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“Quem é casado há 
quarenta anos com dona 
Maria não entende de 
casamento, entende 
de dona Maria. De 
casamento entendo eu, 
que tive seis”.
Chico Anysio (1931/2012)
Ator brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,94% Pontos: 
73.367,03 Máxima de +1,12% : 
73.492 pontos Mínima estável: 
72.680 pontos Volume: 6,73 bi-
lhões Variação em 2017: 21,82% 
Variação no mês: 1,94% Dow 
Jones: -0,06% (18h32) Pontos: 
24.739,58 Nasdaq: -0,03% 
(18h32) Pontos: 6.961,66 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2957 Venda: R$ 3,2962 
Variação: +0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: -0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2903 Venda: R$ 
3,2909 Variação: +0,08% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2830 
Venda: R$ 3,4500 Variação: 
estável - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,89% ao 
ano. - Capital de giro, 10,14% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.269,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,43% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,300 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,3000 Variação: 
+0,21% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,1881  Venda: US$ 1,1881  
Variação: +0,35% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9120 Venda: R$ 
3,9140 Variação: +0,36% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8230 Ven-
da: R$ 4,0700 Variação: +0,07%.

vespa Futuro: +1,13% Pontos: 
74.080 Máxima (pontos): 74.175 
Mínima (pontos): 73.240. Global 
40 Cotação: 903,991 centavos 
de dólar Variação: -0,13%.

O governador Geraldo 
Alckmin determinou 
à Procuradoria-Geral 

do Estado que atue para 
que os cofres públicos sejam 
ressarcidos pelas empresas 
que montaram um cartel para 
direcionar licitações de infra-
estrutura no Estado, como 
linhas de metrô e rodovias. 
O trabalho, que fi cará a cargo 
do procurador Elival da Silva 
Ramos, tem por objetivo não 
apenas engordar o caixa, mas 
proteger a imagem do tucano, 
pré-candidato ao Planalto 
e já citado por delatores da 
Lava Jato.

O temor do tucano e de seus 
aliados é que a confi ssão feita 

Para minimizar impacto, 
Alckmin manda procurador 
buscar ressarcimento por cartel

pela Odebrecht ao Cade, de que 
participou de esquemas de car-
tel em obras de infraestrutura 
e transporte rodoviário em São 
Paulo, durante os governos do 
PSDB - há 22 anos à frente do 
Estado -, afete não apenas a 
campanha do governador, mas 
prejudique até sua indicação 
como candidato do partido.

Com base no acordo de le-
niência da empreiteira, o Cade 
abriu duas investigações em 
agosto de 2017: uma sobre a 
construção do Rodoanel Mario 
Covas e outra a respeito do 
Programa de Desenvolvimento 
do Sistema Viário Estratégico 
Metropolitano de São Paulo, 
em licitações promovidas pela 

Dersa e pela EMURB.
Em coletiva no Palácio dos 

Bandeirantes ontem (20), 
Ramos afi rmou que ainda não 
é possível calcular o tamanho 
do prejuízo causado pelo cartel 
nem o valor do ressarcimento, 
uma vez que as informações 
do acordo de leniência fi rmado 
entre o Cade, a Odebrecht e a 
Camargo Corrêa (empreiteira 
que também participou do car-
tel) começam a chegar agora 
aos procuradores do Estado.

“Temos notícia de que algu-
mas empresas estariam dispos-
tas a fazer acordo administrati-
vo”, afi rmou o procurador-geral 
do Estado. “Vamos buscar 
então um critério seguro para 

A Procuradoria-Geral do Estado atuará para que os cofres públicos sejam ressarcidos pelas 

empresas que montaram um cartel para direcionar licitações com metrô e rodovias.

saber se o valor é razoável”, 
continuou, acrescentando que 
o montante a ser devolvido deve 
ser discutido obra por obra. Em 
uma delas, exemplifi cou sem 

entrar em detalhes, a Odebre-
cht teria oferecido retornar R$ 
30 milhões.

Ramos afirmou que notou 
ainda interesse das empresas em 

buscar um acordo com a Procu-
radoria do Estado, ao invés de 
esperar todo o trâmite judicial, 
pode acelerar o ressarcimento 
aos cofres públicos (AE).

Ao discursar ontem (20), em 
cerimônia de liberação de recur-
sos do programa Saneamento 
para Todos, o presidente Temer 
disse que “jamais” vai desistir 
da reforma da Previdência. Ele 
informou que ao longo do mês 
de janeiro vai continuar fazendo 
esclarecimentos sobre o tema 
para levar a reforma adiante. 
Embora a intenção inicial do 
governo fosse votar o texto da 
reforma no plenário da Câmara 
ainda este ano, a votação fi cou 
para 2018.

Temer liberou recursos para 
obras de saneamento no estado 
do Paraná. O presidente fez 
uma analogia com o sistema 
de saneamento que fi ca sob a 
terra e disse que seu governo se 
propôs a desenterrar reformas. 
Desenterramos várias refor-
mas. A reforma da Previdência 
não foi preciso desenterrar, 
porque ela estava sempre à 
mostra, sempre na superfície. 
Quero aproveitar a presença de 
deputados federais para dizer 
que jamais vamos desistir da 
Previdência”, disse.

“Encontrei muitas obras en-
terradas no meu governo e de-
senterrei todas. Conseguimos 
fazer coisas que todos sabíamos 
que estavam soterradas e nin-
guém mexia naquilo, temeroso 
das consequências que pode-

Temer participa da assinatura 

de contratos do Programa 

Saneamento para Todos.

Sexo frágil
A Academia Real Espanhola anun-

ciou ontem (20) que o termo “sexo 
frágil” não será mais relacionado à 
palavra “mulher” nos dicionários 
em espanhol a partir de agora. A 
mudança só ocorreu por conta de 
uma campanha que reuniu mais de 
200 mil assinaturas e pedia para as 
mulheres não serem mais relaciona-
das como o “sexo frágil”. Nos novos 
dicionários, a palavra “sexo frágil” 
será defi nida como “intenção depre-
ciativa ou discriminatória” (Ansa).

O italiano Cesare Battisti 
colocou tornozeleira eletrônica 
na última terça-feira (19), em 
Campo Grande, após determi-
nação da Justiça Federal. A 
defesa do ex-guerrilheiro havia 
pedido para que o cumprimento 
da medida cautelar fosse feito 
em São Paulo, já que ele mora 
em Cananéia, no litoral sul 
paulista, e não teria condições 
de fazer uma viagem longa, mas 
a solicitação foi negada.

A tornozeleira eletrônica foi 
colocada no âmbito do proces-
so em que Battisti é réu por 
evasão de divisas, acusado de 
tentar entrar na Bolívia com o 
equivalente a mais de R$ 20 mil 
em moeda estrangeira, violando 
as normas da Receita Federal. 

O italiano chegou a ser preso 
perto de Corumbá, na divisa 
entre os dois países, no início 
de outubro, mas foi solto dois 
dias depois, graças a um habeas 
corpus do desembargador José 
Marcos Lunardelli, do TRF da 3ª 
Região, com sede em São Paulo.

A libertação foi confi rmada 
pelo plenário da corte, mas sob 
a condição de que Battisti usas-
se tornozeleira eletrônica. O 
ex-guerrilheiro alega inocência 
e diz que seu objetivo na Bolívia 
era comprar roupas de couro e 
material de pesca. Além disso, 
afi rma que o dinheiro também 
pertencia a dois amigos, o que 
o manteria dentro dos limites 
da Receita para saída do país 
(ANSA).

Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua.

PMDB volta a se 
chamar MDB

Em convenção nacional 
extraordinária realizada na 
terça-feira (19), em Brasília, 
os delegados do PMDB apro-
varam a retirada da letra “P” 
da sigla da legenda, que volta a 
se chamar apenas Movimento 
Democrático Brasileiro, ou 
MDB. A medida recebeu 325 
votos a favor e 88 contra e é uma 
tentativa de melhorar a imagem 
do partido, desgastada pelo seu 
envolvimento nos escândalos 
de corrupção descobertos pela 
Lava Jato. Além disso, MDB é o 
nome original da legenda, que 
fazia oposição à ditadura militar. 
Segundo o presidente da sigla, 
Romero Jucá, que é investigado 
pela Justiça, o objetivo não é 
“voltar ao passado”, mas sim 
dar “um passo gigantesco para 
o futuro”. A alteração precisa 
ser autorizada pelo TSE.

O partido ainda não decidiu se 
apresentará candidatura própria 
à Presidência da República em 
2018 ou se apoiará um postulante 
de outra legenda (ANSA).
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ANSA

O leilão de geração de energia 
de novas fontes, realizado on-
tem (20) pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
movimentou R$ 13,94 bilhões 
em investimentos para gerar 
572, 5 milhões de megawatts 
hora (MWh). Foram contra-
tados 63 empreendimentos. 
O preço médio do MWh fi cou 
em R$ 189,45, um deságio de 
38,7% em relação aos valores 
máximos.

Os empreendimentos deve-
rão iniciar a geração de energia 
a partir de janeiro de 2023. Para 
as centrais hidrelétricas, os 
contratos são pelo prazo de 30 
anos; para as usinas eólicas, 20 
anos; e para as termoelétricas, 
25 anos. Haviam se cadastrado 
para participar do leilão 1.092 
projetos, a maior parte eólicos 
(953).

A potência instalada contra-
tada está em 3.841 megawatts 
(MW). Desses, 1.386 MW serão 
disponibilizados por 49 centrais 

Os empreendimentos deverão 

iniciar a geração de energia a 

partir de janeiro de 2023.

Brasília - Mesmo com a libera-
ção de R$ 5,003 bilhões no Orça-
mento deste ano, o governo deve 
encerrar 2017 com uma folga em 
relação à meta fi scal, que autoriza 
défi cit de até R$ 159 bilhões, 
disse ontem (20), o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira. 
Segundo ele, como os órgãos 
demoram a empenhar, contratar 
e efetivar os pagamentos, deve 
haver uma margem para apre-
sentar resultado primário melhor 
do que o objetivo perseguido pelo 
governo.

“A folga de R$ 5 bilhões no 
resultado orçamentário tende 
a se repetir ou até fi car maior 
no resultado fi nanceiro”, disse 
Oliveira. “O cenário mais prová-
vel é terminar o ano abaixo do 
limite da meta”, acrescentou.

Segundo o ministro, o de-
creto de programação orça-
mentária sai nos próximos 
dias, ofi cializando a liberação 
dos recursos. Esse é o último 
descontingenciamento, já que 
não há mais tempo hábil para 
novos desbloqueios em 2017.

Dyogo Oliveira esclareceu 
que as medidas de corte de gas-
tos para 2018, que não foram 
aprovadas pelo Congresso este 
ano, não poderão ser compen-
sadas por eventuais ações de 
aumento de receitas, porque 
isso levaria ao descumprimento 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

Brasília - Apontado como 
possível candidato à Presidên-
cia da República em 2018, o 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, dirá na propaganda 
partidária do PSD que popu-
listas e oportunistas fazem 
mal ao País. No vídeo, que será 
veiculado hoje (21), em cadeia 
nacional de rádio e TV e do qual 
o ministro será o protagonista, 
Meirelles vai afi rmar também 
que o brasileiro não quer mais 
saber de aventuras

“Estamos no rumo certo e não 
podemos dar nenhum passo 
atrás. Temos de fi car atentos: 
o populismo e os oportunistas 
fazem mal ao País. O Brasil 
exige competência, responsa-
bilidade e ética”, dirá o ministro 
no vídeo, sem citar nomes. “O 
governo anterior quebrou o 
País, essa é a grande verdade. 
O brasileiro não quer mais 
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Foto: CEDOC

Meirelles ataca ‘oportunistas’ 
em propaganda partidária

Ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles.
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ministro da Fazenda falará 
por cerca de 8 minutos. Além 
dele, falam rapidamente no 
vídeo Alda Marco Antonio, 
ex-vice-prefeita de São Paulo 
e coordenadora nacional do 
PSD Mulher, e pessoas comuns, 
que darão declarações sobre a 
percepção sobre a economia 
brasileira. 

Na propaganda, Meirelles faz 
defesa do governo do presiden-
te Temer, embora não tenha 
mencionado o nome do presi-
dente. Ele ressaltou melhoras 
nos indicadores econômicos do 
País, como controle da infl ação, 
juros menores, comida “mais 
barata” e diminuição do desem-
prego. “O rumo está correto e 
não podemos desviar o trilho. 
Ainda não deu para todo mundo 
perceber, mas a direção é de 
crescimento do Brasil”, dirá o 
ministro (AE).

saber de aventuras”, afi rmará 
em outro texto do vídeo, que 
foi apresentado pelo PSD a 
jornalistas ontem (20). 

Elaborado por Felipe Sou-
tello, marqueteiro que costuma 
fazer trabalhos para o PSD, a 
propaganda terá 10 minutos 
de duração. Desse total, o 

Cesare Battisti coloca 
tornozeleira eletrônica

Temer jamais desistirá da 
reforma da Previdência

riam ocorrer”, completou. 
A Companhia de Saneamento 

do Paraná (Sanepar) vai rece-
ber R$ 1,5 bilhão para obras 
em 57 municípios por meio do 
Programa Saneamento para 
Todos. As obras abrangem 
sistema de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e 
desenvolvimento institucional. 
O governador do Paraná, Beto 
Richa, destacou que o sanea-
mento benefi cia sobretudo as 
camadas mais pobres da po-
pulação. Temer lembrou que o 
saneamento básico está direta-
mente ligado à saúde e que essa 
será uma das prioridades de seu 
governo no próximo ano (ABr).

Ministro prevê uma folga 
em relação à meta fi scal

do Teto de Gastos. “Essas medi-
das de contenção de despesas 
precisam ser compensadas 
com novos cortes de gastos”, 
explicou. A principal medida 
de redução de despesas não 
aprovada é o adiamento do re-
ajuste dos servidores federais, 
com impacto de R$ 4,4 bilhões. 

Já a reoneração da folha de 
pagamento traria uma economia 
nos repasses para a compensação 
da arrecadação previdenciária. “A 
não aprovação das medidas de 
receitas e despesas tiraram R$ 21 
bilhões do Orçamento de 2018. 
Isso será compensado tirando 
recursos de outras áreas, como 
segurança, saúde e educação”, 
afi rmou (AE).

Leilão movimenta R$ 13,94 bilhões 
em energia de novas fontes

eólicas. Seis pequenas centrais 
hidrelétricas respondem por 76 
MW, seis termoelétricas movi-
das a biomassa por 177 MW e 
duas centrais de gás natural 
por 2.139.

Com 17 contratos, o Piauí é 
o estado com maior número de 
empreendimentos (ABr).
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OPINIÃO
O poder da pausa

O fi m do ano está aí. E 

se você é um líder, há 

uma grande chance 

de estar agora mesmo 

correndo contra o tempo 

para atingir todos os 

seus objetivos

Agora, se você não é 
líder de si mesmo, é 
bem possível que es-

teja começando a lidar com a 
frustrante sensação de estar 
chegando ao fi m de mais um 
ano percebendo que suas rea-
lizações não foram exatamente 
extraordinárias.

Independente de qual dos 
dois perfi s você se enquadra, 
seja no turbilhão ou no prin-
cípio da frustração, quero 
compartilhar algo que, se você 
colocar em prática, vai mudar 
completamente esse fi nal de 
ano. Estou falando do poder 
da pausa.

Refl etir sobre cada uma de 
suas ações permite a trans-
formação de experiência em 
conhecimento. A meu ver, 
a expressão que diz que a 
experiência é a mãe da sabe-
doria é equivocada. Somente 
a experiência observada pode, 
de fato, trazer mudança e 
crescimento. É comum nos 
depararmos com pessoas de 
mais idade que permanecem 
cometendo os mesmos erros. 
Pessoas que insistem em dar 
murro em ponta de faca. 

Refl ita, se eles já passaram 
pela experiência tantas vezes, 
por que não adquiriram a 
maturidade necessária para 
vencer certas questões? A res-
posta está na falha em pausar 
para refl etir. Infelizmente a 
maioria dos líderes ainda não 
percebeu que o processo de 
pausa precisa ser estruturado 
como qualquer outro processo. 
Não pode ser algo a ser feito 
de forma aleatória e ocasional. 

A pausa precisa ter horário 
e local pré-defi nidos para que, 
de fato, seja efi caz. É preciso 
constar em sua agenda como 
qualquer outro compromisso. 
Ou seja, ela precisa ser inten-
cional. Quando for realizar sua 
pausa, utilize os quatro “Is” 

para nortear o seu processo 
de amadurecimento.

1 – Investigação – O 
primeiro “I” diz respeito a 
encontrar signifi cado em cada 
experiência. Diariamente, 
você pode avaliar cada uma 
de suas experiências e a partir 
delas extrair lições preciosas.

2 – Incubação – Algumas 
experiências precisam fi car em 
sua mente por algum tempo 
para que atinjam seu potencial 
máximo. É preciso revisitá-las 
várias vezes até que se extraia 
tudo que elas podem oferecer.

3 – Iluminação – Esse é 
o processo de valorizar suas 
experiências e performance. 
Ou elas te aplaudem ou elas 
te incomodam.

4 – Ilustração – Esse é o 
processo de tornar as lições 
extraídas da experiência em 
algo ensinável.

Ao expor cada uma de suas 
experiências a esse processo, 
você elevará o seu nível de 
autoconsciência e de maturi-
dade. Se você está no grupo 
dos líderes, imagine o volume 
de lições e crescimento que 
poderá extrair. Além disso, 
esse será um tempo que lhe 
permitirá avaliar cada uma das 
suas ações. 

Será que o seu tempo tem 
sido gasto com as pessoas 
mais estratégicas, com os pro-
cessos mais promissores? Ou 
você está apenas se mantendo 
ocupado? São muitas as possi-
bilidades de crescimento que a 
pausa oferece. Se você está no 
grupo dos frustrados por che-
gar ao fi nal de mais um ano, a 
pausa poderá lhe mostrar onde 
você tem perdido o foco, o que 
você tem feito a cada dia que 
tem lhe impedido de realizar 
seu verdadeiro potencial.

Portanto, independente do 
grupo em que você se encon-
tra, aprenda a PARAR. Sem 
pausa, você jamais atingirá 
todo o seu potencial. Pare ago-
ra, ainda dá tempo de produzir 
grandes resultados em 2017.

(*) - É palestrante, especialista em 
liderança e membro licenciado 

do John Maxwell Team – a mais 
relevante equipe de formação

de líderes do mundo
(www.ricardoresstel.com.br).

Ricardo Resstel (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/

Tecnologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Lazer/Cultura: 

Laura Lobato De Baptisti (lauralobato11.ll@gmail.com); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@bol.
com.br). Revisão: Sônia Souza.

José Hamilton Mancuso (1936/2017) | Administração: Laurinda M. Lobato | Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Walter 
Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências Estado, 
Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º  andar - 
Centro - Cep: 01014-901. Tel. 3106-4171 - E-mail: (netjen@netjen.com.br) -
Site: (www.netjen.com.br). CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 
35218211731 (6/6/2003) - Matriculado no 3º Registro Civil de Pessoa Ju-
rídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

A batalha pela libertação de 
Mosul, no Iraque, das mãos 
do grupo terrorista Estado 
Islâmico (EI) custou a vida 
de ao menos 9 mil pessoas. 
Uma investigação conduzida 
pela agência Associated Press 
apontou que o número de 
vítimas civis pode chegar a 11 
mil, quase 10 vez mais do que 
era estimado até agora.

De acordo com o relatório, 
as forças militares iraquianas 
e a coalização internacional 
liderada pelos Estados Uni-
dos são os responsáveis pela 
morte de 3,2 mil civis, através 
de bombardeios ou ataques 
áereos de morteiros realizados 
durante nove meses, entre ou-
tubro de 2016 até a queda do 
EI, no último mês de agosto. 

Outras 3 mil pessoas foram 
mortas pelo Estado Islâmico, 
em sua violenta atuação para 
defender a área de seu califado 
antes da invasão da cidade pelas 
tropas iraquianas e estrangeiras. 
Mas não foi possível estabelecer 

Dados não foram reconhecidos pelo Iraque

e pelos Estados Unidos.

