
“Quando um 
homem te rouba 
a mulher, não há 
maior vingança que 
deixá-lo fi car com 
ela”
Sacha Guitry (1885/1957)
Ator e cineasta francês 

www.netjen.com.br

BOLSAS
O Ibovespa: -0,38% Pontos: 
61.956,14 Máxima de +0,32% 
: 62.395 pontos Mínima de 
-0,6% : 61.822 pontos Volume: 
6,81 bilhões Variação de 2013: 
+1,65% Variação no mês: +1,65% 
Dow Jones: +0,1% 
(17h57) Pontos: 13.609,42 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 2,0440 Venda: R$ 
2,0450 Variação: +0,1% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 2,11 Venda: 
R$ 2,20 Variação: estável - Dólar 
Ptax Compra: R$ 2,0435 Venda: 
R$ 2,0441 Variação: +0,15% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
1,9830 Venda: R$ 2,1400 Va-
riação: -0,14% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,98% ao 
ano. - Capital de giro, 9,27% ao ano. 
- Hot money, 0,99% ao mês. - CDI, 
6,95% ao ano. - Over a 7,11%.

OURO
Ouro Cotação: 1,685,28 a onça-troy 
(1 onça-troy equivale a 31,1035 gra-
mas) Variação: -0,10% - Ouro BM&F 
(à vista) Cotação: 111,500 Variação: 
+1,27%.

(fevereiro) Cotação: R$ 2.045,50 
Variação: +0,1% - Euro Compra: 
US$ 1,3322 (às 17h56) Venda: 
US$ 1,3325 (às 17h56) Variação: 
-0,37% - Euro comercial Compra: 
R$ 2,7230 Venda: R$ 2,7250 
Variação: -0,18% - Euro turismo 
Compra: R$ 2,6570 Venda: R$ 
2,8100 Variação: -0,95%.

Nasdaq: -0,24% (17h57) Pon-
tos: 3.128,38 Ibovespa Futuro: 
-0,62% Pontos: 62.115 Máxi-
ma (pontos): 62.645 Mínima 
(pontos): 61.950. Global 40 
Cotação: 865,776 centavos de 
dólar Variação: -0,43%.
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Dilma: País ainda vai plantar 
mais do que colher em 2013

Dilma cumprimenta trabalhadores das obras do sistema de 

Piaus da Adutora Padre Lira, em São Julião, no Piauí. 

dinheiro tem de ir para aquilo 
que garantirá, no horizonte de 
2020, de 2030, a nossa riqueza 
como nação. Tem de ir para 
a educação, para melhorar 

a qualidade e garantir edu-
cação em tempo integral, e 
garantir que aqueles que 
queiram fazer universidade 
possam fazer” (ABr).

A presidenta  Di lma 
Rousseff disse que o 
país terá um “cresci-

mento sério, sustentável e 
sistemático” em 2013. Se-
gundo ela, o Brasil colherá 
muitos resultados do que já 
foi feito, mas ainda será “um 
ano em que vamos plantar 
mais do que colher”. Dilma 
falou durante discurso no 
município de São Julião, no 
Piauí, no primeiro evento pú-
blico em que participa desde 
a volta do recesso, no início 

da semana passada.
Dilma disse que o governo 

espera que o país cresça, mas 
com resultados que melhorem 
a vida da população. “Quere-
mos crescer, mas garantido 
que não só a economia que 
cresça, as obras, os edifícios. 
Nós queremos que o povo bra-
sileiro cresça, que o emprego 
cresça e, sobretudo, é um 
compromisso muito forte do 
meu governo, que a educação 
de qualidade cresça no nosso 
país”.

A presidenta disse que o 
fortalecimento do mercado 
interno e o aumento do con-
sumo no país são importantes, 
mas ressaltou que o Brasil 
só será uma grande nação 
quando tiver a educação e a 
produção de conhecimento 
como seu maior patrimônio. 
“É importante a casa, o car-
ro, mas, sobretudo, aquele 
patrimônio que você carrega, 
e isso quem dá é a educação”, 
disse Dilma, reforçando que, 
por isso, coloca uma atenção 

especial no Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade 
Certa, lançado em novembro, 
que representa um acordo for-
mal assumido pelos governos 
federal, estados e municípios 
para a alfabetização até os 8 
anos de idade

“Só iremos pelo caminho cer-
to se alfabetizarmos crianças 
na idade certa e valorizarmos 
professores”, completou a 
presidenta, defendendo a 
destinação dos royalties do pe-
tróleo para a educação. “Esse 

A 6ª Cúpula Brasil-União Europeia acontece na 5ª feira (24), 

em Brasília.

Brasília – A crise econômica 
internacional e as negociações 
para acordos birregionais deve-
rão predominar nas discussões 
da 6ª Cúpula Brasil-União 
Europeia, no próximo dia 24, 
em Brasília. O  ministro das 
Relações Exteriores, Antonio 
Patriota, em entrevista à im-
prensa estrangeira, disse que 
será a oportunidade de debater 
os efeitos da crise sobre a zona 
do euro (17 países que adotam 
a moeda única).

Patriota disse que também 
serão discutidos detalhes rela-
tivos ao Programa Ciência sem 
Fronteiras e a projetos de co-
operação sobre os estudantes 
brasileiros na Europa. O tema 
é considerado prioritário para 
o governo. Ao ser perguntado 

sobre o adiamento da posse 
do presidente reeleito da 
Venezuela, Hugo Chávez e as 
polêmicas que cercam o as-
sunto, o chanceler foi enfático. 
“As instituições democráticas 
foram respeitadas e cabe aos 
venezuelanos decidir o cami-
nho a tomar”.

Segundo Patriota, deverão 
ser discutidos também os ter-
mos para um acordo birregional 
União Europeia-Mercosul. O 
chanceler disse que a possibi-
lidade de um acordo também 
será discutida durante a Cúpula 
da Comunidade de Estados La-
tino-Americanos e Caribenhos 
(Celac) e a União Europeia, de 
26 a 28 deste mês, em Santiago. 
A presidenta Dilma Rousseff 
confi rmou presença (ABr).

As incertezas que cercam a 

economia da China também 

envolvem o setor imobiliário 

doméstico.

Brasília – A economia da 
China cresceu 7,8% em 2012. 
Apesar de o percentual ser ele-
vado, as autoridades chinesas 
informaram que houve uma 
desaceleração. Foi o pior índice 
desde 1999, quando fi cou em 
9,3% - depois subiu para 10,4%. 
Os dados foram divulgados pelo 
Escritório Nacional de Estatís-
ticas da China.

De acordo com os números 
preliminares, o Produto Interno 
Bruto (PIB) foi US$ 8,28 tri-
lhões em 2012. O economista 
Wang Jun disse que o gover-
no aumentou os estímulos à 
economia no ano passado, no 
esforço de produzir resultados. 
Em maio de 2012, o governo 
diminuiu o controle sobre a 
concessão de empréstimos, 
os projetos de construção e as 
reduções fi scais. Também fo-
ram registrados aumentos nas 
vendas a varejo, que subiram 
de 14,9%, em novembro, para 
15,2%, em dezembro.

O crescimento da produção 
industrial foi 10,3% em dezem-
bro, com pequeno aumento em 
comparação a novembro, que 
foi 10,1%. As exportações da 
China, um dos principais par-
ceiros econômicos do Brasil e 
de vários países, aumentaram 

Cristina ergue placa com o 

mapa das ilhas.

Brasília –  Na sua viagem 
pelo Oriente Médio e a Ásia, 
a presidenta da Argentina, 
Cristina Kirchner, reiterou o 
pedido para que o Reino Uni-
do dialogue sobre o controle 
das Ilhas Malvinas. Antes de 
deixar a Argentina, ela enviou 
carta às autoridades britânicas 
cobrando o diálogo e recebeu 
respostas negativas. Desde o 
século XIX, argentinos e bri-
tânicos disputam a soberania 
das ilhas. A presidenta quer a 
interferência da comunidade 
internacional no assunto.

Em março, haverá um ple-
biscito nas Malvinas para que 
a população decida se deseja 
permanecer sob domínio britâ-
nico ou passar para o controle 
argentino. Na sua visita ao 
Oriente Médio e à Ásia, Cristina 
Kirchner defendeu a ampliação 
do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. A exemplo do 
Brasil, a Argentina quer ter as-
sento permanente no órgão.

Segundo a presidenta, a 

Telefone celular
No ano passado, o país registrou 

19,54 milhões de novas linhas de 
telefone celular, o que representa 
crescimento de 8,07% na base de 
assinantes. O Brasil fechou 2012 
com 261,78 milhões de linhas ativas 
na telefonia móvel. De acordo com 
a Anatel, a teledensidade no país 
chegou a 132,78 acessos para cada 
grupo de 100 habitantes. Do total 
de linhas ativas, 80,53% são pré-
pagas e 19,47% são pós-pagas. 

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, Fernando Haddad, 
disse, em entrevista à rádio 
CBN, que vai buscar um “pacto 
metropolitano”, envolvendo o 
governo estadual, para que a 
capital paulista deixe de perder 
recursos do IPVA para cidades 
do entorno. Isso hoje ocorre, 
segundo Haddad, porque mo-
toristas licenciam veículos fora 
de São Paulo para escapar da 
taxa de inspeção veicular.

“Vamos sentar com o gover-

no do Estado para verifi car 
como São Paulo pode parar 
de ser prejudicada com essa 
verdadeira sangria que está 
acontecendo. Já perdemos 
R$ 320 milhões, que dariam 
para construir 300 creches”, 
afi rmou o prefeito, que voltou 
a prometer que vai acabar com 
a taxa de inspeção veicular. “O 
paulistano saiba que, assim que 
aprovada a lei, ele vai se livrar 
desse tributo que eu me com-
prometi a revogar” (AE).

Brasília - Os contratos de 
concessão de sete lotes de 
trechos de rodovias federais 
terão regras mais duras para 
os concessionários. Embora 
os administradores dessas 
estradas - que totalizam 5.820 
quilômetros - possam ter ga-
nhos de tarifa com a redução 
de acidentes, as longas fi las 
nas praças de pedágio não 
serão toleradas e o preço pago 
pelos usuários pode cair se a 
manutenção das pistas não for 
realizada da forma adequada.

De acordo com a diretora da 
Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), Natália 
Marcassa de Souza, sempre que 
a espera nos postos de pedágio 
superar os 15 minutos ou a fi las 
ultrapassarem a marca de 200 
metros, as concessionárias 
serão obrigadas a abrir as can-
celas e deixar passar gratuita-
mente a quantidade de veículos 
necessária para a normalização 
do atendimento. Ao todo, estão 

Espera nos postos poderá levar 

a abertura das cancelas.
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Rio - O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) anunciou as 
novas condições de fi nancia-
mento para a implantação do 
Trem de Alta Velocidade (TAV). 
Para a primeira etapa de licita-
ção, com entrega de propostas 
marcada para 13 de agosto, o 
empréstimo está limitado a 
R$ 5,3 bilhões na data-base de 
dezembro de 2008, corrigidos 
pelo IPCA (R$ 6,6 bilhões, em 
valores de dezembro de 2012), 
com taxa de juro de TJLP (Taxa 
de Juro de Longo Prazo, hoje 
em 5%) mais 1% e prazo de 
até 30 anos.

