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Parece corriqueiro 

repetir, mas os números 

mostram: a vida do 

empresário no Brasil 

não é fácil. Nos três 

últimos anos, as 

empresas mais fecharam 

do que abriram

De acordo com dados do 
IBGE, em 2016, 648.474 
empresas entraram no 

mercado, enquanto 719.551 
registraram saída no mesmo 
ano. O levantamento, divul-
gado em outubro de 2018, 
também revelou que uma em 
cada quatro empresas não 
sobrevive ao primeiro ano de 
operação. 

Desenvolvido pelo Sebrae, 
o estudo “Causa Mortis”, que 
analisou o fracasso e sucesso 
das empresas durante cinco 
anos, mostra que os motivos 
para fechar as portas estão 
relacionados ao planejamento 
prévio; gestão empresarial 
e comportamento empreen-
dedor. 

Ao abrir a empresa, 46% 
dos entrevistados não sabiam 
a quantidade de clientes que 
teriam e os hábitos de consumo 
desses consumidores. Outro 
dado do levantamento é que 
apenas 26% das empresas 
abertas investem em propa-
ganda e divulgação. Chamo 
atenção para estes dois itens, 
o primeiro relacionado ao pla-
nejamento prévio; o segundo, 
à gestão empresarial.  

Ambos estão relacionados ao 
modus operandi da empresa, o 
que nos dias de hoje, implica 
inerentemente na presença do 
negócio no mundo digital. De 
fato, não sabemos profunda-
mente como isso ocorre e afeta 
os negócios dessas empresas 
recém-nascidas. Mas há alguns 
indícios. 

Uma outra pesquisa do Se-
brae, desta vez realizada com 
pequenos e microempresários 
em Minas Gerais, mostrou que 
70% dos consultados utiliza 
aplicativo de mensagens ins-
tantâneas, o WhatsApp para 
fi ns profi ssionais. Principal-
mente para divulgação de 
produtos e serviços (57%); 
atendimento aos clientes 
(53%); e vendas (42%). O 
Facebook também é a rede 
social mais acessada por eles; 
25% responderam ter um site 
da empresa; e 11% utilizam a 
internet para vender. 

Saber usar estas ferramen-
tas para a vida pessoal, não 
signifi ca utilizá-las de forma 
profissional e à altura das 
exigências dos consumido-
res atuais. Todos nós, ou a 
maioria, temos experiência 

com esses aplicativos e redes 
sociais. O desafi o é usá-los 
profi ssionalmente, o que exige 
tempo, recursos fi nanceiros e 
contratação de especialistas, 
conforme o porte e objetivo da 
sua empresa.  Tudo isso requer 
duas coisas: planejamento e 
estratégia. 

Podemos listar pelo me-
nos três pontos principais 
do marketing digital que 
devem ser analisados pelas 
recém-nascidas empresas e 
acompanhados durante sua 
trajetória: presença digital da 
marca; o relacionamento com 
o cliente; e o e-commerce. 
Claro que isso vai depender da 
razão de ser da sua empresa, 
talvez você não precise de 
algum deles, mas esse tripé 
ajudará a pensar e planejar 
as estratégias de marketing 
do seu negócio.  

Como primeiro passo, meu 
conselho é analisar público-
-alvo, concorrentes, os canais 
de venda e os recursos disponí-
veis para o investimento. Uma 
estratégia de marketing digital 
coerente com os objetivos da 
sua empresa pode ser viável 
até para orçamentos mais en-
xutos. Em média, um anúncio 
no Facebook pode custar de 
R$0,30 ou R$ 0,50 o clique. 
Contratar um profi ssional ou 
uma agência especializada 
pode ajudar a entender qual 
a melhor estratégia para sua 
empresa, além de elaborar e 
executar as campanhas. 