Desse total, R$ 231 bilhões 
(3,9% do PIB) corres-
ponderam a despesas de 

consumo do governo e R$ 315 
bilhões (5,2% do PIB), a des-
pesas de famílias e instituições 
sem fi ns de lucro a serviço das 
famílias. Os dados fazem parte 
da Conta-Satélite de Saúde 
Brasil 2010-2015, que o IBGE 
divulgou ontem (20). 

Embora os gastos das famílias 
com saúde tenham sido supe-
riores ao do governo, pouco 
menos de 50 milhões de pessoas 
têm plano de saúde no país – 
o equivalente a um quarto da 
população. A situação vem se 
repetindo nos últimos anos, 
segundo um dos responsáveis 
pela pesquisa, Ricardo de Mo-
rais. “Se levássemos em conta 
somente os gastos com serviços 

Os gastos com saúde cresceram em 2015 R$ 546 bilhões.

Mesmo vivendo um jejum de 
gols, o atacante Gabriel Jesus 
estendeu ontem (20) seu con-
trato com o Manchester City 
até 2023. Com o novo vínculo, 
o brasileiro irá receber cerca 
de R$ 440 mil por semana. O 
atacante, de somente 20 anos, 
começou a atuar pelo City no 
início de 2017, e seu contrato 
inicialmente era até 2021, com 
salário semanal de R$ 308 mil. 

No entanto, as boas atuações 
do brasileiro renderam este 
“presente de Natal antecipa-
do”, como descreveu o jornal 
britânico Daily Mail. Os valores 
podem aumentar por conta 
dos bônus por gols e títulos 
conquistados. No clube inglês, 
Jesus já anotou 17 gols em 36 
partidas, sendo o camisa 33 
um dos grandes destaques da 
temporada.

Além de Jesus, o City já está 
tentando renovar o contrato 

O Programa Minha Casa, 
Minha Vida entregou ontem 
(20) 16,8 mil imóveis em vá-
rias cidades do país. Segundo 
a Caixa, 67 mil pessoas foram 
benefi ciadas com as habitações 
em 23 cidades de 12 estados. 
Ao todo, foi investido total de 
R$ 1,56 bilhão na construção 
dos imóveis.

“Esse sonho signifi ca muito 
mais do que o ganho de uma 
casa. Signifi ca a possibilidade 
de se construir um lar, criar as 
nossas crianças, criar os nossos 
netos, ter uma referência física, 
com endereço e com a moradia 
garantida”, disse o ministro da 
Secretaria-Geral, Moreira Fran-
co, durante a entrega de 1.240 
apartamentos em São Gonçalo, 
no Grande Rio.

Em depoimento gravado, o 

Ministro Moreira Franco na entrega de 1.240 unidades 

habitacionais em São Gonçalo/RJ.
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Gabriel Jesus prolonga 

contrato com City até 2023.
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Gastos com saúde crescem 
mesmo em meio à crise e 

atingem 9,1% do PIB
O consumo fi nal de bens e serviços de saúde no Brasil cresceu em 2015, um dos piores anos da crise 
econômica, e atingiu R$ 546 bilhões, o equivalente a 9,1% do PIB

consumo de saúde aumentou 
em todos os anos, passando de 
75,9% para 79,2%, entre 2010 e 
2015. Já em relação aos bens, a 
participação dos medicamentos 
caiu de 22,4% para 19%.

Em 2014, o volume de bens 
e serviços de saúde consumido 
por famílias e instituições sem 
fi ns lucrativos aumentou 4,3%, 
em linha com o crescimento de 
4,5% do consumo do governo. 
No mesmo período, os preços 
dos bens e serviços de saúde 
subiram mais do que a média 
dos preços da economia, ao pas-
sar de 8,2% para 8,7% do PIB. 
“Esse aumento de participação 
é explicado tanto pelo aumento 
do volume do consumo desses 
bens e serviços quanto pelo 
aumento de seus preços”, diz 
Morais (ABr).

de saúde, os do governo seriam 
maiores, mas como as famílias 
têm gastos bastantes razoáveis 
com a compra de medicamen-
tos, os gastos das famílias são 
maiores do que os do governo”, 
afi rma o pesquisador.

A participação das atividades 
de saúde na renda gerada no 
país (em valor adicionado) 
aumentou em todos os anos da 
série e saltou de 6,1% do PIB 
em 2010 para 7,3% em 2015. 
A participação dos serviços no 

Batalha por libertação de Mosul 
matou ao menos 9 mil civis

a causa de 4 mil mortes ocorridas 
em áreas de bombardeios e ex-
plosões feitos tanto pela coalizão 
quanto pelo EI. 

A contagem foi feita por 
coveiros, funcionários de fu-
nerárias e voluntários de Mosul 
que tentavam recuperar corpos 
espalhados pelas ruas e em 
meio aos destroços da cidade. 

O balanço não foi reconhecido 
pelas autoridades iraquianas, 
nem pelos norte-americanos 
ou pelos jihadistas islâmicos 
do EI. A coalizão internacio-
nal alegou não ter recursos 
para enviar investigadores 
a Mosul. Portanto, admite a 
responsabilidade de apenas 
326 mortes (ANSA).

Minha Casa, Minha Vida entrega 
16 mil moradias em 12 estados

presidente Temer afi rmou que 
garantir a casa própria para 
os brasileiros sempre foi uma 
das prioridades do governo. 

“Por isso, não só mantivemos o 
Minha Casa, Minha Vida como 
fi zemos tudo para ampliá-lo”, 
disse (ABr).

Jesus prolonga contrato 
com City até 2023

dos outros principais jogadores 
do elenco. O meio-campista 
belga Kevin de Bruyne é uma 
das prioridades, que se renovar, 
ganhará mais que o atacante 
brasileiro. Outro que está con-
versando com a diretoria da 
equipe inglesa para uma reno-
vação de contrato é o técnico 
Pep Guardiola (ANSA).

Entidades 
poderão 
fi nanciar 
pequenas 
empresas

As microempresas e as em-
presas de pequeno porte 
poderão receber empréstimos 
de cooperativas, fundações 
privadas, fundos especiais pú-
blicos, sindicatos, associações 
de classe, Oscips e pessoas 
físicas. A medida está prevista 
no projeto de autoria do de-
putado Otavio Leite (RJ), que 
foi aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O relator na CCJ, deputado 
Betinho Gomes (PE), disse que 
“as proposições conferem efe-
tividade ao disposto na Cons-
tituição, de que todos os entes 
federados devem dispensar às 
microempresas e às empresas 
de pequeno porte tratamento 
jurídico diferenciado, visando 
a incentivá-las pela simpli-
ficação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, 
ou pela eliminação ou redução 
destas por meio de lei”.

A nova versão aproveitou 
parte do projeto do deputado 
Giuseppe Vecci (GO). Depois, 
elencou as entidades que 
poderão emprestar recursos 
próprios para as pequenas 
empresas, com uma série de 
requisitos a serem observados. 
O texto aprovado determina 
que a operação de emprésti-
mo ou fi nanciamento, para ser 
realizada, dependerá de alguns 
requisitos, como a aprovação da 
programação fi nanceira anual 
dos recursos e a divulgação 
interna, e na internet, das 
condições do contrato.

Além disso, o emprestador 
somente poderá cobrar juros, 
não sendo permitido nenhum 
outro encargo fi nanceiro. O tex-
to deixa claro, porém, que a Lei 
da Usura, que limita a cobrança 
de juros contratuais no País, 
não se aplica aos empréstimos 
concedidos. O projeto será 
analisado agora pelo Plenário 
da Câmara (psdbnacamara).

A Secretaria da Segurança Pública iniciou 
ontem (20) a Operação Verão 2017/2018, que 
conta com 2.954 policiais militares em 16 mu-
nicípios do litoral sul e norte de São Paulo. A 
ação se estenderá até o dia 16 de fevereiro. Para 
Polícia Civil há o reforço de mais 2.726 vagas 
para o período.

Os municípios contemplados são: Guarujá, 
Santos, São Vicente, Praia Grande, Iguape, 

Cananeia, Peruíbe, Ilha Comprida, Itanhaém, 
Mongaguá, Cubatão, Bertioga, Ilhabela, São 
Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba. 

“A polícia precisa estar onde está a maior 
população. Por isso, teremos 250 policiais a 
mais do que no ano anterior. Tudo para garantir 
o sossego e segurança de quem visita o litoral 
nessa época", destacou em seu discurso o vice-
-governador de São Paulo, Márcio França (SSP).

A Visão Geral da Carta de Conjuntura do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgada 
ontem (20), no Rio de Janeiro, apresenta uma análise 
ampla da economia brasileira, com projeções para 2017 
e 2018. O crescimento do PIB neste ano é estimado 
em 1,1%, explicado principalmente pela expansão da 
agricultura, pelo consumo privado, pelas exportações 
líquidas e estoques. Já o crescimento de 3% projetado 
para 2018 deve se justifi car predominantemente pelo 
avanço da indústria e do setor de serviços, e pelos 
gastos privados de consumo e investimento.

As previsões de produto potencial feitas com base 

no cenário para 2018 mostram que, mesmo com a 
aceleração do crescimento, o PIB ainda chegaria ao 
fi nal do ano abaixo de seu potencial, corroborando o 
cenário de infl ação abaixo da meta no ano que vem. 
A infl ação projetada pelo Grupo é de 2,9% em 2017 
e 4% em 2018. Com a queda da infl ação corrente e 
as expectativas para o futuro ancoradas, ao fi nal de 
2018, em nível próximo da meta de 2019 (4,25%), 
espera-se que o Banco Central conclua o atual ciclo 
de afrouxamento monetário no começo de 2018 e 
mantenha a meta da taxa Selic no patamar de 6,75% 
a.a. até o fi nal do ano (ascom@ipea.gov.br).

Ipea projeta que o PIB crescerá 1,1% em 2017 e 3% em 2018
Operação Verão reforça segurança no litoral
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Criatividade é o segredo 
para tornar a noite de 
Natal mais especial

A noite natalina é 

um momento muito 

aguardado pelos mais 

diversos tipos de 

pessoas, sendo uma 

ótima ocasião para 

receber a família 

e os amigos para 

confraternizar

Por ser tão especial, há 
um grande cuidado já na 
preparação do cardápio, 

elaborado para atender a todos 
os gostos com pratos típicos. 
Todos os anos ocorrem do 
mesmo modo, mas não é por 
isso que precisam ser sempre 
iguais. Após decidir o menu, 
é necessário escolher com 
atenção os objetos e utensílios 
que irão compor a mesa. Isso 
porque, uma receita fi ca muito 
mais saborosa quando valoriza-
da por uma produção especial. 

Por meio de cores e estam-
pas diferenciadas, usadas 
para compor a decoração do 
ambiente e da mesa da ceia, é 
possível transformar o Natal 
em algo muito mais interes-
sante. Basta ser original, uma 
vez que as decorações mais 
incríveis são construídas com 
objetos e materiais que as 
pessoas têm em suas casas. E 
assim, pode-se gastar pouco 
dando pequenos toques ao que 
já se tem. 

Na minha vida, sempre digo 
que a personalidade está refl e-
tida na forma que nos vestimos. 
O mesmo acontece quando 
escolhemos a roupagem de 
uma mesa. Sua marca, única 
e pessoal, estará personifi cada 
ali. E, além disso, é um imenso 
prazer receber elogios dos 
convidados e pensar: ‘fui eu 
quem fez’.

Neste Natal, uma ótima 
pedida é colocar a ousadia 
e criatividade em ação. Para 
quem deseja sair das cores tra-
dicionais que reforçam o clima 
da festa - verde, vermelho e 

dourado -, mas sem fugir muito 
dessas nuances, pode-se usar 
apenas uma delas em mais de 
um tom. Isso fi ca muito harmo-
nioso e facilmente garante uma 
atmosfera sofi sticada.   

Abusar de estampas na 
ocasião também é uma ótima 
escolha, como em louças de-
coradas e também em jogos 
americanos ou toalhas com 
desenhos diferenciados. No 
caso de um país tropical como 
o Brasil, uma sugestão também 
é adotar cores como amarelo, 
laranja ou tons pastéis (candy 
colors), que estão em alta.  

É importante não colocar 
limites para a imaginação, 
como ao usar diferentes jo-
gos de jantares, clássicos ou 
contemporâneos, que ganham 
vida com guardanapos e porta-
-guardanapos temáticos para 
essa ocasião. O sousplat de 
texturas diferenciadas, como 
a palha artesanal, é capaz de 
sugerir ar rústico. Já louças 
brancas reforçam a vibração 
do vermelho e do clima festivo. 

No caso de arranjos, os de 
fl ores naturais ou artifi ciais 
podem ser dispostos para va-
lorizar ainda mais a produção 
e dar um ar romântico à ceia, 
bem como as velas decorati-
vas. E os pinheiros, um dos 
símbolos mais fortes da época 
natalina, podem ser usados em 
sua versão natural, artifi cial ou 
até mesmo comestível: feitos 
de chocolate artesanal ou de 
guloseimas. 

O que importa mesmo nesse 
momento é criar um ambiente 
aconchegante e festivo onde 
as pessoas sintam-se acolhi-
das e integradas. A mesa das 
refeições é o melhor lugar para 
reforçar o amor universal e a 
fraternidade, sentimentos tão 
fortes na época de Natal, que 
deveriam prevalecer durante 
todo o ano. 

(*) - É table designer e diretora da 
Blauss Maison.

Vivian Elblaus (*)

A - Respeito ao Consumidor 
O grupo segurador Banco do Brasil e Mapfre conquistou o prêmio ‘As 
empresas que mais respeitam o consumidor 2017’, promovido pela revista 
Consumidor Moderno. A companhia venceu na categoria ‘Seguro Residen-
cial e Automóvel’. Em sua 15ª edição, o prêmio reconheceu as empresas 
que melhor se relacionam com os clientes, a partir da experiência relatada 
pelos próprios consumidores. As companhias vencedoras deste ano se 
destacaram nos quesitos ‘Produtos de boa qualidade’; ‘Preços atrativos e 
ofertas vantajosas’; ‘Resolução de problemas dos clientes’ e ‘Boa estrutura 
física’. A pesquisa ouviu cerca de 1.500 pessoas em sete estados. 

B - Setor Moveleiro
Os principais lojistas de móveis do Brasil e importadores de 50 naciona-
lidades são esperados em Bento Gonçalves, de 12 a 15 de março, para a 
21ª edição da Movelsul Brasil – a principal feira de móveis da América 
Latina para o público profi ssional. Durante quatro dias, a Serra Gaúcha 
centraliza os lançamentos do setor moveleiro que vão pautar o varejo no 
segundo semestre do próximo ano, com expectativa de reaquecimento 
do mercado. A feira reúne 200 indústrias dos segmentos de escritório, 
cozinha, dormitórios, área de serviço, banho, móveis para jardim, ele-
tros, copas, salas de jantar e estar, tapetes, estofados e colchões. Outras 
informações no site: (www.movelsul.com.br)

C - Design e Inovação 
O Grupo Amazonas participa do Inspiramais Verão 2019 – Salão de 
Design e Inovação de Materiais, que será realizado nos dias 16 e 17 de 
janeiro, no centro de eventos Pro Magno. Fabricantes de moda e design 
do Brasil, Europa e América Latina terão a oportunidade de conferir, no 
mesmo espaço, as referências que irão inspirar o verão 2019, além do 
lançamento de mais de 900 materiais para a estação, dentre componentes, 
tecidos, estampas, sintéticos, couros, saltos, enfeites, aviamentos e outros 
itens. A edição Verão 2019 conta, também, com programação dedicada 
à sustentabilidade. Outras informações em: (www.inspiramais.com.br).

D - Comunicação com Contribuintes
O Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) é um importante canal 
de comunicação com as empresas e permite à Secretaria da Fazenda 

desempenhar um papel de orientação junto ao contribuinte, substituin-
do as comunicações publicadas no DOE ou enviadas por Correio por 
mensagens diretas, via internet. Todas as informações de interesse do 
contribuinte são enviadas por uma caixa postal eletrônica. O sistema já 
conta com cerca de 800 mil empresas credenciadas. O acesso é realizado 
pelo endereço eletrônico (www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/
login.aspx), no qual o contribuinte pode se credenciar e acessar sua 
Caixa Postal Eletrônica DEC. 

E - Renegociando Dívidas
Para ajudar as empresas a saírem da inadimplência, a Serasa Experian 
criou o Recupera PJ, um serviço online para os gestores renegociarem 
suas dívidas atrasadas diretamente com os credores. Os responsáveis 
devem se cadastrar gratuitamente no site para então acessar a página 
onde estarão relacionadas as companhias participantes do Recupera PJ 
com as quais a empresa possui alguma conta em aberto que esteja na 
base de dados da Serasa. Ao clicar no nome do credor, serão apresen-
tadas as pendências e os canais de atendimento disponíveis (telefones, 
e-mail, chat) para efetivar a renegociação. Saiba mais em:(www.sera-
sarecupera.com.br).

F - Arte do Palhaço 
A White Martins acaba de renovar por mais um ano o patrocínio com os 
Doutores da Alegria. Já são 11 anos de parceria, com atuação em apro-
ximadamente 19 hospitais públicos nas cidades de São Paulo, Recife e 
Rio de Janeiro. Os artistas utilizam desde 1991, a arte do palhaço para 
intervir junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de 
vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e ambientes adver-
sos. O trabalho é gratuito para os hospitais e mantido por doações de 
empresas e pessoas físicas. A White Martins, que é uma das principais 
apoiadoras da instituição, tem como compromisso colaborar para a 
construção de um planeta mais sustentável e inclusivo.

G - Alto Renome
A Lupo acaba de ser reconhecida como marca de alto renome pelo 
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Com o título, passa 
a ter proteção jurídica especial e o direito de nenhuma outra empresa, 

seja qual for o segmento de atividade, usar o nome Lupo em produtos 
e serviços. Somente cerca de 70 marcas possuem tal reconhecimento 
no País e pouco mais de 10 são brasileiras, como Havaianas, Bombril 
e Natura. Para uma marca ser considerada de alto renome, ela pre-
cisa estar de acordo com alguns critérios, como ser reconhecida por 
ampla parcela da população e ter sua reputação associada à qualidade 
e prestígio. 

H - Carnaval na Bahia
Pelo quinto ano consecutivo, a Schin terá um camarote próprio no 
Circuito Dodô (Barra-Ondina) no Carnaval de Salvador: o Camarote 
Schin Aê, que é tradicionalmente conhecido como um dos melhores e 
mais democráticos espaços para acompanhar a passagem dos blocos na 
folia baiana. Com dois ambientes inéditos nos seus 1.200m²: O Palco Aê 
e a Varanda Aê, únicos a reunir os principais selos de festas do Brasil. 
Grandes nomes, como o cantor Tiago Abravanel, vão interagir com os 
trios elétricos e foliões da pipoca. Vendas em aberto: (www.ingresso-
nacional.com.br/camaroteae).

I - Festa da Firma
A famigerada “festa da fi rma” é um dos eventos mais aguardados  entre 
funcionários de empresas. Sempre tem aquele que bebe demais, passa 
vergonha e vira piada; e também tem a turma que aproveita a situação 
pra jogar xaveco na paquera da mesa ao lado. Uma pesquisa feita pelo 
Sexlog, maior site adulto de relacionamento da América Latina, revelou 
números surpreendentes sobre o comportamento dos brasileiros nas 
confraternizações de fi nal de ano. Um terço dos respondentes assumi-
ram já terem feito sexo em alguma “festa da fi rma” e apenas 8% foram 
pegos “no fl agra”. Mesmo assim, 99% não se arrependem e fariam de 
novo. Dos que não transaram (52%) ou só fi caram nos amassos (14%), 
64% confessou só não ter avançado por falta de oportunidade. Mais 
informações: (www.sexlog.com).

J - Empresas Inovadoras 
No último dia 12, o prêmio Best Innovator 2017 revelou as empresas 
mais inovadoras do país. A competição existe desde 2003 em nível glo-
bal e desde 2010 no Brasil. Em 2017 o prêmio foi uma parceria da A.T. 
Kearney, consultoria de gestão de negócios, com o Superbid, empresa 
de tecnologia com soluções de e-commerce para bens de capital, e o 
Departamento de Engenharia de Produção da USP. Participaram em-
presas de diversos segmentos como indústria química, construção civil, 
bebidas, meios de pagamento entre outros. A ganhadora foi a empresa 
química BASF, seguida pela 3M do Brasil, Tecnisa, Dow, Whirpool, Em-
braco, Eletropaulo, AES Tietê, Grupo Fleury, Ambev, ENEL, CPFL, Cielo, 
Vale, White Martins, EDP, Leroy Merlin, Algar, Braskem e BrasilPrev. 

