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Baleia azul nunca
mais será só

um bicho bonito
O neurologista 

português Antônio 

Damásio, na obra 

“Espinosa tinha razão”, 

organiza uma série de 

questões preliminares 

sobre a pergunta quem 

somos nós

“A mente e o corpo 
são duas coisas di-
ferentes ou formam 

apenas uma? Se eles não são se-
melhantes, atribuem-se a duas 
substâncias diversas ou a uma 
só? Se são duas substâncias, 
a da mente vem em primeiro 
lugar e é a causa da existência 
do corpo e do cérebro, ou bem 
a substância corporal vem 
primeiro e seu cérebro causa 
a mente? Como essas substân-
cias interagem?” 

Penso nessas perguntas to-
das enquanto minha timeline 
pipoca com notícias sobre 
adolescentes se mutilando e 
se matando como se o corpo 
fosse um item descartável de 
uma mente que continuará 
para vibrar com os likes sobre 
sua própria aventura. Ah, se 
tivessem lido Espinosa... 

Especialistas de todos os 
gêneros debruçam-se avida-
mente sobre o “problema”, 
como se gente se matando 
ao longo da História fosse 
uma raridade soterrada pelos 
escombros da barbárie de um 
passado distante e que só agora 
volta para nos assombrar. 

Pois não é. Só no Brasil, a 
cada hora, uma pessoa se mata. 
Para de respirar. Interrompe o 
processo vital. Inicia o proces-
so de deterioração sem volta. 
E o que será que leva tanta 
gente a optar por esta forma 
de deixar de viver? Isso consi-
derando os que optaram. Não 
tenho dúvida de que a pergunta 
do neurologista é a pista a ser 

percorrida para lançar alguma 
luz sobre esse mistério. 

Na medida em que não so-
mos capazes de formular uma 
resposta para essa pergunta, 
a continuidade da existência, 
o cotidiano, torna-se uma 
contingência, um “pode ser” 
tipo casa sem alicerce, sujeita 
a cair ao vento um pouco mais 
forte. E sempre venta. Quando 
o dia a dia torna-se um acordar/
dormir e entediar-se sobre o 
que fazemos no meio, uma hora 
acaba parecendo que é demais. 
E nessa hora cinza um letreiro 
começa a piscar diante dos 
olhos cansados: “Por que não 
encurtar o itinerário”?

Penso que a busca por uma 
resposta satisfatória para 
a pergunta “quem somos 
nós?”começa, inevitavelmente, 
com a formulação da pergunta. 
E esse parece-me ser uma das 
pontas soltas do problema. É 
terrível quando se vive sem 
qualquer questionamento; 
vive-se por adesão; vive-se 
agregando euforias com eti-
quetas, sorrisos de selfi es. 

Quando se é jovem, então, 
tudo se complica com a soma 
das expectativas sobre habili-
dades e esforços incompatíveis 
com os desejos. Uma corrida 
de 10 quilômetros e você, aos 
oitocentos metros sabendo 
que não se manterá de pé 
quando chegar aos segundo 
quilômetro. Então, ora, por 
que continuar?

Creio que a ideia da “baleia 
azul” não passa de uma forma 
de transformar em game o que, 
para muitos (“Eles estão erra-
dos! Errados!”), tornou-se já 
um jogo sem upgrade em uma 
máquina sem mais memória 
para ser atualizada: a vida.
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A - Bolsas Integrais 
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart) 
- projeto que escolhe alunos da rede pública de ensino para bolsas de 
estudos em escolas particulares de excelência - está com inscrições 
abertas e gratuitas para o processo seletivo no site (www.ismart.org.br). 
São oferecidas cerca de 280 bolsas integrais nas cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São José dos Campos, Cotia e Sorocaba. 
Para concorrer às bolsas de estudos, o candidato deve estar matriculado 
no 7º ano ou no 9º ano do ensino fundamental e vir de família com renda 
por pessoa de até dois salários mínimos. 

B - Encontro de Astronomia
Acontece no dia 20 de maio o 3º Encontro Paulista de Astronomia, na 
cidade de Itapetininga. Reúne os maiores clubes de astronomia ama-
dora  para observação pública do céu com uma grande quantidade de 
telescópios de médio porte até gigantes. A programação também tem 
palestras, minicursos, atividades infantis, exposição de astrofotografi as, 
sorteio de brindes e experimentos de Física. O evento tem a realização 
do Clube Centauri, que objetiva promover a divulgação astronômica e 
reuniões de astrônomos e estudiosos do assunto. O Encontro é gratuito, 
no campus Itapetininga do IFSP, das 14h00 à meia-noite. Mais informa-
ções em: (www.facebook.com/astronomiaitapetininga). 