Para muito além do site, 
o básico da presença digital 
que muitas empresas não 
fazem, construir a marca da 
sua empresa nas redes sociais 
é essencial. Pense que seu 
possível cliente pode estar 
lá. Um estudo da Euromo-
nitor Internacional mostrou 
que 57% dos consumidores 
são infl uenciados pelas redes 
sociais. 

Meu segundo conselho é se-
guir não apenas as estratégias 
básicas do marketing digital 
como também fi car atento às 
novidades e procurar se dife-
renciar da concorrência nestas 
ações. Investir em marketing 
conteúdo, por exemplo, com o 
intuito de aprimorar a exposi-
ção da sua marca ou produto no 
mundo digital é fundamental.  

Nos dias de hoje, abrir uma 
empresa significa coexistir 
com o mundo digital. Basta 
saber como se você usará 
isso de forma vantajosa para 
o seu negócio ou se entrará 
para as tristes estatísticas das 
empresas que não conseguem 
sobreviver.  

(*) - É diretor de novos negócios
da agência de marketing

digital Pílula Criativa.

PME, não morra
na praia do

marketing digital
Thiago Regis (*)
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CONCEDER VALE-TRANSPORTE
Empresa é obrigada a fornecer vale-transporte para folgas e feriados 
trabalhados? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI ADMITIDO E NO DIA SEGUINTE SOLICITOU 
DEMISSÃO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que deverá ser feita a rescisão contratual com o motivo 
de rescisão antecipada do contrato a termo a pedido do empregado; 
sendo devido apenas o dia trabalhado.

COTA DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR
Qual a cota de estagiários de nível superior e de nível médio profis-
sional a empresa deve contratar? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DO VENDEDOR EXTERNO
Empresa possui equipe de vendedores externos que iniciam a jornada 
quando saem de casa e encerram quando retornam para casa. Não utilizam 
o critério de iniciar ao chegar no 1º cliente, fazendo o 1º check-in e termi-
nam aos sair do último cliente, fazendo o check-out, como proceder para 
regularizar a jornada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR COM FUNÇÕES DIFERENTES
Clube recreativo pretende contratar um porteiro com treinamento de 
Socorrista, para que possa prestar os primeiros socorros a funcionários 
ou clientes do clube. Qual CBO deverá ser informado, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Com a regulamentação do E-Social, empresa precisa ter o Livro de 
Inspeção do Trabalho, inclusive a filial, mesmo que sem movimento, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ATRASO
Empresa pagou as férias com atraso de um funcionário, qual o valor 
da multa que devo pagar, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Mahara Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF em fase de constituição

