
“Sabeis isto, meus ama-

dos irmãos, mas todo o 

homem seja pronto para 

ouvir, tardio para falar, 

tardio para se irar. Por-

que a ira do homem não 

opera a justiça de Deus”. 

(Carta de São Tiago, capí-

tulo 1, versículos 19 e 20).

Há, no Novo Testamento, 
pelos menos três perso-
nagens com o nome de 

Tiago. Um deles é Tiago, fi lho 
de Zebedeu e irmão de João, 
que integrava o círculo mais 
próximo de Jesus. Em momen-
tos mais íntimos – como na 
transfi guração – estavam com 
o Mestre: Pedro, Tiago e João. 
Aguerridos, ele e seu irmão 
são denominados “Boanerges”, 
isto é: fi lhos do trovão. A razão 
disso era sua impetuosidade. 

Certa ocasião, os samari-
tanos recusaram a passagem 
de Jesus por seu território. 
Irados, João e seu irmão Tia-
go disseram: “Senhor, quer 
que digamos que desça fogo 
do céu e os consuma, como 
Elias também fez? Voltando-
-se, porém, repreendeu-os e 
disse:  Vós não sabeis de que 
espirito sois...” (Evangelho de 
Lucas, 9: 54-55).

Outro era Tiago, fi lho de 
Alfeu, chamado de “menor”, 
para não confundir com o 
anterior. Integrava o grupo 
dos apóstolos: “Ora, os nomes 
dos doze apóstolos são estes: 
O primeiro, Simão, chamado 
Pedro, e André, seu 

irmão; Tiago, fi lho de Zebe-
deu, e João, seu irmão; Felipe 
e Bartolomeu; Tomé e Mateus, 
o publicano; Tiago, fi lho de 
Alfeu, e Lebeu, apelidado 
Tadeu: Simão, Cananita, e 
Judas Iscariotes, aquele que o 
traiu.” (Evangelho de Mateus, 
10: 2-3).

O terceiro é Tiago, designa-
do como Tiago de Jerusalém, 
citado como irmão de Jesus, 
em dois textos evangélicos: 
Mateus 13, 55 e Marcos 6, 3: 
“Não é este (Jesus) o fi lho do 
carpinteiro? e não se chama 
sua mãe Maria, e seus irmãos 
Tiago, e José, e Simão e Ju-
das?”... “Não é este o carpin-
teiro, fi lho de Maria, e irmão 
de Tiago, e de José, e de Judas 
e de Simão? e não estão aqui 
conosco suas irmãs?...”. 

Sua Carta, composta de ape-
nas cinco capítulos, é recheada 
de preciosos ensinamentos, 

dos quais se destaca o citado 
acima: “todo o homem seja 
pronto para ouvir, tardio para 
falar...”!

Uma das mais sábias e sadias 
atitudes do bom comunicador 
é SABER ESCUTAR! Não 
apenas OUVIR, que é função 
automática de quem tem 
ouvidos. É escutar, sabendo 
que essa palavrinha veio do 
verbo latino “auscultare”, o 
mesmo que designa a ação 
que o médico executa com o 
estetoscópio, para ouvir com 
acuidade, com atenção o que 
se passa lá dentro da pessoa...

Depois de muitos anos mi-
nistrando cursos de Oratória, 
cheguei à conclusão de que eu 
teria sido mais útil à sociedade 
se ministrasse curso de ESCU-
TATÓRIA!

A natureza, por sua vez, vem 
completar e ilustrar essa pre-
ciosa lição com a singeleza da 
anatomia humana: temos UMA 
boca e DOIS ouvidos! Isso não 
terá um profundo signifi cado?