O TAV terá 511 quilômetros 
de extensão, conectando os 
municípios de Campinas, São 
Paulo e Rio e Janeiro. O trem 
terá velocidade máxima de 
cerca de 300 km/h e paradas em 
outros municípios ao longo do 
percurso. Segundo nota divul-
gada pelo BNDES, a primeira 
etapa do projeto compreende 
a implantação dos sistemas 

O trem terá velocidade 

máxima de cerca de 300 km/h.
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Custo de vida chegou a 5,15% 
São Paulo - O custo de vida na região metropolitana de São Paulo 

fechou o ano de 2012 com alta acumulada de 5,15% em 12 meses 
encerrados em dezembro, de acordo com o Custo de Vida por Classe 
Social, divulgado pela FecomercioSP. Segundo o indicador, o custo 
de vida na região subiu 0,43% em outubro, 0,55% em novembro e 
0,78% em dezembro.

O orçamento das famílias de baixa renda foi o mais pressionado 
em 2012. Para a classe E, o acumulado do custo de vida em 12 
meses foi de 5,99%. Em seguida aparecem as classes D (5,84%), B 
(4,69%) e A (4,09%). Os principais motivos para o maior custo de 
vida no estrato menos abastado da população foram as variações 
nos preços de alimentação, vestuário e transporte (AE).

Grafi teiros em 
Viracopos

Campinas - A concessionária 
Aeroportos Brasil decidiu gra-
fi tar os tapumes que cercam 
as obras de ampliação do Ae-
roporto Internacional de Vira-
copos. A concessionária abriu 
inscrições para grafi teiros da 
região metropolitana de Cam-
pinas que queiram participar 
do projeto.

“É uma ótima oportunidade 
para resgatarmos o grafi te em 
Campinas, dando visibilidade 
para os artistas da antiga e 
também para apresentar o 
trabalho dos novos grafi teiros 
que foram surgindo, em uma 
fase em que esse tipo de arte 
fi cou um pouco marginalizada 
na cidade”, afi rma o grafi teiro 
Edson Xis, que assina suas 
obras como Negros.

Até o dia 28 de janeiro artistas 
das cidades da região poderão 
se cadastrar pela internet para 
participar do projeto “Viraco-
pos Graffi ti”, que acontecerá 
dia 3 de fevereiro, com o tema 
“Viracopos, um aeroporto em 
movimento” (AE). 

ANTT: concessões de rodovias 
terão regras mais duras

ANTT. Além disso, também 
fazemos operações de fi scali-
zação nos principais feriados, 
quando normalmente há maior 
movimento nessas rodovias”, 
explicou a diretora. Outra regra 
estipulará um índice mínimo de 
disponibilidade de pistas para 
cada rodovia concedida. Caso a 
média de trechos em obras ou 
com passagem impedida fi que 
acima desse índice, a tarifa 
cobrada sofrerá redução no 
ano seguinte. 

Ainda assim, caso haja redu-
ção na quantidade de acidentes 
nesses trechos, os conces-
sionários poderão receber 
um acréscimo de até 3% por 
ano nas tarifas cobradas dos 
usuários dessas rodovias. 
“Haverá um índice que levará 
em consideração a média de 
acidentes de todas as outras 
rodovias no período. O objetivo 
é tornar esses trechos cada vez 
mais seguros para os usuários”, 
concluiu a diretora (AE).

previstas 67 novas praças de 
pedágio nesses sete lotes de 
trechos rodoviários.

“Essa regra estará clara para 
os usuários, com marcações 
no solo e placas de aviso, que 
também terão os números 
de contato da fi scalização da 

Crise econômica deve 
dominar cúpula Brasil-UE

Cristina e a soberania 
argentina sobre Malvinas

presença da Argentina no Con-
selho das Nações Unidas refl ete 
a atual “realidade global”. Ela 
apelou ainda para que a União 
Europeia e a OMC sigam “re-
gras claras para todos”, adotan-
do medidas de “transparência 
e igualdade”. O apelo refere-se 
às medidas de protecionismo 
adotadas por alguns países 
e aos permanentes embates 
sobre o tema (ABr).

Economia da China 
desacelera e cresce 7,8%

em 2,9%. As autoridades re-
conhecem que as incertezas 
que cercam a economia da 
China em 2013 envolvem os 
mercados externos e o setor 
imobiliário doméstico. A meta 
de crescimento para o ano é 
8% (ABr).

“Pacto” para evitar perda com IPVA

Trem bala terá R$ 6,6 bi do BNDES

de sinalização, eletrifi cação e 
comunicação, fornecimento 
do material rodante, proteção 
acústica, operação e manuten-
ção do sistema. 

A empresa responsável pela 
execução da etapa será sele-
cionada por meio de leilão. O 
BNDES concederá apoio fi nan-
ceiro ao concessionário que 
vencer a licitação. O apoio será 
na modalidade de “project fi -
nance”, de forma direta (AE).
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São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de janeiro de 2013

Mario Enzio (*)

Nota Três

“A democracia: é 

uma constituição 

agradável, anárquica e 

variada, distribuidora 

de igualdade 

indiferentemente a 

iguais e a desiguais” - 

Platão em A República

Dizer que vivemos in-
seguros, insatisfeitos, 
indignados, não é no-

vidade. Quando se dá uma 
nota baixa pela percepção que 
temos de nossas cidades, fi ca a 
pergunta: o que fazer? Temos 
que agir em muitas frentes, 
uma de cada vez, diz Dona 
Cotinha, com seu jeito manso e 
sábio. Coloca as palavras com 
precisão.

Veja só o que deveria acon-
tecer: os policiais deveriam ir 
atrás de provas, não executar 
bandidos. Quem sabe, a ima-
gem deles como agentes de 
segurança ia melhorar. Já os 
bandidos deveriam ser pre-
sos, e fi car presos, com uma 
punição bem mais severa, 
com a mudança no Código 
Penal. Isso já, não dá mais 
para esperar. Quem sabe se as 
penas fossem capitais, até por 
um determinado tempo, seria 
a solução. Hoje, criminoso 
não tem medo de ser pego 
e de ser julgado. O bandido 
fi cou debochado, ri na nossa 
cara, porque sabe que logo 
estará solto, benefi ciado com 
a imperfeição da lei. Se mudás-
semos as punições, mudaria o 
cenário social do delito.  

Gostei da iniciativa e da 
parceria público privada na 
construção de presídios. O 
sistema parece que irá fun-
cionar. O ideal é construir 
mais presídios, para alojar 
político corrupto, deveria ir 
para a cadeia como bandido 
comum. A corrupção é um 
mal dos homens, não foi in-
ventada hoje. O que não se 
pode é aceitar que continue 
sendo institucionalizada. Os 
partidos que deveriam zelar 
por isso, se locupletam de 
favores e benesses. 

Quando leio que um sena-
dor chama o Senado de uma 
casa desorganizada, escu-
lhambada, que mais se parece 
com uma Câmara Municipal 
desarranjada, entendo que a 
coisa pública está seriamente 
comprometida para que a 
gente possa fazer a diferença 
nesse país em curto prazo. 
Mostra que a imperfeição no 
processo de gestão, com a 
composição das cadeiras do 
legislativo, é maior do que 
se pode compreender. Isso 
está claro, na pratica, no dia 
a dia: não se votou no Orça-
mento da União, há três mil 
vetos presidenciais a serem 
apreciados, e muito, muito, 
mais. Só se votam as medidas 
provisórias, de interesses 
imediatistas. 

Ainda, há sintomas de vida 
pública saudável, o STF dá 
sinais de que pode haver luz 
no fi m do túnel, mesmo com 
um Judiciário lento, moroso, 
cheios de artimanhas proces-
sualistas, de difícil acesso para 
a maioria do povo. 

Vejo que apesar de estarmos 
construindo uma democracia, 
ela está longe de ser consoli-
dada nesse nível de satisfação 
ao serviço da população. Nota 
baixa signifi ca que precisamos 
melhorar muito. 

Dona Cotinha me lembra 
das histórias de Getúlio, de 
Dutra, de JK, de Jânio, e diz 
que político comprometido 
com a população pode se con-
tar nos dedos. Não sei se me 
entusiasmo ou desanimo. 

Por achar que não tem 
solução em médio prazo ou 
por ainda acreditar que as 
vozes de articulistas possam 
ecoar em pessoas, que não 
se esqueçam desses tempos 
nefastos e das condições de 
insatisfação que vivemos. Não 
se esqueçam disso, na hora de 
colocar esses pífi os represen-
tantes para cuidar de nossos 
interesses públicos. 

(*) - É escritor e mestre em Direitos 
Humanos (marioenzio@uol.com.br) - 

(www.marioenzio.com.br).

OPINIÃO

Pesquisadores afi rmam que encorajar as crianças a brincar 
mais ao ar livre pode ser um jeito interessante de proteger 
a visão e reduzir o risco de miopia. Apesar de a difi culdade 

de enxergar de longe ser muito comum e fácil de corrigir com 
o uso de óculos, lentes de contato ou cirurgias, quanto mais 
afastadas do problemas elas tiverem, melhor. 

Na opinião do pesquisador Justin Sherwin, da Universidade 
de Cambridge, no Reino Unido, ainda que uma boa parcela dos 
casos de miopia tenha um componente hereditário importante, 
isso não exclui a forte infl uência de fatores externos como passar 
muitas horas diante da TV ou lendo livros. “Descobrimos uma 
associação relevante entre o aumento do tempo passado ao ar 
livre e prevalência de miopia em cerca de dez mil crianças e 
adolescentes. A cada hora a mais por semana passada em am-
biente externo, como parques e playgrounds, o risco de miopia 
é reduzido em 2%.” 

Esse tipo de estudo reforça outra constatação muito comum nos 
consultórios oftalmológicos: o uso excessivo de computadores e 

videogames vem prejudicando a 
visão de crianças e adolescen-
tes, que mesmo nas férias pas-
sam horas nas redes sociais ou 
jogando em telas pequenas. De 
acordo com o oftalmologista Re-
nato Neves, diretor-presidente 
do Eye Care Hospital de Olhos, 
a falta de brincar ao ar livre e 
o uso contínuo de videogames 
pode levar a criança a sentir difi -
culdade para enxergar de longe, 
criando um embaçamento da 
vista. “Também pode provocar 
dores de cabeça, lacrimejamen-
to, ardor e vermelhidão nos 
olhos. Essa condição costuma 

Cada hora ao ar livre diminui em até 2% o risco de desenvolver 

defi ciência visual.

Butantan tem 
programação 
especial nas férias

O Instituto Butantan preparou 
uma programação especial de 
férias, para pessoas de todas as 
idades, que começa na terça-feira 
(22) e vai até domingo (27).     Atra-
ções educativas, jogos, contação de 
histórias e até um teatro de fanto-
ches são algumas das opções. São 
esperadas mais de 8.000 pessoas, 
entre crianças, jovens e adultos. 