Ata de Assembléia Geral de Constituição
1. Data, hora e local: Ao dia 03/09/2018, às 16h00, realizada na Rua 15 de Novembro, nº 200, 15º andar, conjunto A, São Paulo-
-SP. 2. Presença: A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia em organização, devidamente qualificados 
nos Boletins de Subscrição, a saber, Gabriela Albuquerque Pace e Edson Vicente da Silva Filho. 3. Mesa: Presidente: Gabriela 
Albuquerque Pace; Secretário: Edson Vicente da Silva Filho. 4. Convocação: Dispensada a convocação prévia consoante ao 
disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) a constituição de uma sociedade 
por ações fechada sob a denominação Mahara Empreendimentos e Participações S/A. (ii) a aprovação do projeto do Estatuto 
Social que regerá os atos da Companhia; (iii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iv) outros assuntos de 
interesse. 5. Deliberações: 6.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de Mahara Empreendi-
mentos e Participações S/A.. 6.2. Aprovar o capital social inicial de R$ 1.500,00, representado por 1.500 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscritas neste ato. O Capital está in-
tegralizado em 10% , tendo sido constatada a realização em dinheiro, de R$ 150,00 depositados em conta vinculada no Banco 
Bradesco S/A., nos termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº 6404/76, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição e o Recibo 
de Depósito que constituem os documentos nºs 01 e 02 anexos a Ata a que se refere esta Assembléia de Constituição. 7. Aprovar 
o projeto de Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o documento nº 03 anexo à ata a que se refere 
esta Assembléia de Constituição, dando-se assim por efetivamente constituída a Mahara Empreendimentos e Participações 
S/A em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 8. Eleger a Sra. Gabriela Albuquerque Pace, portadora do RG 
nº 44.072.471-5 SSP-SP e do CPF nº 352.021.748-10, para o cargo de Diretora Presidente, e o Sr. Edson Vicente da Silva Filho, 
portador do RG nº 48.351.732-X SSP-SP e do CPF nº 366.209.668.45, para o cargo de Diretor sem designação específica, ambos 
com mandato de 2 anos, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de 
exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia. 9. 
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia na forma sumária, nos termos do artigo 130, do § 1º da Lei 6404/76. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. São Paulo, 03/09/2018. Assinaturas: Gabriela Albu-
querque Pace – Presidente; Edson Vicente da Silva Filho – Secretário. Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, 
Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º. A Mahara Empreendimentos e Participações S/A é uma sociedade anônima, que 
se regerá pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º. A sociedade terá 
por objeto a) Administração de imóveis próprios, e b) Participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista 
ou quotista (holding). Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do São Paulo, Estado do São Paulo, Rua 15 de Novembro, 
nº 200 – 15º andar, conjunto A, Centro, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depó-
sitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º. A Companhia iniciará suas 
atividades em 03/09/2018, e seu prazo de duração será indeterminado. Capítulo II – Do Capital Social e Ações: Artigo 5º. O 
Capital Social da Companhia é de R$ 1.500,00, dividido em 1.500 ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. § 1º. 
Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida 
em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remune-
ração de que trata o parágrafo 3º do artigo 35 da lei 6.404/76. § 2º. A cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembléias 
Gerais. § 3º. A capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente efetivada sem modificação do número de ações. O 
grupamento e o desdobramento de ações são também expressamente proibidos, exceto se previamente aprovado em Assembléia 
Especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. § 4º. Poderão ser emitidas sem direito de preferência para 
os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição cuja colocação 
seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação do direito de preferência seja 
previamente aprovada em assembléia especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. § 5º. A alteração 
deste Estatuto Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de ações não requererá a concordância de todos 
os titulares das ações atingidas, sendo suficiente a aprovação de acionistas que representem a maioria tanto do conjunto das 
ações com direito a voto, quando de cada espécie ou classe. § 6º. A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, 
outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações e partes beneficiárias, estas conversíveis ou não, bem como a outorga 
de opção de compra de ações dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações de cada espécie 
ou classe de ações. Artigo 6º. Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por dois Diretores, ou manda-
tários com poderes especiais, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos ou cautelas. § Único: Nas substituições de certifica-
dos, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos 
incorridos. Artigo 7º. O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas que tenham 
exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado 
de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial 
apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.404/76. Artigo 8º. A Companhia só registrará a transferência de ações se forem 
observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que esteja arquivado em sua sede. Capitulo III – Da 
Administração: Artigo 9º. A companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 2 Diretores, sendo um Diretor – 
Presidente e um Diretor sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembléia 
Geral, observado o disposto neste Estatuto. § 1º. O mandato da Diretoria será de 02 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato 
prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. § 2º. A investidura dos Diretores far-se-á mediante 
termo lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria 
Assembléia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. § 3º. – Em caso de vaga, será convocada a Assembléia Geral para 
eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído, com observância dos direitos de eleição em 
separado previstos no § 2º do artigo 5º deste Estatuto. § 4º. Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão 