C - Esportivo Global
A Ford anunciou que o Mustang ampliou a sua liderança como carro esporte 
mais vendido do mundo em 2016, somando mais de 150.000 unidades re-
gistradas. Segundo dados da entidade IHS Market, em 140 países as vendas 
totais do Mustang cresceram 6% no ano passado, experimentando um grande 
crescimento fora dos Estados Unidos, com 45.000 unidades comercializadas. 
Presente em todos os continentes, excluindo a Antártida, o modelo vai 
chegar este ano a seis novos países, com destaque para o Brasil. O Mustang 
já é o esportivo mais global e chegará a mercados interessantes e poucos 
tradicionais como as Ilhas Palau e Costa do Marfi m, entre outros. 

D - Graduação para Refugiados  
A UFSCar divulgou o edital de seleção para ingresso de pessoas em situ-
ação de refúgio nos cursos de graduação presenciais ofertados nos campi 

São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. As pessoas interessadas 
devem ter resultado em alguma das edições do Enem. Para fazer a ins-
crição, além do resultado do Enem é necessário que a pessoa comprove 
a condição de refugiada, por meio de atestado emitido pelo Conare. Na 
fi cha de inscrição, entre outros, deverá ser informada a opção de curso 
escolhida dentre os 65 ofertados. As pessoas candidatas concorrem 
a uma única vaga adicional ofertada para cada opção de curso. Mais 
informações em: (www.ufscar.br) ou pelo tel. (16) 3351-8152. 

E - Ovos Livres
A LC Restaurantes, especialista em refeições coletivas, aderiu a uma impor-
tante campanha da Mercy For Animals, maior organização internacional de 
defesa dos animais ditos de consumo, que consiste na troca do uso de ovos 
de galinhas confi nadas em gaiolas, pela utilização de ovos de galinhas criadas 
soltas. Igual a líderes da indústria alimentícia, como McDonald’s, Subway, 
Sodexo, GRSA e a Rede Leve Pizza, pioneira no setor de pré-assadas no 
Brasil, a LC Restaurantes passa a trabalhar apenas com ovos de galinhas 
não submetidas a confi namento em gaiolas em toda sua cadeia produtiva. O 
objetivo é minimizar os danos causados aos animais, propiciando um melhor 
tratamento a eles e incentivando outras corporações a tomarem iniciativas 
semelhantes. Outras informações: (www.lcrestaurantes.com.br).   

F - Gestão Tributária 
Nos dias 11 e 12 de maio, em Curitiba, acontece a 21ª edição do Se-
minário Nacional de Excelência na Gestão Tributária, promovido pelo 
IBPT. O evento objetiva gerar um debate com troca de informações 
entre os colegas de profi ssão e especialistas da área, além de ser uma 
oportunidade para abordar importantes questões sobre economias de 
tributos, confl itos de incidências tributárias, em face da crise econômica 
vivida atualmente pelo País. A coordenação é do tributarista Humberto 
Bonavides Borges, professor e autor de diversas obras. Presença do 
Coordenador de Estudos do IBPT e sócio da Amaral, Yazbek Advogados, 
Gilberto Luiz do Amaral. Mais informações: tel. (41) 2117-7300 ou e-mail: 
(contato@ibpt.org.br). Site: (http://seminario.ibpt.com.br/). 

G - Comunicação Corporativa
O Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corpo-
rativas apresenta uma série de novidades em linha com as atuais demandas 

do mercado. A edição de 2017, que ocorre entre os dias 23 e 25 de maio, 
no Centro de Convenções Rebouças, ampliará as discussões com temas de 
interesse de áreas estratégicas, como Comunicação, Jurídico, Tecnologia da 
Informação e RH. Cerca de 30 atividades, entre palestras, mesas redondas, 
TEDs motivadores, conferências nacionais e internacionais estarão presen-
tes, além do Startlab, que tará startups com foco em soluções corporativas, 
vinculadas a aceleradoras e incubadoras mantidas por grandes organizações. 
Informações: (http://megabrasil.com.br/congresso2017/).

H - Vagas de Estágio
A TecBan (Tecnologia Bancária S.A), empresa especializada na gestão 
de redes de autoatendimento bancário, abre inscrições para vagas de 
estágio para estudantes de nível superior de diversas áreas, com graduação 
prevista entre julho de 2019 e julho de 2021. Os interessados devem ter 
bons conhecimentos no pacote Offi ce, disponibilidade para estagiar 6 
horas por dia, de segunda a sexta-feira, e estar cursando Administração 
de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias Mecânica, de 
Produção ou Elétrica, Logística, Marketing, Publicidade e Propaganda e 
cursos das áreas de TI. As vagas serão distribuídas pelos escritórios da 
empresa em São Paulo, Barueri, Rio de Janeiro e Salvador. Inscrições 
até 5 de maio, pelo site (www.vagas.com.br/tecban). 