Entre as atrações, o Institu-
to também realizará atividades 
lúdico-educativas com o objetivo 
de sensibilizar o público sobre o 
papel dos animais no meio am-
biente, bem como apontar sua 
importância para a saúde humana. 
Além disso, quem passar pelo local, 
poderá participar da “Ofi cina Ex-
plorando os Sentidos”, onde a ideia 
é proporcionar aos visitantes uma 
experiência multissensorial onde 
seja possível perceber as diferentes 
formas existentes na natureza por 
meio do toque. 

As crianças terão a oportunidade 
de conhecer as formas dos micró-
bios, além de montar artrópodes, 
pelas suas principais partes do 
corpo e também participar da ex-
posição “Diferentes olhares de uma 
cascavel”, onde estarão expostas 
imagens de microscopia, de esca-
ma, ilustrações científi cas entre 
outras. “A nossa intenção é alinhar 
educação com entretenimento du-
rante o período de férias”, explica 
Luciana Mônaco, coordenadora das 
atividades. A programação cultural 
completa pode ser encontrada no 
site (www.butantan.gov.br).

A Ford iniciou no Salão de 
Detroit, aberto ao público esta 
semana, as comemorações dos 
150 anos de Henry Ford. No es-
tande, a marca exibiu um modelo 
A, apresentado ao público por 
um ator caracterizado como o 
fundador da empresa, rendendo 
tributo à genialidade criadora do 
empresário. O “Henry Ford” faz 
o papel de guia, no estande, mos-
trando as atrações e os mais de 65 
veículos que a montadora exibe 
no Salão de Detroit. O espaço da 
marca no Salão ocupa uma área 

Bil Ford no modelo A.

O Museu de Israel em Je-
rusalém vai abrir a primeira 
exposição no mundo sobre a 
vida e o legado de Herodes, 
o Grande, uma das mais 
infl uentes – e controversas 
- fi guras da história romana 
e judaica. De 12 de fevereiro 
até 5 de outubro de 2013, 
a exposição “Herodes, o 
Grande: A Jornada Final do 
Rei” irá apresentar cerca de 
250 achados arqueológicos 
do rei, na recém-descoberta 
tumba em Herodium, bem 
como em Jericó e outros locais 
relacionados,e lançará uma 
nova luz sobre o impacto po-
lítico, arquitetônico e estético 
do reinado de Herodes  de 37 
a 4 aC.

“Herodes, o Grande: A 
Jornada Final do Rei” visa 
proporcionar uma melhor 
compreensão desta antiga 
fi gura por meio da arquitetura 
monumental que ele criou, a 
arte e objetos com os quais 
ele se cercou. A exposição vai 
examinar projetos notáveis 
da construção de Herodes, 
as complexas relações diplo-
máticas com os imperadores 
romanos e a nobreza, e a 
dramática procissão funeral 
de Jericó até o mausoléu 
que ele construiu para si em 

Peça da exposição sobre o rei Herodes, em Israel.

D
an

ie
l E

st
rin

D
iv

ul
ga

çã
o

Henry Ford, eleito

o Empresário do

Século pela revista Fortune.
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Luz do sol previne miopia em 

crianças e jovens.

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Brincar ao ar livre reduz 
miopia em crianças

Nas férias, evite que as crianças passem o dia todo em frente ao computador, videogame ou TV

persistir por vários meses, levando ao diagnóstico de miopia – 
que pode ser transitória ou permanente”. 

Os pais, na opinião do médico, têm de prestar mais atenção no 
que os fi lhos fazem nas horas livres. “Talvez por uma questão de 
segurança ou porque os pais trabalham fora, as crianças estão cada 
vez mais voltadas para dentro de casa. Nesse cenário, muitos nem 
se dão conta de que os pequenos se refugiam em seus quartos, 
passando horas demais diante do monitor de computador ou do 
videogame. Uma das consequências é a miopia”.  Neves diz que 
para cada hora que a criança passa fi xando a tela do monitor ou 
a TV, ela deve fazer uma pausa de pelo menos 15 minutos, pis-
cando várias vezes e olhando pela janela para focar objetos mais 
distantes. “E que procurem brincar mais em parques, clubes e 
playgrounds. Os olhos agradecem”. 

Fonte: Dr. Renato Neves, médico oftalmologista e diretor do Eye Care Hospital 
de Olhos (www.eyecare.com.br).

Exposição sobre a vida e o 
legado do Rei Herodes

Herodium. Uma reconstrução 
notável da câmara funerária 
do mausoléu é peça central da 
exposição.

Em 2007, após uma pesquisa 
de 40 anos, o renomado arque-
ólogo professor Ehud Netzer, 
da Universidade Hebraica de 
Jerusalém descobriu o túmulo 
do governante em Herodium, ao 
sul do deserto da Judéia. O local 
incluía um palácio-fortaleza 
e um complexo de lazer com 
jardins, amplas piscinas, saunas 
decoradas e um teatro com um 
camarote real. Nos seus últimos 
anos, Herodes reconfigurou  

a arquitetura do complexo 
para preparar o cenário para 
o seu enterro e construiu um 
mausoléu magnífi co voltado 
para Jerusalém.

De acordo com os curadores 
do museu “estamos orgu-
lhosos do extenso trabalho 
de restauração que a nossa 
equipe tem sido capaz de fazer 
e estamos emocionados ao 
apresentar estas importantes 
descobertas para o público 
pela primeira vez, em uma 
exposição que irá esclarecer 
um período crucial na história 
da Terra de Israel”.

Detroit celebra os 150 anos 
de Henry Ford

de 5.500 metros quadrados.
O roteiro começa com um 

Modelo A original, um dos pri-
meiros veículos produzidos por 
Ford, e avança para a linha atual: 
novo Fusion, New Fiesta, Focus, 
Escape, Transit, Mustang e Série 
F, além de conceitos e modelos 
especiais, incluindo uma pica-
pe de bombeiros e os policiais 
Ford Police Interceptors. Outro 
destaque é a tecnologia de mo-
tores EcoBoost, hoje presente 
em nove diferentes linhas de 
veículos da marca. As atrações 
incluem também um simulador 
de direção do Focus ST e uma 
estação de colagens musicais 
com as palavras “Eco” e “Boost” 

que podem ser compartilhadas 
nas mídias sociais.  

Eleito o Empresário do Século 
pela revista Fortune, Henry Ford 
revolucionou a indústria automo-
bilística mundial com a introdução 
da linha de montagem e outras 
inovações que mudaram o perfi l 
das cidades e colocaram o mundo 
sobre rodas. Esse mesmo espírito 
empreendedor é seguido na em-
presa até hoje e pode ser visto 
em seus veículos e equipamentos, 
como o sistema de conectividade 
SYNC, sistemas de segurança e 
assistência ao motorista, além 
de muitos outros avanços que se 
encontram em fase de pesquisa 
e desenvolvimento.

Brasília – O Itamaraty in-
formou que não há brasileiros 
entre as vítimas do sequestro 
coletivo na Argélia e os que es-
tão nas áreas mais arriscadas no 
Mali. Nos dois países africanos, 
a comunidade brasileira não 
chega a cem pessoas. No Mali, 
há um grupo de pouco mais de 
dez brasileiros, enquanto na 
Argélia o número sobe para 50, 
de acordo com as embaixadas 
em ambos os países.

Os confl itos no Mali se acen-
tuaram nos últimos dias a partir 
do envio de tropas francesas 
para reforçar o apoio às forças 
armadas. O governo combate 
grupos extremistas islâmicos 
que dominam o Norte do país. 
Paralelamente, a situação 
se agravou com o sequestro 
coletivo de, pelo menos, 40 
pessoas, inclusive franceses, 
britânicos e japoneses, na 
Argélia (ABr).

ProUni: sobe
o número
de bolsas 

Brasília – O número de bol-
sas do ProUni para o primeiro 
semestre de 2013 aumentou 
desde que o Ministério da 
Educação (MEC) divulgou o 
primeiro número. A oferta ago-
ra soma 162.329 bolsas, sendo 
108.686 integrais e 53.643 
parciais (cobertura de 50% da 
mensalidade). O número inicial 
apontava 144.639 bolsas. A 
quantidade aumentou porque 
mais instituições aderiram ao 
programa desde a divulgação 
do primeiro número, que era 
preliminar. 

O ProUni concede bolsas de 
estudo integrais e parciais em 
cursos de graduação e sequen-
ciais de formação específi ca, 
em instituições privadas de 
educação superior. O estado 
de São Paulo é o que oferece 
mais bolsas, 56 mil, seguido 
por  Minas Gerais (17 mil 
bolsas) e o Paraná (12 mil). 
A bolsa integral é concedida 
a estudantes com renda bruta 
familiar por pessoa de até 1,5 
salário mínimo, e as parciais 
àqueles com renda familiar de 
até três salários mínimos por 
pessoa (ABr).

Não há brasileiros no 
Mali e na Argélia
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Combater a intolerância 
religiosa

Na história da 

humanidade, 

muito sangue já foi 

derramado por causa da 

intolerância religiosa

Na Antiguidade, as auto-
ridades romanas perse-
guiram os cristãos; na 

Idade Média, hereges e judeus 
foram vítimas da Inquisição e 
das Cruzadas. E, a partir do 
século XIX, a intolerância re-
ligiosa se mesclou ao racismo 
e ao extremismo políticos, 
produzindo massacres e ge-
nocídios e culminando no Ho-
locausto, quando seis milhões 
de judeus, ciganos, religiosos 
e militantes políticos antitota-
litarismo foram exterminados 
pelo regime nazista.

Por ser um país de origens 
culturais e religiosas as mais 
diversas, o Brasil produziu 
um sincretismo muito rico, 
que sempre atuou como um 
freio contra a intolerância. 
Apesar disso, o crescimento 
da diversidade religiosa no país 
nas últimas décadas acabou 
propiciando o surgimento de 
atitudes e práticas intolerantes 
em relação a credos minori-
tários.

Em função disso – e para in-
centivar o direito constitucio-
nal à liberdade de consciência e 
de crença –, o Governo Federal 
criou em 2007 o Dia Nacional 

de Combate à Intolerância Re-
ligiosa, comemorado neste 21 
de janeiro. A data homenageia 
a sacerdotisa umbandista Mãe 
Gilda, que sofreu um infarto e 
morreu depois de ter sido in-
sultada por um jornal de outra 
denominação religiosa.

Para se cortar o mal da into-
lerância pela raiz, é necessário 
uma ação de educação dos 
cidadãos por meio da difusão 
de uma cultura de paz que pro-
mova o respeito à alteridade 
e às diferenças – sejam elas 
étnicas, culturais ou religiosas. 
Como disse o ex-presidente 
sul-africano Nelson Mandela, 
“ninguém nasce odiando outra 
pessoa pela cor de sua pele, por 
sua origem ou ainda por sua 
religião. Para odiar, as pessoas 
precisam aprender; e, se po-
dem aprender a odiar, podem 
ser ensinadas a amar”. 