Seria muito bom, prudente 
e oportuno que os novos diri-
gentes de nosso 

glorioso e esperançoso país 
levassem isso em considera-
ção. Afi rmações seguidas de 
retifi cações geram desconforto 
e minam a grande expectativa 
que temos todos nós de um 
novo, vitorioso e venturoso 
Brasil: o Brasil que queremos 
e que merecemos!
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Uma mesma
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Edital de Praça Judicial. 7ª Vara Cível do Fórum de Santana – Comarca de São Paulo/SP. Edital de 1ª 
e 2ª Praça dos direitos hereditários que o executado possui sobre o bem imóvel e para intimação dos 
executados, GERSON GIL (CPF: 135.044.058-21), bem como seu cônjuge, se casado for, espólio 
de NAURLEY GIL, espólio de ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL, além dos demais interessados 
que expedido na Ação de Procedimento Comum (compra e venda), Processo de nº- 0014566-
05.2010.8.26.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível do Fórum de Santana Comarca de São Paulo/SP, 
Requerente EDILDE DA SILVA PEREIRA (CPF: 933.695.228-53). 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. Descrição do Imóvel: dos 
direitos hereditários que o executado possui sobre o Apartamento sob nº 02, no 1º andar do EDIFICIO 
PASARON , situado a Rua Dr. Zuquim, nº 472 , no 8º subdistrito – Santana, desta capital, com a área 
total construída de 69,67m², área útil de 64,57m², área comum de 5,10m², correspondendo -lhe a 
quota ideal de 10,84% no terreno, equivale a 17,34m². Contribuinte 073.056.0060-1. Matrícula 51.815 
do 3° C.R.I da Capital/SP. Ônus: Conf. Consta na R.02 (19/08/1988) o imóvel foi transmitido por 
venda a NAURLEY GIL e seu cônjuge ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL. 2. Avaliação Total: R$ 
323.785,66 (Dezembro/2018 Conf. Cálculo de Atualização da AASP). 3. Visitação - Não há visitação. 
4. Datas Das Praças – 1ª Praça começa em 22/03/2019, às 10h00min, e termina em 25/03/2019, às 
10h00min e; 2ª Praça começa em 25/03/2019, às 10h01min, e termina em 15/04/2019, às 10h00min. 
5. 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)2388-
8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Ficam os executados, GERSON GIL, bem como seu 
cônjuge, se casado for, espólio de NAURLEY GIL, espólio de ODETTE FIRMINIANO DE JESUS GIL, 
além dos demais interessados, Intimados das designações supra, bem como da penhora realizada 
em 30/01/2017, 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, 14 de janeiro de 2019.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocações

