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Precisamos de
Harry Potter?

Há 20 anos, na 

Inglaterra, J. K. Rowling 

lançava o primeiro 

livro de uma série que 

viria revolucionar o 

comportamento dos jovens 

em relação à leitura

Era ‘Harry Potter e a pedra 
fi losofal’. Uma medida do 
sucesso: estima-se que os 

sete títulos tenham vendido mais de 
650 milhões exemplares no mundo. 
Nas duas décadas que se passaram, 
nenhum outro personagem de fi cção 
mobilizou a atenção de crianças 
e adolescentes como o simpático 
bruxinho de óculos. 

A lembrança desse marco vem a 
calhar quando se comemorou o Dia 
Internacional do Livro (23 de abril), 
e ainda ganhamos alento com o avan-
ço observado pela recém-divulgada 
pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil baseada em dados de 2015. 
Realizado pelo Instituto Pró-Livro e 
instituto Ibope Inteligência, o estudo  
constata que o número de leitores 
cresceu seis pontos porcentuais em 
relação ao levantamento anterior, 
feito em 2011. 

Ainda assim, apenas 56% dos bra-
sileiros são considerados leitores, de 
acordo com os padrões da pesquisa 
– ou seja, ter lido ao menos um livro, 
inteiro ou em partes, nos três meses 
anteriores à consulta. Isso signifi ca 
que praticamente apenas metade 
da população lê. E, ainda assim,  
é possível questionar a qualidade 
dessa leitura: ao mesmo tempo em 
que a pesquisa detecta aumento na 
média de livros lidos (2,54), regis-
tra crescimento da quantidade de 

obras lidas apenas em parte (1,47), 
número maior do que o das obras 
consumidas até o fi m (1,06). 

Entre outras conclusões, os 
pesquisadores destacam um ponto 
importante, já conhecido, mas um 
tanto esquecido: o hábito de leitura é 
uma construção que vem da infância, 
bastante infl uenciada por terceiros, 
especialmente por mães e pais, além 
dos professores. Aqui respondemos 
à provocação do título. 

Os novos leitores não deveriam 
surgir ao sabor de fenômenos 
mercadológicos como Harry Potter 
e, sim, estimulados pelo exemplo 
que recebe nos lares, desde a mais 
tenra idade. Mesmo porque, o 
último fenômeno que pode ter se 
aproximado do sucesso alcançado 
por J. K. Rowling entre os jovens 
brasileiros, talvez tenha sido a onda 
dos best-sellers assinados por estre-
las do YouTube. 

Mas, sem desmerecer os jovens 
talentos da internet, é preciso 
lembrar que essa preferência nem 
sempre contribui para desenvolver 
a habilidade com as letras, passo 
importante para a boa comunicação 
e expressão – mesmo em meios 
digitais. Portanto, aos pais está 
reservado não apenas o papel de 
leitores exemplares como também 
o de orientadores, buscando títulos 
que despertem o gosto pela leitura 
e auxiliem na formação pessoal 
dos fi lhos. 

Só assim o próximo censo sobre 
hábitos de leitura poderá apresentar 
avanços mais substanciais.

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE, do Conselho 

Diretor do CIEE Nacional e da
Academia Paulista de História (APH).

Luiz Gonzaga Bertelli (*)

A - Medicina do Sono
Nos dias 12 e 13 de maio, a Associação Paulista de Medicina  (www.
apm.org.br) promove o XV Congresso de Medicina do Sono. Devido ao 
grande número de médicos inscritos nas outras edições, pela primeira 
vez será realizado no Centro de Convenções do Hotel Maksoud Plaza, 
e não na sede da Associação. O evento abordará temas como clínica 
geral, neurologia, pneumologia, psiquiatria e pediatria. A ênfase maior, 
segundo o presidente do congresso, Maurício da Cunha Bagnato, será 
nas novas terapêuticas dos distúrbios do sono objetivando a atualização 
no diagnóstico e tratamento das principais doenças do sono. Mais infor-
mações: (http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-medica/
eventos).