A B’nai Brith do Brasil – en-
tidade de defesa dos direitos 
humanos que atua desde 1843 
e cujo signifi cado, em hebraico, 
é Filhos da Aliança – se une aos 
esforços de todos aqueles que 
acreditam que a intolerância 
deve ser combatida não com 
os seus próprios métodos, 
mas, ao contrário, com a fi rme 
defesa dos direitos humanos 
e a difusão dos valores demo-
cráticos. 

(*) - É presidente da B’nai B’rith no 
Brasil.

Abraham Goldstein (*)
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São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de janeiro de 2013

A - De Trem pela Suíça
A Rail Europe realiza a campanha “Swiss Pass 4+1”, que concede um 
dia a mais de viagem, totalmente gratuito para passagens de trem Swiss 
Pass ou Swiss Pass Saver, na primeira classe. As vendas ocorrem até 26 
de abril, para viagens entre 1o de fevereiro e 30 de abril. Na segunda 
etapa, as vendas serão realizadas de 1o de setembro a 27 de dezembro, 
com embarques de 1o de novembro a 31 de dezembro. Podem podem 
ser realizadas pelo site (www.raileurope.com.br). 

B - Cursos de Especialização 
O Instituto de Economia da Unicamp abriu inscrições para seis cursos de 
especialização com carga horária mínima de 360 horas. São: Gestão de Risco 
no Agronégócio; Marketing Organizacional; Economia Financeira; Economia 
Financeira; Finanças Corporativas; e Comércio Exterior. Informações sobre 
esses e demais cursos oferecidos pelo Instituto de Economia da Unicamp 
estão disponíveis em: (www.extecamp.unicamp.br/economia). 

C - Polaroid com Exclusividade
O Grupo Unicoba tornou-se o fabricante exclusivo de produtos das 
marcas Polaroid e Vivitar, no Brasil. Conhecida pelas revolucionárias 
fotografi as instantâneas, a Polaroid chega com três modelos modernos 
de máquinas digitais e cheios de tecnologia. A iniciativa é uma parceria 
entre o Grupo Unicoba e o grupo norte americano Sakar International, 
que detém a marca Vivitar e também a licença de direito da marca Po-
laroid no mundo. Saiba mais em (www.unicoba.com.br).

D - Iniciação Teatral
Os cursos de iniciação teatral, oferecidos pela PUC-SP, são preparatórios 
para as artes cênicas, atendendo, ao mesmo tempo, à demanda pela 
aplicação de recursos técnicos teatrais no desenvolvimento pessoal e nos 
processos de comunicação dos grupos. É dirigido a pessoas que buscam 
desenvolver sua capacidade de expressão por meio de recursos teatrais. 
Tem início em 23 de fevereiro, com aulas no TUCA. Mais informações 
tel. 3124-9600 (www.pucsp.br/cogeae).  

E - Projetos de Engenharia 
A “Gestão de ativos e confi abilidade como função estratégica nas corpo-
rações” é o tema do 11º Simpósio Internacional de Confi abilidade, promo-

vido e organizado pela ReliaSoft, de 22 a 24 de maio, em Florianópolis. É 
dirigido a executivos e profi ssionais de engenharia que atuam em todos 
os segmentos da indústria, como manutenção, qualidade, desenvolvi-
mento de produtos, testes e linhas de processos. Mais informações tel. 
2177-5456 (http://www.arsymposium.org/southamerica/).

F - Materiais de Construção 
A Mexichem Brasil, detentora das marcas Amanco, Plastubos e Bidim, 
alcançou em 2012 R$ 117 milhões em fi nanciamento de materiais de 
construção por meio do cartão CredConstrução Amanco, índice que 
representa um aumento de 21% em comparação com o ano anterior, 
totalizando R$ 414 milhões desde outubro de 2008. A Amanco encerra o 
ano com 495 mil cartões emitidos desde o seu lançamento e com 2.600 
estabelecimentos credenciados em todo o Brasil  (www.mexichem.
com.br). 

G - Feira de Casamentos 
Começa na quinta-feira(24) e vai até domingo (27), no Centro de Ex-
posições Imigrantes, a Expo Noivas & Festas. A feira apresenta todas 
as tendências de serviços e produtos para o segmento, trazendo ao 
público o que há de mais interessante e inovador no mercado nacional 
e internacional de casamentos, desde os convites até a lua-de-mel. Mais 
de 120 empresas expositoras oferecendo praticidade e oportunidades 
de negócios exclusivos (www.exponoivas.com.br). 

H - Pares de Calçados
A Freeway, um dos maiores fabricantes de calçados masculinos do país, 
com sede em Franca, anuncia novo salto de crescimento para 2013. A 
empresa que faturou 5% mais em 2012 do que no ano anterior e totalizou 
R$ 92 milhões, quer bater os R$ 100 milhões em 2013, comercializando 
1,8 milhão de pares de calçados. Inovação e melhoria do processo pro-
dutivo são as armas da empresa para manter-se competitiva em todas 
as frentes de venda, seja no mercado interno ou externo. Saiba mais em 
(www.freewayshoes.com.br). 

I - Ferramentas do Marketing
A Madia Marketing School abriu as inscrições para seus três cursos 
regulares e realizados anualmente: o MDM - Madia Digital Marketing, o 
MMP - Madia Marketing Pleno, e o MMM - Madia Marketing Master.  As 

inscrições podem ser realizadas até o fi nal do mês de fevereiro. Mais 
informações pelo tel. 3065-6464, com Ligia Oliveira, ou através do portal 
(www.madiamarketingschool.com.br). 

J - As Melhores Opções
O portal ofi cial de turismo da Ilha de Santa Catarina, Vivendo Floripa, 
foi idealizado para ser referência na busca por informações sobre a 
cidade. Inspirado nos guias online de Paris, Londres e Nova York, o site 
tem visual dinâmico, sempre com destaques e dicas para aproveitar o 
dia ou a noite. A marca foi desenhada para representar as 43 principais 
praias de Florianópolis, seja na Ilha de Santa Catarina ou no Continente. 
Confi ra em (www.vivendofl oripa.com.br).

K - Arbitragem Comercial
Nos dias 1.º e 2 de março, a Universidade Positivo sediará o V Pre-Moot 
de Curitiba, um evento de preparação para o Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot, uma das maiores competições de Direito 
do mundo, realizada em Viena. A arbitragem é um meio privado de so-
lução de litígios de caráter comercial envolvendo duas ou mais partes. 
Os árbitros decidem o litígio com base nas informações apresentadas. 
Informações (www.premoot.up.com.br). 

L - Comprovantes de Rendimentos
A IOB Folhamatic realiza o curso “DIRF 2013 e Comprovantes de 
Rendimentos - Regras para Retenção e Preenchimento” no dia 6 de 
fevereiro. Há novidades acerca das despesas médicas de benefi ciários 
pessoas físicas assalariados, por plano empresarial ou não. Também 
devem ser observadas as novidades acerca dos rendimentos do exterior 
e distribuição de lucros de todas as sociedades. Informações tel. 0800 
707 2244 (educacao@iob.com.br).

M - Segmento Premium 
O BMW Group Brasil encerrou o ano mantendo a liderança no segmento 
de veículos Premium. O Grupo comercializou 8.188 unidades dos mo-
delos BMW e 1.849 unidades dos modelos MINI. No segmento das duas 
rodas, a BMW Motorrad Brasil consolidou ainda mais a sua posição no 
segmento de motocicletas de alta cilindrada, registrando a venda de 
7.442 unidades no ano (www.bmw.com.br).

N - Notícias do Dakar
A Michelin ofi cializou seu retorno ao Dakar calçando grande parte dos 
veículos que disputam o certame e ampliou sua participação no rally 
disponibilizando aos internautas brasileiros a “Central Dakar”, um ca-
nal direto ao que de melhor está acontecendo na competição.O piloto 
Klever Kolberg, o fotógrafo Rafael Bonilha e o analista Thiago Rosa são 
os responsáveis pelos posts diários. Basta acessar (www.Michelin.com.
br) e fi car por dentro das notícias. 

O balanço foi realizado 
nos cinco aeroportos 
mais movimentados do 

país: Guarulhos, que alcançou 
o primeiro lugar com 50 to-
neladas apreendidas; seguido 
do Galeão, 12; Confi ns, 5,2; 
Salgado Filho, 4,5 e Juscelino 
Kubitschek, 3 toneladas.

O Ministério da Agricultura é 
responsável pela inspeção das 
bagagens dos passageiros que 
entram no país. Itens de origem 
animal e vegetal, como alimentos, 
plantas, sementes, tabaco, ani-
mais vivos ou peles, não podem 
ser trazidos e nem levados para 
outros países sem certifi cação 
fi tozoosanitária ofi cial. A regra 
também vale para vegetais in 
natura. Apenas produtos de 
origem vegetal com um grau de 
processamento maior, tais como 

A carteira do Banco do Bra-
sil – somente em projetos de 
geração de energia renovável, 
sem contar outras formas de 
fi nanciamento, como capital 
de giro, por exemplo – já é 
maior que R$ 6 bi. Quando 
inclusas essas outras modali-
dades de fi nanciamento, além 
de créditos desembolsados 
para linhas de transmissão e 
distribuição, o valor é ainda 
maior, chegando a mais de R$ 
20 bi. Além dos grandes pro-
jetos estruturantes do setor, o 
BB vem dispensando especial 
atenção ao fi nanciamento de 
projetos que visam a geração 
de energia renovável. 

Neste contexto estão as 
PCHs – Pequenas Centrais 
Hidrelétricas, Plantas de 
Geração através de Biomassa 
e Parques para a Geração de 
Energia Eólicas. Somente 
em PCHs, que atualmente 
representa cerca de 4% da 
geração de energia do país, 

Nível dos 
reservatórios 
continua 
subindo no país

Rio de Janeiro - À exceção do 
Subsistema Sul, no qual o nível 
dos reservatórios caiu de 49,05% 
para 48,67% nestes últimos dias, 
as demais regiões brasileiras 
permaneceram apresentando 
tendência de alta em decorrência 
das chuvas que começaram na 
semana passada, em todo o país, 
com relativo atraso. Em razão do 
baixo nível dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas, o governo 
foi obrigado a acionar as usinas 
térmicas, mais caras e mais po-
luentes.

De acordo com boletim divul-
gado pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), o nível 
dos reservatórios elevou-se de  
42,98% para 43,51%, na Região 
Norte. No Subsistema Sudeste/
Centro-Oeste, a expansão atingiu 
0,6 ponto percentual, passando 
de 31,49% para 32,09%. Também 
a Região Nordeste experimentou 
aumento no nível dos reservató-
rios de 29,59% para 29,64%. Na 
bacia do Rio Paranaíba, no Sub-
sistema Sudeste/Centro-Oeste, o 
principal  reservatório, da Usina 
de Emborcação, apresenta nível 
de água de 31,41%.  