A - Respeito ao Consumidor 
O grupo segurador Banco do Brasil e Mapfre conquistou o prêmio ‘As 

desempenhar um papel de orientação junto ao contribuinte, substituin-
do as comunicações publicadas no DOE ou enviadas por Correio por 
mensagens diretas via internet Todas as informações de interesse do

No Brasil houve uma queda na produção 2017/2018,

devido ao período de bienalidade baixa.

As exportações mundiais 
de café recuaram no mês de 
outubro, em comparação com 
o mesmo mês de 2016. É o 
caso, por exemplo, dos países 
que produzem café na Ásia 
e Oceania, que embarcaram 
apenas o equivalente a 2,87 
milhões de sacas de 60kg, 
volume 18,7% abaixo dos 
números registrados no ano 
passado. 

Com relação aos países 
produtores da América do Sul, 
o total exportado foi de 4,55 
milhões de sacas em outubro, 
número que registra tam-
bém uma queda de 14%, em 
decorrência principalmente 
de menores volumes expor-
tados pelo Brasil (-18,3%) e 
pela Colômbia (-8,7%), que 
são as duas nações que mais 
produzem e exportam cafés 
na região.

No caso específico do 
Brasil, houve uma queda 
na produção no ano-safra 
2017/2018, devido ao período 

Os dados da pesquisa, feita 
em conjunto pela Seade 
e o Dieese, apontam 

que o total de desempregados 
atingiu cerca de 1,9 milhão 
de pessoas, 93 mil abaixo do 
registrado em outubro.

Essa diminuição ocorreu mais 
pelo contingente que desistiu 
de procurar uma vaga do que 
por uma expansão na média das 
contratações. Foram criados 9 
mil postos de trabalho enquanto 
84 mil pessoas deixaram de fa-
zer parte do grupo em disputa 
por uma colocação no mercado 
de trabalho. O nível de ocupa-
ção fi cou praticamente estável 
em 0,1% e o total de ocupados 
alcançou a 9,153 milhões de 
pessoas. 

Em relação a novembro

de 2016, houve um

crescimento de 32,5%.

Os gastos de brasileiros em 
viagens ao exterior chegaram a 
US$ 1,595 bilhão, em novembro, 
o maior para o período desde 
2014, quando foi registrado US$ 
1,715 bilhão no mês. Os dados fo-
ram divulgados ontem (20) pelo 
Banco Central (BC). Em relação 
a novembro de 2016, cujos gastos 
foram de US$ 1,204 bilhão, houve 
um crescimento de 32,5%. 

De janeiro a novembro, os 
gastos de brasileiros no exterior 
chegaram a US$ 17,378 bilhões, 
com aumento de 32,6% na com-
paração com igual período de 
2016, que foram de US$ 13,105 
bilhões. As receitas de estran-
geiros em viagem ao Brasil 
fi caram em US$ 485 milhões, 
em novembro, e em US$ 5,308 
bilhões, em 11 meses.

Com esses resultados, a conta 
de viagens internacionais fi cou 
negativa em R$ 1,11 bilhão, 
em novembro, e em US$ 12,07 
bilhões no ano. A projeção do 
BC para o défi cit dessa conta 
permanece em US$ 13,5 bi-
lhões, em 2017, e em US$ 17,3 
bilhões, no próximo ano (ABr).
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Caiu o desemprego na região 
metropolitana de São Paulo

Depois de uma leve alta, de 0,1 ponto percentual, em outubro, a taxa de desemprego recuou 
em novembro, passando de 17,9% para 17,2% da População Economicamente Ativa (PEA), nos 39 
municípios da Região Metropolitana de São Paulo

mitindo 75 mil trabalhadores, 
4,8% mais em comparação a 
outubro. Na indústria ocorreu 
aumento de 1,4% e criação de 
20 mil postos de trabalho. Em 
sentido oposto, o pior desempe-
nho aconteceu na área de servi-
ços, onde foram eliminados 86 
mil vagas, com queda de 1,6%. 
Outros 9 mil empregos foram 
cortados no setor da constru-
ção, uma redução de 1,5%.

A pesquisa também apontou 
uma deterioração da renda. O 
valor médio dos ganhos dos 
assalariados baixou 0,6% pas-
sando para R$ 2, 1 mil. Já em 
relação ao rendimento médio 
real dos ocupados, a renda 
permaneceu estável em R$ 
2.048 (ABr).

O setor que mais gerou empregos foi o comércio, admitindo

75 mil trabalhadores, 4,8% mais em comparação a outubro.

Dois segmentos ampliaram as 
vagas e outros dois efetuaram 

cortes. O setor que mais gerou 
empregos foi o comércio, ad-
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Café: produção mundial atingiu 
158 milhões de sacas de 60kg

de bienalidade baixa. Quanto 
à Colômbia, foram as chuvas 
intensas que atrasaram a 
colheita e também as expor-
tações da safra. Com relação 
à América Central e México, 
que exportaram 3,2% menos 
café que em outubro de 2016, 
atribui-se esse fato, em grande 
parte, a uma queda expressi-
va de 67,1% nos embarques 
da Costa Rica e de 20,2% de 
Honduras. 

Em contraponto, na África, 
as exportações aumentaram 
0,28% e atingiram 0,98 mi-
lhões de sacas em outubro 
de 2017, cujas vendas foram 
lideradas por aumentos muito 
expressivos verifi cados em 
Uganda (82,5%) e Etiópia 
(31,8%). Esses dados constam 
do Relatório sobre o mercado 
de Café novembro 2017, da 
Organização Internacional do 
Café – OIC (Embrapa Café).

Gastos de 
brasileiros no 

exterior chegam 
a US$ 1,5 bilhão

A poucos dias da data considerada a mais 
importante para o varejo, levantamento 
realizado pela FecomecioSP revelou que as 
pessoas estão mais dispostas a presentear 
neste Natal. A sondagem, realizada com 
1.115 consumidores nos últimos dias 11 e 
12, mostrou que 59,6% dos entrevistados 
pretendem presentear, aumento de 3,3 
pontos porcentuais com relação a 2016 

(57,3%), voltando ao patamar registrado 
em 2014, ano em que o comércio varejista 
começou a dar seus primeiros sinais de 
desaceleração.

O valor médio do presente permaneceu 
em R$ 100, o mesmo observado em 2016, já 
descontada a infl ação do período. A maioria 
dos entrevistados (46,2%) deseja comprar 
até três presentes, mas vale ressaltar que o 

número de pessoas que darão um número 
maior de presentes cresceu. Em 2016, 
29,4% pretendiam comprar de quatro a 
cinco presentes; e neste ano, essa parcela 
subiu para 30%; enquanto a proporção de 
consumidores que comprará de seis a dez 
presentes saltou de 14,1% para 18,4%. 

Assim como no ano passado, roupas, 
calçados e acessórios permanecem no 

topo da lista de presentes, com 65,5% das 
respostas. Em seguida estão brinquedos 
(30,1%), perfumes e cosméticos (17%) e 
telefone celular (4,8%). Os presentes que 
os entrevistados mais gostariam de ganhar 
permanecem sendo vestuários, calçados 
e acessórios (23,8%), telefone celular 
(12,1%), perfumes (6,7%) e eletrodomés-
ticos (5,1%).

Cerca de 60% dos paulistanos pretendem presentear neste Natal



Economia circular 
aplicada na

indústria alimentícia
Você já ouviu falar 

sobre economia 

circular? Trata-se de 

um conceito que integra 

o desenvolvimento 

sustentável aos aspectos 

econômicos, inspirado 

na economia verde

Mas o que isso signifi ca? 
O modelo defende a 
ideia de que tudo que 

tem origem na natureza, no 
fi m de sua vida útil, retorne 
para ela, causando o menor 
impacto ambiental possível 
e de forma que aumente a 
eficiência produtiva como 
um todo. A economia circular 
pode ser aplicada nas mais 
diversas áreas da sociedade, 
porém a indústria alimentícia 
tem um papel-chave dentro 
desse contexto.

É esse setor o responsável 
por fazer a conexão do campo 
com os consumidores fi nais, 
de modo que os produtos 
sejam aproveitados em sua to-
talidade – isso, claro, quando a 
permacultura econômica é co-
locada em prática. Um ótimo 
exemplo de aproveitamento 
total do produto ocorre no 
sistema circular da castanha-
-do-Brasil, fruto encontrado 
em locais de difícil acesso 
e, geralmente, coletado por 
comunidades locais. 

Após a coleta, é realiza-
da a prensagem a frio das 
amêndoas, que dá origem ao 
óleo utilizado na preparação 
e finalização de diversos 
pratos. A farinha resultante 
do processo, é ingrediente 
para alimentos consumidos 
localmente. Já a casca, é 
destinada a adubação da terra 
e todo o processo de cultivo 
orgânico. E, o melhor de tudo: 
o produto fi nal é funcional, 
saudável, rico em ômegas 6 
e 9, fi toesteróis, esqualeno e 
vitaminas naturais. 

Outro fruto que pode ser 
considerado um exemplo é 
o cupuaçu, onde se extrai a 
polpa usada em sucos e ge-
leias. Da amêndoa é removida 
a manteiga utilizada em pães, 
doces e salgados, tudo isso 

sob um cultivo agrofl orestal. 
O impacto de todos esses 
trabalhos é maior do que as 
pessoas podem imaginar, vai 
além de toda produtividade 
de reaproveitamento e de 
um produto saudável. A pre-
servação das áreas nas quais 
os frutos estão localizados 
ajuda, inclusive, na redução 
do desmatamento da fl oresta. 

Outro balanço positivo que 
podemos fazer da conserva-
ção dessas regiões refere-se 
às toneladas de carbono que 
deixam de ser emitidas na 
atmosfera e que causam o 
aquecimento global. O modelo 
de economia circular também 
precisa ser organizado para, 
assim, manter a perpetuação 
das espécies, das fl orestas e 
até mesmo das pessoas. É 
importante que a indústria 
alimentícia tenha todos esses 
efeitos positivos e contribua 
com as comunidades que 
atuam de forma organizada, 
responsável e sustentável. 

Por fim, cabe dizer que 
toda a iniciativa da economia 
circular está de acordo com o 
Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de número 
15, ligado ao tema “Vida Ter-
restre” e que busca proteger, 
recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas 
terrestres; gerir de forma 
sustentável as fl orestas; com-
bater a desertifi cação; deter 
e reverter a degradação da 
terra; e deter a perda da bio-
diversidade.

Além desse, outros 16 ODS 
foram implementados pela 
ONU, com a fi nalidade de apli-
car universalmente, até 2030, 
ações que contribuam com o 
fi m da pobreza, da desigual-
dade social e que combatam 
as alterações climáticas. Para 
fomentá-los em todo o mundo, 
anualmente são reconhecidos 
líderes empresariais, conheci-
dos como Local SDG Pioneers. 

(*) - É especialista em 
sustentabilidade do Grupo Sabará 
especializado no desenvolvimento 

de soluções naturais e tecnológicas, 
com foco nas indústrias de 

alimentos, bebidas, nutrição
animal e farmacêutica veterinária.

Thaís Hiramoto (*)
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Buarque defende novo 
projeto para o Brasil 
em 2018

O Brasil precisa eleger um novo 
projeto, não apenas um novo pre-
sidente, disse o senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF), que se encon-
trra pessimista com o resultado das 
eleições do ano que vem.

O senador salientou que o Brasil 
está paralisado pela corrupção, pela 
violência, pela concentração de 
renda e pelo aumento da pobreza. 

Além disso, avalia que as ins-
tituições não estão sólidas e o 
Poder Judiciário parece estar 
“bipolar”, já que muda de postura 
com frequência. Neste quadro, 
segundo Cristovam, o eleitor deve 
ir às urnas mais preocupado em 
assegurar interesses particulares. 
Os pré-candidatos a presidente da 
República, por sua vez, não estão 
pensando o Brasil. De acordo com 
o senador, o discurso deles varia 
de acordo com as expectativas de 
cada nicho do eleitorado.

Cristovam apresentou o que 
para ele deve ser o perfi l de um 
presidente que pense o Brasil. Deu 
como exemplo o presidente Jusce-
lino Kubistchek (1902-1976), que 
investiu na industrialização do país, 
numa época em que predominava 
a produção agrícola. “Se eu fosse 
escolher um voto para 2018, seria 
que em 2018 nós votemos pelo 
Brasil. Não votemos por cada um 
de nós. Nem votemos por cada 
candidato que está aí. Votemos por 
aquele que representa a melhor 
proposta pelo Brasil” (Ag.Senado).

Lei aumenta pena de prisão para 
crimes ao volante

Regras mais duras para punir quem cometer crimes ao 
dirigir, principalmente sob efeito de álcool ou outra subs-
tância entorpecente. É o que estabelece a Lei 13.546/2017, 
publicada no Diário Ofi cial da União de ontem (20). Foi 
vetada a possibilidade de substituição de pena de prisão 
por lesão corporal culposa e lesão causada por rachas. O 

projeto, de autoria da deputada Keiko Ota (PSB-SP), altera 
o Código de Trânsito Brasileiro para tipifi car o envolvimento 
de um motorista com capacidade psicomotora alterada 
pelo consumo de álcool ou drogas em acidente de trânsito 
que resulte em lesão corporal grave ou gravíssima. A lei 
sancionada acrescenta ainda a regra que obriga o juiz a 
fi xar a pena-base “dando especial atenção à culpabilidade 
do agente e às circunstâncias e consequências do crime”.

Para o relator da matéria no Senado, senador Aloysio Nu-

nes Ferreira (PSDB-SP), o texto garante o agravamento e a 
aplicação das penas. “São crimes culposos. Não há intenção de 
matar ou de provocar a lesão corporal. Acontece que quando 
alguém ingere bebida alcoólica, ou consome alguma droga 
cujo princípio ativo provoque alteração da sua percepção, está 
automaticamente se colocando em condição de provocar um 
acidente grave. O simples fato de consumir já faz presumir a 
existência de uma culpa. Aliás, a principal causa de acidente 
com vítimas é a embriaguez”, disse (Ag.Senado).

Aprovado o acordo que trata da operação de serviços aéreos 

entre o Brasil e os Estados Unidos.

O Plenário da Câmara apro-
vou o projeto que contém 
o acordo sobre transportes 
aéreos entre o Brasil e os Esta-
dos Unidos. Conhecido como 
acordo de “céus abertos”, 
alguns de seus artigos já estão 
em vigor devido a um memo-
rando de entendimento entre 
os dois países, como o regime 
de preços livres, a criação de 
novos itinerários e a oferta 
de code-share. A redação 
fi nal da proposta foi assinada 
pelo relator, deputado Osmar 
Serraglio (PMDB-PR).

Apesar da liberalização, o 
transporte aéreo por cabota-
gem continua proibido. Assim, 
uma companhia aérea dos 
Estados Unidos não poderá 
oferecer voos iniciando e 
terminando no território bra-
sileiro e vice-versa em relação 
às aéreas brasileiras no solo 
norte-americano.

Cada empresa área terá o 
direito de vender o transporte 
na moeda da outra parte ou 
em moeda conversível, no 
caso o dólar. Com base na 
reciprocidade, as empresas de 
um dos países poderão manter 

Venda virtual para 
atração com mais 
de 5 mil pagantes

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara apro-
vou o projeto da deputada 
Mariana Carvalho (PSDB-RO), 
que obriga a disponibilização de 
um canal de venda de ingressos 
pela internet para as atrações 
culturais, esportivas e de entre-
tenimento com lotação superior 
a cinco mil pessoas.

A proposta recebeu parecer 
favorável do deputado Eros 
Biondini (Pros-MG), que apre-
sentou um substitutivo. A versão 
aprovada mantém as linhas ge-
rais da proposta, com pequenos 
ajustes. A principal foi a exclu-
são do dispositivo que proíbe a 
cobrança de valores mais altos 
na venda pela internet. Para 
Biondini, a medida “incorre 
em interferência exagerada no 
regime de liberdade de preços 
que preside as atividades eco-
nômicas em geral”.

De acordo com o texto, os 
bilhetes vendidos em ambiente 
virtual deverão vir com código 
rápido de acesso a informações 
(QR code), com dados do even-
to. A venda pela internet não 
dispensa a bilheteria física. O 
comprador poderá exercer o 
“direito de arrependimento”, 
podendo desistir do ingresso no 
prazo de sete dias, a contar do 
recebimento do ingresso, e rece-
ber o dinheiro de volta. O projeto 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda deve ser analisado nas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Comissão especial aprovou o projeto,

que agora segue para o Senado.

Depois de quase seis meses 
de discussão, foi aprovado 
em uma comissão especial o 
projeto que defi ne as regras 
para o transporte rodoviário 
de cargas no país. O transporte 
sobre rodas é responsável pelo 
deslocamento, do produtor até 
o destino fi nal, de 80% de tudo o 
que é produzido no Brasil, como 
justifi cou a autora do projeto, a 
deputada Christiane de Souza 
Yared (PR-PR).

O texto fi nal foi aprovado 
na forma de um substitutivo 
do relator, deputado Nelson 
Marquezelli (PTB-SP), depois 
de negociações de última hora 
na comissão. A proposta, agora, 
segue direto para o Senado – a 
menos que haja recurso de 10% 
dos deputados.

O substitutivo estabelece as 
maneiras como transportado-
res podem ser contratados, 
regras para a segurança nas 
estradas e prevê normas para 
a contratação de seguros em 
caso de acidentes, perda de 
mercadoria e até furtos e as-
saltos. Permite, por exemplo, 

Presidente Temer, a primeira-dama Marcela, e o ministro da Cultura, Sá Leitão, entregam a 

Ordem do Mérito Cultural 2017 ao ator Renato Aragão, o Didi.

Já 6% consideram ótimo 
ou bom, 19% regular e 
2% não sabem ou não res-

ponderam. O levantamento foi 
divulgado ontem (20) pela Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI). A pesquisa foi realizada 
entre 7 e 10 de dezembro, com 2 
mil pessoas em 127 municípios 
e revela a avaliação dos brasi-
leiros sobre o desempenho do 
governo federal. 

No último levantamento, 
divulgado em setembro, 3% 
dos entrevistados avaliaram o 
governo como ótimo ou bom, 
16% como regular, 77% como 
ruim ou péssimo e 3% não sou-
beram ou não responderam. O 
levantamento também mostra o 
grau de confi ança no presidente 
Temer e a aprovação do governo 
em nove áreas de atuação, entre 
elas, saúde, educação, seguran-
ça pública e combate à fome e 
ao desemprego. A margem de 
erro é de 2% para mais ou para 
menos e o nível de confi ança 
utilizado é de 95%.

A popularidade do presidente 
oscilou positivamente, se com-
parado à última pesquisa, mas 
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Governo Temer recebe aprovação de 
6% da população; 74% desaprovam

O governo do presidente Michel Temer foi considerado ruim ou péssimo por 74% da população, de 
acordo com a pesquisa CNI/Ibope

ainda dentro da margem de 
erro. Os brasileiros que confi am 
no presidente aumentaram 
de 6% para 9%. Já 90% não 
confi am em Temer; na última 
avaliação, esse percentual era 
de 92%. O nível de pessoas 
que desaprova a maneira do 
presidente governar também 
oscilou de 89% para 88%. Entre 
os que aprovam sua maneira de 
governar, eram 7% em setem-
bro, agora são 9%.

Segundo a CNI, entre os 
entrevistados com 55 anos ou 
mais, registra-se um aumento 

signifi cativo da popularidade 
do presidente, indo de 4% para 
10%. Ela também é maior entre 
os homens, quando comparada 
às mulheres, e entre os entre-
vistados de maior renda fami-
liar. Entre os entrevistados com 
renda familiar de até um salário 
mínimo, o percentual dos que 
avaliam o governo como ruim ou 
péssimo é de 79% e 13% avaliam 
como regular. A Região Nordes-
te se mantém como a que pior 
avalia o governo Temer.