Extraordinárias
1-) Assembleia Geral: Pelo presente edital, ficam convocados os senhores sócios fun-
dadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, grande-benfei-
tores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos no quadro
social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos Sociais),
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede social do clube, à Rua
Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 18 de Fevereiro de 2019, às 8:00 (oito)
horas, em primeira convocação com um mínimo de 500 (quinhentos) sócios e, em segun-
da convocação, uma hora depois com qualquer número (art. 38, dos Estatutos Sociais),
permanecendo a Assembleia aberta até às 18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a
seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa da Assembleia Geral através
de registro de candidatos aos cargos de Vice Presidente da Assembleia Geral, 1º e 2º
Secretários que será efetuado em chapas. Esclarecimentos: 1) O registro do nome das
chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo, com antecedência
de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral (art. 9º do Regimento
Interno da Assembleia Geral); 2) Os modelos de fichas de cadastro individual e reque-
rimento de inscrição de chapa, deverão ser retirados na secretaria do clube. 3) A eleição
extraordinária da Assembleia Geral, esta de acordo com o Estatuto Social e Regimento
Interno da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos
os direitos, deveres e prazos deverão ser respeitados. 2-) Conselho de Orientação e
Fiscalização - COF: De conformidade com o Estatuto Social e Regimento Interno do
Conselho de Orientação e Fiscalização da Associação Portuguesa de Desportos, ficam
os senhores membros do COF (efetivos e natos) convocados para a Reunião Extraor-
dinária, a ser realizada no dia 18 de Fevereiro de 2019, na Sala de Reunião do COF,
localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33, Canindé, com inicio às 18:00
horas para a primeira chamada e às 18:30 horas para a segunda chamada com a presen-
ça de no mínimo 7 (sete) integrantes do Conselho de Orientação e Fiscalização, com a
seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa do Conselho de Orientação
e Fiscalização através de registro de candidatos aos cargos de Presidente, Vice Pre-
sidente e 1º Secretário que será efetuado em chapas, para o término do triênio 2017/
2019. Esclarecimentos: 1) Em conformidade ao Estatuto Social e Regimento Interno do
COF, o registro das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
até as 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019. 2) Os modelos de fichas de cadastro
individual e requerimento de inscrição de chapa, deverão ser retirados na secretaria do
clube. 3) A eleição extraordinária do Conselho de Orientação e Fiscalização, esta de
acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Orientação e Fisca-
lização da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos os direitos, deveres
e prazos deverão ser respeitados. 3-) Conselho Deliberativo: De conformidade com o
Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Deliberativo da Associação Portu-
guesa de Desportos, ficam os senhores membros do Conselho (efetivos, vitalícios e
natos) convocados para a Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de Feve-
reiro de 2019, na Salão Nobre, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira, número 33,
Canindé, com inicio às 19:30 horas para a primeira chamada e às 20:00 horas para a
segunda chamada com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) integrantes do Conselho
Deliberativo, com a seguinte: Ordem do Dia: a) Eleição para recompor a mesa do Con-
selho Deliberativo, através de registro de candidatos aos cargos de Presidente, Vice
Presidente e 1º e 2º Secretário que será efetuado em chapas, para o término do triênio
2017/2019. Esclarecimentos: 1) Em conformidade ao Estatuto Social e Regimento In-
terno do Conselho Deliberativo, o registro das chapas deverá ser efetuado na Secretaria
do clube, sob protocolo, até as 18:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2019. 2) Os mo-
delos de fichas de cadastro individual e requerimento de inscrição de chapa, deverão
ser retirados na secretaria do clube. 3) A eleição extraordinária do Conselho Deliberati-
vo, esta de acordo com o Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Delibe-
rativo da Associação Portuguesa de Desportos, sendo que todos os direitos, deveres e
prazos deverão ser respeitados. São Paulo, 14 de janeiro de 2019. Marcelo Mariano
Carvalho - Presidente da Assembleia Geral. Alexandre Azevedo Barros - Presidente da
Diretoria  - Administrador Judicial.                                                        (18, 19 e 22)

34ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0198706-03.2012. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LONADO INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ. 36.163.590/0001-10, na pessoa de seu representante legal, que GRAN 
LESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ajuizou-lhe uma Ação de Procedimento Sumário, 
objetivando seja a mesma julgada procedente declarando inexigível e nula a duplicata nº 2.862, no valor 
de R$ 4.329,60, com a sustação do protesto efetuado perante o 9º Tabelião de Protestos da Capital, bem 
como, a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a 
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1097975-11.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILLIAM FLAVIO 
LÚCIO, CPF 328.200.048-06, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi 
julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de 
R$12.964,44 (atualizado até 25/07/2018). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento 
do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da 
fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 
do CPC, ficando também ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018. 

4ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001176-
51.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO 
ROCCO BRETAS, Brasileiro, RG 460160230, CPF 371.372.418-08, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser 
credora do réu no valor de R$10.746, 69 (fev/2015) a ser devidamente atualizado, oriundos das 
mensalidades do ano de 2010, vendidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes. 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 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de dezembro de 2018. 

Pesquisa realizada pela Sage 
com pequenos e médios em-
presários mostra que 66% 
estão otimistas em relação ao 
rumo dos negócios no primeiro 
semestre de 2019. A parcela de 
cautelosos é de 29%, enquanto 
apenas 3% acreditam em um 
cenário desfavorável. 

A maioria dos empreendedo-
res (56%) também pretende 
realizar investimentos nos 
próximos seis meses. Nesse 
segmento, 22% ainda estão 
avaliando planos neste sentido. 
As áreas que devem receber os 
mesmos são: reforma e moder-
nização dos negócios (47%), 
marketing (42%), capacitação 
de equipe (33%), nova linha 
de produtos (31%), tecnologia 
(30%). 