substituídos por quem vierem a indicar. § 5º. Compete a Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá 
exceder a 30 dias, quando remunerada. § 6º. A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembléia Geral, em montante 
global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Artigo 10º. A Diretoria terá 
plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as opera-
ções que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto. § 1º. Além das demais matérias submetidas 
a sua apreciação por este Estatuto, compete à Diretoria, reunida em colegiado: a) Fixar a orientação geral dos negócios da 
Companhia; b) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinarem, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar 
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; c) Manifestar-se previamente sobre 
os relatórios, contas e orçamentos e propostas elaboradas pelos Diretores para apresentação à Assembléia Geral; e d) Distribuir 
entre os membros da Diretoria, a verba global dos Diretores, fixarem em Assembléia Geral, se for o caso. § 2º. A Diretoria reunir-
-se-á preferencialmente na Sede Social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação 
circunstanciada da ordem do dia, subscrita pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 3 dias, exceto se a convocação 
e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § 3º. A Diretoria somente se reunirá com a presença de, no 
mínimo, 2 Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre as matérias objeto da ordem do dia. § 4º. 
As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros presentes à reunião. § 5º. As reuniões 
da Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio. Artigo 11º. Os Diretores terão a representação ativa 
e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas 
pela Diretoria e pela Assembléia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto. Artigo 12º. A Companhia somente poderá 
assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, 
garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado pelo Diretor Presidente, isoladamente, por 2 
Diretores, em conjunto, por 1 Diretor e 1 mandatário ou, ainda, por 2 mandatários, constituídos especialmente para tal, observa-
dos quanto à nomeação de mandatários o disposto no parágrafo 1º deste artigo. § 1º. Os instrumentos de mandato outorgados 
pela Companhia serão sempre assinados pelo Diretor Presidente, isoladamente, ou por 2 Diretores, devendo especificar os 
poderes concedidos e terão prazo certo de duração, limitado há um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por 
prazo indeterminado. § 2º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere o Caput deste artigo 
mediante a assinatura isolada de um Diretor ou de um mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa 
da Diretoria. Capitulo IV – Assembléia Geral: Artigo 13º. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses 
subseqüentes ao término do exercício social para fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
assim o exigirem. § 1º. A Assembléia Geral poderá ser convocada, na forma da lei, por quaisquer 2 Diretores e será presidida pelo 
Diretor Presidente, que designará um ou mais secretários. § 2º - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções 
previstas em lei, e neste estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. § 3º. Os acio-
nistas poderão ser representados nas Assembléias Gerais por mandatários nomeados na forma do § 1º do artigo 126 da Lei 
6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados, na sede social, com 03 dias de antecedência da 
data marcada para realização da Assembléia Geral. Capitulo V – Conselho Fiscal: Artigo 14º. O Conselho Fiscal da Companhia, 
que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto 
por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia geral em que for requerido o seu 
funcionamento. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela 
Assembléia Geral que os eleger. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro 
próprio. Capitulo VI – Exercicio Social e Lucros: Artigo 15º - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. 
Ao fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas 
em Lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro do exercício. Artigo 
16º - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constitui-
ção da reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 
nº 6.404/76, se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. § 1º. Atribuir-se-á Reserva para 
Investimentos, que não excederá a 80% do Capital Social subscrito, importância não inferior a 5% e não superior a 75% do lucro 
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da lei nº 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades 
da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou a 
criação de novos empreendimentos. § 2º. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação quer lhe for atribuída 
pela Assembléia Geral. Artigo 17º. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo 
correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembléia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 anos contados 
da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Artigo 18º. A Companhia poderá 
levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembléia Geral, dividendos à conta de 
lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as 
limitações previstas em lei. § 1º. Ainda por deliberação da Assembléia Geral, poderão ser declarados dividendos intermediários, 
à sua conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço levantado, inclusive à conta da reserva 
para Investimentos a que a que se refere o § 1º do artigo 16. § 2º. Também, mediante decisão da Assembléia Geral, os dividendos 
ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social. § 3º. Dividendos intermediários deverão 
sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VII – Liquidação: Artigo 19º. A 
Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da Assembléia Geral ou nos demais casos previstos 
em lei. § 1º. À Assembléia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. 
§ 2º. A Assembléia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, 
para o período da liquidação. São Paulo, 03/09/2018. Gabriela Albuquerque Pace – Presidente; Edson Vicente da Silva Filho – 
Secretário. Visto do Advogado: Vera Lucia Lopes Freitas – OAB/SP 113.498. JUCESP – Certifico o registro sob NIRE 35.300.526.881 
em 19/10/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