I - Branding na ESPM 
O especialista em marketing Gabriel Rossi volta a comandar o curso de 
Branding – ‘Como Construir e Gerenciar Marcas Vencedoras’, na ESPM. 
Sucesso em 2016, o curso de dois dias retorna nos próximos dias 4 e 5 
(sexta-feira e sábado). Funciona como uma boa maneira de fazer os par-
ticipantes entenderem que marca é o principal ativo de qualquer empresa 
ou pessoa. Marcas devem ser sempre prioridade pois funcionam como 
atalhos na mente do consumidor. Ideal para empreendedores, pequenos 
empresários, gestores de empresas e também profi ssionais da área de 
marketing, objetiva ensinar os mais modernos conceitos e práticas para 
gerir uma marca. Inscrições pelo site: (http://www2.espm.br/cursos/espm-
sao-paulo/branding-como-construir-e-gerenciar-marcas-vencedoras).

J - Coworking em Miami
A Offi ce&Co. é um escritório de Coworking estabelecido na Vila Olímpia, 
que nasceu em 2012. Foi pioneira no modelo Premium, com endereço 
nobre, decoração elegante e atendimento diferenciado. A rede agora 
aposta na internacionalização da marca. Miami foi o centro de negó-
cios escolhido para ser base de mais uma unidade própria. A unidade 
está sediada na Brickell Ave., endereço privilegiado e estratégico para 
negócios. Com a mesma dinâmica de serviços oferecidos na unidade 
de São Paulo, seus clientes poderão contar com o endereço americano, 
aumentando e melhorando ainda mais seu network. O mesmo ocorrerá 
com os clientes americanos que irão usufruir da estrutura de São Paulo. 
Saiba mais em: (http://offi ceco.com.br/offi ce-co/).

A - Bolsas Integrais 
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart) 

São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. As pessoas interessadas
devem ter resultado em alguma das edições do Enem. Para fazer a ins-
crição além do resultado do Enem é necessário que a pessoa comprove

Conta de luz, gás e 
alimentos pressionam 
infl ação em São Paulo

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), medido pela 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), na cidade de 
São Paulo, apresentou alta de 
0,56% na terceira quadrissemana 
de abril, fi cando acima da varia-
ção apurada na segunda prévia 
do mês (0,43%). Entre os sete 
grupos pesquisados, os que mais 
infl uenciaram o avanço foram o 
de alimentação e habitação.

Apesar de ter indicado queda 
na velocidade de alta ao passar 
de um aumento de 1,07% para 
1,06%, o conjunto dos alimentos 
inclui alguns itens com correção 
que sempre comprometem o or-
çamento doméstico. Entre eles, 
estão as carnes com variações 
entre 1,3% (frango); 2,62% 
(bovinos) e 2,78% (suínos). 
Também subiram, no período, 
os preços dos pescados (3,46%) 
e do café em pó (1,2%).

Em relação ao grupo habita-
ção, que subiu de 0,48% para 
0,55%, entre as infl uências de 
altas estão o gás de cozinha 
(4,63%) e a energia elétrica 
(2,03%). Além desses dois gru-
pos, em saúde a taxa acelerou 
de 1,18% para 1,35%. Também 
ganhou força o índice em des-
pesas pessoais (de 0,28% para 
0,51%) e, em transportes , di-
minuiu a intensidade de queda 
(de -0,61% para -0,16%).

Nos demais grupos houve 
queda de 0,08% em vestuário 
ante um recuo de 0,11% e, em 
educação, a taxa passou de 
0,11% para 0,17%. O IPC da Fipe 
mede as oscilações de produtos 
e serviços consumidos pelas 
famílias com renda entre um e 
dez salários mínimos (ABr).

O Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M) caiu 
1,10% em abril depois de fi car 
estável em março (0,01%). 
No acumulado do primeiro 
quadrimestre deste ano, a taxa 
fi cou negativa em 0,36% e, nos 
12 meses, atingiu 3,37%. Esta 
última variação é utilizada 
como base de correção de 
preços em muitos contratos 
como o de reajuste do aluguel. 
O levantamento - feito pelo 
Ibre da FGV - foi calculado com 
base na variação de preços 
constatados entre os dias 21 
de março e 20 deste mês.

Entre os três componentes 
do IGP-M o que mais infl uen-
ciou a queda foi Índice de 
Preços ao Produtor Amplo 
(IPA) que passou de varia-
ção negativa de 0,17% para 
uma retração de 1,77%. E, 
no conjunto deste segmento, 
o destaque foi o grupo de 
matérias-primas brutas que 
apresentou uma diminuição 
de 5,22% ante uma baixa de 
0,05%.

IGP-M é usado para reajustar aluguéis residenciais e 

comerciais em todo o país.

