
OPINIÃO
Vamos tocar os 

negócios

Os tempos ainda estão 

difíceis

Sendo assim é melhor dei-
xar de lado a conhecida 
frase da música “Deixa a 

vida me levar”, famosa na voz 
de Zeca Pagodinho e que em-
balou um país onde deixaram 
tudo se levar e agora temos 
que correr atrás do prejuízo.

Estamos nesse momento 
precisando de atitudes e prin-
cipalmente de um descolamen-
to da política e da economia. Já 
é agosto de um ano em que a 
depressão se consolidou após 
um longo período de crises e 
recessões. Se nada fi zermos, 
já estaremos em 2018 e con-
tinuar buscando a causa raiz 
dessa crise (tal qual em 1929, 
trouxeram efeitos arrasadores 
à economia) será chover no 
molhado.

A crise política atrapalhou 
toda e qualquer possibilidade  
de crescimento e a situação 
econômica do País só não foi 
pior graças ao bom desempe-
nho, com  índices positivos e 
sazonais do agronegócio. Até 
o comércio sentiu os efeitos 
da pior crise dos últimos 100 
anos, uma vez que o cliente 
sumiu! Está endividado, com-
prando, principalmente, pelo 
e-commerce, mas a demanda 
não chega na produção.

Busquem por notícias sobre 
expansões, investimentos ou 
qualquer tipo de índice de 
crescimento em qualquer seg-
mento da atividade econômica. 
Será bastante difícil de achar, 
são raras e honrosas exceções, 
uma vez que  o mercado ainda 
está retraído, esperando, todos 
os dias, pelo que vai acontecer 

na política e, consequentemen-
te, na economia.

Um  raro exemplo de um 
desses negócios que vão  bem 
são os Galpões Logísticos, que 
não estão em crise, ou seja, são 
bem feitos em local de fácil 
acesso e mais cedo do que se 
imagina vem o “fl ight to quali-
ty”, que é uma mudança no tipo 
de investimentos perseguidos 
pelos agentes do mercado em 
períodos de crise ou instabili-
dade econômica.

Sendo assim, nesses perí-
odos, investidores preferem 
“mover” seu capital para ativos 
considerados mais seguros 
e vender ativos mais “arris-
cados”. Podem ser exemplos 
de “fl ight to quality” a troca 
de investimentos em ações 
de empresas por títulos do 
governo ou ainda a venda de 
ativos em países mais instáveis 
para economias mais sólidas e 
menos voláteis.

O restante do mercado espe-
ra pela recuperação, o Banco 
Central, na pessoa de seu presi-
dente, Ilan Goldfajn, afi rma que 
a economia brasileira, embora 
fraca, está em recuperação e 
tem previsão de crescimento 
de 2% para 2018. Mas será 
que podemos esperar até lá? 
A resposta é não! Precisamos, 
mesmo que devagar, procurar 
nosso crescimento e, conse-
quentemente, o crescimento 
da economia nacional. 

De acordo com nossa fi lo-
sofi a: “Algo tem que ser feito, 
parado é que não se pode fi car”. 

(*) - Engenheiro e mestre em Ciências 
e Engenharia de Produção pela Poli/

USP, é fundador do Grupo IMAM 
entidade dedicada ao treinamento de 

curta duração. 

Reinaldo Moura (*)

Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 15 de agosto de 2017

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretora Comercial
Lilian Mancuso
lilian.mancuso.jen@gmail.com

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

José Hamilton Mancuso
2003/2017

Edital de Intimação Prazo: 20 dias. Processo: nº 0213040-81.2008.8.26.0100. A Dra. Andrea
Galhardo Palma, Juíza de Direito da 3ª VC do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a
Palmiro Marcolim (RNE nº W676680Q e CPF/MF nº 293.079.538-72) que Momentum Empreendi
mentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de cobrança no valor de R$ 4.457,94 (outubro/2008)
referente a inadimplência da taxa de conservação do lote 15, da Quadra HI, Empreendimentos
Terras de Santa Cistina II. Estando o réu, em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando o mesmo advertido de que, em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada
Mais. São Paulo, 27 de junho de 2017.                                                                                        (15  e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021081-91.2014.8.26.0003/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Anibal César Silva Lourenço Barbosa,
CPF 102.934.758-14, RG 16.895.711-5, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença,
requerida por União Social Camiliana, foi deferida sua intimação por Edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 2.569,68 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra sob pena de multa e honorários de 10%
(art. 513,§ 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 27 de junho de 2017.                                                (15 e 16)

Na parte leste de Mossul, a vida vai voltando ao normal, com 

mercados, escolas e negócios funcionando.

O porta-voz da Acnur, 
Andrej Mahecic, disse 
que a avaliação feita pela 

agência mostrou que a popula-
ção que está retornando precisa 
de todo o tipo de assistência. 

As famílias que estão retor-
nando à cidade enfrentam pro-
blemas básicos, como acesso 
à água potável e saneamento, 
combustíveis e eletricidade. 
Segundo dados do governo ira-
quiano, cerca de 79 mil pessoas 
já voltaram para casa no oeste 
de Mossul e mais de 165 mil 
na parte leste da cidade, que 
sofreu danos menores.