B - Produção Comercial de Rãs
O curso ‘Criação de Rãs para Fins de Produção Comercial’ será rea-
lizado em São Paulo, nos dias 20 e 21 de maio, das 8h30 às 18h00. O 
evento é promovido pelo Instituto de Pesca, da Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura. O principal 
objetivo é capacitar interessados em ranicultura para planejar e iniciar 
implementação de cultivos comerciais de pequeno porte, abordando 
temas como a biologia do animal, manejo físico, sanitário e alimentar 
de ranários, reprodução e técnicas de indução hormonal, instalações, 
abate, processamento, comercialização e legislação. Informações no tel. 
3871-7583 ou pelo e-mail (claudia@pesca.sp.gov.br).  

C - Dia da Boa Ação
Imagine 10 milhões de pessoas em mais de 80 países praticando atos 
de gentileza em um único dia. Imaginou? Pois essa é a proposta do 
movimento colaborativo ‘A Corrente do Bem’, que está convidando os 
brasileiros a celebrarem o ‘Dia Mundial da Boa Ação’, amanhã (28). A 
ideia é mostrar que boas ações são simples, rápidas, divertidas e têm um 
enorme potencial de transformar a sociedade; ou seja, o impacto social 
de uma boa ação, de um gesto de carinho ou de uma gentileza gera um 
fator multiplicador de bem-estar social. Os voluntários do movimento 
colaborativo no Brasil, que participa pelo sétimo ano consecutivo da ação, 
querem inspirar mais de 1 milhão de brasileiros – marca conquistada 
nas edições de 2016 e 2015. A mobilização acontece no Facebook: (@
acorrentedobem).

D - Chocolate Personalizado
Considerado um dos melhores do mundo, o chocolate suíço conquista fãs 
de todas idades e gostos. Não há quem não se renda às delícias de cacau 
da terra dos Alpes. Mas uma experiência vem encantando ainda mais os 
visitantes do país: a possibilidade de produzir seu próprio bombom ou 
barra de chocolate, em um processo totalmente personalizado. Essa é a 
proposta da fábrica Aeschbach Chocolatier, localizada em Root, a apenas 
10 minutos da charmosa cidade de Lucerna. A marca produz chocolates 
de alta qualidade desde 1972 e é considerado um dos melhores do mundo. 
Saiba mais em (https://aeschbach-chocolatier.ch/?lang=en)  

E - Tecnologia e Comercial
A startup ShopBack, especializada em tecnologia Big Data para a re-
captura e engajamento de clientes - e destaque na Fortune como uma 
das 500 mais interessantes do mundo - procura por profi ssionais para 
preencher 14 novas vagas, na região da Vila Olímpia. As oportunidades 
estão divididas entre o time de tecnologia: desenvolvedores Front End e 
Full-Stack, nos níveis júnior e sênior e Data Scientist. Também há cargos 
disponíveis para Gerente de Marketing, Atendimento ao Cliente e Sales 
Executive. A empresa busca talentos para revolucionar a experiência do 
consumidor e acompanhar a sua evolução no mercado. Mais informações 
sobre vagas e inscrições em: (https://shopback.recruiterbox.com/).

F - Evento Cãostronômico
O Shopping Iguatemi Alphaville em parceria com o 4CÃO - projeto de 
ajuda animal que atua de forma solidária no suporte a animais em situação 
de risco - realiza mais uma ‘Virada Aunimal’. O evento “cãostronômico”, 
que acontece em um fi nal de semana, nos dias 6 e 7 de maio, terá muita 
diversão e gastronomia para os Pets e seus donos incluindo: food trucks, 
brincadeiras, áreas de lazer, parcão e party pool. Para deixar o evento 
ainda mais completo, a Virada Aunimal promoverá, em parceria com a 
entidade Amapara Animal, uma feira de adoção de cães e gatos aban-
donados. Reconhecida como a maior Ong do país no setor, a iniciativa 
atua na transformação e bem-estar de pets rejeitados.  