De acordo com o diretor do 
segmento PME da Sage Brasil, 
Alexandre Wyllie, “o estudo 
mostra que o início de um 
novo governo trouxe esperan-
ça ao empresariado brasileiro, 
sentimento de expectativa de 
crescimento e mais inovação 
para os negócios”. O levanta-
mento também aponta boas 
expectativas para o emprego. 
Quarenta e um por cento dos 
empresários e entrevistados 
consideram ampliar o quadro 
de funcionários esse ano e mais 
da metade, 55%, deve manter o 
número de empregados. O per-
centual dos que devem enxugar 

O varejo paulista começa 
o ano confi ante e preparado 
para a Volta às Aulas de 2019.  
A pesquisa de expectativa de 
vendas, realizada pela Federa-
ção das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado, revela 
que as vendas para o início 
do ano podem crescer em 
média 4,5%. Ainda de acordo 
com os dados da pesquisa, os 
lojistas estão avaliando um 
ticket médio de R$ 100,00 e 
R$ 200,00.

“A projeção para o cres-
cimento da economia este 
ano é positivo. Segundo in-
formações do Banco Central 
há uma previsão de 2,4% de 
aumento. Isso retrata um ce-
nário otimista para os lojistas, 
principalmente neste período 
de volta às aulas, pois é gerado 
um número maior nas ven-
das para este setor”, afi rma 
o presidente da Federação, 
Mauricio Stainoff. As vendas 
de volta às aulas começam a 
aquecer o mercado varejista. 
Deste modo, as informações 
coletadas, com base na análise 

de dados de algumas CDLs de 
São Paulo, mostram um ponta 
pé inicial para o crescimento 
da economia do país.

Em contrapartida, o varejo 
deve atentar-se com o excesso 
de contas no começo do ano, 
como IPVA, IPTU e outras 
despesas, que devem ser le-
vadas em consideração devido 
ao aperto orçamentário. Além 
das compras em lojas físicas, o 
e-commerce pode ser conside-
rado um aliado dos lojistas no 
ato do fechamento da compra, 
pelo fato de estar sempre ao 
alcance dos consumidores, 
ser uma ferramenta de fácil 
acesso, e oferecer comodida-
de nas formas de pagamento, 
como paypal, boleto bancário, 
transferência bancária e car-
tões de crédito e débito. 

Os comerciantes avaliam 
que as melhores estratégias 
a serem adotadas para au-
mentar o número de materiais 
escolares são: promoções 
relâmpagos, crediário e a 
utilização do marketing nas 
redes sociais (AI/FCDLES).

E os principais motivos 
para não ir a um psicó-
logo ou a um psiquiatra, 

por exemplo, são os valores 
e difi culdades de acesso para 
agendar ou conseguir consultas 
com estes especialistas.

Estas foram as principais 
descobertas da pesquisa “Como 
anda a saúde mental dos brasi-
leiros”, realizada pela psicóloga 
e neuropsicóloga Thaís Quaran-
ta, entre os meses de dezembro 
de 2018 e início de janeiro de 
2019. A pesquisa foi feita por 
meio de um formulário online, 
com 941 pessoas, de todas as 
regiões do Brasil. (veja o link 
para a pesquisa completa no 
fi nal do texto). 

Um dado chamou a atenção: 
66% dos entrevistados já rece-
beram um diagnóstico de algum 
transtorno mental. No ranking 
dos cinco principais trans-
tornos estão: ansiedade 77%; 
50% depressão, 42% estresse; 
19% síndrome do pânico e 9% 
transtorno de défi cit de atenção 
e hiperatividade (TDAH).
 • Isolamento é principal 

válvula de escape - A 
pesquisa revelou quais são 
as principais válvulas de 
escape dos brasileiros para 
lidar com a saúde mental. 
E se você pensa que uma 
delas é frequentar um psi-
cólogo, está enganado! No 
ranking das cinco principais 
estratégias para lidar com 

Acesso é o principal entrave 
para cuidar da saúde mental
Você cuida da sua saúde mental como cuida da sua saúde física? A maioria dos brasileiros afi rma que não!