Já no Subsistema Sul, o des-
taque na bacia do Rio Iguaçu 
é o reservatório da Usina G.B. 
Munhoz, com 44,67% de nível. 
Na bacia do Rio São Francisco, no 
Nordeste do país, o reservatório 
de Três Marias mostra nível de 
37,84%. Já no Subsistema Nor-
te, na bacia do Rio Tocantins, o 
reservatório de Serra da Mesa 
tem nível de 39,53%. Em contra-
partida, o reservatório da usina 
de Tucuruí ainda está com nível 
de 29,74% (ABr).

Apreensões em bagagens 
ultrapassaram 75 toneladas em 2012

Fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura apreenderam 75 toneladas de produtos 
irregulares em bagagens, no ano de 2012

frutas lideram a lista vegetal. Os 
materiais recolhidos, que não 
possuem certifi cação sanitária 
de origem nem autorização, são 
considerados inaptos ao consu-
mo humano e são destruídos.

De acordo com o chefe da 
Unidade do Vigiagro no Aero-
porto Internacional de Brasília, 
Fábio Fraga Schwingel, os 
produtos de origem animal e 
vegetal são vistoriados a fi m de 
evitar riscos à saúde humana. 
“A ação contribui para impedir 
a entrada de pragas no país. 
Por meio desses produtos ile-
gais a população pode trazer 
doenças de animais, vegetais e 
causar um impacto econômico 
e ambiental. É um trabalho de 
fi scalização em defesa da agro-
pecuária brasileira”, explica o 
chefe da unidade (Mapa).

Os produtos mais apreendidos são os de origem animal como 

lácteos, embutidos, pescados, doce de leite, queijos, mel, e carnes.

doces de frutas, farinha, café tor-
rado e chocolate, estão liberados 
para viagens internacionais.

Os produtos mais apreendidos 

são os de origem animal como 
lácteos, embutidos, pescados, 
doce de leite, queijos, mel, e 
carnes. As sementes, mudas e 

BB fi nancia geração de
energia renovável

o BB  fi nanciou, nos últimos 
anos, mais de 40 projetos com 
volume superior a R$ 1,5 bilhão 
em crédito concedido. Ainda na 
cadeia do setor elétrico, o banco 
participou do fi nanciamento de 
diversas linhas de transmissão 
e substações, assim como em 
projetos de biomassa.

Até o fi nal de 2012, o BB 
contratou R$ 1,3 bilhão em 

fi nanciamentos à energia ge-
rada a partir dos ventos, em 
uma carteira de análise de 
projetos que chega a R$ 3,5 
bilhões. Recentemente o BB 
analisou a implantação de 27 
parques eólicos, sendo que, 10 
desses parques  já estão sendo 
implantados e representam 
um valor total de investimento 
de mais de R$ 1 bilhão.

Até o fi nal de 2012, o BB contratou R$ 1,3 bilhão em 

fi nanciamentos à energia gerada a partir dos ventos.

Os investimentos prosse-
guem, apesar de uma queda 
de dois dígitos na fabricação 
de caminhões em 2012. Fabri-
cantes chineses, como Foton e 
Jac Motors, mantêm os planos 
de abrir unidades no País, 
enquanto as montadoras já ins-
taladas convocam mão de obra 
de volta à linha de produção. 
A Man contratou entre 300 e 
400 colaboradores neste mês. 
“Estamos aumentando tanto 
a produção quanto o nível de 
emprego”, afirmou Roberto 
Cortes, presidente da Man Latin 
America.

A Mercedes-Benz também 
convocou este mês cerca 
de 1.400 trabalhadores que 
estavam com os contratos 
temporariamente suspensos. 
A produção de caminhões na 
fábrica de São Bernardo do 
Campo voltará a operar em dois 
turnos no dia 1º de fevereiro. A 
montadora anunciou ainda a 

admissão de 140 funcionários 
para a fábrica de Juiz de Fora. 
“A gente sabia, tinha confi ança, 
de que o mercado iria retornar 
em 2013 e que a gente precisaria 
dessa mão de obra pronta para 
voltar ao trabalho mais rápido 
possível”, disse Mario Laffi tte, 
diretor de Comunicação Cor-
porativa da Mercedes-Benz 
do Brasil.

Os incentivos do governo à re-
novação da frota de caminhões 
no País parecem surtir efeito. 
O total de desembolsos apenas 
para caminhões no Finame, 
linha de fi nanciamento automá-
tico do BNDES para máquinas 
e equipamentos, fechou 2012 
em patamar inferior ao de 2011: 
de R$ de 23,5 bilhões para 18,7 
bilhões. No entanto, houve forte 
aceleração no quarto trimestre. 
Os desembolsos passaram de 
R$ 1,4 bilhão em setembro para 
R$ 2,3 bilhões em dezembro 
(AE).

Fabricantes de caminhão 
mantêm investimentos

Os preços do etanol nos postos de combustíveis 
seguem competitivos em relação à gasolina nos 
Estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, de 
acordo com dados da ANP referentes a semana 
encerrada em 18 de janeiro. Nos demais 23 Es-
tados brasileiros e no DF, a gasolina segue mais 
competitiva, assim como na média do Brasil.

Segundo o levantamento, o preço do etanol 
está hoje em 69,27% do preço da gasolina em 

São Paulo. Em Mato Grosso, a relação está em 
65,87%, enquanto em Goiás, o porcentual é de 
69,75%. O preço médio da gasolina no Estado 
de São Paulo está em R$ 2,629 o litro. Na média 
da ANP, o preço do etanol em São Paulo fi cou 
em R$ 1,821 o litro. A vantagem do etanol é 
calculada considerando que o poder calorífi co do 
motor a álcool é de 70% do poder nos motores 
à gasolina (AE). 

Etanol segue competitivo
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Aliar teoria e prática 

é reconhecidamente 

um dos caminhos mais 

efi cazes para melhorar 

a qualidade de qualquer 

processo

Na área de pavimentação 
e infraestrutura viária e 
rodoviária não é dife-

rente. Quando os profi ssionais 
que atuam em empresas desse 
segmento como empreiteiras, 
concessionárias de rodovias, 
DERs e prefeituras têm a 
oportunidade de ter uma vi-
são 360 graus das tecnologias 
aplicadas, o resultado são pro-
jetos mais bem elaborados e, 
sobretudo, bem executados. E 
vale destacar que quem ganha 
mais com isso é o usuário fi nal, 
tanto pela qualidade das vias e 
rodovias - que refl ete no custo 
da manutenção da frota e con-
sequente nos preços dos pro-
dutos que consumimos, quanto 
pela boa aplicação de recursos 
de pedágios e impostos.

Se tomarmos como exemplo 
feiras de negócios que têm em 
um mesmo espaço, debate 
sobre o setor que representam 
e a exposição de produtos 
que digam respeito a esta 
discussão fi ca bem mais fácil 
visualizarmos a importância 
da proximidade entre teoria e 
prática para o setor. Um ótimo 
exemplo deste tipo de “ação 
coordenada” é a terceira edi-
ção da Brazil Road Expo, que 
reunirá, num só local, todos os 
elos da cadeia de infraestrutu-
ra viária e rodoviária ao mesmo 
tempo em que irá promover 
um extenso debate sobre este 
setor, o Brazil Road Summit.

Podemos imaginar a seguin-
te cena: o profi ssional que 
acabou de participar de um 
seminário sobre pavimentação 
em asfalto sairá do debate e 
poderá ter contato com o que 
há de mais moderno e efi caz 
sobre este assunto, nos pro-
dutos e serviços expostos na 
feira, sempre com a garantia 
de que estará lidando com 
empresas de ponta.

A conferência contará com 
mais de 60 palestras divididas 
em 16 programas sobre temas 
como pavimentação em asfal-
to e em concreto, geotecnia, 
sinalização, segurança rodovi-
ária, obras de artes especiais 
(pontes, viadutos e túneis), 
drenagem de rodovias, entre 
outros. Um dos destaques é o 
programa Infra-Cidades, que 
irá reunir prefeitos, secretá-
rios municipais de obras e de 
transportes em torno do tema 
Infraestrutura Viária e Rodo-
viária nas cidades brasileiras. 
Outro programa interessante 
é o Profi ssional do Futuro, 

um fórum para orientar e dar 
as boas vindas aos formandos 
de engenharia que pretendem 
dedicar suas carreiras ao pro-
jeto, construção, manutenção, 
reparo e gestão das vias e 
rodovias do País. 

Após o anúncio do Plano 
Nacional de Infraestrutura e 
Logística, que almeja, além 
de outras coisas, melhorar a 
condição de competitividade 
brasileira por meio de uma 
logística mais aprimorada, nos-
so país deixou de ser apenas 
mais um player econômico e 
agora ocupa lugar de prestígio 
entre as principais potências 
e economias mundiais que 
atualmente, enfrentam uma 
grande crise e têm suas ativi-
dades estagnadas na maioria 
das vezes, dependendo de 
ajuda externa para poderem 
continuar em pé.

Neste momento, é funda-
mental que seja estabelecido 
um planejamento de médio e 
longo prazo que possibilite um 
investimento constante e em 
grande escala para reestrutu-
rar as condições de escoamen-
to da produção, sem que isso 
onere ainda mais o valor dos 
produtos. É hora de arregaçar 
as mangas e mostrar que o 
Brasil é um país competitivo 
e ávido por resultados cada 
vez mais positivos em todos 
os setores. O Brasil precisa 
mudar radicalmente o que há 
anos vem sendo empurrado de 
um governo para o outro. 

Temos tudo para vencer. 
Contamos até com a proximi-
dade de uma Copa do Mundo 
e uma Olimpíada para mos-
trarmos a que viemos. Sem 
contar é claro, com o sucesso 
estrondoso de nossa produção 
de grãos e de outros setores de 
nossa economia que atraves-
sam um momento de graça, fa-
zendo com que sejamos vistos 
como um dos países com mais 
oportunidades a oferecer aos 
que desejam investir e ampliar 
seus negócios. 

Estamos no momento de 
capacitar estruturalmente o 
nosso país para trilharmos a 
estrada de sucesso que vem 
por aí. Neste sentido, ações 
que fomentam o debate so-
bre o setor e que aproximem 
a discussão e a prática são 
primordiais para que tudo dê 
o mais certo possível. Ações 
que farão com que as grandes 
oportunidades que o país apre-
senta sejam ponto de partida 
para melhorias que perdurem e 
que tragam ainda mais desen-
volvimento e competitividade 
ao Brasil.

(*) - É engenheiro civil e diretor da 
Brazil Road Expo, o único evento de 

grande porte na América Latina, 100% 
focado nos setores de pavimentação 

e infraestrutura viária e rodoviária.

Guilherme Ramos (*)

Um impulso extra para 
o desenvolvimento

O Congresso analisa a MP 
que, entre outras ações, es-
tende os benefícios fiscais 
da desoneração da folha de 
pagamento aos setores da 
construção civil, do comércio 
varejista e de serviços navais. 
As ações fazem parte do Plano 
Brasil Maior. De acordo com o 
texto, empresas dos setores 
citados poderão substituir a 
contribuição previdenciária pa-
tronal de 20% sobre os salários 
dos empregados por alíquotas 
de 1% a 2%, conforme o caso, 
sobre a receita bruta, excluídas 
as vendas canceladas e os des-
contos concedidos. 