G - Estatística e Probabilidade
Entre os dias 9 e 14 de julho, na cidade de Jarinu, será realizado o 37° 
MaxEnt (International Workshop on Bayesian Inference and Maximum 

Entropy Methods in Science and Engineering). Interessados em apresen-
tar trabalhos no evento têm até amanhã (28), para submeter os resumos 
para avaliação. O evento explora o uso de métodos Bayesianos e Máxima 
Entropia em aplicações científi cas e de engenharia. Todos os trabalhos 
devem ser escritos em Língua Inglesa e o melhor deles será premiado. 
Mais informações podem ser obtidas no site do evento: (www.gis.des.
ufscar.br/meetings/2017maxent).  

H - Lei da Terceirização
A lei trouxe uma série de questionamentos relacionados à terceirização 
e sua aplicação prática nas relações de trabalho, tais como: os impactos 
imediatos; os riscos da terceirização da atividade fi m; a possibilidade de 
perda de direitos trabalhistas; e outros que estão tirando o sono de em-
pregados e empregadores. Para elucidar as dúvidas referentes à aplicação 
prática e os principais riscos que envolvem agora as relações de trabalho 
no País, os especialistas em Direito Empresarial, Direito Tributário e do 
Trabalho, Alessandra Farias e Ricardo Glasenapp, ministrarão um curso 
sobre o tema no dia 17 de maio, das 900 às 16:30, na Av.Paulista, 1776, 
1.andar (Metrô Trianon Masp). Veja em  (www.digitalis.net.br). 

I - Rota Etílica 
Mais conhecido pelo seu cenário musical diversifi cado e pelas boas 
destilarias, o Estado do Tennessee está repleto de riquezas históricas 
arquitetônicas, natureza intocada, incluindo fl orestas, montanhas e rios 
em seus mais de 109.000 km² de extensão. E, entre diversas atrações, há 
as famosas destilarias, aventuras ao ar livre e muitos parques de diversões. 
Nashville, a capital da música, como é carinhosamente chamada, é o berço 
do country. Já Memphis é um reduto de rock’n’roll, onde se encontra 
Graceland, a famosa mansão onde Elvis Presley viveu. E o que todas 
tem em comum são suas destilarias e cervejarias que vem conquistando 
todo o mundo. Saiba mais em (www.travelsouthusa.com).

J - Horta Urbana
O Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan) 
na Vila Maria, está com inscrições abertas para o curso extensivo em 
Hortas Urbanas. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas gratuitas. O 
curso tem como proposta desenvolver atividades técnicas e práticas de 
Horticultura e Jardinagem Funcional, desde a identifi cação de solos até a 
aplicação de plantas em ambientes específi cos, como agentes de redução 
de impactos aos poluentes. Além disso, as ofi cinas também têm como 
objetivos incentivar a pesquisa cultural local e ampliar a socialização e 
a troca de ideias e de conhecimentos. Acontecem na Rua Sobral Júnior, 
264 – Vila Maria Alta. Inscrições (eancosan@prefeitura.sp.gov.br). 
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Aumentou o 
percentual de 
cheques devolvidos 

O percentual de devoluções 
de cheques pela segunda vez 
por insufi ciência de fundos em 
março foi de 2,34% em relação 
ao total de cheques compen-
sados. As informações são do 
Indicador Serasa Experian 
de Cheques Sem Fundos. O 
percentual sofreu elevação em 
relação aos meses anteriores. 
Janeiro e fevereiro haviam re-
gistrado 2,12% de devoluções 
cada um. No acumulado do ano, 
o primeiro trimestre chegou à 
marca de 2,20%.

Março registrou 1.124.362 
cheques devolvidos e 47.977.094 
compensados. Em fevereiro 
de 2017 haviam sido 747.561 
cheques devolvidos por falta 
de fundos contra 35.308.156 
compensados. Segundo os eco-
nomistas da Serasa Experian, o 
aumento da inadimplência com 
cheques refl ete a sazonalidade 
adversa do período tendo em 
vista o acúmulo de dívidas des-
ta época do ano (IPVA, IPTU, 
material escolar, etc). 