Para Renato da Fonseca, a 
melhoria da popularidade do 

presidente se deve à melhoria 
da percepção da população 
das notícias sobre o governo. 
O percentual da população 
que considera que as últimas 
notícias sobre o governo foram 
mais desfavoráveis caiu de 68% 
para 55%, entre setembro e 
dezembro. Para 18%, as notí-
cias não foram favoráveis, nem 
desfavoráveis; em setembro, o 
percentual era 12%. Já aqueles 
que consideram as notícias 
mais favoráveis, são 13% em 
dezembro, enquanto eram 9% 
em setembro (ABr).

Novo acordo sobre transporte 
aéreo entre Brasil e EUA

pessoal no território do outro 
país, como especialistas de 
gerência, de vendas, técnicos 
e pessoal operacional.

Outro benefício previsto no 
acordo é a opção da companhia 
aérea de manter seu próprio 
serviço de apoio em solo, exceto 
se não for possível por limi-
tações físicas e de segurança 
aeroportuária. Combustíveis e 
outras despesas locais poderão 
ser pagas pelas companhias 
em outra moeda livremente 
conversível em vez da moeda do 
país, segundo regulamentação 
monetária.

O acordo prevê ainda que, 
em consonância com as leis 
e regulamentos vigentes, as 
receitas obtidas com o ser-
viço prestado no outro país 
poderão ser remetidas à sede 
sem taxas e encargos adicio-
nais além dos cobrados pelos 
bancos. Isso não desobriga 
as empresas do pagamento 
de impostos, taxas e contri-
buições, mas o texto especi-
fi ca que esse pagamento não 
poderá “diminuir os direitos 
concedidos pelo acordo”.  A 
matéria será enviada ao Se-
nado (Ag.Câmara).

Aprovado projeto que regula 
transporte rodoviário de cargas

a contratação de cooperativas 
de auxílio mútuo, no lugar 
de uma seguradora tradicio-
nal. Também cria a fi gura do 
transportador que só carrega 
a própria produção, como os 
pequenos produtores.

Um dos pontos polêmicos 
da votação foi justamente o 
transporte feito por motoristas 
autônomos. O deputado Assis 
do Couto (PDT-PR) cobrou um 

tratamento diferenciado tanto 
para o transportador autôno-
mo como para as cooperativas 
formadas por caminhoneiros. 

O substitutivo original previa 
que o transportador autônomo 
só poderia ter um caminhão, 
mas o número foi elevado para 
três por Marquezelli depois de 
ouvir as críticas de Assis do 
Couto e do deputado Valdir Co-
latto (PMDB-SC) (Ag.Câmara).

Deputado Carlos Zarattini 

(PT-SP).

Depois de dez anos tramitan-
do na Câmara, o plenário apro-
vou a urgência para a votação 
do projeto do deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP), que estabe-
lece regras para a atividade de 
lobby e a atuação de grupos 
de pressão ou de interesse 
nos órgãos da Administração 
Pública Federal. Com isso, o 
texto poderá seu pautado para 
votação em plenário a qualquer 
momento e não terá mais que 
ser apreciado por comissões.

O texto prevê que profi ssio-
nais que atuam nessas funções 
sejam cadastrados e determina 
algumas restrições, entre elas 
a que impede que pessoas 
com condenações prévias por 
corrupção, tráfi co de infl uência 
ou improbidade atuem como 
lobistas. A proposta também 
torna “ato de improbidade” o 
recebimento de presentes ou 
vantagens por agentes públi-
cos, com pena de ressarcimento 
ao erário e pagamento de multa.

Na justifi cativa do projeto, 
Zarattini argumenta que a 
proposta vai superar um ‘défi cit 
legislativo’ e permitir uma fase 
de moralização e transparência 
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Câmara aprova urgência 
para projeto que 

regulamenta o lobby

do lobby parlamentar e no âm-
bito dos Poderes Executivo e 
Judiciário.

“A experiência internacional 
demonstra a importância cres-
cente do lobby no Parlamento. 
O lobby é da essência da demo-
cracia, possibilitando que, com 
transparência, os grupos de 
pressão e de interesse possam 
atuar organizadamente, e que, 
com menores custos, todos os se-
tores da sociedade possam fazer 
uso de estruturas profi ssionais 
destinadas a levar suas opiniões 
e posicionamentos aos congres-
sistas, em benefício do processo 
legislativo e de sua segurança”, 
afi rma o deputado (ABr).



Não há nada mais incerto 

do que prever o que está 

por vir. É sempre um risco 

e a realidade costuma ser 

surpreendente

Os elementos que estão fora 
do raio de percepção dos 
mais cuidadosos analistas 

são tantos, e se combinam de tal 
forma que, muitas vezes, mudam 
por completo a direção daquilo que 
a racionalidade indica. De qualquer 
forma, é sempre bom exercitar. Pen-
sar sobre o futuro ajuda a organizar 
o pensamento e, principalmente, 
suscita o debate. 

Isso, por si só, já se constitui em 
um precioso elemento para a com-
preensão dos fatores determinantes 
dos cenários político, econômico e 
social. A verdade é que a recupe-
ração das vendas está ocorrendo 
quase que de forma absolutamente 
natural. Deve-se considerar que 
elas, as vendas, vêm seguindo 
ladeira abaixo há bastante tempo. 

De 2015 para 2016, as vendas 
reais caíram nada menos que 7%. No 
período seguinte, ou seja, 2016-17, 
a queda foi ainda maior: 9%. Em ou-
tras palavras, há um represamento 
da demanda motivada obviamente 
pela queda da renda real das fa-
mílias, desemprego e pela falta de 
confi ança dos indivíduos relaciona-
da às condições para manterem-se 
trabalhando.

A recessão, ela própria amplia 
as possibilidades de retomada. A 
demanda fraca reduz a pressão da 
infl ação e esta, por sua vez, muito 
mais baixa, propicia a redução das 
taxas de juros. Em outubro de 
2016, a taxa de juros na ponta era 
de 98,95%. Um ano após, outubro 
desse ano, a mesma era de 92,51%. 
Ainda muito alta, mas signifi cativa-
mente menor: mais de seis pontos 
percentuais a menos do que a 
registrada naquele ano.

Já a renda real das famílias tam-
bém vem se recuperando gradati-
vamente e a taxa menor de infl ação 
explica o seu movimento ascenden-
te. Nos últimos doze meses, a renda 
real cresceu 6% e tal expansão 
vem sendo acompanhada por uma 
melhora da empregabilidade desde 
março de 2017. Essas condições 
mais favoráveis permitem que se 
estime um aumento real das vendas 
entre 6 e 8% para 2018. 

É importante assinalar, contudo, 
que a política defi ne a economia e 
não o inverso. O inverso até pode 
ocorrer, porém, de modo transi-
tório. A expansão do consumo de 
modo sustentável só se dará com 
o crescimento dos investimentos 
e, estes, por sua vez, dependem 
das escolhas políticas que fi zermos 
daqui em diante.

(*) - É presidente do Conselho
do Instituto Brasileiro de Executivos 

de Varejo e Mercado de
Consumo (Ibevar).

O que se pode prever para o 
varejo em 2018

Claudio Felisoni de Angelo (*)

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CONTRATAR COMO AUTÔNOMO
Entidade sem fins lucrativos pode contratar profissional salvas vidas 
como serviços prestados. Qual é a Regulamentação ou curso profis-
sionalizante que esse prestador deve possuir? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO
Pagamento de prêmio, Gratificação ou Bonificação, não terão incidência 
do INSS e do FGTS, não incorporarão o salário com a lei da reforma tra-
balhista? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO FAMÍLIA
Empresa deve manter as remunerações de horas extras e adicionais, 
como base para cálculo do salário família? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABERTURA DA CONTA SALÁRIO
Empresa é obrigada a abrir a conta salário para o pagamento dos 
funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

A REFORMA TRABALHISTA SERÁ APLICADA A TODOS OS CONTRATOS 
DE TRABALHOS ANTIGOS E NOVOS?

Esclarecemos que não há dispositivo legal expresso em lei mas as 
novas disposições legais trabalhistas passarão a valer a partir de 11 
de novembro de 2017 para todos os contratos de trabalho, novos ou 
antigos, não havendo período de adequação.

VERBAS RESCISÓRIAS DO ABANDONO DE EMPREGO
Quais as verbas devidas para demissão por justa causa pelo motivo de 
abandono de emprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF n.° 59.791.962/0001-59 - NIRE 35.300.328.108

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2017
Data, Horário e Local: 31 de outubro de 2017, às 10 horas, na sede de Engepack Embalagens São Paulo S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, n.° 4.389, R2 Jardim Santa Rosa, Quadra
GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13.213-086. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social. Ademais, compareceram também os representantes legais da PIN Petroquímica
S.A. e da Participações Industriais do Nordeste S.A. Composição da Mesa: Presidente: Lucio José Santos Junior. 
Secretária: Renata Carvalho Leão Barretto. Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos
acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades
por Ações”). Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o Protocolo e Justifi cação de Incorporação relativo à incorporação de
ABC Distribuidora de Produtos de Produtos de Embalagens Ltda. (“ABC”), Engepack Embalagens da Amazônia Ltda.
(“Engepack AM”), Engepack Embalagens S.A. (“Engepack S.A.”) e Pronor Petroquímica S.A. (“Pronor” e, em conjunto
com ABC, Engepack AM e Engepack S.A., as “Incorporadas”) pela Companhia; (ii) os laudos de avaliação do patrimônio
de cada uma das Incorporadas; (iii) a incorporação das Incorporadas pela Companhia e (iv) a redução de capital da
Companhia. Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas: 1. O Protocolo e Justifi cação
de Incorporação (“Protocolo”) relativo à incorporação das Incorporadas, celebrado, nesta data, entre a Companhia e as
Incorporadas, o qual estabelece os termos, condições e motivos da incorporação das Incorporadas pela Companhia e cuja
cópia integra o Anexo I desta Ata. 2. O Laudo de Avaliação da ABC, elaborado com data base 30 de setembro de 2017 pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.562.112/0004-73, com
sede na Avenida Tancredo Neves, n°620, 30° e 34° andares, Caminho das Árvores, Salvador-BA, contratada pela ABC para
proceder à avaliação do seu patrimônio para fi ns de sua incorporação pela Companhia, na forma do Anexo II. 3. O Laudo 
de Avaliação da Engepack AM, elaborado com data base 30 de setembro de 2017 pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, já qualifi cada, contratada pela Engepack AM para proceder à avaliação do seu patrimônio para fi ns de sua
incorporação pela Companhia, na forma do Anexo III. 4. O Laudo de Avaliação da Engepack S.A., elaborado com data base
30 de setembro de 2017 pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, já qualifi cada, contratada pela Engepack
S.A. para proceder à avaliação do seu patrimônio para fi ns de sua incorporação pela Companhia, na forma do Anexo IV.
5. O Laudo de Avaliação da Pronor, elaborado com data base 30 de setembro de 2017 pela PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, já qualifi cada, contratada pela Pronor para proceder à avaliação do seu patrimônio para fi ns
de sua incorporação pela Companhia, na forma do Anexo V. 6. A incorporação das Incorporadas pela Companhia, nos
termos do Protocolo, com a consequente extinção das Incorporadas, que serão sucedidas pela Companhia em todos os
seus direitos e obrigações. 7. Em razão das incorporações acima aprovadas e fundamentado nos termos da Justifi cação
estabelecida no item 2 do Protocolo, o capital social da Companhia será reduzido em R$29.329.242,86 (vinte e nove
milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sem alteração proporcional
da quantidade de ações. 8. Em decorrência das incorporações ora aprovadas, foram emitidas, em substituição as atuais
ações da Companhia, 85.175.477.985 (oitenta e cinco bilhões, cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e
sete mil, novecentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão unitário
de R$ 0,00081 (oitocentos e dez milionésimos de real), fi xado na forma do artigo 170, parágrafo 1°, inciso [II] da Lei das
Sociedades por Ações, sendo 82.708.284.090 (oitenta e dois bilhões, setecentos e oito milhões, duzentas e oitenta e quatro
mil e noventa) ações ordinárias são subscritas pela PIN Petroquímica S.A. e 2.467.193.895 (dois bilhões, quatrocentas
e sessenta e sete milhões, cento e noventa e três mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias são subscritas pela
Participações Industriais do Nordeste S.A., todas integralizadas, nesta data, nos termos dos Boletins de Subscrição (Anexo
VI). 9. Em virtude das deliberações acima, o capital social da Companhia é reduzido de R$98.903.267,47 (noventa e
oito milhões, novecentos e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) para R$69.574.024,61
(sessenta e nove milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), dividido em
85.175.477.985 (oitenta e cinco bilhões, cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentas e
oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 9.1. Em decorrência da redução do capital social da
Companhia, o Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5° - O Capital
Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$69.574.024,61 (sessenta e nove milhões, quinhentos e
setenta e quatro mil, vinte e quatro reais e sessenta e um centavo), dividido em 85.175.477.985 (oitenta e cinco bilhões,
cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal.” 10. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à
implementação e consumação da incorporação. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma
de sumário, e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130,
parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente
ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Mesa: Lucio José Santos Junior - Presidente e
Renata Carvalho Leão Barretto - Secretária. Acionistas antes da incorporação: Engepack Embalagens da Amazônia Ltda
e Engepack Embalagens S/A. Acionistas após a incorporação: PIN Petroquímica S.A. e Participações Industriais do
Nordeste S.A. Certifi co que a presente certidão é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Jundiaí-SP, 31 de outubro
de 2017. Renata Carvalho Leão Barretto - Secretária. Registrada na JUCESP sob n° 538.297/17-7 em 05.12.17.
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 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 16/01/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 18/01/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
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DOS VALORES: 1º leilão: R$ 306.844,37 (Trezentos e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro 
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OBSERVAÇÕES:

 

13ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1121758- 61.2016. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Tonia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ BRANDÃO FILHO, Brasileiro, 
Casado, Empresário, RG 4454524, CPF 048.164.208-00, Estrada do Itapeti, 05, QUADRA 100, 
Parque Residencial Itapeti, CEP 08771-001, Mogi das Cruzes - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Unicoba Indústria e Comércio Ltda. e outro, 
alegando em síntese: a Executada Engesique firmaram Contrato de Fornecimento de Luminárias e 
Outras Avenças em 28/04/2016 DOC.03, pelo qual restou avençado que a Exequente entregaria os 
produtos descritos no Anexo I do contrato e a Executada, em contrapartida, efetuaria o pagamento do 
montante de R$ 306.520,34 (trezentos e seis mil quinhentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) para 
a Exequente na data de 25/05/2016 mediante depósito bancário em conta corrente da Exequente. a 
Executada não efetuou o pagamento dos valores devidos na data de vencimento. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pagar a dívida no valor de R$ R$ 346.494,58, que deverá ser atualizada até a data do 
efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez 
por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o 
pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, 
§ 1º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. - 

14ª Vara Cível do Foro Central da Capital – SP 
EDITA DE LEILÃO JUDICIAL - RESUMO 

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados MKK INDUSTRIAS QUIMICAS S/A (CNPJ. 06.998.281/0001-08); LUIZ 
FRANCISCO TIEZZI LACERDA (CPF. 081.732.198-50), bem como seu cônjuge ANDRÉA BENÍCIO MOURA TIEZZI LACERDA (CPF. 108.068.758-
01); bem como os credores OPINIÃO S/A (CNPJ: 03.729.970/0001-10); FACTUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ: 
02.604.859/0001-35); FABIO LUIZ ANTAS (CPF: 323.444.078-63); BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ: 62.232.889/0001-90); MACRO FACTORING E 
FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ: 08.078.324/0001-54)  e demais interessados, expedido na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 
0117044-56.2008.8.26.0100, em trâmite na 14ª Vara Cível do Foro Central da Capital, requerida por BANCO RENDIMENTO S/A (CNPJ: 
68.900.810/0001-38). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER 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. IMÓVEL: PARTE IDEAL DE 50% do TERRENO designado pelo Lote nº 31, da Quadra “E”, do loteamento denominado “JARDIM RESIDENCIAL 

TIVOLI PARK”, situado no Bairro do Vossoroca, cidade de Sorocaba, com frente para a Rua 05, para a qual mede 21,58m do lado direito, de quem 
da rua olha para o imóvel, mede 33,54m, confrontando com o lote nº 30; do lado esquerdo, na mesma situação, mede em curva 23,14m, 
confrontando com a confluência da Rua nº 05 com a Rua nº 07; e nos fundos, mede 31,42m, confrontando com a Rua nº 07, encerrando a área de 
704,57m². Inscrição Cadastral: 42.14.83.0528.00.000. Matrícula nº 57.945 do 2º CRI de Sorocaba. BENFEITORIA: Conforme laudo de Avaliação 
Fls. 348 a 350. Trata-se de um imóvel de padrão superior, edificada em um terreno de grandes proporções, composto de sala para três ou mais 
ambientes, lavado, sala de almoço, copa, cozinha com despensa, quatro suítes, dependência para empregados e garagem para três ou mais 
veículos. Área externa ajardinada e com piso cerâmico e pedras, com piscina, spa, vestiário e churrasqueira; área da Benfeitoria 642,50m². ÔNUS: 
Consta da referida matricula conforme Av.3 (08/12/2008) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO requerida por OPINIÃO S/A, perante a 10ª 
Vara Cível da Capital/SP, processo nº 583.00.2008.214328-7. Av.4 (12/09/2011) – PENHORA EXEQUENDA DE PARTE IDEAL DE 50%; Av.5 
(03/11/2011) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXECUÇÃO requerida por FACTUAL FACTORING E 
FOMENTO COMERCIAL LTDA, perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional XI – Pinheiros, Comarca da Capital/SP, processo nº 583.11.2007.124839-
7, cujo valor da causa é de R$ 174.337,56;  Av.6 (17/10/2013) – PENHORA requerida por OPINIÃO S/A, perante a 10ª Vara Cível da Capital/SP, 
processo nº 0214328-64.2008.8.26.0100, cujo valor da causa é de R$ 620.682,90; Av.7 (31/10/2014) – PRNHORA requerida por FABIO LUIZ 
ANTAS, perante a Vara de Trabalho de Piedade/SP – Execução Trabalhista, processo/ordem nº 0421-73.2009, cujo valor da causa é de R$ 
2.705.648,28;  Av.8 (12/02/2015) – PENHORA DE PARTE IDEAL DE 50% requerida por BANCO DAYCOVAL S/A, perante a 24ª Vara Cível da 
Capital/SP, processo nº 0111656-75.2008.8.26.0100, cujo valor da causa é de R$ 2.298.719,46; Av.9 (30/03/2016) – PENHORA requerida por 
MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, perante a 5ª Vara Cível da Capital/SP, processo nº 0220134-46.2009.8.26.0100, cujo valor 
da causa é de R$ 76.374,37;  

2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.314.489,00 (NOVEMBRO/2017 Conf. Cálculo de Atualização da AASP),  
3. AVALIAÇÃO METADE IDEAL DE 50%: R$ 1.157.244,50 (NOVEMBRO/2017 Conf. Cálculo de Atualização da AASP). 
4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 23/01/2018, às 14h00min, e termina em 31/01/2018, às 14h00min, e; 2ª Praça começa em 

31/01/2018, às 14h01min, e termina e em 21/02/2018, às 14h00min. 
6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no 

site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 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 

Ficam os executados MKK INDUSTRIAS QUIMICAS S/A, LUIZ FRANCISCO TIEZZI LACERDA e seu cônjuge ANDRÉA BENÍCIO MOURA TIEZZI 
LACERDA, bem como os credores OPINIÃO S/A; FACTUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA; FABIO LUIZ ANTAS; BANCO 
DAYCOVAL S/A; MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja 
(m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 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, 10 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 

   (11) 2184-0900         |        WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

Processo Digital nº: 1018131-75.2015.8.26.0003 Classe: Assunto: Produção Antecipada de Provas -
Provas Requerente: Jamil Chokr Requerido: Carlos Henrique da Silva e outros EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018131-75.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura Mota
Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc. Faz saber a CARLOS HENRIQUE DA SILVA,
brasileiro, casado, empresário, RG nº 21.485.245, CPF Nº 112.346.578-99, estando o mesmo em
local incerto e ignorado, que JAMIL CHOKR , ajuizou-lhe ação de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS, pois o Autor locou para o 1ª Corréu, um prédio comercial, situado na Rua Vereador João
de Luca, Nº 400, Jd. Prudência, SP/SP, figurando o 2º e o 3º Corréus como fiadores, e com a
rescisão do contrato, o imóvel foi devolvido todo destruído, sendo necessário através deste edital
realizar a produção antecipada de provas, já que configurado o nexo de causalidade por meio do
contrato de locação, para apurar o dano e sua extensão. Estando em termos, foi deferida a citação
por edital do Corréu Carlos Henrique da Silva, para os atos e termos da ação proposta e para, no
prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando provas que pretende produzir. Fica advertido
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 04 de outubro de 2017.                                                                 (21 e 22)

Portanto, estima-se que 
metade dos habitantes do 
País possam ser vítimas 

do mal. “A enxaqueca é uma ce-
faleia (dor de cabeça) primária, 
aquela que não é causada por 
outra doença. O diagnóstico é 
clínico e se caracteriza por uma 
dor que se localiza em um dos 
lados da cabeça”, esclarece o 
neurologista Marcelo Ciciarelli, 
membro titular da ABN (Asso-
ciação Brasileira de Neurolo-
gia), especialista em cefaleias 
e ex-presidente da Sociedade 
Brasileira de Cefaleia.