As novas regras são válidas 
até 31 de dezembro de 2014. 
As alterações dão conti-
nuidade à meta do governo 
de redução de custos e de 
valorização da indústria na-
cional. Segundo o Executivo, 
o impacto orçamentário da 
renúncia fi scal já está con-
templado na estimativa de 
receita da Lei Orçamentária 
Anual para 2013. 

Em relação à construção 
civil, o Planalto defende que 

O Planalto defende que a redução de encargos para a 

construção civil estimulará a criação de empregos.

Segundo Dilma, a opinião 
é compartilhada por em-
presários recebidos por 

ela no Palácio do Planalto. “Mui-
ta gente vai ao meu gabinete, 
associações e empresários, e 
sempre tenho ouvido uma fala: 
‘o Brasil tem uma grande pers-
pectiva, presidenta. Tem uma 
região que vai ser uma das mais 
ricas do Brasil, que é o ‘Mapito’: 
Maranhão, Piauí e Tocantins’”, 
disse, ressaltando que a região 
vai atrair investimentos priva-
dos de diversos setores.

Durante a cerimônia, foram 
assinadas três ordens de serviço 
para a construção da Barragem 
e Adutora de Milagres, da Adu-
tora Padre Lira e Barragem 
Jenipapo e do Projeto Irrigação, 
que devem benefi ciar cerca de 
144 mil pessoas da região no 

Dilma cumprimenta a população após assinatura das obras da 

Adutora Padre Lira, e do projeto de irrigação

no Assentamento de Marrecas/Jenipapo.

Proposta de autoria do de-
putado Homero Pereira (PSD-
MT) institui o programa Horta 
na Escola. Pelo texto, a escola 
deverá apresentar projeto pe-
dagógico que contemple a uti-
lização de hortas como recurso 
para o ensino de diferentes 
conteúdos do currículo. Os sis-
temas de ensino que aderirem 
ao programa terão prioridade 
no recebimento de recursos 
do Fundeb.

Homero argumenta que, por 
meio da horta, os professores 
podem mostrar, na prática, e de 
forma interdisciplinar, matérias 
como ecologia, biologia, meio 
ambiente e o bom aproveita-
mento hídrico. Também, os 
benefícios pedagógicos como 
uso e conservação do solo, ero-

Os professores podem mostrar na prática ecologia, biologia e 

meio ambiente.

Merenda 
escolar 
também
nas férias 

Os alunos matriculados na 
educação básica da rede pública 
poderão receber merenda esco-
lar fora do período letivo. É o que 
prevê projeto do senador Cícero 
Lucena (PSDB-PB), que está 
pronto para ser votado em deci-
são terminativa na Comissão de 
Educação e Cultura. O projeto já 
foi aprovado pela Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS). 

O relator da matéria, senador 
Antônio Carlos Valadares (PSB-
SE) observou que a maioria 
desses estudantes pertence a 
famílias com difi culdades para 
prover a alimentação diária. 
A merenda escolar durante o 
ano letivo, destacou o senador, 
representa um reforço signifi -
cativo na alimentação desses 
estudantes. Em sua avaliação, a 
medida contribuirá para garantir 
a permanência dos estudantes na 
escola, bem como para o sucesso 
nos estudos (Ag.Senado).

A proposta conhecida como 
PEC da Música, já pode voltar 
a ser discutida no Plenário do 
Senado. De autoria do deputado 
federal Otávio Leite (PSDB-
RJ), livra de impostos CDs e 
DVDs produzidos no Brasil 
“contendo obras musicais ou 
literomusicais de autores bra-
sileiros e/ou obras em geral 
interpretadas por artistas bra-
sileiros, bem como os suportes 
materiais ou arquivos digitais 
que os contenham”.

O benefício, no entanto, não 
alcança o processo de replica-
ção industrial, que continuará 
a ser tributado. O objetivo da 
proposta é reduzir o preço 
dos produtos ao consumidor 
e, assim, desestimular a venda 

A proposta livra de impostos 

CDs e DVDs produzidos no 

Brasil.

A Câmara analisa o projeto 
do deputado Júlio Campos 
(DEM-MT), que dá incentivos 
ao uso de energia solar. Entre as 
medidas previstas está a criação 
de fundos para investimento no 
setor, a concessão de incentivos 
tributários para quem utilizar 
essa energia e a remuneração 
da energia solar excedente de 
quem gera energia em casa.

O texto autoriza os produ-
tores de energia solar a abater 
a energia gerada pelos painéis 
solares da sua conta de energia 
elétrica. Se o consumidor gerar 
mais energia do que consumir, 
terá direito a créditos, que 
serão compensados nos seis 
meses seguintes. Após esse 
prazo, o consumidor-produtor 
terá direito a receber o crédito 
em dinheiro.

Júlio Campos avalia que 

a legislação brasileira sobre 
energia solar está atrasada em 
relação ao cenário mundial e 
deveria incentivar ainda mais 
o uso dessa energia renová-
vel. “O uso da energia solar 
promoverá a diversifi cação da 
matriz energética brasileira, 
possibilitando a redução de 
emissões de poluentes e o au-
mento da segurança energética 
nacional”, defende.

O texto também permite o 
desconto, no IRPF, dos gastos 
com compra e serviços utiliza-
dos na construção ou monta-
gem de instalações destinadas 
ao aproveitamento de energia 
solar utilizada. A proposta, que 
tem caráter conclusivo, será 
analisado pelas comissões de 
Minas e Energia; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Propostas contrárias 
ao Exame da OAB 
aguardam votação 

Na última terça-feira (15), a 
OAB divulgou os resultados da 
primeira fase do mais recente 
exame de profi ciência aplicado a 
bacharéis em Direito de todo o 
país, requisito para o exercício da 
advocacia. O índice de aprovação, 
de 16,67%, um dos mais baixos das 
nove edições da prova unifi cada, 
deve reacender o debate sobre a 
exigência de aprovação no exame 
- composto de duas fases - para a 
atuação profi ssional.

Alguns senadores já propuseram 
a extinção do exame, enquanto 
outros sugeriram mudanças em 
suas regras.

A proposta mais direta contra 
o Exame da OAB é a proposta do 
então senador Geovani Borges 
(PMDB-AP), que estabelece que 
o diploma reconhecido de curso 
superior é sufi ciente como “com-
provante de qualifi cação profi ssio-
nal para todos os fi ns”.

Em março de 2011, o relator 
na Comissão de Constituição e 
Justiça, o ex-senador Demóste-
nes Torres, apresentou relatório 
contrário à proposta, que foi 
aprovado pela comissão. Com isso, 
a proposta seria arquivada, mas o 
senador Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) recorreu para levá-la 
a votação no Plenário. A matéria 
aguarda inclusão na Ordem do Dia 
(Ag.Senado).
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Dilma: “Mapito” é a nova fronteira 
de desenvolvimento do país

A presidenta Dilma Rousseff disse, durante discurso em São Julião, cidade piauiense a 380 quilômetros 
de Teresina, que a região de “Mapito”, que compreende parte dos estados do Maranhão, Piauí e 
Tocantins, é a nova fronteira de desenvolvimento do país, a exemplo do que foi o Centro-Oeste nas 
últimas décadas e que investimentos maciços precisam ser feitos em infraestrutura, incluindo rodovias 
e ferrovias, para que todo o potencial seja aproveitado

seca, além do fornecimento 
de milho, por meio da Conab, 
a preços subsidiados para os 
pequenos criadores alimenta-
rem os animais. 

Cerca de 25 municípios 
piauienses com até 50 mil 
habitantes também recebe-
rão retroescavadeiras para 
a reestruturação das vias 
vicinais que ligam as zonas 
rurais às cidades. De acordo 
com o Ministério do Desen-
volvimento Agrário, a medida 
deve benefi ciar mais de 76 mil 
moradores rurais que usam as 
vias para comercializar seus 
produtos.  Além disso, a pre-
sidenta  fez uma vistoria nas 
obras da barragem e da adutora 
de Piaus, acompanhada do 
governador do Piauí, Wilson 
Martins (ABr).

período de estiagem. Ao todo, 
o governo deve investir mais de 
R$ 260 milhões nesses projetos, 
por meio do Ministério da Inte-
gração Nacional.

Dilma também assinou uma 
medida provisória estendendo 
a Bolsa Estiagem e a Garantia 
Safra para os pequenos pro-
dutores rurais atingidos pela 

Desoneração da folha para 
construção civil e comércio varejista

a redução de encargos sobre 
o fator trabalho estimula o 
emprego formal e pode criar 
condições para reduzir o defi cit 
habitacional no País – estimado 
em 6,3 milhões de unidades 
pelo Ministério das Cidades. 
Segundo dados da Pesquisa 
Nacional de Amostra por Do-
micílios (Pnad), a indústria 
da construção civil gera 7,7 
milhões de empregos diretos 
e indiretos e tem receita bruta 
estimada em R$171,6 bilhões 

para 2013. 
No caso do comércio vare-

jista, a expectativa é que a 
desoneração da folha bene-
fi cie o potencial de geração 
de emprego e renda que 
caracteriza o setor. De acordo 
com o Executivo, o comércio 
varejista reúne atualmente 
1,2 milhão de empresas e 
responde por quase 10% do 
total de empregos (vínculos) 
formais no País (7,5 milhões 
de pessoas) - (Ag.Câmara).

PEC da Música aguarda continuação 
da discussão

assegurar ao setor fonográfi co 
benefícios fi scais já concedidos 
a livros, revistas e jornais. 

Na CCJ, a matéria recebeu o 
voto contrário do senador Edu-
ardo Braga (PMDB-AM). Ele 
fez questão de deixar claro que 
sua posição não representava 
desapreço pela cultura e pelos 
artistas brasileiros, mas era 
motivada pelo risco à indústria 
instalada na Zona Franca de 
Manaus. “A aprovação desta 
proposta não garante o combate 
à pirataria e não tem os efeitos 
esperados pelos seus defenso-
res”, declarou, informando que 
a Zona Franca detém 98% da 
indústria fonográfi ca e de vídeo 
e emprega 7 mil trabalhadores 
no setor (Ag.Senado).

de reproduções piratas. Ela já 
foi aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
O presidente da Comissão, se-
nador Eunício Oliveira (PMDB-
CE), foi o relator da proposta. 
Em seu voto favorável, lembrou 
que a isenção, se efetivada, vai 

Projeto cria incentivos para 
a produção de energia solar

Projeto institui programa Horta
na Escola

são, assoreamento, adubação 
e agrotóxicos, assim como a 
compreensão do processo de 
fotossíntese.

