
mais que dobrar a capacidade de produção da Duas Rodas na unidade 
Chile. É uma planta estratégica, preparada para atuar no fortalecimento 
de outros mercados globais (www.duasrodas.com).

F - Feedback e Geração Z
A forma de aplicar feedback mudou e com o avanço da geração Z, se 
torna necessário para as empresas ter gestores capacitados a avaliar sua 
equipe e o mais importante, saber apresentar esse feedback. O especia-
lista Alexandre Prates ministra o workshop “Feedback sem mimimi”, da 
empresa de educação corporativa, Insperiência, ao lado de profi ssionais 
como Gustavo Schifi no, empresário e presidente da Associação Brasileira 
de Franchising e Virna Dias, campeã e referência do voleibol brasileiro 
e palestrante. O treinamento também contará com uma participação 
surpresa de um CEO de uma grande empresa, que abordará sobre o 
feedback no mercado corporativo. Será nos próximos dias 27 e 28, no 
Villa Lobos Offi ce Park. Informações: (http://bit.ly/cursofeedback).

G - Vídeo Vida e Obra 
Foi na antiga escola Caetano de Campos, hoje sede da Secretaria da Edu-
cação, que Lygia Fagundes Telles escreveu os primeiros textos. Décadas 

depois, a escritora é tema do novo concurso cultural da rede estadual de 
São Paulo aberto a alunos do Ensino Fundamental e Médio. Em vídeo, os 
candidatos vão contar a vida e obra da autora de “As meninas” e “Ciranda 
de Pedra”. As escolas devem escolher quais vídeos vão representar a 
unidade na etapa estadual. A criação deve ter, no máximo, 10 minutos 
e pode utilizar desenhos, trechos de vídeos e/ou áudios, imagens, fotos, 
sons, textos e entrevistas. Serão avaliados fl uência, conteúdo, qualidade 
técnica e originalidade. O regulamento completo e as fi chas de inscrições 
estão em: (www.educacao.sp.gov.br).

H - Estágio no Fleury
O Grupo Fleury abriu inscrições para seu Programa de Estágio. As vagas 
são destinadas a estudantes universitários com formação prevista para 
ser concluída entre junho de 2018 e junho de 2019. O programa prevê 
ações de desenvolvimento educacional com o suporte da Universidade 
Corporativa do Grupo Fleury. A bolsa-auxílio é compatível com as práticas 
de mercado, além dos benefícios como vale-transporte, vale-refeição, 
seguro de vida, assistência médica e odontológica. O processo seletivo 
será dividido em cinco etapas: inscrições, testes on-line, dinâmicas de 
grupo, painel e entrevistas fi nais. Inscrições no site: (http://carreirano-
grupofl eury.com.br/estagio.html).

I - Reforço Escolar
A Tutores, franquia voltada para a educação multidisciplinar, anuncia 
a abertura de 500 vagas de trabalho para profi ssionais da educação. As 
oportunidades são para atuação na área de reforço escolar, aula particular 
e tutoria para as mais de 100 unidades da Tutores espalhadas em todo o 
país. Os salários variam entre R$ 1.000,00  e R$ 3.500,00. Os candidatos 
devem ter mais de 21 anos e formação em psicopedagogia, psicologia, 
pedagogia ou áreas afi ns, além de experiência comprovada em lecionar. 
O profi ssional irá atuar nas disciplinas Português, Matemática, Biologia, 
Física, Química, História e Geografi a para o Ensino Infantil, Fundamental 
e Médio. Saiba mais em: (www.tutores.com.br).

J - Gincana do Bem 
A ideia surgiu com o propósito de unir pessoas, grupos em nome de ações 
do bem, podendo se espalhar pelo Brasil afora de maneira a unir pessoas 
em um ideal comum. Espelhada nos moldes de gincanas das décadas de 
60 e 70, nas quais grupos de jovens de escuderias competiam entre si, 
movimentando a cidade com arrecadações e provas valendo pontuações, 
que ao fi nal se defi nia um vencedor. Ocorrerá na estância turística de 
Salesópolis, nos próximos dias 29 e 30, com total apoio da prefeitura, 
Polícia Militar, Bome Amplifi cadores, Revista Crossnaveia, Rádio Kiss 
e Rádio Tomahawk Motorcycle. Além da área de alimentação, teremos 
várias atrações musicais e exposição de motos. Outras informações, 
confi ra em: (www.gincanadobemsp.com.br).

A - Poupatempo no Ceagesp
O posto móvel do Poupatempo oferece serviços entre hoje (18) e quinta-

cantis e de prestações de serviço, o Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT) promove a 21ª edição do Seminário Nacional de Excelência
na Gestão Tributária nos dias 11 e 12 de maio em Curitiba A coordenação
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25ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE
SÃO PAULO: EVENTO IMPERDÍVEL

A contagem regressiva para o maior evento da área 
contábil no Estado de São Paulo já começou. De 9 a 11 
de outubro de 2017, acontecerá a 25ª Convenção dos 

Centro de Eventos Pro Magno.

e professores que se inscreverem até o dia 31 de maio de 
2017 investirão R$ 520,00. O valor da inscrição passará para 
R$ 560,00 até o dia 31 de julho de 2017 e será de R$ 650,00 

Os valores para estudantes e acompanhantes serão de 
R$ 240,00, R$ 270,00 e R$ 295,00 para as datas 31 de maio, 31 
de julho e 10 de setembro, respectivamente. As mesmas datas 

atuação que desejam participar da 25ª Convecon. Os valores, 
porém, serão de R$ 620,00, R$ 670,00 e R$ 780,00.