Mahecic afi rmou que o mais 
urgente são os abrigos provi-
sórios, especialmente na parte 

Os candidatos transexuais e travestis que 
querem ser reconhecidos pelo nome social em 
consonância com sua identidade de gênero no 
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por Instituições de Educa-
ção Superior Estrangeira (Revalida) têm até a 
próxima sexta-feira (18) para fazer a solicitação 
e anexar os documentos necessários. O pedido 
deve ser feito no site do (Inep), no campo “Fale 
Conosco”.

Deverão ser apresentados fotografi a atual, 
cópia digitalizada da frente e do verso de um dos 
documentos de identifi cação ofi cial com foto, 
cópia assinada e digitalizada do formulário de 
solicitação de atendimento pelo nome social. Em 
caso de indeferimento do pedido, o participante 
será informado para que possa enviar um novo 
documento comprobatório. Se mesmo assim 
o documento enviado não estiver conforme o 
solicitado, o participante fará o exame sendo 
tratado pelo nome civil.

O Revalida reconhece os diplomas de médicos 
que se formaram no exterior e querem atuar no 
Brasil. O exame é feito tanto por estrangeiros 

Os violentos confl itos na Ucrânia geraram grandes 

deslocamentos populacionais.

A Agência das Nações Uni-
das para Refugiados (Acnur), 
afirmou que o conflito na 
Ucrânia entra no quarto ano 
com 1,6 milhão de pessoas 
deslocadas e em busca de 
segurança, habitação ade-
quada e acesso a empregos. 
A segurança continua sendo 
a principal preocupação para 
quase 800 mil pessoas que 
vivem perto da chamada “linha 
de contato”, em Donetsk e 
Luhansk, no leste do país. Os 
combates esporádicos nessa 
região continuam causando 
danos à infraestrutura civil 
gerando novas necessidades 
humanitárias e criando novos 
riscos de deslocamento.

Em junho, o Serviço de 
Guarda de Fronteira da Ucrâ-
nia registrou mais de 1,1 
milhão de pessoas cruzando a 
linha divisória na região leste. 
A agência da ONU está preo-
cupada com as difi culdades 
dos ucranianos em relação 
à liberdade de movimento, 

Número de 
incêndios 
fl orestais 

em Portugal 
atinge 

recorde
Portugal sofreu com o 

maior número de incêndios 
fl orestais em um único dia 
deste ano, no último sába-
do (12), com 297 focos em 
todo o país, de acordo com a 
Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil (ANPC). Mais de 
70 incêndios se espalharam 
às 3h de sábado em vários 
locais no Norte e na parte 
central do país. Um plano 
de emergência foi ativado 
em Coimbra, a cerca de 200 
quilômetros (km) ao norte 
de Lisboa.

A porta-voz da ANPC, 
Patricia Gaspar, disse que o 
sábado superou a sexta-feira 
(11), quando 220 incêndios 
fl orestais se espalharam pelo 
país. Na cidade de Tomar, 
a cerca de 140 km ao nor-
te de Lisboa, mais de 200 
pessoas em uma fazenda 
foram evacuadas, bem como 
moradores de várias casas, 
sob ameaça de incêndio. De 
acordo com a ANPC, mais de 
4 mil bombeiros trabalhavam 
para controlar as chamas 
em todo o país. Cerca de 
600 militares e 116 veículos 
também estão ajudando no 
combate ao fogo.

As altas temperaturas pro-
vocaram incêndios fl orestais 
no Norte e no Centro de 
Portugal desde quarta-feira 
(9). Em junho deste ano, o 
país sofreu o pior incêndio 
fl orestal em quatro décadas. 
em Pedrógão Grande, a 
cerca de 200 km ao norte de 
Lisboa, deixando 64 mortos e 
mais de 250 feridos (Agência 
Xinhua).
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Papa: cristãos que consultam ‘cartomantes e horóscopos’ não tem 

‘fé tão forte’.

O papa Francisco afi rmou no 
domingo (13) que a fé não é uma 
fuga para os problemas, mas 
sim é o que dá sentido a vida, 
acrescentando que cristãos que 
consultam “cartomantes e ho-
róscopos” não tem “fé tão forte”. 
Durante oração do ângelus no 
Vaticano, o Pontífi ce disse que 
quando os fi éis não se “apegam 
à palavra do Senhor e para ter 
mais segurança consultam ho-
róscopos e cartomantes, a pessoa 
começa a chegar ao fundo”.