Homero acredita que o traba-
lho poderá despertar o interes-
se dos alunos para atividades 
ligadas à pesquisa na área de 

ecologia como ciclos da maté-
ria, fl uxo de energia, crescimen-
to e regulação populacional. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Educação; 
de Finanças; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Toda empresa, em algum 

momento, irá necessitar 

de um incremento capital 

Os fatores mais comuns 
são decorrentes da ne-
cessidade de capital de 

giro, capital para investimentos 
para modernização do processo 
de produção ou simples reposi-
ção de máquinas, capital para 
ampliação do empreendimento 
e capital para saneamento fi -
nanceiro. 

Em micros, pequenas e médias 
empresas essas situações são 
latentes, entretanto, diferente-
mente das empresas de maior 
porte, o acesso às linhas de 
crédito convencionais esbarra 
no rol de exigências, que na 
maioria das vezes são incom-
patíveis com o tempo de vida 
do empreendimento e com as 
garantias requeridas. Quando ul-
trapassadas essas duas barreiras 
resta saber se os juros cobrados 
caberão no fl uxo de caixa da 
empresa.  Como alternativa, 
o empreendedor pode obter 
capital mediante a entrada de 
um novo sócio.  

Antes de qualquer decisão o 
empreendedor deve entender 
com clareza o que verdadeira-
mente se busca com a entrada 
de um novo sócio. O fator 
determinante para a aceitação 
de novo sócio não está restrito 
à necessidade de capital. Um 
novo sócio poderá ser neces-
sário para desenvolver novos 
projetos, trazer conhecimentos  
ou compartilhar a administração 
da empresa, embora, nessas 
circunstância também poderá 
haver uma entrada de recursos 
correspondente à participação 
no capital social. 

A tarefa de encontrar e aceitar 
um novo sócio não é simples e 
por isso requer alguns cuida-
dos preliminares para que a 
aparente solução não se torne 
um futuro problema societário. 
Siga o guia com nove dicas para 
aceitar sócio e avance com seu 
empreendimento.   
1 Avalie se você está preparado 

para ter um novo sócio - É 
comum que pequenas e mé-
dias empresas tenham uma 
administração centralizada 
em um único sócio, ou seja, 
o dono do negócio, e normal-
mente, sem a necessidade 
de prestação de contas. As 
decisões são exercidas e os 
riscos assumidos por uma 
única pessoa. Com a entrada 
de um novo sócio, o empre-
endedor deve preparar-se 
para compartilhar as deci-
sões e prestar contas. Vale 
o dito popular, “Quem tem 
sócio, tem patrão”; 

2 Saiba o motivo da procura de 
sócio - É fundamental que a 
decisão de procurar um novo 
sócio esteja baseada no co-
nhecimento dos fatores que a 
motivaram. Não é adequado 
procurar ou aceitar um sócio 
sem a identifi cação dessa 
necessidade. A entrada de  
um sócio implica na divisão 
dos riscos do negócio e em 
contra partida na divisão dos 
lucros. Se isso não estiver 
claro, poderá constituir-se 
elementos de discórdia de 
uma ou de outra parte; 

3 Deixe o candidato a sócio 
ciente dos fatores que mo-
tivaram sua procura - Ex-
plique detalhadamente ao 
candidato a sócio os motivos 
pelos quais ele está sendo 
convidado a participar da 
sociedade. Demonstre, pre-
ferencialmente com auxílio 
de especialista, a situação 
patrimonial e fi nanceira da 

empresa. Lembre-se que ele, 
o novo sócio, terá acesso a 
todas as informações, e qual-
quer omissão, futuramente 
descoberta, poderá ensejar 
confl itos. 

4 Calcule o montante de 
recursos financeiros que 
se pretende obter do novo 
sócio - A determinação do 
valor que se pretende capita-
lizar deve ser calculada com 
base no fator originário da 
decisão de aceitar um novo 
sócio. Exemplo: Se o empre-
endedor pretende ampliar 
seus negócios, elabore um 
plano demonstrando como 
se calculou o montante de 
capital necessário e qual sua 
destinação e principalmente 
quanto irá gerar de recursos. 
Isso irá permitir avaliar a 
viabilidade e retorno do 
investimento; 

5 Defi nição da participação do 
novo sócio no capital social - 
A participação do novo sócio 
deve ser determinada em 
função da relação entre o 
capital investido e o valor da 
empresa, numa mesma data. 
Existem diferentes critérios 
fi nanceiros para determina 
o valor de uma empresa, 
por isso, é recomendável 
recorrer a um especialista 
que irá prescrever o critério 
adequado de acordo com as 
circunstancias;  

6 Defi nição da participação do 
novo sócio na administração 
- A participação do novo 
sócio na administração deve 
ser discutida, esclarecida e 
entendida, pelas partes, no 
inicio do processo. As atri-
buições e responsabilidades 
devem ser claras para evitar 
confl itos ou sobreposição de 
funções; 

7 Avalie o nível de conheci-
mento do novo sócio sobre 
o empreendimento - É reco-
mendável que o novo sócio 
tenha ou obtenha conheci-
mentos e afi nidades com o 
empreendimento. Conhecer 
os aspectos operacionais, o 
dia a dia, é importante para 
que o candidato a sócio possa 
avaliar se terá condições e 
disposição para adequar-se 
às necessidades e estilo do 
empreendimento; 

8 Identifique as afinidades 
com o novo sócio - Não é 
necessário que os sócios 
tenham totais afinidades, 
deve prevalecer o profi ssio-
nalismo, quando possível. 
Entretanto, a inexistência de 
afi nidade é foco permanente 
de discórdia, simplesmente 
pela intolerância inerente à 
falta de afi nidade. Por isso, 
tente identifi car os pontos 
de discordância e faça uma 
refl exão no sentido de avaliar 
sem são toleráveis ou não. 
Isso vale para os dois lados;  

9 Determinação das formas de 
remuneração - As remune-
rações dos sócios devem ser 
estipuladas considerando a 
situação fi nanceira e os re-
sultados da empresa e não as 
necessidades pessoais de cada 
um. Não se deve esquecer de 
contemplar e discutir as re-
munerações indiretas, como: 
conta de telefone, despesas 
com combustível etc. Quando 
estas existirem, fi xar limites 
e determinar regras de uso e 
consumo são boas alternativas 
para evitar gastos excessivos 
e possíveis confl itos. 

(*) - É diretor da Moore Stephens 
Auditores e Consultores, uma 

das maiores redes de auditoria, 
consultoria e outsourcing contábil

do mundo (http://brazil.
moorestephens.com).

Nove mandamentos na 
busca e aceitação de 

novo sócio
Geraldo Carlos Silvestre (*)

8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO – SP 
COMARCA DE SÃO PAULO 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030403-97.2010.8.26.0002. O(A) 
Doutor(a) Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, 
etc. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0030403-97.2010.8.26.0002. A Dra. Lídia Regina Rodrigues Mon-
teiro Cabrini, Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro. Faz Saber a Je-
an Transportes II Transportes Ltda.-ME, CNPJ. 06.905.836/0001-11, na pessoa de seu represen-
tante legal e a Carlos Lourenço dos Santos, CPF. 107.196.558-11, que Banco Bradesco S/A lhes 
ajuizou ação de Execução, para cobrança de R$ 17.551,56 (30.04.2010), referente à Cédula de 
Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 351/2.622.110, da qual deixaram os executados 
de honrar as obrigações contratuais. E, estando os executados em local ignorado, foi deferida a ci-
tação por edital, para que no prazo de 03 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, paguem o 
“quantum” reclamado, acrescido das cominações legais, sob pena de penhora e avaliação de tan-
tos bens quantos bastem para garantia da dívida, ou ainda, querendo, no prazo de 15 dias ofere-
çam Embargos..Nos termos do artigo 745-A do CPC, poderá o(s) executado(s) reconhecer(em) o 
crédito do(s) exeqüente(s) e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive cus-
tas e honorários advocatícios, requerer o pagamento do restante em até 06 parcelas mensais a-
crescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, o que fica desde logo deferido. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Rua 
Alexandre Dumas, 206 - CEP 04717-000, São Paulo-SP. São Paulo, 19 de dezembro de 2012. 

LABORATÓRIO BIOVET S/A torna publico que recebeu da CETESB – AGENCIA AMBIENTAL
DE EMBU a Licença de Operação 72000750 para Fabricação de Farmoquímicos para Medica-
mentos Veterinários, sito a Rua Cel. José Nunes dos Santos 639, - Centro – Vargem Grande
Paulista – SP.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0333675-
57.2009.8.26.0100 (881/09) O(A) Doutor(a) Renata Mota Maciel Madeira Dezem, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Gonçalves Carneiro, Piero Roversi e s/m Honorina Zuasnabar de Roversi,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como eventuais cônjuges, espólios e/ou
sucessores, que Plinio Marcos de Souza, Katia Alexandre Andrade ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, tendo por
objeto o imóvel localizado na Av. Coronel Manuel Py, nº 155, no Bairro Lauzane Paulista, São Paulo-SP, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Est ando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o decurso do prazo do edital (20 dias),
contestem o feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                     (19 e 22)

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional de Pinheiros. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Valeria Pieroni de Mello, REQUERIDO 
POR Silvia Pieroni Mello e outro - PROCESSO Nº0018572-88.2011.8.26.0011. O(A) Dr(a). Glaís de 
Toledo Piza Peluso, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Comarca de de SÃO PAULO do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
20/08/2012, foi decretada a INTERDIÇÃO de Valeria Pieroni de Mello, CPF 154.080.708-83, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Silvia Pieroni Mello. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado 
e passado na cidade de SÃO PAULO em 04 de setembro de 2012.

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confi ança, 
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Consórcio Condomínio dos Jasmins
CNPJ/MF nº 17.415.337/0001-62

NIRE 35.500.704.367
Extrato de Instrumento Particular

de Constituição
Foi Constituído o “Consórcio Condomínio dos 
Jasmins” em 02/07/2012, cujo Instrumento de 
Constituição foi registrado na JUCESP sob 
NIRE 35.500.704.367 em 19/12/2012. Gisela 
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

WG Indústria Mecânica de Precisão Ltda - EPP torna público que requereu à CETESB
a renovação da Licença de Operação para "pinos e contrapinos metálicos; fabricação de"
à R. Girolamo Dai Libri, 205, Vila Moraes, SP.

DUPER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.-EPP torna público que solicitou á CETESB
Ag. Amb. de Guarulhos a Renovação da Licença de Operação Simplificada p/ Fabr. de
peças e assessórios não-elétricos, n.e para veículos automotores, sito à R. Paulo Lopes,
nº 181 Jd. Triunfo - Guarulhos/SP.

AUTORRAV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME Torna público que solicitou junto
à CETESB a Licença Prévia de Instalação e de Operação para Fabricação de
artefatos plásticos, localizada à Rua Alba nº 62 - Vila Santa Catarina - Município: São
Paulo - Cep: 04346-000.

IAH – HEL INDÚSTRIA DE ARTAEFATOS METÁLICOS LTDA. EPP. Torna público
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 48002041 válida
até 18/01/2017 p/ Fabricação de artefatos de metal, localizada à Av. José Bonifácio, nº
1.829 - Galpão 2 - Vila Conceição – Município de Diadema - Cep: 09960-120.