“Tem duração entre quatro e 
72 horas, quando não tratada; 
pode ser do tipo pulsátil (late-
jante), de forte intensidade e 
piora com o esforço ou com a 
movimentação da cabeça. As 
crises são, frequentemente, 
associadas a enjoo, às vezes, 
a vômitos, intolerância à clari-
dade e ao barulho; e o exame 
neurológico deve ter resultado 
normal”, conclui  Marcelo. A 
despeito de não haver con-
senso sobre o aumento das 
crises de enxaqueca no verão, 
é evidente que exposição à luz 
durante esse período do ano é 

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 29 de dezembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da Emissora, localizada
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “i”, do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”,
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior 
a 25% (vinte e cinco por cento), apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta 
em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de
mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo,
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. 

São Paulo, 21 de dezembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente

Enxaqueca no verão: cuidados 
que devem ser tomados

Estudo publicado em 2009 estimou que 15,2% dos brasileiros sofrem com enxaqueca. Cerca de 40% da 
população foi diagnosticada com prováveis sintomas

iniciaram após um traumatismo 
craniano ou um esforço físico. 
O especialista também deve 
ser procurado nos episódios de 
dores de cabeça associadas a 
sinais de infecção, a paralisias, 
sonolência e confusão mental. 
Já no caso de dores crônicas, o 
profi ssional de saúde deve ser 
consultado quando elas ocor-
rem três ou mais vezes ao mês, 
por um período maior do que 
três meses”, ressalta Ciciarelli.

Como em outras enfermida-
des, a automedicação tem de 
ser sempre evitada: “Devemos 
lembrar que as dores de cabeça 
podem ser sintoma de outro 
problema, alguns potencial-
mente graves como os tumores, 
as hemorragias cerebrais, as 
sinusites e nesses casos os 
analgésicos podem mascarar 
tais enfermidades”. Ciciarelli 
também destaca que a auto-
medicação pode levar a um uso 
indiscriminado de analgésicos, 
o que, dependendo da quanti-
dade, pode promover aumento 
da frequência e da intensidade 
da dor e provocar uma dor que 
é chamada de cefaleia por uso 
excessivo de medicação (ABN).

muito maior e o estímulo pode 
funcionar como um gatilho para 
as crises. Um estudo mostrou 
que pacientes com enxaqueca 
com aura têm mais crises e 
mais fotofobia (intolerância à 
claridade) nessa época.

Enxaqueca com aura ca-
racteriza-se por fenômenos 
sensoriais, ou seja, envolve os 
sentidos como a visão, e também 
os fenômenos motores, aqueles 
que infl uenciam no movimento 
muscular. Esses fenômenos 
são temporários e duram entre 
5 e 60 minutos. É um tipo de 
enxaqueca que acomete cerca 

de 10 a 15% dos pacientes e tem 
duas fases distintas: a de aura 
(chamada aura de enxaqueca) 
e a dor de cabeça propriamente 
dita. Portanto, para evitar que as 
crises se tornem mais frequen-
tes, é aconselhável diminuir o 
tempo de exposição ao sol e, 
se isso não for possível, utilizar 
óculos escuros para minimizar 
o estímulo luminoso. Outra 
dica do neurologista é beber 
bastante água.

“Independentemente da es-
tação do ano, o paciente deve 
procurar o médico no caso de 
novas dores de cabeça, ou que 
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Mario Fortunato (*)

Uma das atividades que merecem 
destaque no agronegócio brasileiro é a 
produção de leite. 

Atualmente, cerca de 47% do que é pro-
duzido no país vem de pequenas fazendas 
e a sua cadeia produtiva é considerada 
uma das que mais geram empregos no 
Brasil - são mais de 4 milhões de pes-
soas que atuam no campo e em fábricas 
de laticínios. Além disso, em 2016, o 
segmento registou um faturamento de 
R$ 27 bilhões. 

Esses dados nos mostram que existe 
um grande potencial de desenvolvimento 

no segmento. E é isso que torna a ativida-
de tão atrativa, tanto para os produtores 
rurais, como para as indústrias de equi-
pamentos destinados ao agronegócio. 

Atualmente, os fabricantes de equipa-
mentos estão engajados em desenvolver 
soluções capazes de tornar o trabalho 
mais produtivo e seguro. O setor investe 
no aprimoramento de tecnologias e pro-
cura entender quais são as necessidades 
específi cas de cada produtor rural. Essa 
é uma iniciativa que permite enxergar a 
melhor forma de utilizar as tecnologias 
dentro de uma propriedade rural.

Um exemplo são os tratores cortadores 
de grama, que já são conhecidos por re-

alizar a manutenção de áreas verdes em 
hotéis, parques, canteiros e rodovias, e 
que são grandes aliados na manutenção 
das áreas de pastagens. 

O equipamento consegue realizar o 
corte de forma uniforme, como se fosse 
utilizada uma tesoura, proporcionando 
uma brotação mais rápida, o que garante 
um alimento de qualidade em um curto 
espaço de tempo. 

Além disso, a tecnologia conta com 
um compartimento capaz de armazenar 
o capim cortado, isso permite que o 
material coletado seja misturado a um 
composto proteinado e, posteriormente, 
seja servido como ração. Outra ação em 

que o trator é utilizado e que permite 
que o capim cresça de forma saudável é a 
divisão da pastagem em pequenas áreas. 

Nesse sistema, os animais fi cam em 
cada espaço por aproximadamente dois 
ou três dias e, cada vez que os animais 
saem de uma área para outra, o produtor 
realiza a manutenção do espaço com o 
equipamento, seguido de fertilização e 
irrigação. Nesse sentido, existem casos 
de produtores que adotaram a técnica e 
registraram um aumento da produtivi-
dade por animal de 8 a 10 litros/dia para 
11 a 13 litros/dia.

Isso nos mostra que o mercado leiteiro 
também depende da tecnologia para 

continuar crescendo e se tornar cada 
vez mais produtivo. Nos próximos anos, 
a expectativa é que sejam desenvolvi-
das soluções cada vez mais efi cientes. 
Aliás, esses são os desafi os da indústria: 
identificar os processos em que os 
equipamentos podem ser aplicados; e 
apresentar soluções de alta qualidade, 
capazes de minimizar o esforço físico, 
garantir a produtividade e ainda tornar 
o trabalho mais seguro.

(*) - É gerente de produtos da Husqvarna para 
a América Latina. A empresa é líder global no 

fornecimento de equipamentos para o manejo 
de áreas verdes. 

Mercado de máquinas agrícolas e o crescimento do mercado leiteiro
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Fotos: Divulgação

Especial

Alana Gandra/Agência Brasil

O geógrafo Maurício Gonçalves e Silva, pesquisador do 
IBGE e um dos técnicos responsáveis pela pesquisa, 
observou, contudo, que existem subnúcleos que não 

têm áreas boas, ou regiões afastadas que contribuem com a 
capital para a produção de riquezas, como o ABC Paulista, 
por exemplo, no caso de São Paulo. Brasília mostra padrão 
de vida do tipo A, porque foi uma cidade planejada, tem 
renda per capita (por pessoa) elevada, saneamento básico, 
nível de escolaridade alto e acesso à internet, entre outras 
variáveis.

“Ela foi planejada para dirigir o país. Tem moradias dos 
altos escalões”, disse. No Rio de Janeiro, o que se nota é 
que, perto das praias, o padrão de vida é melhor, e tende 
a piorar nas áreas mais distantes das regiões costeiras. 
No subúrbio, centros tradicionais do Rio foram crescendo 
ao longo da via férrea, como Méier, Madureira e Bangu, e 
têm condições de vida um pouco melhores do que bairros 
localizados no seu entorno.

Silva afi rmou que o diagnóstico traçado permite identifi car 
o que existe de melhor nas cidades, tanto no que se refere 
à administração pública, como em termos de oportunida-

des na área privada, inclusive, na questão do esgotamento 
sanitário terceirizado pelas prefeituras. 

O estudo considerou uma distribuição percentual da 
população segundo o tipo intraurbano nas concentrações 
urbanas selecionadas no Brasil e grandes regiões. Foram 
defi nidos 11 tipos intraurbanos que vão do A ao K, descri-
tos de acordo com 13 variáveis que incluem percentual de 
pessoas com domicílio com coleta de lixo, água distribuída 
por rede geral de abastecimento, esgotamento sanitário, 
densidade de moradores por dormitório, domicílios de al-

Brasília mostra padrão de vida do tipo A por ter sido planejada. Cidade tem renda per capita
elevada e nível de escolaridade alto.
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No Rio de Janeiro, perto das praias o padrão de vida é melhor, mas piora nas áreas mais distantes.
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Condições de vida são mais baixas 
em áreas longe dos centros

O estudo Tipologia Intraurbana, 
divulgado ontem (20) pelo IBGE, 
analisou concentrações urbanas com 
mais de 300 mil habitantes de 435 
municípios brasileiros onde residiam 
mais de 94 milhões de pessoas 
em 2010, praticamente metade da 
população à época. O trabalho revela 
uma característica geral no país: 
quanto mais se afasta do centro das 
cidades, as condições de vida se 
tornam mais baixas

venaria com revestimento externo, razão da dependência 
de menores de 15 anos, computador com acesso à internet, 
domicílios com máquina de lavar, instrução nível médio e 
superior completo e renda familiar per capita.

Do tipo F ao A, são consideradas condições de vida médias 
e boas. Já do G ao K, as condições são baixas, baixíssimas 
e precárias. O tipo A apresenta o melhor desempenho com 
áreas com boas condições de vida e B caracteriza-se por 

ter ótimo desempenho den-
tre os temas avaliados, mas 
não superior ao A. O C tem 
boas condições de vida, mas 
perde em relação a outros 
em termos de existência de 
computador com acesso à 
internet no domicílio, em 
nível de instrução e em ren-
dimento. O tipo D abrange 
áreas onde predomina bom 
desempenho na maioria das 
variáveis, ainda refl ete boas 
condições de vida, estando 
comumente disposto no 
entorno de áreas mais ricas.

O tipo E se caracteriza por 
condições médias de vida, 
com vários temas mostrando 

percentuais satisfatórios, mas com alguns ainda por me-
lhorar. E o F também tem condições médias de vida, mas 
tem pendências em algumas variáveis analisadas. O tipo 
G engloba áreas onde prevalecem fortes oscilações nos 
resultados das variáveis pesquisadas, estando presente em 
todas as grandes regiões do país. O tipo H se caracteriza 
por ter resultados bons, médios e ruins de acordo com o 
tema avaliado. 

O tipo I reúne áreas com defi ciências em vários atributos 
analisados.

O J é o segundo tipo de pior desempenho na classifi cação 
e, por fi m, o tipo K tem o pior desempenho na classifi cação 
de modo geral, sendo as condições de vida defi nidas como 
precárias. bservando as 13 variáveis, percebe-se que a 
Região Sul é a que mostra mais condições médias e boas 
de vida, com os maiores percentuais acumulados, seguida 
pelo Sudeste. Segundo a pesquisa, 44,6% dos residentes 
no Sul brasileiro são do tipo E. No Sudeste, o percentual 
atinge 41,2%.

Na média do Brasil, a maior parte das 435 concentrações 
urbanas pesquisadas (30,9%) é encontrada no tipo E, com 
condições medianas de vida. Ótimas condições de vida são 
registradas por apenas 1,9% da amostra, em nível nacional, 

enquanto 20,6% estão inseridos no tipo G. Segundo expli-
cou Maurício Gonçalves da Silva, a região Centro-Oeste é 
bem parecida com a média do país, com predominância 
do tipo E (23,2%), embora mostre 22,7% de pessoas com 
condições de vida baixas (tipo H).

As regiões Norte e Nordeste apresentam peculiaridades 
na distribuição de suas populações. No Norte, por exemplo, 
37% dos habitantes são do tipo F, contra 17,7% no Nordeste. 
O tipo G prevalece na amostra no Nordeste (34,1%), contra 
9% na região Norte. Considerando que boas condições de 
vida no país estão entre os tipos A e D (23,9%), constata-
-se que três quartos da população, ou o correspondente a 
76,1%, não dispõem de boas condições de vida em áreas 
urbanas e se situam entre os tipos E e K. Segundo o IBGE, 
entre a população urbana com as piores condições de vida 
(do tipo G ao K), os maiores percentuais estão no Norte 
(56,3%) e no Nordeste (59,9%).

A abordagem sobre as capitais revela que Belém, Boa 
Vista, Cuiabá, João Pessoa, Macapá, Palmas, Porto Velho, 
Rio Branco e Teresina não possuem população em áreas 
consideradas ricas (tipos A e B). nas concentrações urba-
nas acima de um milhão e até 2,5 milhões de habitantes, 
os maiores percentuais de jovens de zero a 14 anos de 
idade podem ser encontrados nas áreas mais precárias de 
Manaus e João Pessoa (tipo intraurbano J), em São Luís 
(tipo K) e Baixada Santista (tipo I), todos com proporções 
acima de 30%.

Os idosos ultrapassam 14% em áreas com tipologia B, 
caso de Natal, A e B em Campinas e tipos C e D na Baixada 
Santista. Nessas concentrações urbanas, predomina o per-
centual de católicos em quase todos os tipos, com destaque 
para Natal, São Luís e Maceió (todos tipo B acima de 75%) 
e Belém (tipo C).
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Toda inovação pode 

trazer dor de cabeça

A utilização de bots para 
automatização de pro-
cessos de negócios é 

uma tendência que, em pouco 
tempo, deverá estar presente 
em quase todas as empresas. 
A maioria reconhece as van-
tagens de sua adoção e deseja 
trabalhar com essa tecnologia, 
mas esbarra em um problema: 
seu sistema legado.

Muitos empresários acredi-
tam que os bots são uma tec-
nologia muito avançada e que, 
justamente por isso, precisaria 
trocar todos os sistemas da sua 
empresa para adotar a ferra-
menta. Mas isso não é verdade. 
A adoção de bots não obriga 
ninguém a desistir de seu 
sistema legado ou de sistemas 
com tecnologias anteriores, já 
em uso na organização.

Justamente por ser uma 
tecnologia muito avançada, o 
bot consegue se integrar com 
o sistema corporativo, adap-
tando-se ao meio. Tudo será 
integrado com o que já existe, 
não existindo nenhuma perda 
ou desperdício de tecnologia. 

Essa é uma excelente no-
tícia, pois amplia as oportu-
nidades das empresas. Hoje 
fala-se muito sobre os chatbot 
e sua capacidade de evolução 
com o machine learning, mas 
o futuro será certamente das 
automatizações de processos 
de negócios com bots. Essa é 
uma tendência que, segundo 
analistas, deve afetar cerca de 
230 milhões de trabalhadores 
e que registra um retorno so-
bre investimento de 600% a 
800% para algumas funções, 
de acordo com pesquisa da 
London School of Economics. 

Nesse contexto, o bot irá 
atuar como mais um canal 
de comunicação, um elo en-
tre os diversos segmentos e 
tecnologias. Ele irá ajudar a 
distribuir as informações. As 
tecnologias já existentes nas 

empresas não serão perdidas, 
mas terão o seu poder de tra-
balho ampliado pela adoção da 
nova ferramenta.

Eu entendo esse temor 
por parte dos empresários e 
profi ssionais da área. A pos-
sibilidade de ter que adotar 
um novo sistema - e manter a 
empresa em pleno funciona-
mento enquanto esse processo 
se desenrola - é realmente de 
causar arrepios. Mas essa preo-
cupação apenas comprova que 
muitos profi ssionais ainda não 
entendem com clareza a capa-
cidade de trabalho dos bots. O 
que poderia ser apontado como 
um ponto fraco (a necessidade 
de mudança dos seus sistemas 
anteriores) é na verdade algo 
simplesmente contornável.

A utilização desta tecnologia, 
e sua consequente evolução, 
irá aumentar a medida que for 
combinada com as tecnologias 
cognitivas, criando bots mais 
inteligentes e com uma capaci-
dade mais apurada de machine 
learning. No mundo todo, a 
previsão é de que o mercado 
de automatização robótica de 
processos deverá alcançar a 
cifra de US$ 5 bilhões até 2020, 
de acordo com a Transparency 
Market Research.

A adoção de bots não impede 
o uso do seu sistema legado. 
Em outras palavras, qualquer 
empresa pode apostar na ferra-
menta porque não irá perder a 
sua tecnologia atual. O que vai 
acontecer é a integração com o 
que já existe, sem desperdício. 
Os bots não serão responsáveis 
pela dor de cabeça gerada por 
uma mudança de sistema. Pelo 
contrário: eles irão facilitar 
o trabalho, automatizando 
processos e adicionando in-
teligência para o dia a dia da 
organização. 

 
(*) É diretor da Lealis, startup 

que atua com o desenvolvimento 
e consultoria diferenciada para 
serviços digitais e de inovação, 

produtos para fi delização, OCR, FR e 
desenvolvimentos de bots.

Para mais informações acesse
http://lealis.com.br.

Quer adotar um bot? 
Não precisa desistir

do seu sistema legado
Braulio Lalau de Carvalho (*)

News@TI
Case 

@A Pelle Brasil, empresa de fabricação e prestação de serviços 
de estamparia em couro, conseguiu diminuir consideravelmente 

o tempo para comercializar e processar os pedidos de seus clientes 
graças à adoção de um sistema gratuito de gestão desenvolvido 
para micro, pequenas e médias empresas. Rose Almeida, diretora 
da empresa, explica que realiza muitas vendas por um aplicativo de 
mensagem e que precisa efetuar as notas fi scais com agilidade. Esse 
processo foi facilitado pela plataforma. “Antes precisávamos de três 
pessoas para realizar os processos. Hoje tenho uma secretária que 
realiza essa função. Eu auxilio e consulto as informações que preciso 
mesmo estando fora da empresa, tudo através do meu smartphone. 
Como o sistema é prático, eu consigo fazer o pedido pelo celular, 
realizar a venda e emitir uma nota fi scal apenas com um lançamento, 
tudo de uma só vez” (https://www.sistemagratis.com.br/).

Celcoin lança recargas para TV pré-paga

@O Celcoin - aplicativo que transforma o celular em maquineta 
para revenda de recargas, recebimento de contas e serviços - 

lança um novo recurso para micro e pequenos empreendedores: a 
venda de pacotes de canais para TV por assinatura pré-paga, como 
Sky e Claro TV. A partir desta semana, os clientes das operadoras de 
TV que assinam planos pré-pagos poderão comprar novos pacotes 
de canais através dos agentes Celcoin, que irão oferecer mais esta 
conveniência, além de recargas de crédito para celular, pagamento 
de contas, consulta de CPF, entre outros serviços exclusivos Celcoin 
(http://www.celcoin.com.br/).

Distortions chega ao mercado dia 15/02

@A espera para o lançamento de Distortions agora tem contagem 
regressiva defi nida. O premiado jogo independente brasileiro 

desenvolvido pela Among Giants será lançado ofi cialmente no dia 15 
de fevereiro de 2017. Haverá também uma pré-venda limitada que 
começará no dia 8 de fevereiro. “Quem adquirir uma cópia do Distor-
tions durante esse período terá acesso a uma experiência exclusiva 
dentro do jogo, que será divulgada em breve, além da trilha sonora 
completa do jogo, novas roupas e um violino especial para a Menina”, 
contou Thiago Girello, diretor do projeto. “Essa experiência inclui 
também o acesso ao Dev Room, sala onde testamos todas as mecânicas 
do Distortions e onde o  jogador poderá conhecer mais sobre o game 
em si”, completou (https://www.facebook.com/distortions.game/). 