Mesmo assim, a inadimplên-
cia com cheques acabou fi cando 
mais baixa que em março do 
ano passado já que neste ano 
as taxas de infl ação e de juros 
estão menores que há um ano 
atrás, contribuindo para uma 
inadimplência menos acentu-
ada (Serasa Experian).

A inadimplência do consumi-
dor na cidade de São Paulo teve 
queda de 4,3% no acumulado 
do ano (1º trimestre de 2017 
contra o mesmo período do 
ano passado), de acordo com 
os dados da Boa Vista SCPC. 
Na comparação interanual 
(março-17 contra março-16), 
a inadimplência retraiu 8,4%. 
Contra o mês anterior (março-
17 contra fevereiro-17) houve 
queda de 0,9%. 

No mesmo período do ano, 
a inadimplência no estado de 
São Paulo caiu 1,6%. Entre os 
municípios observados no le-
vantamento da Boa Vista SCPC, 
a cidade de Marília foi a que 
atingiu a maior inadimplência 
do consumidor no 1º trimestre 
do ano (3,8%), e Barueri o 
menor índice de inadimplência 
(5,2%), no mesmo período.

O indicador de recuperação 

A inadimplência teve queda de 4,3% no acumulado do ano.

Ao mesmo tempo, as im-
portações aumentaram 
12%. A balança comer-

cial registrou superávit de US$ 
14,4 bilhões. Os dados são do 
Indicador Mensal da Balança 
Comercial, da FGV, e foram 
divulgados ontem (26) no Rio 
de Janeiro. Com o resultado da 
balança comercial, estima-se 
que o comércio externo brasilei-
ro encerre o ano com um saldo 
positivo de US$ 50 bilhões.

Em relação ao volume, as 
exportações cresceram menos 
(11%) do que as importações 
(17%) no primeiro trimestre 
deste ano, em relação ao mesmo 
período de 2016. A maior alta 
nas exportações foi observada 
no setor da indústria extrativa 
(38%), seguido pela indústria da 
transformação (9%). A agrope-
cuária teve uma queda de 7%. As 
exportações de não commodities 
aumentaram 16% e as de commo-
dities, 6%. O maior crescimento 
no volume importado ocorreu 
na indústria de transformação 
(23%), seguido pela extrativa 
(11%). A agropecuária teve 
queda de 4%.

Grande parte dos produtos exportados pelo Brasil saiu pelos portos.
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Exportações brasileiras cresceram 
24,4% no primeiro trimestre

As exportações brasileiras cresceram 24,4% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o 
mesmo período de 2016

Os termos de troca penderam 
a favor da balança comercial 
brasileira, com uma melhora de 
19% na comparação com o pri-
meiro trimestre de 2016, devido 
ao aumento de 15% do preço 
das exportações e da queda de 
3% do preço das importações. 
Isso pode ser explicado princi-
palmente pelo comportamento 
das commodities. Enquanto o 
preço de importação desses 

produtos recuou 11%, o preço 
da exportação avançou 29%. 
Entre as não commodities, o 
preço das exportações não 
variou, enquanto o valor das 
importações caiu 6,5%.

Entre os setores econômicos, 
os preços das exportações da 
indústria extrativa cresceram 
75%, enquanto o preço das im-
portações caiu 9%. Na indústria 
da transformação, o preço das ex-

portações cresceu 5%, enquanto 
o das importações caiu 7%. Na 
agropecuária, os preços dos ex-
portados cresceram menos (9%) 
do que os dos importados (17%). 
“Os preços das commodities tive-
ram uma recuperação. Os preços 
de minério de ferro e petróleo 
melhoraram. Também temos 
uma demanda internacional mais 
favorável”, disse a pesquisadora 
da FGV, Lia Valls (ABr).