Até 17h00 de quarta-feira 
(26), 7,5 milhões de 28,3 
milhões de declarações 

que a Receita Federal projeta 
receber ainda não haviam sido 
entregues. Mas o superinten-
dente do Imposto de Renda, 
Joaquim Adir, diz que a meta 
será cumprida “sem dúvida”.

Explica que já é esperado 
que boa parte dos contribuintes 
deixe a entrega para a última 
hora. No caso de pessoas que 
não poderão fazer a declaração 
completa em tempo hábil, ele 
diz que, na maioria dos casos, 
o melhor é entregar incompleta 
e fazer a retifi cação mais tarde. 
No entanto, ele lembra que 
nem sempre a recomendação 
signifi ca que o contribuinte não 
terá despesas. Caso, após a en-

O superintendente do Imposto de Renda, Joaquim Adir.

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a 
infl ação de produtos na saída das fábricas, foi de 0,09% 
em março. O IPP havia registrado defl ações (queda de 
preços) de 0,45% em fevereiro e de 1,20% em março 
do ano passado. O índice acumula defl ação de 0,05% 
no ano e infl ação de 2,85% em 12 meses.

Os dados foram divulgados ontem (27), no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatís-
tica (IBGE). Em março, 17 das 24 atividades industriais 
pesquisadas tiveram alta de preços, com destaque para 
as indústrias extrativas (3,44%) e outros produtos quí-

micos (1,69%). Sete setores tiveram queda nos preços 
de seus produtos, como refi no de petróleo e produtos 
de álcool (-3,25%) e alimentos (-0,77%).

Entre as categorias de uso da indústria, os bens de 
capital (máquinas e equipamentos para o setor pro-
dutivo) tiveram alta de 3,44% nos preços, enquanto 
os bens de consumo duráveis acusaram infl ação de 
0,37%. Os bens de consumo semi e não-duráveis 
tiveram defl ação de 0,69%, enquanto os bens inter-
mediários (insumos para o setor produtivo) tiveram 
queda de preços de 0,03% (ABr).
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Receita diz que meta de 
entrega do IR será atingida
Hoje (28), às 23h59, termina o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2017

para quem recebeu rendimen-
tos tributáveis superiores a 
R$ 28.559,70 no ano passado. 
Precisa ainda declarar quem 
recebeu rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40 mil; 
quem obteve, em qualquer mês 
de 2016, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos 
sujeito à incidência do imposto 
ou realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias e 
de futuros.

O programa gerador da decla-
ração está disponível no site da 
Receita Federal. Confi ra mais 
informações abaixo em entre-
vista com o superintendente 
do Imposto de Renda, Joaquim 
Adir (ABr).

trega, se constate na declaração 
retifi cadora que há imposto a 
pagar ou diferença de valor em 
relação à declaração original, 

por exemplo, o contribuinte 
deverá pagar multa sobre esse 
imposto.

A declaração é obrigatória 

Infl ação do aluguel acumula 
variação de 3,37% em doze meses

As principais oscilações neste 
sentido foram: minério de ferro 
(de 5,95% para -5,24%), soja em 
grão (de -4,99% para -9,38%) e 
milho em grão (de -5,06% para 
-14,52%). Já os principais itens 
que subiram foram: cacau (de 
-7,89% para 4,05%), café em 
grão (de -3,39% para -3,18%) 
e trigo em grão (de -1,69% para 
0,45%).

Em relação ao Índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC), houve 
desaceleração com a taxa pas-
sando de 0,38% para 0,33% com 
destaque para habitação (de 
0,84% para 0,02%). A queda do 
IGP-M também refl etiu a redu-
ção de 0,08% no Índice Nacional 
de Custo da Construção (INCC) 
ante uma variação em março 
último de 0,36% (ABr).

Preços ao Produtor teve infl ação de 0,09% em março

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CNPJ 17.343.682/0001-38

RELATÓRIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIÁRIO 
Encontra-se à disposição dos Srs. Investidores o relatório anual da 1ª emissão de Debêntures da 
Logística Ambiental de São Paulo S.A - LOGA, em que a PENTÁGONO atuou como Agente 
Fiduciário, no exercício social fi ndo em 31.12.2016, nos termos e forma do artigo 68, § 1º, b da Lei 
nº 6.404/76 e artigo 12, XVII, XVIII e XIX da Instrução CVM 28/83. 
Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não implicando em qualquer 
recomendação de investimento.

AVISO AOS INVESTIDORES
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ nº 36.113.876/0001-91

Comunica que os Relatórios Anuais do Agente Fiduciário Relativos ao Exercício Social 
de 2016, das Emissões de Debêntures, CRI, CRA, LF e NP, encontram-se à disposição
no site: www.oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2017