Nova exposição mostrará como as 
Inteligências Artifi ciais são treinadas

@Como aproveitaremos os benefícios que a Inteligência Artifi cial 
(IA) pode nos trazer para criar um futuro mais digno e susten-

tável para todos? É sobre esse questionamento que o Laboratório 
de Atividades do Amanhã|LAA, um espaço de experimentações no 
Museu do Amanhã, apresentado pelo Banco Santander, reabre suas 
portas com mais uma experiência inovadora: “AYA e seu mundo de 
inteligências artifi ciais criativas”. A partir do dia 19 de dezembro, os 
visitantes serão recebidos pela AYA, anfi triã de IA da nova exposição, 
elaborada em parceria com a IBM Watson e treinada para conseguir 
responder às dúvidas mais comuns sobre Inteligência Artifi cial. A 
AYA será constantemente treinada a partir dos questionamentos e 
também irá aprender com o público.

Cássio Pantaleoni (*)

Essa rede permite que esses dispositivos se comuniquem, 
analisem e compartilhem informações sobre o mundo ao 
nosso redor, utilizando plataformas e softwares baseados 

em nuvem.

No caso do varejo, as tais "coisas" conectadas podem incluir 
chips para rastreamento de inventário (RFID – Identifi cação por 
Rádio-Frequência), balcões com infravermelho para controle 
de tráfego no interior das lojas, sistemas de rastreamento via 
celular e Wi-Fi, sinalização digital, um quiosque ou até mesmo 
um dispositivo móvel que o cliente esteja usando.

Os principais elementos de uso da IoT incluem a cadeia de 
suprimentos, o consumidor sempre conectado e as aplicações 
em lojas inteligentes. A seguir, confi ra exemplos de cinco áreas 
nas quais os varejistas já estão tirando proveito das vantagens 
da Internet das Coisas:

1 - Manutenção Preditiva – Ela é usada no gerenciamento 
de energia, na prevenção de falhas ou na detecção de outros 
problemas. Em um supermercado, por exemplo, há muitos 
equipamentos em uso constante, entre os quais os sistemas de 
refrigeração dos setores de frios, laticínios e carnes. Naqueles 
que possuem sensores, é possível prever qualquer ocorrência 
que possa afetar o consumo de energia, no intuito de manter 
ou monitorar as variações de temperatura e assim garantir a 
qualidade dos alimentos.

2 – Transporte Inteligente – A efi ciência no transporte 
dos produtos é um dos objetivos de aplicações no varejo, e a 
Internet das Coisas pode ser utilizada com diversos propósitos: 
manutenção, rastreamento e otimização de rotas, por exemplo. 
Muitos varejistas fi zeram uso no passado do GPS, mas com a IoT 
é possível saber a que distância um pallet está de determinada 
loja, com um grau de precisão muito maior.

3 – Armazenamento Sob Demanda - Quando se trata de esto-
cagem, a IoT se conecta a dois conceitos muito atuais: automação 
e robótica, ambos impulsionados pela demanda de compras tanto 
nas lojas físicas quanto de compras online. A Internet das Coisas 
permite monitorar as oportunidades de vendas em tempo real 
e, ao mesmo tempo, fazer o rastreamento das vendas perdidas 
nas lojas. Vale lembrar que o RFID é um item da IoT muito bem 
testado e que pode ser usado para a gestão do inventário. Atual-
mente, um centro de distribuição ou armazém é organizado com 
corredores e prateleiras. No futuro, eles serão espaços abertos, 
nos quais os pallets automáticos serão organizados de acordo 
com a demanda e em tempo real.

Cinco aplicações da Internet 
das Coisas no varejo

A Internet das Coisas (IoT), uma das tecnologias que mais deve impactar a vida das pessoas e das 
empresas nas próximas décadas, nada mais é uma do que uma rede em que objetos passam a estar 
conectados uns aos outros por meio de sensores embutidos capazes de receber e transmitir dados em 
tempo real

4 – Cliente Conectado - Cada vez mais os consumidores, 
sempre conectados, são impactados por onde passam. Os vare-
jistas entendem que os clientes são capazes de pesquisar preços 
e níveis de estoque das lojas em seus dispositivos móveis. Mas 
e se fosse possível fazer uma oferta personalizada e com um 
melhor preço ou oferecer serviços com base na geolocalização? 
E se fosse possível oferecer serviços exclusivos aos clientes mais 
leais e que geram mais valor para o negócio? Antes, a regra era 
oferecer promoções a todos os clientes, na esperança de que 
alguns deles pudessem ter interesse. Com a Internet das Coisas, 
é possível entender todo esse contexto e saber quando o o cliente 
precisa de ajuda ou de algum incentivo para realizar a compra, 
agindo de forma proativa.

5 – Loja Inteligente - Em um shopping center, o tráfego de 
pessoas pode ser analisado entre vários lojistas, sendo possível 
entender toda a jornada de compras. Antigamente, era necessário 
realizar pesquisas para saber se os varejistas estavam atendendo 
às necessidades dos clientes, e só então eram aplicados os pro-
gramas de treinamento. Agora, pode-se usar o monitoramento 
de tráfego para saber se os clientes estão frequentando a área 
onde está determinado produto. Com isso, basta direcionar um 
atendente para aquele local ou analisar essa informação poste-
riormente e verifi car a necessidade de algum ajuste no layout da 
loja, para atrair clientes mais rentáveis. Fazendo isso, é possível 
personalizar a experiência de compra, abrindo oportunidades para 
implementar ações de marketing digital ou a oferta de anúncios 
nos dispositivos móveis.

Com o rápido crescimento das compras online, os varejistas 
estão muito interessados em trazer a experiência do cliente para 
dentro de suas lojas físicas. A razão disso é que eles querem ter 
acesso aos mesmos tipos de dados e análises já usados no vare-
jo digital, com o objetivo de criar novas experiências e coletar 
novas informações que os ajudem a prever quando os clientes 
irão comprar novamente.

O diferencial com o uso da Internet das Coisas vem da capa-
cidade do varejista em detectar, entender e trabalhar em cima 
dos dados e das análises. Para isso, será necessário investir em 
aplicativos que melhor atendam às demandas dos clientes e que, 
no fi m das contas, gerem valor para o negócio.

(*) É presidente do SAS Brasil.

"A visão do Governo sobre a 
economia: se se move, tribu-
te. Se continua se movendo, 
regule. Se parar de se mover, 
subsidie". Uma das citações 
que eu mais gosto do Ronald 
Reagan, ex-presidente ame-
ricano, diz muito do nosso 
Estado hoje.

O Brasil acaba de cair mais 
duas posições no ranking 
mundial de prosperidade pelo 
seu ambiente desfavorável 
de fazer negócio, graças à 
regulamentação e às regras 
desnecessárias impostas, o 
que impedem o desenvolvimento de todos. Isso me fez refl etir: 
como é possível termos chegado nesse nível de degradação 
estando localizados em uma das partes mais ricas do mundo e 
com uma população tão adaptável, criativa e inovadora como 
a nossa?

Fui buscar então, a origem do motivo e cheguei à Revolução 
Industrial. O que ocorreu foi que com o surgimento de novas 
máquinas e automação da produção, nasceram empresas com 
maior produtividade, derrubando os preços de forma nunca 
vista antes. Tal efi ciência gerou preocupação nas grandes cor-
porações que, para se protegerem, tiveram a ideia de comprar 
essas novas empresas e impedir a competição, mantendo suas 
altas margens. Infelizmente para eles, sempre que mantinham 
margens elevadas, atraiam novos competidores, com máquinas 
mais modernas e preços mais baixos, inviabilizando a estratégia 
de comprar todos os concorrentes.

A outra ideia para evitar perdas de mercado foi a criação de 
cartéis, em que os fornecedores se juntavam para combinar um 
volume de venda e preços dos produtos, garantindo uma boa 
margem para todos. Esse modelo também se mostrou inefi cien-
te, uma vez que sempre um dos participantes do acordo, por 
interesse próprio, vendia de forma "escondida" seus produtos 
a preços menores para alguns clientes. Obviamente, não con-
seguiam conter a informação e todos fi cavam sabendo.

O resultado disso era uma rivalidade ainda maior e uma con-
corrência ainda mais acentuada do que antes da formação do 
grupo. Pior, o problema persistia. Sem opção sua última cartada 
foi apelar para o Governo, alegando que os novos concorrentes 
estariam baratos, pois os produtos eram piores e portanto, pre-

judiciais à população. Assim, 
em nome de uma proteção e 
garantia de melhores produtos 
a saída era regulamentação 
para os setores.

Essas acabavam gerando re-
gras impeditivas para players 
menores surgirem e menos 
interessante para os players 
maiores, criando uma reserva 
de mercado, mantendo o pre-
ço elevado e desestimulando 
a geração de novos empregos. 
Não é exatamente isso o que 
vivemos até hoje? De certo 
modo, sim. Quando o Estado 

exige mais de 10 alvarás, e uma infraestrutura robusta para 
qualquer pequena indústria se estabelecer, ou regras e taxas 
para impedir inovações como a Netfl ix, por exemplo, está dan-
do continuidade a esse formato que surgiu no passado. Mas, 
felizmente (e fi nalmente!), as tecnologias estão surgindo para 
quebrar essa lógica. A principal delas é o blockchain

O blockchain é uma tecnologia que visa a descentralização 
como estrutura para melhora na segurança. Simplifi cando, 
ele é uma cadeia de blocos, e cada bloco tem três partes: um 
código único (Hash), o Hash do bloco anterior e a informação 
desejada. Qualquer mudança no bloco muda seu Hash e toda 
informação é pública e mantida por todos, de modo a criar 
consenso e confi ança na comunicação direta entre duas partes 
(Peer 2 Peer), ou seja, sem o intermédio de terceiros e sem a 
intervenção do Estado.

A previsão é que nos próximos anos várias iniciativas (empre-
sas) ou comunidades vão surgir usando o blockchain. Imagine 
que venha uma lei proibindo os aplicativos de carona, mas que 
uma solução baseada em blockchain surja. Como é descentrali-
zada, não tem como o Estado coagir essa estrutura. Motoristas 
e passageiros interessados vão se cadastrar na plataforma e 
pagar diretamente uns para os outros. Mesmo que alguém tente 
regular isso ou punir a iniciativa, não irá conseguir.

Sendo a favor ou achando que essa nova estrutura será uma 
ameaça, a evolução dessa nova tecnologia é inevitável. Cabe 
a nós aprendermos como funciona para sairmos na frente e 
aproveitar as melhores oportunidades. 

(Fonte: Mateus Azevedo é Sócio da BlueLab)

O futuro dos brasileiros é o blockchain
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta, é o quarto dia da lunação. Lua em Aquário leva a fazer mudanças e a necessidade de liberdade. Até o início 

da tarde será possível ter ideias inovadoras. Às 14h28 começa o Verão no hemisfério sul com o ingresso do Sol no signo 

de Capricórnio. O astral deve ficar mais sério e poderemos sentir limitações e cobranças. O senso de responsabilidade 

vai ficar mais apurado. A tarde pode ser um pouco tensa por conta do aspecto difícil entre a Lua e Marte, que pode nos 

deixar irritados e impacientes. No início da noite o Sol faz conjunção com Saturno que pode trazer algumas limitações. 

Um bom descanso será bem-vindo. 
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O Sol em Capricórnio a tarde faz 
aumentar a disposição para acertar. 
Agora é hora de fazer contatos e 
sair em busca de novas pessoas. A 
tarde pode ser um pouco tensa por 
conta do aspecto difícil entre a Lua 
e Marte, que pode deixar irritado e 
impaciente.78/478 – Vermelho.

O dia tem muita energia mental 
disponível, mas certa tensão de 
manhã cedo pode mudar os rumos. 
Acordos serão facilitados devido ao 
bom relacionamento social que irão 
infl uir no setor profi ssional. O lado 
fi nanceiro terá boas oportunidades 
ao mudar algo que não o satisfaz. 
79/379 – Verde.

Os seus planos pessoais podem ter 
uma novidade importante desde a 
entrada da lua nova esta semana. 
A noite estará sujeita a surpresas 
sobre alguma situação nova. Precisa 
considerar o que é mais importante 
no momento e seguir seu rumo com 
determinação e coragem. 87/387 
– Branco.

O dia é bom para dar um novo im-
pulso a novas atividades que estejam 
sendo realizadas, mas evite iniciar 
algo novo. Os relacionamentos serão 
mais livres e compensadores levando 
a maior bem-estar. Dedique a sua 
atenção inteira as pessoas queridas 
à tarde com a Lua em Aquário. 
83/583 – Verde.

Um dia que começa tenso, mas será 
produtivo em muitos setores, só não 
se aconselha começar algo novo. 
Pode sofrer pequenos obstáculos e 
difi culdade de compreensão. Bom 
para viagens e para cuidar da saúde. 
O Sol em Capricórnio dá perseve-
rança e força de vontade.  12/912 
– Amarelo.

Muito pique e disposição com chan-
ce de acertar em suas realizações. 
Seja um pouco mais inspirado nas 
relações pessoais e atraia a atenção 
de alguém que interessa. A imposi-
ção da vontade pode pesar sobre 
os ombros e cobranças e exigências 
podem se tornar deveres e obriga-
ções. 09/209 – Cinza.

A imposição da vontade pode pesar 
sobre os ombros e cobranças e exi-
gências podem se tornar deveres e 
obrigações mais difíceis de serem 
cumpridos. Há a chance de apren-
der algo novo que poderá ser útil 
depois. Analise muito bem tudo, 
antes de assumir algo diferente. 
98/398 – Escuras.

A noite pode se sentir satisfeito 
por ter sido mais atenciosos no 
cumprimento de nossos deveres do 
dia. A vida fi nanceira e a aquisição 
de bens materiais terão intensa 
transformação. Se agir neste seu 
dia favorável, poderá aumentar 
os lucros ainda neste fi nal de ano. 
23/423 – Azul.

Aproveite o Sol em seu signo para 
levar adiante seus planos e sendo 
prático encontrar soluções para 
seus problemas. No início da noite 
o Sol faz conjunção com Saturno 
que pode trazer algumas limitações. 
Faça viagens, cuide da saúde e curta 
a vida social intensamente. 72/372 
– Marrom.

Está chegando à melhor hora para 
agir, retomar antigos projetos ou 
dar início a algo novo. A agilidade 
manual pode ser difi cultada por 
reações nervosas e agitação. Precisa 
se animar e planejar neste período 
tudo daquilo que irá realizar neste 
novo ano. 73/473 – Branco.

Lua está entrando a tarde em Aquá-
rio dando boa disposição para levar 
adiante alguma situação e encontrar 
solução. Evite brigar por dinheiro 
com pessoa próxima ou com quem 
trabalha. Faça as mudanças até 
fi nal do ano, não deixe nada para 
depois da semana que vem. 76/776 
– Branco.

Uma reforma ou mudança pode ser 
feita e deve ser preparada ainda 
nesta quinta. A Lua nova aumenta 
o desprendimento e revela bom 
poder de adaptação ao ambiente, 
com conforto e bem-estar. Poderá 
resolver situações para melhoria 
de sua vida material. 02/402 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 21 de dezembro de 2017. Dia de São Pedro Canísio, São 
Tomé, São Glicério, São Temístocles, e Dia do Anjo Lieialel, cuja virtude 
é a alegria. Dia dos Artistas Profi ssionais e Dia do Atleta. Hoje 
aniversaria a atriz Jane Fonda que nasceu em 1937 e o ator  Samuel 
L. Jackson que chega aos 68 anos e o ator Jackson Rathbone que 
nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste último dia e grau é valente e franco, com 
uma determinação rara que permite impor-se com um simples olhar, 
passando aos outros uma segurança e uma seriedade impressionantes. 
Porém não há nada mais difícil do que fazê-lo mudar de rumo, princi-
palmente de ideia. Cria, por isso, fama de teimoso desde os primeiros 
anos de vida. Não que seja mais voluntarioso que as demais crianças, 
mas porque exige desde muito cedo ser tratado com respeito. No lado 
negativo, pode ser maldoso, explosivo e homicida.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. 
Voar entre as nuvens, alegria, boas notícias e acon-
tecimentos inesperados. Números da sorte: 11, 22, 
36, 47, 58 e 97.

Simpatias que funcionam
Para reaquecer seu casamento: Numa noite de 
Lua Nova, após às nove horas, pegue meio copo de 
vinho branco, coloque dentro uma pimenta vermelha 
com seus nomes riscados na casca, acrescente duas 
colheres de mel, cubra com um lenço vermelho e deixe 
ao relento. No dia seguinte, despache o conteúdo do 
copo em água corrente e coloque o lenço dentro do 
travesseiro de seu marido.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CARECAV

TEAMNOITE
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Letra-
símbolo
do real
(Fin.)

Diz-se do
futuro 

sem pro-
blemas

Observar
como o 

bisbilho-
teiro

Onomato-
peia de

explosão

Formato
do rodo

do crupiê

(?)
salarial,
tema de
dissídios

Problema
muscular
comum 

em atletas

Forma 
de escape
da água

no gêiser 
João

Nogueira,
sambista
carioca

Criação de
Spielberg

(Cin.)

Foi criada
com o fim
da Rússia

(sigla)

Divisão de
partidas
de tênis 

Artista cir-
cense que
manipula
objetos

Matéria-
prima da
indústria
ervateira

Edgar
Degas,
pintor

francês

Replicar de maneira
agressiva (gír.)

Sensação realçada
pelo uso do tempero

Derivar
(de algo)

Estimativa
(abrev.)

"Instrumento" de
trabalho do ator

Acordo que dá direito
aos serviços de

hospitais particulares
Acessório do automó-
vel, situa-
do entre

os bancos
da frente

O time
que nunca

perdeu
No caso de

Proposição
matemática
Time, em

inglês

O coleste-
rol HDL

Irmã 
do pai

Sem
préstimo
Folhagem
da planta

Fruto de
compotas
Cavalaria
(abrev.)

Medida
agrária
Admite;

reconhece
Período

de uso do
"smoking"
Preceito

Quase, em
espanhol
Alcatrão,
em inglês

Fascinante
Superior
de ordem
religiosa

3/cei — set — tar. 4/casi — team. 5/cidra. 7/teorema. 10/contratura. 15/dar uma invertida.
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Na Virada
No estilo tradicional: um palco, um 

microfone e ainda com o adicional de 
relembrarem, com muito humor, fatos 
relevantes de 2017. O Festival de humor 
que irá reunir em uma única apresentação 
11 stand-up Comedians. “O projeto veio 
para conquistar o público que está sem 
opção de lazer no período próximo ao 
Natal e o Réveillon, uma vez que nesta 
época não há muitas opções de entreteni-
mento. Em Curitiba, já na sua 4ª. edição, 
foi sucesso absoluto e acreditamos que 
não será diferente na capital paulista”, 
afi rma o curador do festival, Marco Zen-
ni. Nesta 3ª edição, o “Rindo na Virada” 
contará com elenco Vitor Sarro, André 
Santi, Patrick Maia, Marco Zenni, Dinho 
Machado, Fábio Gueré, Victor Camejo, 
Bruno Motta, Guto Andrade, Luiz França, 
e Rodrigo Fernandes.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900. Sábado (23) às 
21h. Ingresso: R$ 70 e R$ 35 (meia). 

Passeio diferente
A vida das abelhas é o foco na parte cultural do passeio, as 

explicações são de fácil visualização e os visitantes conhecerão: 
LaBEErinto (onde encontrarão a Rainha das Abelhas), Trilhas 
Ecológicas às minas de água, Museu Apícola, Colméia Gigante, 
Abelha Gigante, Painéis, Observatório (enxame através de parede 
de vidro) e Apiário. Ainda não oferece rampas de acesso para 
cadeirantes e carrinhos de bebê.

Estrada da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, tel. 4703-6460. De terça a sábado das 8h30 
às 17h. Ingresso: R$ 25.

“O Homem Que Queria Ser Livro”.