Segundo Francisco, apenas a 
fé “dá a segurança da presença 
de Jesus que nos impulsiona a 
superar as tempestades exis-
tenciais. É a certeza de segurar 
uma mão que nos ajuda com as 
difi culdades apontando o cami-
nho, mesmo quando está escu-
ro”. Jorge Mario Bergoglio ainda 
ressaltou que o evangelho de 
hoje, que recorda o episódio de 
Jesus a caminhar sobre as águas, 
tem “um rico simbolismo” e faz 
refl etir sobre a fé, pessoalmente e 
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Acnur aumenta ajuda humanitária 
para quem retorna a Mossul

A Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) aumentou a ajuda humanitária a milhares de 
moradores deslocados que estão retornando à cidade de Mossul, no Iraque

oeste da cidade, que foi liberada 
do controle do grupo terrorista 
Estado Islâmico (EI) em julho, 
já que “muitos bairros nessa 
região sofreram muitos danos 
ou foram totalmente destruídos 
durante os meses de confl ito”. 
Segundo o porta-voz da Acnur, 
minas terrestres e outros tipos de 
explosivos representam as maio-
res ameaças aos residentes da 
região, principalmente crianças.

Organizações parceiras da 
ONU disseram que, dos 54 
distritos de Mossul, 15 foram 
completamente ou parcial-
mente destruídos, outros 23 
sofreram danos moderados e 
16 registraram apenas leves 
danos (ONU News).

Confl ito na Ucrânia entra no quarto 
ano com 1,6 milhão de deslocados

especialmente no momento em 
que cruzam a linha de confl ito. A 
Acnur cita longas fi las e espera 
nos postos de segurança, onde 
as pessoas que estão aguar-
dando têm acesso limitado a 
serviços básicos como água, 
banheiros e cuidados de saúde. 

Segundo a agência, isso 
acaba cria difi culdades para as 

pessoas com problemas de 
mobilidade e necessidades es-
peciais, em particular idosos e 
mulheres com crianças peque-
nas. A ONU pediu a todas as 
partes envolvidas no confl ito 
que garantam a proteção dos 
civis e dos acampamentos que 
abrigam os deslocados (ONU 
News).

Papa questiona fé de cristãos que 
recorrem a cartomantes

em comunidade, porque o barco 
dos apóstolos “é a vida de cada 
um mas também da Igreja”.

“Este episódio é uma imagem 
da maravilhosa realidade da 
Igreja de todos os tempos: um 
barco ao longo da travessia tam-
bém enfrenta ventos contrários 
e tempestades que ameaçam 

dominá-la”, acrescentou o líder 
da Igreja Católica.

Na praça de São Pedro, Jorge 
Mario Bergoglio explicou que o 
que salva a Igreja é a “coragem e 
as qualidades dos seus homens 
sendo que a fé em Cristo e a sua 
palavra são garantias contra o 
naufrágio” (ANSA).

Candidatos ao Revalida podem pedir 
reconhecimento pelo nome social

formados em medicina fora do Brasil quanto por 
brasileiros que se graduaram em outro país e 
querem exercer a profi ssão em sua terra natal. 
A primeira etapa do exame, que é uma prova 
objetiva com 100 questões de múltipla escolha e 
uma prova discursiva, com cinco questões, será 
aplicada em 24 de setembro. A segunda etapa, 
que ocorrerá em 10 e 11 de março de 2018, é 
uma avaliação de habilidades clínicas (ABr).
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Vendas para 
o Dia dos Pais 
crescem 2,5% 

As vendas realizadas na se-
mana do Dia dos Pais deste ano 
(de 7 a 13 de agosto) cresceram 
2,5% em 2017 em relação à 
semana do mesmo feriado do 
ano passado (8 a 14 de agosto), 
após dois anos consecutivos de 
queda, segundo a Serasa Ex-
perian. Considerando apenas 
o período de sexta a domingo, 
a alta foi de 1,3% em todo o 
país, na comparação com o ano 
de 2016.

Na cidade de São Paulo, as 
vendas realizadas na semana do 
Dia dos Pais subiram 1% ante a 
mesma semana do ano passa-
do. Entre a sexta e o domingo 
deste ano, a alta foi de 3,9%, 
em relação ao período equiva-
lente do ano passado. Segundo 
avaliação dos economistas da 
Serasa Experian, a queda na 
infl ação, a redução dos juros 
e o ingresso dos recursos das 
contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) contribuíram para o 
resultado positivo (ABr).

Edital de Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1007254-47.2013.8.26.0100. O Dr. Rogério Marrone De
Castro Sampaio, Juiz de Direito da 26º VC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a (Herdeira) Zenaide
Favero Domingues, RG 2.461.551-1, CPF/MF Nº 249.321.698-92, que nos autos da ação de Sumário,
requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital
para que efetue o pagamento do valor de R$ 19.107,95, referente ás despesas da taxa de conservação
e melhoramentos do lote 11 da Quadra DL, Empreendimentos Termas de Santa Cristina VI. Estando a
ré, em lugar ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2017.                                                                              (15 e 16)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002998-92.2013.8.26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Clemente Ferreira, CPF 229.838.057-00,
RG 2.030.566, que a Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação de
Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 78.387,78 (05/2013), referente as
despesas da taxa de conservação e melhoramentos dos lotes 10,11,19,02,19 das Quadras IJ, KO, MZ,
do Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida sua
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2017.         (15  e 16)