Caiu a inadimplência do
paulistano no 1º trimestre

de crédito do consumidor na 
cidade de São Paulo apontou 
alta de 0,7% no acumulado 
do ano (1º trimestre de 2017 
contra o mesmo período do 
ano passado). Na comparação 
interanual (março-17 contra 
março-16), o indicador subiu 
8,9%. Já contra o mês anterior 
(março-17 contra fevereiro-

17), houve queda de 1,2% no 
pagamento de dívidas. Entre 
os municípios no levantamen-
to, a cidade de Itapetininga foi 
a que obteve o melhor percen-
tual de recuperação de crédito 
no 1º trimestre (14,3%); e 
Votuporanga a cidade com 
a maior queda (-1,6%) (Boa 
Vista SCPC).

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel e para intimação dos re-
queridos: Transportadora Santel Ltda Epp, (CNPJ 05270.490/0001-60), seus representantes le-
gais, Guido Passarin Neto (qualificação ignorada) e Fernanda Junia Costa Martins (CPF/MF
038.265.326-27) seus cônjuges, se casados forem e demais interessados, que expedido na Ação de
Execução de Titulo Extrajudicial , Processo de nº 0028868-27.2006.8.26.0309 , em trâmite na
1ª Vara do Fórum de Jundiaí - Comarca da Capital /SP, ação está requerida por, Centro de
Gestão de Meios de Pagamento S/A (CNPJ 04.088.208.0001-65). A Dr, Luiz Antonio de Campos
Júnior, MM. Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SA-
BER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: (01)
VEICULO MARCA/MODELO: Um veículo marca Ford, modelo Ranger XLS-10A, caminhonete, cor
preta, gasolina, ano de fabricação/modelo 2008, Placa DXS-6414 Jundiaí/SP, RENAVAM 965877221,
2º informações do Sr. Oficial de justiça, o veículo se encontra em bom estado de uso, conservação
e funcionamento. 2.  AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 35.000,00 (07/2013 - CONF. FOLHAS - 130). 3.
VISITAÇÃO – Rua Lúcia Bressan Passari, 600, apartamento, 61 – Vila Rica / Jundiaí, CEP ,13216-
210 / Jundiaí - SP., na recusa da fiel depositária, Fernanda Junia Costa Martins (CPF/MF,
038.265.362-27), o (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juízo do processo em epígrafe, que
adotará as sanções cabíveis. 4. DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 26/06/2017, às
13h00min, e termina em 29/06/2017, às 13h00min e; 2º Leilão começa em 29/06/2017, às
13h31min, e termina em 20/07/2017, às 13h30min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considera-
do arrematante aquele que der lance igual ou superior do valor de avaliação (1º leilão) ou aquele
que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2º leilão). Caso não haja pro-
postas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, ne-
cessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante cor-
reção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreci-
ação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 6.
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito ju-
dicial do Banco do Brasil S.A. ou CEF através do site www.bb.com.br ou www.caixa.gov.br, res-
pectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramen-
to do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
NCPC). 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não
incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: Fabio
Zukerman CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 24235-4 (Art. 884, Par. Único do
NCPC e Art. 24, Par. Único do Decreto nº 21.981/32). 8. DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO
LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja cancelado/suspenso após a pu-
blicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será
devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou
àquele que der causa ao cancelamento. 9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE -
Eventuais débitos de IPVA/DPVAT/Licenciamento/Multas que recaiam sobre o veículo serão de res-
ponsabilidade do arrematante. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conser-
vação em que se encontra. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relati-
vas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado (carta de
arrematação, registro, reintegração de posse e demais providências, nos termos dos Art. 901, “caput”,
§ 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da
efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo compe-
tente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoal-
mente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na
Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-
0900 e email: contato@zukerman.com.br. Para participar acesse www.zukerman.com.br.. Fi-
cam os executados, Transportadora Santel Ltda Epp, seus representantes legais, Guido Passarin
Neto (qualificação ignorada) e Fernanda Junia Costa Martins seus cônjuges, se casados fo-
rem e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado
(a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora Realizada em 12/07/2013. Dos autos não
consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da Lei. São Paulo, 24 de abril de 2017.