O título da peça “O Homem Que Queria Ser Livro” foi 
criado por Darson Ribeiro diante de um misto de histó-
ria pessoal da infância e o atual momento em que vive, 
sempre tendo o teatro como meio de vivência. É quase 
um trocadilho entre “li-vro” e “li-vre”. É o teatro indo 
em busca do que a maioria esquece ou não sabe, que é 
a retomada da criança interior, no sentido humanista da 
ação. O espetáculo com estreia no próximo dia 5, conta 
com participação especial de Ney Matogrosso na gravação 
da canção ‘Coração de Luto’ de Teixeirinha.

Serviço: Livraria da Vila, Al. Lorena, 1731, Jardim Paulista, tel. 3062-1063. 
Sextas e sábados às 20h. Ingresso: R$ 60. Até 03/03. 

Na peça “O Porteiro” o destaque é o humor nordestino.

Considerada como 
uma das melhores 
comédias do ano 
pela crítica e público 
no Rio de Janeiro, 
“O Porteiro”, novo 
monólogo de 
Alexandre Lino estreia 
no próximo dia 6

Com direção de Pau-
lo Fontenelle, que 
também assina o tex-

to, montagem presta uma 
grande homenagem a todos 
os porteiros brasileiros ao 
contar histórias reais desses 
profissionais. Com muito 
humor nordestino, texto foi 
montado a partir de histórias 
coletadas em entrevistas a 
vários porteiros nordestinos 
que deixaram sua cidade 
natal em busca da realiza-
ção de seus sonhos no Rio 
de Janeiro ou São Paulo. 
Personagem “Porteiro” não 
é novidade para Lino, pois 
como migrante nordestino 
considera que esta é uma 
das possibilidades reais 

Inspirado na música de Beethoven, 

monólogo de Daniel Kronenberg fala das 

inquietações do artista.

Monólogo
Dia 10 de janeiro reestreia a peça “O 

Compositor Delirante”, solo escrito e 
interpretado por Daniel Kronenberg. 
O monólogo coloca em foco o artista 
com seus questionamentos. Numa 
tentativa enlouquecida de organizar 
sua trajetória, a personagem Beethoven 
trava discussões políticas, fi losófi cas e 
de ordem artística com Mozart, Haydn, 
Goethe e com o próprio pai, além de 
outras pessoas imaginárias. A surdez, a 
loucura e a necessidade de quebra de pa-
radigmas são as tônicas do espetáculo, 
costurado pela música do compositor, 
que permeia toda a encenação, dando 
cadência e ritmo às argumentações da 
personagem. 

Serviço: Espaço Parlapatões, Pça Franklin Roosevelt 
158. Quartas e quintas às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 
(meia). Até 15/02.

“O Porteiro”
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para aqueles que buscam 
uma chance na “cidade dos 
sonhos”. Mas se na vida real 
ele nunca exerceu esse ofício 
nas artes está se tornando um 
especialista. Segundo Lino, é 
uma relação de afeto com essas 

pessoas, tão necessárias nas 
nossas vidas, que o faz nunca 
percebê-los da mesma forma 
quando vai interpretá-los. No 
entanto, se o ciclo de monólo-
gos será concluído no próximo 
ano com um texto estrangeiro, 

que ator prefere não revelar, a 
saga de os porteiros nos palcos 
se despede com essa comédia.

Serviço: Teatro Jardim Sul, Av. Giovanni 
Gronchi, 5819, tel. 2122-4087. Sábados às 
21h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e 
R$ 30 (meia).

Drama
Eliana Souza

Pensamentos obsessivos
Ficar remoendo um problema cansa mais do que um dia inteiro 
de trabalho físico, pois pensar gasta energia, e todos nós sabe-
mos disso. 
Quem não tem domínio sobre seus pensamentos, torna-se escravo 
da mente e acaba gastando a energia, que poderia ser convertida 
em atitudes concretas, além de alimentar ainda mais os confl itos. 
Não basta estar atento ao volume de pensamentos, é preciso 
prestar atenção à qualidade deles. Pensamentos positivos, éticos 
e elevados podem recarregar as energias, enquanto o pessimismo 
consome energia e atrai mais negatividade para nossas vidas.
Gotas de Paz.
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Uma unanimidade 

entre os brasileiros diz 

respeito a difi culdade de 

empreender no país

Além da grande burocra-
cia encontrada pelos 
empresários, a falta de 

preparo da grande maioria 
deles acaba trazendo grandes 
problemas para as empresas, 
principalmente no que se 
refere a gestão financeira. 
Pequenos erros neste setor são 
capazes de destruir qualquer 
sonho e acabar, até mesmo, 
com negócios consolidados. 
Eles acabam minando empre-
sas, difi cultando o crescimento 
e, até mesmo, levando elas 
para a inadimplência e para 
a falência. 

O erro começa pela ausência 
de um planejamento de negó-
cios bem feito. Planejamento 
de negócios - seja operacional, 
fi nanceiro ou estratégico - aju-
da uma organização a traçar 
um caminho para a realização 
de seus objetivos. Toda vez 
que uma empresa não realiza 
previsões fi nanceiras, opera-
cionais ou deixa tarefas e de-
cisões para a última hora, está 
potencialmente afetando o 
desempenho. O planejamento 
é parte fundamental na tomada 
de decisão da gestão.

Além disso, as empresas 
brasileiras têm por hábito 
negligenciar a importância de 
uma contabilidade bem organi-
zada e conectada com o resto 
da companhia. Isso resulta nor-
malmente em demonstrativos 
fi nanceiros que não refl etem a 
realidade, ocasionando furos 
de caixas e inventário, além de 
abrir margem para fraudes e 
sonegações. Esses erros fazem 
com que as empresas traba-
lhem no “achismo”, entrando 
em uma verdadeira furada. 

Projeções e orçamentos 
fi nanceiros não devem basear-
se em “achismo”, mas sim em 
informações sólidas e robustas 
com base na análise de dados 
e benchmarks de mercado. 
Portanto, as premissas devem 
seguir a regra dos ‘3 P’s’: elas 
devem ser possíveis, plausíveis 
e prováveis. As dívidas, tam-
bém, são tratadas de maneira 
equivocada pela grande maio-
ria dos empresários brasileiros. 
Elas nem sempre são ruins. 

Para que uma empresa seja 
operacional ela precisa de 
ativos, sejam eles equipamen-
tos, instalações ou até mesmo 
pessoas trabalhando. Existem 
algumas formas de fi nanciar/
pagar esse ativo. Dívidas, 
quando bem estruturadas, 
podem ser uma ótima fonte 
de fi nanciamento e quando 
falamos em dívida não necessa-
riamente são bancárias, podem 

ser dívidas com seus próprios 
fornecedores. 

Para completar, além de 
todos esses aspectos levanta-
dos, existem quatro dicas bem 
básicas que podem fazer toda 
a diferença para o sucesso de 
uma empresa: 
 1) Cuidado com o Lucro: 

Diversas empresas veem 
seus lucros crescendo 
ano a ano, mas nunca 
conseguem entender 
para onde este dinheiro 
foi, pois, lucro é diferen-
te de caixa. Devemos 
tomar muito cuidado 
ao analisar os dados 
fi nanceiros e contábeis 
para que exista geração 
de caixa e não somente 
lucro contábil.

 2) Pagamento à vista: No-
vamente no assunto dí-
vida, os gestores muitas 
vezes preferem realizar 
pagamentos à vista por 
“não fi car com pendên-
cias” ou até mesmo para 
“evitar a utilização errô-
nea do caixa”, o que se 
mostra claramente um 
erro. Seus fornecedores 
podem dar prazo para o 
pagamento, consequen-
temente gerando dívidas 
para a empresa, o que é 
ótimo, pois deixa mais 
caixa disponível para 
investimento na opera-
ção, fazendo com que a 
empresa cresça.

 3) Governança Corporati-
va: Um erro trivial entre 
as corporações de médio 
porte é considerar que 
Compliance e Gover-
nança Corporativa são 
instrumentos que só 
devem ser utilizados 
por grandes empresas 
do mercado e que irão 
“engessar” a gestão, 
não aplicando medidas 
simples de controles 
para evitar desvios in-
ternos, erros humanos e 
principalmente criando 
processos para que a 
empresa seja menos 
dependente de pessoas 
e passe a ser dependente 
dos processos.

 4) Crescer é bom, mas cres-
ça com saúde: Empre-
sas que crescem muito 
rápido e não possuem 
planejamento, tendem 
a ter problemas. Isso 
acontece por diversos 
motivos, sendo os prin-
cipais: a necessidade de 
caixa cada vez maior e 
investimentos exagera-
dos, que posteriormente 
podem gerar capacidade 
ociosa.

 
(*) - É consultor fi nanceiro

e fundador da Legacy Partners
(www.legacypartners.com.br). 

As empresas 
brasileiras e os erros 

fi nanceiros
Henrique Tarasiuk (*)
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Daniel Toledo (*)

E, para o meu espanto, muitos chegam 
sem qualquer tipo de estrutura ou 
sem saber por onde e como come-

çar. Muitos acham que uma padaria, por 
exemplo, tem demanda em todos os lugares 
e, na prática, não é assim. Não adianta vir 
com espirito aventureiro achando que tudo 
dará certo. Mudar-se para qualquer lugar 
do mundo não signifi ca apenas jogar tudo 
dentro de uma mala, comprar as passagens 
e dizer tchau. 

É necessário que se tenha uma consci-
ência de que há outras pessoas e inúmeros 
fatores envolvidos como visto, moradia e 
trabalho. Se a mudança também envolver a 
criação de um negócio, é preciso levar em 
consideração o auxilio de um profi ssional 
que tenha embasamento jurídico, que lidam 
com isto todos os dias. Esses são habilitados 
a munir essas famílias, ou empreendedores, 
de situações e necessidades reais, sem 
ilusões ou promessas.

Muitos brasileiros veem atraídos com o 
sonho de fi car ricos, andar de jato particu-
lar. Posso afi rmar que isso não existe mais. 
Não desta forma, até porque é preciso tra-
balhar muito para manter um bom padrão 
de vida e alguns costumes se confrontam 
com a cultura brasileira como horários, 
pontualidade, não ter um período deter-
minado para o almoço entre outras coisas 
que, em um primeiro momento até chocam, 
mas depois é possível se habituar a elas.

E esse novo aprendizado faz parte de 
um exercício diário de superação. Entre-
tanto, quem consegue ultrapassar essa 
fase prospera. Mas antes de tudo é preciso 
saber até onde disposto e preparado para 
começar uma nova história. E esse capítulo 
não dá para escrever somente com força 
de vontade e determinação. 

O primeiro ponto é saber exatamente 
como é o lugar para onde se deseja ir, ou 
seja, conhecer a fundo o país. Aconselho 
a fi car ao menos 30 dias para conhecer 
comércio, escolas, moradias, mercados e 
tudo mais que estiver relacionado ao seu 
dia a dia e de sua família. Depois, se achar 
que os seus costumes estão alinhados com 
aquele novo estilo de vida, converse com 
um profi ssional para que ele analise todo o 
quadro e possa apontar qual tipo de visto 
pode ser aplicado e até mesmo qual país 
melhor atende as expectativas.

Empreender e morar nos Estados Unidos: 
você está pronto para este desafi o?

É crescente a quantidade de famílias que se mudam ou que planejam morar nos Estados Unidos. Para 
custar a sobrevivência no novo país, querem montar um negócio de qualquer natureza

É muito comum grupo de empresários se 
reunirem para debater sobre esses temas e 
participar de uma roda destas, inicialmen-
te, pode ocasionar um total desencontro de 
informações, gerando medo e ansiedade. 
Sempre tem alguém com palpite errado 
sobre isto. Então, mais uma dica, não 
comente com ninguém qual o seu status e 
vá até o fi nal nos seus planos e siga o seu 
planejamento. 

Outro erro muito comum: os recém-
chegados sempre vão pela cabeça dos 
outros e seguem certas tendências. Por 
exemplo, brasileiro busca abrir empresa 
de manutenção de piscina ou limpeza. O 
meu conselho é ir atrás de coisas novas, e, 
de fato, empreender usando a criatividade. 
Pense no diferencial e faça algo diferente 
do que todo mundo está fazendo.

Além de todos os fatores já citados, há 
a questão da adaptação, principalmente 
para quem tem fi lhos pequenos. É preciso 
alinhar todas as questões de visto, negócio, 
moradia com o calendário escolar. O ideal 
é vir três meses antes do início do ano 
letivo. Eu sempre mostro a realidade da 
forma como ela é e não de como as pessoas 
acreditam que seja. 

Um tempo atrás, conheci um casal que 
queria se mudar para os Estados Unidos. 
Na época, eles tinham dois fi lhos e a 
esposa estava esperando o terceiro. A fa-
mília possuía um montante de 20 a 30 mil 
dólares. Eu disse na época que com este 
valor, eles poderiam abrir uma empresa 
no Brasil e contratar uma consultoria para 
ajuda-los. Expliquei que, uma família de 
cinco pessoas, é preciso no mínimo uma 
casa de três quartos. Isso signifi ca, em um 
lugar barato, 1.200 dólares, lembrando que 
inicialmente esse valor é multiplicado por 
três por exigência do contrato de locação.

Há a compra de moveis, taxas de ativação 

das prestadoras de serviço. Já estamos 
em quase 8 mil. Se o marido ou esposa 
solicitarem visto de estudante, soma-se 
mais 1.500 da matricula e mais 500 da 
mensalidade. Na primeira semana já foram 
embora 10 mil.

Diante destes números, eu recomendei 
que fi cassem no Brasil para se estrutura 
melhor, porque na pior das hipóteses, 
poderiam contar com o suporte da família. 
Mesmo assim, eles vieram. 

A esposa teve uma complicação na gra-
videz e teve que fi car internada. O bebe 
nasceu e correu tudo bem, mas o hospital 
mandou uma conta de mais de 100 mil, o 
que gerou uma série de outros problemas. 
Ficaram sem dinheiro, não conseguiram 
aplicação de visto e tiveram que ir embo-
ra. A ideia não é desmotivar ou tão pouco 
afi rmar que esse sonho só é possível para 
quem dispõe de grandes quantias. Mas é 
preciso entender que a realidade ameri-
cana mudou. 

Antes, já na faculdade era possível soli-
citar o social security e ter acesso a linhas 
de crédito de até 50 mil dólares. Eu fi co 
muito preocupado quando vejo pessoas 
vindo para os Estados Unidos pensando 
em uma realidade que não existe. Buscar 
o melhor é louvável, mas é preciso tomar 
muito cuidado, não existe um visto que se 
adapte as pessoas e sim o contrário. 

Há muita oferta de emprego, mas para 
quem está devidamente documentado. 
Sair de onde está para lidar com uma in-
segurança ainda maior, não é o caminho. 
Observe, estude, pesquise. Analise se 
migrar é realmente a situação ideal para 
você a sua família.

(*) - É advogado e sócio fundador da Loyalty Miami, 
consultoria que atua há 11 anos no segmento de 

obtenção de vistos e transferências de executivos 
(http://www.loyalty.miami/inicio.html). 

Reprodução

Quem nunca se queixou de 
uma dor de cabeça? De acordo 
com o neurologista do Com-
plexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Tiago Sowmy, 
cerca de 90% das pessoas ain-
da terão, pelo menos uma vez 
na vida, esse problema. Apesar 
de ser algo comum, alguns 
sintomas escondem doenças 
mais graves no organismo.

Para se ter uma ideia, são 
mais de 200 tipos de dor de 
cabeça, que, na maioria das 
vezes, estão atrelados a fatores 
corriqueiros, como estresse e 
noites mal dormidas. O médico 
salienta, no entanto, que den-
tro dessas diferentes causas 
podem estar sérias doenças, 
como acidente vascular cere-
bral (AVC) e lesões tumorais.

“Dores de cabeça com início 
súbito, que se instalam de for-
ma rápida e forte, são alertas 
de gravidade. Esses sinais 
podem ser consequência de 
um sangramento decorrente 
de um aneurisma, simulando 
um AVC. Em alguns casos, 
mesmo tumores podem gerar 
cefaleias atípicas”, explica 
Sowmy.

O sinal vermelho deve 

ser observado também para 
outras características, como 
lembra o neurologista. Entre 
os casos preocupantes estão 
as pessoas acima de 50 anos 
que nunca se queixaram de 
dor de cabeça e começam a 
lidar com o incômodo nesta 
fase da vida. Segundo Sowmy, 
não é um quadro habitual e, 
portanto, merece uma inves-
tigação médica.

Até mesmo quem já convi-
ve com uma cefaleia precisa 
fi car atento para qualquer 
alteração da dor. Caso haja 
um aumento da frequência e 
da intensidade, é necessário 
procurar um especialista para 
diagnóstico preciso, correto 
e rápido.

“Vale lembrar que 90% dos 
pacientes, que passam por 
um pronto socorro com dor 
de cabeça, possuem cefaleia 
primária, provocada por cau-
sas habituais. Uma a cada 100 
pessoas, aproximadamente, 
tem quadro grave. Apesar do 
baixo índice, é importante 
se preocupar e sempre estar 
atento”, fi naliza Sowmy.

Fonte e mais infomarções: 
(www.hpev.com.br).

Cesar Lobão (*)

A população mundial vem 
envelhecendo rapidamente 
em função da queda da taxa 
de fecundidade e do aumento 
da expectativa de vida. Essa 
tendência também tem sido 
observada no Brasil. Segunda 
estimativas do IBGE, divul-
gadas no livro “Brasil: uma 
visão geográfi ca e ambiental 
no início do século XXI”, 
que foi lançado em 2016, a 
população idosa vai triplicar 
no nosso país até 2050, pas-
sando dos 19,6 milhões (10% 
da população brasileira), re-
gistrados em 2010, para 66,5 
milhões de pessoas, em pouco 
mais de três décadas 
(29,3%). 

Estima-se, ainda, 
que em 2030 haja uma 
inversão no cenário 
demográfico e que 
o número absoluto 
e o porcentual de 
brasileiros com mais 
de 60 anos ultrapasse 
o de crianças de 0 
a 14 anos, chegan-
do a 41,5 milhões 
(18% da população) 
versus 39,2 milhões 
(17,6%). Em 76 anos, 
de 1940 a 2016, a ex-
pectativa de vida dos 
brasileiros ao nascer 
aumentou em mais 
de 30 anos e hoje é 
de 75,8 anos – um acréscimo 
de três meses e onze dias em 
relação aos nascidos em 2015. 
Os dados constam da Tábua 
de Mortalidade de 2016, que 
foram divulgados no início de 
dezembro pelo IBGE.

Tendo em vista essas pesqui-
sas, se torna cada vez mais im-
portante estar alerta a respeito 
da vida que se leva no presente 
para ter uma melhor qualidade 
no futuro. E é justamente aí 
que entra a importância de ter 
uma vida ativa como parte de 
um estilo de vida e não só por 
recomendação médica após 
detectar problemas de saúde 
já instalados.

Um grande número de pes-
soas no mundo não é adepto 

Dor de cabeça esconde 
problemas graves

no organismo

Para envelhecer com disposição, saúde
e independência, pratique atividade física

ao estilo de vida saudável e 
sofre com diversos problemas 
físicos e emocionais, além de 
difi culdades de mobilidade. 
Destaco nesse grupo especial-
mente o público da terceira 
idade que, por diversos moti-
vos, não teve a oportunidade 
de se exercitar durante a vida 
e agora deseja ingressar em 
alguma prática para ter uma 
melhor qualidade de vida e 
aumentar sua capacidade de 
autonomia no dia a dia seja por 
conta própria ou até mesmo 
por indicação médica.

A prática esportiva é essen-
cial em qualquer faixa etária, 
porém essa relevância é ainda 
maior na terceira idade. Isso 

porque nessa fase o corpo 
está em pleno processo de 
desgaste, aumentando o 
número de radicais livres no 
organismo e, assim, favore-
cendo o envelhecimento. Não 
existe uma idade específi ca 
para começar a se exercitar e 
melhorar sua fi siologia como 
um todo, basta apenas que 
a pessoa se conscientize de 
que o exercício é um ótimo 
remédio não apenas para o 
desenvolvimento funcional, 
mas, principalmente, é uma 
excelente forma de prevenção 
de inúmeras doenças.

Uma pesquisa feita pela 
Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz) apontou que uma em 
cada três pessoas com mais de 

60 anos enfrenta difi culdades 
para executar funções básicas 
do dia a dia, como sentar e 
levantar do vaso sanitário, su-
bir os degraus de uma escada 
ou erguer uma caixa. Dentro 
desse grupo, 80% depende 
da ajuda de familiares para 
realizar essas e outras ativida-
des do cotidiano. Por que não 
buscar uma atividade física 
que seja prazerosa e que ajude 
a melhorar essa situação?