A desidratação é uma 
questão séria que afeta 
a população, e o risco 

aumenta durante o verão, 
especialmente entre crianças 
e idosos. A gastroenterolo-
gista do Grupo São Cristóvão 
Saúde, Dra. Tábata Antonia-
ci, explica que essas faixas 
etárias são mais sensíveis ao 
problema.

“As crianças desidratam 
mais facilmente devido às 
suas características biológi-
cas; os idosos, geralmente, 
sentem menos sede e cos-
tumam fazer uso de medica-
mentos diuréticos”, destaca. 
A grande perda de líquidos 
e a baixa reposição acabam 
interferindo em grande par-
te dos processos realizados 
pelo corpo, como a digestão. 
“Todas essas funções são 
afetadas quando há um dese-
quilíbrio entre a necessidade 
e a ingestão (de água)”, afirma 
Cintya Bassi, nutricionista do 
Grupo São Cristóvão Saúde.

Um levantamento feito pela 
Secretaria da Saúde de São 
Paulo em 2013 revelou que, 
naquele ano, os hospitais pú-
blicos receberam uma média 
de 25 pessoas por dia vítimas 
de desidratação. Esse quadro 
se agrava em dias quentes, de-
vido à maior perda de água do 
corpo, por meio do suor, que 
libera calor e mantém a tem-
peratura corporal equilibrada.

Riscos de desidratação 
aumentam durante o verão

Beber líquidos regularmente é mais do que um hábito saudável, pois, quando falta água no organismo, 
os efeitos podem ser devastadores

de líquidos durante o verão. 
A melhor forma de fazer isso 
é deixar recipientes com água 
fresca ao alcance da mão 
e incentivá-los a beber um 
pouco a cada hora.

De qualquer forma, todas 
as faixas etárias ficam mais 
suscetíveis à desidratação 
durante o verão, portanto, a 
dica da nutricionista é sem-
pre carregar uma garrafa de 
água. “É preferível criar o 
hábito de ingerir líquidos ao 
longo do dia ao de consumi-
-los somente quando a sede 
aparece”, explica.

As dicas dadas pelas espe-
cialistas são fundamentais 
para garantir seu bem-estar. 
Portanto, hidrate-se e curta o 
verão com saúde (Grupo São 
Cristóvão Saúde).

Dor de cabeça, sede intensa 
e boca seca podem servir de 
alerta. Esses são os primeiros 
sintomas que indicam que 
a quantidade de líquido no 
organismo está baixa. Além 
deles, outros sintomas po-
dem aparecer, dependendo 
da intensidade do problema:
 • Desidratação leve e 

moderada: pele seca, 
olhos fundos, diminuição 
da sudorese, cansaço, dor 
de cabeça, tontura e, em 
bebês, moleira afundada.

 • Desidratação grave : 
queda de pressão arterial, 
perda de consciência, 
convulsão, coma, falência 
de órgãos e morte.

De acordo com a gastroen-
terologista, a desidratação, em 
longo prazo, acaba prejudican-

do a função do intestino de 
retirar água do que comemos 
e bebemos para usar nas fun-
ções vitais do corpo. O ideal, 
para evitar essa situação, é 
aumentar a ingestão de água. 
Alguns alimentos podem ser 
bons aliados nessa hora. “Alfa-
ce, beterraba, couve, tomate, 
aipo, rabanete, carambola, 
pepino, morango, melancia e 
melão possuem alta concen-
tração de água em sua com-
posição, o que ajuda a manter 
o organismo bem hidratado e 
funcionando corretamente”, 
diz Dra. Tábata.