As informações e novidades sobre a Convenção serão 

com.br. É também por meio deste endereço eletrônico que será 

contábeis que atuam no Estado de São Paulo.
“Como em todas as edições, queremos levar aos 

O Índice de Atividade Econô-
mica do Banco Central (IBC-Br) 
divulgado ontem (17), mostra 
crescimento de 1,31% da eco-
nomia brasileira em fevereiro. 
Observados os ajustes sazonais, 
o aumento é 0,52%.

Em relação a fevereiro de 
2016, sem considerar os efeitos 
sazonais, foi registrada redução 

de 0,73%. Com ajustes sazonais, 
o IBC-Br apresenta crescimen-
to de 0,48%, informa nota divul-
gada pelo Banco Central.

No acumulado de 12 meses 
até fevereiro, a atividade econô-
mica teve diminuição de 3,56% 
sem ajustes sazonais. Com os 
ajustes, a redução da atividade 
econômica é de 3,68% (ABr).

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) atingiu 
alta de 0,44% na segunda prévia 
de abril – taxa 0,05 ponto per-
centual inferior à variação do 
último levantamento (0,49%). 
Esse resultado se deve, princi-
palmente, ao grupo habitação 
que apresentou elevação de 
0,36%, percentual bem abai-
xo do registrado na primeira 
prévia do mês (0,78%). Neste 
caso, o motivo foi a redução 
na intensidade de correção da 
tarifa de energia elétrica resi-
dencial (de 3,69% para 0,75%). 
A pesquisa é feita pelo Ibre da 
FGV em sete capitais: Recife, 
Salvador, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, Brasília 
e Porto Alegre.

A queda no ritmo infl acioná-
rio também refl ete a correção 
mais lenta em despesas diversas 
(de 0,77% para 0,54%). Além 
disso, houve uma redução mais 

expressiva no grupo vestuário 
(de -0,2% para -0,64%). E, em-
bora tenham apresentado um 
movimento de recuperação de 
preços, dois grupos mantiveram 
os resultados negativos: trans-
portes (de -0,39% para -0,21%) 
e comunicação (-0,65% para 
-0,39%).

Apenas três dos oito grupos 
pesquisados tiveram aumento 
na velocidade de reajustes, 
sendo que em alimentação essa 
alta foi pequena, passando de 
1,03% para 1,06%. Em saúde 
e cuidados pessoais, o índice 
subiu de 0,79% para 0,94% e, 
em educação, leitura e recrea-
ção (de 0,1% para 0,37%). Os 
principais itens em alta foram: 
tomate (55,15%); plano e segu-
ro saúde (0,99%); refeições em 
bares e restaurantes (0,54%); 
perfume (2,45%) e tarifa de ele-
tricidade residencial (0,75%) 
(ABr).

A queda se deu pela redução na intensidade de

correção da tarifa de energia elétrica.

“Na nossa renovação de contrato com Cuba, já havia a 
previsão de reduzir de 11,4 mil para 7,4 mil médicos 
cubanos em três anos. Nós substituiremos esses por 

médicos brasileiros que estão no cadastro anterior – mais de 7 
mil médicos que se inscreveram além das vagas que nós neces-
sitávamos e 2 mil médicos brasileiros formados no exterior que 
também aguardam oportunidade. Utilizaremos essa lista para 
completar essas vagas e aguardaremos que Cuba anuncie a re-
tomada do convênio”, explicou.

Questionado se o convênio com Cuba estaria sob risco, o minis-
tro disse não acreditar na possibilidade de rompimento defi nitivo 
do acordo com o país.

“Está assinado e valendo por três anos. Há um incômodo do 
governo cubano com sentenças judiciais determinando a per-
manência de cubanos no Brasil e o pagamento diretamente aos 
cubanos e isso desestrutura o convênio como ele está formado. 
Mas o Judiciário tem a sua autonomia e, do ponto de vista do 
Executivo, da OPASaúde e do governo de Cuba, as nossas con-

Divulgação

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.
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Suspensão do envio de médicos 
cubanos não prejudica programa
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse ontem (17) que a suspensão do envio de profi ssionais 
cubanos ao Brasil, para trabalhar no Mais Médicos, não prejudica o programa. Cuba anunciou que 
suspendeu o envio de 710 profi ssionais previstos para chegar ao país este mês

dições do convênio serão mantidas”, disse.
Ainda segundo Barros, a previsão inicial é que o Brasil recebesse 

entre 3 mil e 4 mil profi ssionais cubanos apenas este ano – inclusive 
para a reposição das vagas de médicos que completam os três 
anos de permanência e deixam automaticamente o programa. 
“Pretendemos sempre dar prioridade a médicos brasileiros. Temos 
feito chamadas para brasileiros na reposição de vagas, depois 
chamamos os cubanos. É nosso interesse ampliar o espaço para 
médicos brasileiros e consolidar aquela redução de 4 mil médicos 
cubanos nesses três anos de convênio”, destacou (ABr).

Economia cresceu
1,31% em fevereiro

IPC-S diminui na 
segunda prévia de abril