É muito importante res-
saltar que ser idoso não é 
sinônimo de estar doente. 
Essa é apenas mais uma 
das fases de vida, portanto, 
tendo liberação médica e 
acompanhamento periódico 

da saúde, a pessoa está apta 
a praticar qualquer atividade 
física com orientação e su-
pervisão. Basta procurar um 
profi ssional qualifi cado e uma 
academia com equipamentos 
de qualidade e começar o 
quanto antes a praticar mo-
dalidades esportivas como 
natação, musculação, corrida, 
caminhada e Pilates, entre 
outras.

E foi pensando especial-
mente neste nicho da po-
pulação e também em um 
público com patologias e cer-
tos tipos de limitações que 
a Life Fitness, líder global 
em equipamento de fitness, 
adquiriu em 2015 a SCIFIT, 
fornecedora líder de equi-

pamentos cuja biomecânica 
foi adaptada às necessidades 
dos idosos e de pacientes em 
reabilitação. 

Com produtos inovadores, 
ela oferece uma gama comple-
ta de máquinas ajustáveis para 
membros superiores, inferio-
res ou movimento total do cor-
po, com níveis de resistência 
iniciais baixos, manuseio prá-
tico, fácil acesso a cadeiras de 
rodas e proteção integrada de 
carga para exercícios cardio-
vasculares. Seu uso trabalha 
musculaturas estabilizadoras, 
fortalecimento, evita quedas e 
facilita atividades cotidianas 
de seus usuários como cami-
nhar e subir escadas.

A prática de mus-
culação nesses equi-
pamentos, por exem-
plo, permite ter um 
maior controle das 
variáveis de sobre-
carga tensional e 
também metabólica, 
gerando benefícios 
como calcificação 
óssea, melhora da 
condição cardiovas-
cular, ganho de massa 
muscular, redução de 
percentual de gordu-
ra quando associada 
a uma alimentação 
balanceada e também 
a produção de inúme-
ros hormônios bené-
fi cos para melhorar a 

qualidade de vida. 
Além dos visíveis benefícios 

estéticos, ela também diminui 
as chances de desenvolver 
males decorrentes do seden-
tarismo e reduz sintomas de 
doenças crônicas como ar-
trose, diabetes, osteoporose 
e obesidade.

Por essas e outras razões, 
a prática de um programa 
regular de fortalecimento, alia-
da aos exercícios aeróbios, é 
indicada para todas as idades, 
especialmente os idosos.

(*) - Profi ssional de Educação Física, 
especializado em treinamento 

funcional, e Master Trainer da Life 
Fitness Brasil, é personal trainer 

nas principais academias, como Cia 
Athletica, Reebok e BodyTech. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Um dos maiores 

desafi os profi ssionais é 

empreender. A carreira 

do ex-funcionário e 

novo empreendedor 

vira de ponta-cabeça, 

há consequências para 

seu bem-estar físico e 

mental, e a pressão é 

grande. Na empolgação 

de uma ideia inovadora 

e de perspectivas de 

expansão, muitas 

startups acabam 

cometendo erros em seu 

ciclo de crescimento, 

minando seu potencial

Uma vez que o profi s-
sional esteja seguro de 
sua decisão de empre-

ender, tenha feito contatos, 
perguntado para as pessoas 
sobre seu projeto, desenvol-
vido sua ideia, obtido capital 
e defi nido objetivos, é hora de 
trabalhar ainda mais duro. A 
partir desse momento, o ciclo 
a ser seguido é o mesmo para 
todos, independentemente 
da área de negócios. E é jus-
tamente nesse ciclo que estão 
inseridos os principais erros 
dos novos empreendedores.
 • Primeiro erro: Deixar 

o plano de negócios 
incompleto - Qualquer 
empreendimento precisa 
preencher o Canvas, fer-
ramenta essencial para 
planejar e visualizar os 
negócios. Esse é o pri-
meiro passo para traçar as 
metas e estruturar a nova 
empresa. Mas apesar de 
ser uma etapa conhecida 
pelos novos empreende-
dores, muitos não preen-
chem todo o questionário 
do plano de negócios, 
deixando-o incompleto e 
mais vulnerável a erros. 

  É preciso ter todas as 
respostas, validar o mo-
delo de negócios com os 
contatos e, se necessário, 
refazer o planejamento 
até que tudo esteja justi-
fi cado e que o diferencial 
da empresa esteja em 
evidência. Com um plano 
bem feito, o empreen-
dedor não corre o risco 
de passar vexame ao 
apresentar sua proposta 
a possíveis investidores, e 
estará melhor preparado 
para as etapas seguintes.

 • Segundo erro: Negli-
genciar as vendas - É 
fundamental para os 
novos empreendedores 
entender que sem ven-
das, não existe empresa. 
Frequentemente, empre-
endedores são criativos e 
desenvolvem produtos e 
serviços inovadores, mas 
hesitam quando precisam 
atuar como vendedores. 
A verdade é que para se 
tornar um empreendedor 
de sucesso, é preciso 
aprender a vender, pelo 
menos no início da em-
presa. Não há ninguém 
melhor no mundo do que 
o criador do projeto para 
convencer clientes de que 
seu produto ou serviço é 
de qualidade e que pode 
ajudá-los em suas neces-
sidades. 

  O ciclo comercial não 
pode parar, é preciso 
sempre manter a pros-
pecção e venda em ati-
vidade, construindo um 
funil de vendas efi ciente, 
que cubra todos os pro-
cessos. Portanto, em um 
primeiro momento, o 

empreendedor deve fi car 
à frente da área comercial 
até atingir um volume de 
vendas razoável. Esse 
período pode variar de 
acordo com a vertical. 
Uma vez que essa etapa 
tenha sido atingida, o 
empreendedor pode se 
concentrar mais no de-
senvolvimento e melhoria 
do produto, mas deve ga-
rantir uma transição para 
esse controle de vendas, 
tomando cuidado para 
treinar e desenvolver os 
profi ssionais que assumi-
rão o comercial.

 • Terceiro erro: Não saber 
recrutar pessoas - Um 
outro erro comum é não 
dar a devida atenção ao 
recrutamento de novos 
colaboradores. Muitas 
vezes, o empreendedor 
chama um amigo ou co-
nhecido para ajudar na 
startup, sem considerar 
a competência do profi s-
sional, gastando o mínimo 
tempo possível nesse pro-
cesso. Isso também pode 
acontecer em situações 
de novas parcerias ou 
contratação de fornece-
dores. O empreendedor 
sempre irá precisar de 
ajuda e é importante que 
ele saiba reconhecer se os 
profi ssionais ou parceiros 
que irão ajudá-lo real-
mente se encaixam nas 
necessidades do negócio. 

  Se o dono da startup não 
entende muito de gestão 
fi nanceira, por exemplo, 
ele precisará trazer para 
a empresa alguém com, 
no mínimo, competências 
melhores do que a dele. 
Não adianta querer pu-
lar etapas e entrevistar 
somente uma pessoa in-
dicada, um bom recruta-
mento é um processo que 
requer tempo e esforço 
para entrevistar diversos 
candidatos até a seleção 
do colaborador ideal.

 • Quarto erro: Ignorar a 
gestão financeira - A 
educação financeira é 
fundamental para todo 
empreendedor. Segundo 
pesquisa da Fundação 
Getúlio Vargas e do Se-
brae, um terço das novas 
empresas brasileiras aca-
ba fechando em dois anos, 
devido, principalmente, a 
problemas na gestão do 
negócio. Entender sobre 
fl uxo de caixa, capital de 
giro e planejamento estão 
entre os elementos bási-
cos da gestão fi nanceira. 

  Se o empreendedor não 
possui conhecimentos na 
área, é imprescindível ter 
um especialista para vali-
dar seu plano de negócios 
e realizar uma projeção 
realista. Caso contrário, 
em pouco tempo, ele 
acaba contraindo dívidas, 
pegando empréstimos 
com juros que não con-
seguirá pagar, levando a 
empresa à falência.

É a partir dos erros que 
o ser humano aprende, e é 
impossível empreender sem 
errar. A diferença entre uma 
empresa de sucesso e uma 
que afunda é se preparar 
tanto psicologicamente como 
com conhecimentos práticos 
de negócio, sem querer pular 
etapas para crescer. Assim, os 
erros cometidos serão peque-
nos e será possível revertê-los 
em conquistas.

(*) - É CEO do Grupo Gaia Hyper
e idealizador do movimento

Startup Village.

Quatro erros
comuns de novos 
empreendedores

Fernando Godoy (*)
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENAN TEOFELO LEANDRO, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
cargas, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1987), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Ricardo Leandro e de Maria das Graças Teofelo Leandro. 
A pretendente: THAIS DA SILVA PONTES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1997), residente e domiciliada em Itaquaque-
cetuba, SP, fi lha de Auricelio Gonsalves Pontes e de Paula Renata Ferreira da Silva.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ÉDLES DE CAMARGO LOPES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson de Oliveira Lopes e de Sheila de Ca-
margo Lopes. A pretendente: JAQUELINE BARBOSA DE CAMPOS, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Caio Aparecido de Cam-
pos e de Maria Aparecida Barbosa Oliveira.

O pretendente: LEANDRO RUFINO GOMES DA SILVA, profi ssão: assistente con-
tabil, estado civil: solteiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 16/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no da Silva e 
de Edilma da Silva Gomes. A pretendente: MAYARA ARAUJO SOUZA, profi ssão: 
auxiliar contabil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eguinaldo 
Araújo da Costa e de Maria Lucielda de Souza.

O pretendente: REISNATIM DE MORAES CRISPIM, profi ssão: auxiliar torno me-
cânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
05/01/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio dos 
Reis Crispim e de Benedita Alexandre de Moraes Crispim. A pretendente: ELAINE 
DE CASTRO PAZ, profi ssão: agente de recrutamento e seleç, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 17/07/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Bernardino da Paz e de Vera Lúcia de 
Castro Paz.

O pretendente: IGOR YUDI YAEGASHI JUNQUEIRA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Kona,, data-nascimento: 28/12/1993, residente e domiciliado 
em Suzano, SP, fi lho de Carlos José Carvalho Junqueira e de Silvia Akiko Yaegashi 
Junqueira. A pretendente: ALEXANDRA SUEMY KUWABATA OLIVEIRA, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Jimokuji, data-nascimento: 16/06/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Andrade de 
Oliveira e de Monica Mayumi Kuwabata Oliveira.

O pretendente: DANIEL NOVAES DE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA, profi s-
são: cabeleireiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/06/1990, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Raimundo Fernandes 
da Silva e de Maria Darque Novaes de Oliveira. A pretendente: JESSICA ARARUNA 
PIMENTA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 15/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Cinoelzo Pimenta e de Elvira Ferreira Araruna Pimenta.

O pretendente: FERNANDO SIMPLICIO COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Adalberto Costa e de Elisabete Sim-
plicio da Silva. A pretendente: LAYS OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1993, resi-
dente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de José Claudinê dos Santos e de Elizabeth 
Oliveira dos Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: FELIPE FARELLI DE CASTRO, solteiro, bancário, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 13/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
José Ricardo Migliaccio de Castro e de Rita de Cassia Farelli de Castro. A pretendente: 
AMANDA VANECHA CECARELLO VENCIGUERRA, solteira, administradora, natural 
de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 27/06/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Ronaldo Venciguerra e de Andréa Vanecha Cecarello Venciguerra.

O pretendente: ANSELMO DE LIMA FERNANDES, divorciado, segurança, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 30/07/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Abel de Lima Fernandes e de Lucilia Moraes Fernandes. A pretendente: ROSE-
LI DE ALMEIDA, solteira, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, nascida em 
07/04/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adolfo de Almeida e 
de Maria Francisquinha de Almeida.

O pretendente: THIAGO VIEIRA PULUCENO, solteiro, gerente de software, natural de 
Florianópolis - SC, nascido em 23/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Jorge Luiz de Oliveira Puluceno e de Maria de Fatima Vieira Puluceno. A preten-
dente: TERESA ANN BLAHNIK, solteira, gerente de marketing, natural de Milwaukee, 
EUA, nascida em 29/09/1982, residente e domiciliada em Chicago, EUA, fi lha de Warren 
Anthony Blahnik e de Linda Marie Wheeler.

O pretendente: RICARDO RISSO, solteiro, analista de redes, natural de São Bernardo 
do Campo - SP, nascido em 25/01/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Mauricio Roberto Risso e de Regina Aparecida Risso. A pretendente: FLÁVIA 
OLIVEIRA MESSIAS DE SOUZA, solteira, pedagoga, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 31/07/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amadeu Messias 
de Souza e de Ester Oliveira dos Santos de Souza.

O pretendente: FERNANDO AMARAL DE SOUSA FILIPE, solteiro, administrador, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 08/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de João José de Sousa Filipe e de Neuza Amaral de Sousa Filipe. A pretendente: 
PAULA GOMES DA SILVA VAZ, solteira, protese dentária técnico, natural de Sorocaba 
- SP, nascida em 06/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz 
Carlos da Silva Vaz e de Maria Aparecida Gomes da Silva Vaz.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO, solteiro, executivo de negócios, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 18/08/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Nelson Silva Ribeiro e de Celia Maria Tenedine Rodrigues Ribeiro. A pretendente: 
LILIAN DE ALMEIDA OLIVIA, divorciada, do lar, natural de São Paulo - SP, nascida em 
16/10/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José de Almeida Oliva 
e de Suely de Almeida Oliva.

O pretendente: ANGELO GIANNI CARNEY, solteiro, bancário, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 06/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ricardo 
José Carney e de Maria Teresa Gianni Carney. A pretendente: RENATA VARES DE OLI-
VEIRA SANTOS, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 25/01/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nilton Cesar dos Santos e de 
Roseli Aparecida Vares de Oliveira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O problema da fome passou a assombar a população mais 

carente do país.

Mas, nos últimos dois 
anos, a desnutrição 
chegou a um nível alar-

mante, com um número recorde 
de crianças mortas pela fome, 
segunda uma investigação do 
jornal “The New York Times”.

O periódico norte-americano 
passou cinco meses na Vene-
zuela e, de acordo com médicos 
de 21 hospitais públicos do 
país, as salas de emergência de 
hospitais de 17 estados estão 
abarrotados de crianças em um 
quadro grave de desnutrição. 

Segundo eles, a situação pode 
ser comparada às emergências 
em campos de refugiados. Os 
especialistas informaram que, 
até 2016, a maioria dos casos de 
desnutrição infantil era relacio-
nada a maus tratos na família. 
Agora, quase a totalidade dos 
casos é gerada pela escassez 
de alimento e da pobreza na 
Venezuela. Nos últimos dois 
anos, triplicou o número de 
crianças vítimas da fome.

“Às vezes, eles morrem de 
desidratação nos meus bra-
ços. Em 2017, o aumento foi 
terrível. As crianças chegam 
com o mesmo peso e tamanho 
de um recém-nascido”, disse 
Milagros Hernández, médica 
de um hospital público da 
cidade de Barquisimeto, no 
norte da Venezuela. Para 
sobreviverem, as famílias de 
baixa renda na Venezuela se 
juntam, em uma espécie de 
gangue, para vasculhar os li-

Fome mata número recorde de 
crianças na Venezuela, diz NYT

Desde 2014, quando a economia da Venezuela começou a entrar em colapso, o problema da fome 
passou a assombar a população mais carente do país

A
N

SA hackeado, além de ter demitido 
a ministra da Saúde e passado a 
monitorar a publicação destes 
boletins. “Em alguns hospi-
tais públicos, os diagnósticos 
clínicos de desnutrição foram 
proibidos”, explicou Huníades 
Urbina Medina, presidente da 
Sociedade Venezuelana de 
Pediatria.

Mesmo assim, em entrevis-
ta ao NYT, médicos de nove 
hospitais disseram ter feito 
uma estimativa própria. Em 
um ano, eles contabilizaram 
2,8 mil casos de má-nutrição, 
com 400 mortes infantis. Já um 
relatório recente das Nações 
Unidas e da Organização Pan
-Americana da Saúde estima 
que 1,3 milhão de pessoas 
que costumavam se alimentar 
na Venezuela passaram a ter 
difi culdades desde nos últimos 
três anos. Maduro reconhece 
o agravamento da fome na 
Venezuela, mas culpa os ad-
versários estrangeiros, como 
os Estados Unidos, pela crise 
econômica no país. 

O líder venezuelano também 
está se recusando a aceitar aju-
da internacional para combater 
a desnutrição. A Venezuela pos-
sui uma das maiores reservas 
de petróleo do mundo, mas, 
de acordo com especialistas, 
a má gestão do país contribuiu 
para a crise econômica atual. Já 
o FMI divulgou que a infl ação 
na Venezuela poderá chegar a 
2.300% em 2018 (ANSA).

xos de restaurantes. A disputa 
pelos restos de comida é tão 
intensa que muitos carregam 
na pele algumas cicatrizes de 
briga de faca para conseguir 
levar algo para suas casas.

Os pais, preocupados com a 
vida de seus fi lhos, fi cam sem 
comer e, consequentemente, 
chegam a ter o mesmo peso que 
suas próprias crianças. Além 
disso, diversas mulheres estão 
aparecendo em clínicas de es-
terilização para não ter bebês 
que não possam alimentar. O 
governo venezuelano, coman-
dado pelo presidente Nicolás 
Maduro, tenta esconder as 
estatísticas negativas no setor 
da saúde, impondo medo aos 
profi ssionais que relatarem as 
mortes por desnutrição.

A Venezuela não divulgou, 

por quase dois anos, nenhum 
dado ou boletim que informe 
a taxa de mortalidade infantil 
no país. Porém, um link que 
apareceu em abril no site do 
Ministério da Saúde vene-
zuelano informou que 11.446 
crianças com menos de um 
ano morreram desnutridas em 
2016 na Venezuela, ou seja, um 
aumento de 30% em um ano. 
Um relatório de 2015 do mesmo 
Ministério indicou que, desde 
2012, o índice de mortalidade 
de bebês de até quatro semanas 
subiu de 0,2% a 2%.

Os dados destes documentos 
ganharam repercussão tanto 
nacionalmente quanto inter-
nacionalmente e, após isso, 
foram rapidamente apagados. 
Em resposta, o governo vene-
zuelano explicou que o site foi 

Xiang Xiang, de 6 meses, repousa sobre tronco.

Pela primeira vez desde o fi nal dos anos 
1980, uma bebê panda nascida em cativeiro 
foi apresentada a imprensa e ao público 
em um zoológico de Tóquio na última se-
gunda-feira (18). Xiang Xiang, cujo nome 
signifi ca “fragrância”, acabou de completar 
seis meses e pesa 12,3 quilos. “Ela é feliz, 
graças aos cuidados de sua mãe Shin Shin”, 
comemorou a prefeita de Tóquio, Yuriko 
Koike, que descreveu o fi lhote como “um 
novo tesouro” para a cidade.

Xiang Xiang foi gravada ao vivo por várias 
emissoras de televisão subindo uma árvore 
ou mastigando um bambu. De acordo com 
os organizadores, o animal está pronto para 
receber milhares de turistas. No entanto, 
diante da enorme demanda, o zoológico 
teve de organizar sorteios para os interes-
sados na visita. Ao todo, 250 mil pessoas 
se inscreveram. 

Desde terça-feira (19), para evitar um 
caos, o zoo limita o número de visitantes a 
um máximo de duas mil pessoas por dia. A 
restrição será válida até o fi nal de janeiro 
de 2018. Além disso, a direção do zoológico 
instalará uma câmera de transmissão ao 
vivo para ajudar o público a acompanhar 
a vida do mamífero durante o ano.

Bebê panda faz estreia em zoológico do Japão
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O primeiro panda gigante chegou no 
Japão há 45 anos, de acordo com o zo-
ológico de Ueno. Na época, ele atraiu 7 
milhões e 640 mil visitantes em 1974. A 
fi gura do animal se tornou ícone no país. 
Até mesmo uma extensa campanha de 

marketing, que inclui livros, gadgets e 
produtos alimentícios, foi realizada ao 
longo dos anos. No entanto, a reprodução 
dos pandas em cativeiro é complexa. No 
mundo inteiro, há apenas dois mil em 
liberdade (ANSA).
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