No ranking dos cinco principais transtornos estão: ansiedade 

77%; 50% depressão, 42% estresse; 19% síndrome do pânico e 9% 

transtorno de défi cit de atenção e hiperatividade (TDAH).

que os motivos que impedem as 
pessoas de buscarem ajuda para 
seus problemas emocionais não 
estão ligados aos tabus ou ao 
preconceito em relação à saúde 
mental. O que realmente se 
torna uma barreira é a acesso a 
estes serviços”, comenta Thaís. 

“Há alguns anos era comum 
pensar que ir ao psicólogo ou 
ao psiquiatra era algo reserva-
do apenas para pessoas com 
problemas mentais mais graves. 
Porém, na nossa pesquisa, 
apenas 2% dos entrevistados 
fizeram essa afirmação, en-
quanto que 91% afi rmaram que 
iriam nestes especialistas, caso 
pudessem ou precisassem”, 
ressalta Thaís.

Por fim, outro dado que 
chamou a atenção foi que 
embora 66% da amostra te-
nha recebido um diagnóstico 
de algum transtorno mental, 
apenas 15% faz psicoterapia. 
“Isto comprova que o acesso, 
principalmente à psicoterapia, 
precisa melhorar. O tratamento 
para os transtornos mentais é 
multidisciplinar e nem sempre 
os medicamentos usados de 
forma isolada são sufi cientes 
para melhorar os sintomas e a 
qualidade de vida do paciente. 
As terapias complementares, 
como a psicoterapia, são tão 
importantes quanto o tra-
tamento medicamentoso”, 
fi naliza Thaís (agenciahealth.
com.br). 

as emoções estão: isola-
mento com 59% das respos-
tas; comer além da conta 
com 57%; dormir além do 
normal com 55%; usar a 
internet/redes sociais com 
40%; e assistir maratonas 
de fi lmes e séries com 40%.

 • 7 em cada 10 brasileiros 

estão insatisfeitos com a 

vida - E quando o assunto 
é saúde mental, é essencial 
entender como anda o nível 
de satisfação com a vida. 
A pesquisa revelou que 7 
em cada 10 brasileiros se 
consideram insatisfeitos ou 
infelizes em relação a algum 
aspecto, como fi nanças e 
trabalho.  

Apenas 18% da amostra 
afi rma ser totalmente feliz 
e satisfeita com a vida. No 
ranking dos cinco principais 
motivos para a infelicidade/
insatisfação estão: vida fi nan-
ceira (58%); trabalho (57%); 
aparência (46%); vida amo-
rosa (40%), empatada com a 
saúde mental (40%).  
 • 9 em cada 10 brasileiros 

fariam psicoterapia - 
Segundo a neuropsicóloga 
que coordenou a pesquisa, 
os dados levantados são 
importantes para derrubar 
alguns mitos criados em 
torno dos cuidados com a 
saúde menta.

“As entrevistas revelaram 
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Pequenos e médios 
empreendedores estão otimistas

a folha de pagamento é de 4%. 
Dentre as difi culdades en-

frentadas pelos empreendedo-
res, para 52% dos respondentes 
a carga tributária elevada segue 
como o principal impeditivo 
para o crescimento dos negó-
cios. Para 14%, a falta de mão 
de obra qualifi cada é o grande 
entrave para o desenvolvimen-
to, enquanto 10% afi rmam que 
é a falta de incentivo gover-
namental. Outros empecilhos 
citados foram atender a legis-
lação (8%), cenário político 
desfavorável (5%) e aumento 
da infl ação (4%).

O levantamento foi reali-
zado com representantes de 
empresas de diversos setores 
da economia, como indústria, 
varejo e serviços (Sage).

O início de um novo 

governo trouxe esperança ao 

empresariado brasileiro.

Vendas de voltas às aulas 
podem crescer 4,5%
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