No caso das crianças mui-
to pequenas, que ainda não 
sabem comunicar quando 
estão com sede, e dos idosos 
em idade mais avançada, é 
preciso intensificar a oferta 

O turismo mundial vai crescer 
entre 3% e 4% em 2019. Essa é 
a previsão da Organização Mun-
dial do Turismo (OMT), segun-
do relatório recém divulgado. 
Além disso, o setor registrou, 
em 2018, o segundo melhor 
resultado dos últimos 10 anos, 
atingindo a marca de 1,4 bilhão 
de chegadas internacionais no 
mundo todo, um aumento de 
6% sobre 2017.

Apesar do resultado positivo, 
as Américas estão na lanterna do 
crescimento, com 3% de alta no 
período 2017/2018. 

O número segue tendência his-
tórica do continente (2% a 3%). 
Entre 2017/2018 a América do 
Sul registrou aumento de 3,2%, 
enquanto no período anterior – 
2016/2017 – o crescimento foi 
de 9%. O diagnóstico relata que 
a alta se deve a fatores como 
ambiente econômico favorável, 
forte demanda dos principais 
mercados emissores, consolida-
ção da recuperação em destinos 
anteriormente em crise, melhor 
conectividade aérea e maior 
facilitação de vistos.

Para o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, o Bra-
sil está na rota do crescimento 
do setor em 2019. “Nosso tra-

Crescimento do turismo 
mundial pode chegar a 4% 

balho a partir de agora é criar 
recursos para o incremento da 
competitividade e incentivo à 
inovação em todas as atividades 
da cadeia produtiva. Com um 
novo ambiente de negócios, 
teremos um mercado de via-
gens mais acessível, gerando 
empregos, renda e desenvol-
vimento”, prevê.

O titular do Turismo no Brasil 
destacou medidas prioritárias 
para obter resultados impor-
tantes da atividade no país: “a 
isenção de visto para países 
considerados estratégicos, a 
criação de Áreas Especiais de 
Interesse Turístico e a amplia-

ção da conectividade aérea no 
país para expandir os mercados 
doméstico e internacional estão 
entre as nossas metas. É urgente 
repensar e reorganizar o setor 
para fazer o Brasil crescer”, 
defende.

Em comunicado, o secretário-
-geral da OMT, Zurab Pololi-
kashvili, afi rmou que “o cresci-
mento do turismo nos últimos 
anos confi rma que o setor é hoje 
um dos motores mais poderosos 
de crescimento e desenvolvi-
mento econômico a nível global”. 
A expectativa da OMT é que em 
2030, as chegadas internacionais 
cheguem a 1,8 bilhão.
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Controle de doenças 
crônicas é prioridade 
da OMS para 2019

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou quais 
são as prioridades da saúde para 
2019. Dentre elas, destaca-se o 
controle de doenças crônicas 
não transmissíveis, como dia-
betes que, só no Brasil, atinge 
mais de 13 milhões de pessoas. 

Para conter seu avanço, a OMS 
propõe atuar junto aos governos 
a fi m de atingir a meta global de 
redução em 15% da inatividade 
física até 2030, o que pode ser 
feito por meio de implantações de 
políticas públicas que incentivem 
a prática de exercícios diários.

Segundo a OMS, sedenta-
rismo, assim como tabagismo, 
consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, má alimentação e 
poluição do ar, é fator de risco 
que impulsiona o crescimento 
da incidência das doenças crô-
nicas. Além disso, a decorrente 
obesidade está entre as princi-
pais causas do diabetes tipo 2.

A Sociedade Brasileira de 
Diabetes compreende a im-
portância de colocar em prá-
tica medidas efetivas para o 
combate de doenças crônicas. 
Os especialistas da instituição 
estão à disposição para comen-
tar a lista divulgada pela OMS.

Fonte e mais informações: 
(www.diabetes.org.br).
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