ACP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP Torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 48002029 válida até 18/01/2016
p/ revestimento e fabricação de cilindros de borracha, na Rua Bororós, nº 273 –
Diadema – SP – Cep: 09990-270.

ACP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP Torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 48000669 da Ampliação e requereu a
Licença de Operação p/ revestimento e fabricação de cilindros de borracha, na Rua
Bororós, nº 273 – Diadema – SP – Cep: 09990-270.

MARCOS DOMINGOS DE BARROS JUNIOR. torna público que requereu na CETESB a
Licença Prévia para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à Avenida
Cupecê, nº 5.810. Jardim Prudência. Cep: 04366-001. São Paulo/SP.

HEQUILIBRIUM IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA ME. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Artigos de Perfuma-
ria e Cosméticos, sito à Estrada do Montanhão, nº 150. Montanhão. Cep: 09791-250. São
Bernardo do Campo/SP.
GRÁFICA E EDITORA FLASHCOLOR LTDA ME. torna público que requereu na CETESB
a Renovação da Licença de Operação para Serviços Gráficos para terceiros não espe-
cificados, sito à Rua Honório Santos, nº 177. Ipiranga. Cep: 04278-010. São Paulo/SP.
BIG MARK INDUSTRIAL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação Simplificada nº 30000634, válida até 16/01/2.017, p/ Fabr. de Em-
balagens de Mat. Plástico (Polietileno, PVC e semelhantes), sito à Avenida Jacinto
Menezes Palhares, nº 789. Jd. Independência. São Paulo/SP.
QUALIMOLDE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA EPP. torna público
que requereu da CETESB a Licença Prévia e Instalação para Fabricação de Peças e
Acessórios de Material Plástico para Indústria do Transporte, sito à Rua Alfredo Bernardo
Leite, nº 300. Vila Santa Luzia. São Bernardo do Campo/SP.
CSN - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS LTDA EPP. torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para Fabricação de Etiquetas
de Materias Plástico, Impressas ou não, sito à Avenida Nadir Dias de Figueiredo, nº 568.
Vila Maria Baixa. Cep: 02110-000. São Paulo/SP.

        39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: ANDRÉ LOPES GUIMARÃES CARDONE, profi ssão. professor, esta-
do civil. solteiro, Naturalidade São Paulo - SP, data-nascimento: 17/06/1981residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Henrique Costa Cardone e de Lúcia Lopes 
Guimarães Cardone. A pretendente: PRISCILLA DE AGUIAR ALVES, profi ssão. advo-
gada, estado civil, solteira, naturalidade, São Paulo - SP, data-nascimento: 28/08/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos Alves e de Ligia de 
Aguiar Alves.

O pretendente: GUILHERME NEVES CASTAGNA. profi ssão, engenheiro civil, estado 
civil, solteiro, naturalidade, São Paulo - SP, data-nascimento: 25/09/1974, residente e 
domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Americo Castagna Neto e de Maria 
do Carmo Neves Castagna. A pretendente: JESSICA SOUZA NUNES DA SILVA, profi s-
são, parteira, estado civil, solteira, naturalidade, Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
27/09/1981residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de José Nunes 
da Silva Neto e de Eliete Souza Nunes da Silva.
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 
Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Bons salários, plano de carreira, benefícios, 
bonifi cações, qualidade de vida? Quais são 
as expectativas dos profi ssionais no mundo 
corporativo moderno? O que os motivam ao 
ponto de se manterem fi eis a uma empresa? 
Como vencer o apagão de talentos, atraindo e 
retendo colaboradores de forma efi ciente?

Trata-se do tipo de câncer 
que mais acomete mu-
lheres em todo o mundo, 

tanto em países ricos como em 
países pobres. De acordo com 
o INCA (Instituto Nacional do 
Câncer), no ano passado foram 
detectados quase 53 mil novos 
casos de câncer de mama no 
Brasil. Histórico de câncer na 
família, idade entre 40 e 50 
anos, menstruação precoce, 
menopausa tardia, mulheres 
que nunca tiveram fi lhos, uso 
de anticoncepcionais orais, 
primeira gestação depois dos 
30 anos, alta densidade de 
tecido mamário e terapia de 
reposição hormonal estão entre 
os principais fatores de risco 
da doença. 

Na opinião da médica Vivian 
Schivartche, radiologista do 
CDB Premium especializada 
no diagnóstico de câncer de 
mama, apesar de o ultrassom 
e a ressonância magnética 
serem importantes coadjuvan-
tes, o padrão para a detecção 
da doença continua sendo a 
mamografi a, que é bastante 
efi ciente e deve ser realizada 
anualmente a partir dos 40 anos. 

Ressonância magnética é 
importante aliada da mamografi a
Estudos indicam que a ressonância magnética é importante aliada da mamografi a em pacientes de alto 
risco para o câncer de mama

enxergar o câncer numa fase 
muito precoce e em mamas 
densas e heterogêneas, que são 
difíceis para a mamografi a con-
vencional. Porém, em situações 
especiais, em pacientes de alto 
risco, ou quando persistirem 
dúvidas, outros exames podem 
e devem ser realizados”. 

Estudo conduzido pela douto-
ra Monica Morrow, do Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center, 
de Nova York, revela que 16% 
das pacientes submetidas à 
ressonância magnética antes 
da cirurgia para a retirada do 
tumor tiveram o câncer total-
mente removido na primeira 
vez – contra 8% das que não 
tiveram indicação do exame. A 
médica americana afi rma que a 
ressonância magnética produz 
uma imagem muito mais clara 
do que o raio-X e o ultrassom. 
Vale ressaltar que já existem 
diretrizes da American Cancer 
Society (ACS) indicando o uso 
da ressonância magnética em 
pacientes de alto risco.

Fonte: Dra. Vivian Schivartche, 
médica radiologista, especialista no 
diagnóstico de câncer de mama do 

CDB Premium (www.cdb.com.br).

“Apesar de o câncer de mama 
ter um bom prognóstico quando 
detectado bem no início, a taxa 
de mortalidade continua alta 
no Brasil justamente porque 
muitas mulheres buscam ajuda 
médica quando a doença já está 
em estágio avançado”.

Para a especialista, um gran-
de avanço na detecção precoce 
do câncer de mama foi a intro-
dução da tomossíntese – ou 

mamografi a tomográfi ca.  “A 
tomossíntese, também conhe-
cida como mamografi a 3D, é 
muito semelhante à mamografi a 
convencional e é realizada no 
mesmo tipo de mamógrafo 
digital, fazendo com que a 
mama permaneça comprimida 
por mais alguns segundos e 
fornecendo então as imagens 
tomográfi cas. A grande vanta-
gem dessa técnica é permitir 
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Funcionário motivado é sinônimo
de produtividade

com diferenças de pensamento e com-
portamento a todo o tempo. “É uma ilu-
são imaginar que podemos cercar todas 
as variáveis e manter o quadro funcional 
motivado de maneira homogênea. Estas 
diferenças sempre existirão, se conside-
rarmos que o individuo está inserido em 
uma sociedade em constante evolução”, 
contemporiza.

A executiva acredita que cada compa-
nhia deve buscar o caminho mais efi caz 
para a motivação e retenção de seus 
talentos-chave, obviamente respeitando 
o seu contexto mercadológico, estratégia 
de negócios e cultura organizacional. 
“A Mega Sistemas Corporativos, por 
exemplo, optou, nos seus 27 anos de 
existência, por investir fortemente na 
valorização do colaborador como pessoa 
e cidadão. E foi este mecanismo, de-
senvolvido a partir de uma convivência 
estreita e atenta com o funcionário, que 
possibilitou que companhia fosse, pelo 
terceiro ano consecutivo, relacionada 
no ranking Melhores Empresas para 
Trabalhar em TI & Telecom no Brasil 
em 2012”. 

Mariana nos dá agora 10 dicas que vêm 
garantindo o sucesso da Mega quando se 
fala em gestão de pessoas e motivação 
profi ssional:

 1) Transparência nos processos de 
recrutamento e seleção;

 2) Oferta de pacotes de remuneração 
competitivos em seu setor e um 
plano de carreira sólido e de fácil 
compreensão para o colaborador;

 3) Clareza da comunicação interna;
 4) Acesso simplifi cado aos programas 

de capacitação e certifi cações;
 5) Investimento em projetos voltados à 

qualidade de vida, bem estar e saúde 
do colaborador;

 6) Fomento a ocasiões que permitam a 
integração real e constante dos pro-
fi ssionais, independentemente da 
área em que atuam na empresa;

 7) Forte envolvimento em ações de 
responsabilidade social; 

 8) Valorização dos profi ssionais com car-
reira sólida e perene na empresa;

 9) Chefi a acessível e realmente aberta 
a sugestões;

 10) Vocação para a inovação.
 
“Não há fórmula mágica, mas acredito 

que a nossa experiência pode ser rele-
vante para muitas companhias”, fi naliza 
Mariana.

Fonte (www.mega.com.br).

Estas são algumas das perguntas 
mais complexas que povoam a mente 
dos gestores de recursos humanos na 
atualidade, porém que não possuem 
respostas defi nitivas. Para Mariana Al-
meida, Gerente de Recursos Humanos 
da Mega Sistemas Corporativos, gerir 
pessoas é um desafi o que compreende 
naturalmente a necessidade de se lidar 

Im
ag

en
s:

 R
ep

ro
du

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o



Página 6

Especial
São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de janeiro de 2013

(*) Geraldo Nunes, jornalista e 
memorialista, integra a Academia 

Paulista de História. (geraldo.
nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Chega a data de lançamento e cadê a Asa Branca 
tocada pelos Beatles? Após a euforia inicial, a im-
prensa começou a fazer o seu dever e foi perguntar 

à gravadora. Ninguém sabia de nada e um desmentido pu-
blicado alguns dias depois no Estadão dava mais um toque 
surreal: “O empresário dos Beatles, Don Kass, desmentiu 
ontem que o conjunto inglês tivesse gravado Asa Branca, 
de Luiz Gonzaga, ou mesmo convidado Baden Powell para 
ensinar-lhes a tocar berimbau, como foi diversas vezes 
noticiado no Brasil...”

Na verdade, tudo não passou de uma cascata inventada 
pelo agitador cultural, compositor e rei da pilantragem, 
Carlos Imperial, como conta  Denilson Monteiro, na bio-
grafi a do homem que era mestre em espalhar lendas, nem 
sempre com a melhor das intenções. Mas dessa vez, a causa 
de Imperial era nobre. Ele buscou resgatar o prestígio do 
“Velho Lua” em um momento onde o público jovem passou 
a desprezar suas músicas. 

O dia em que os
Beatles “gravaram” Asa Branca

No mês de dezembro, por ocasião do centenário do rei do baião, o jornal O Estado de S. Paulo trouxe de volta uma notícia por ele 
publicada em 1968, dando conta que os Beatles estariam gravando “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga

e Humberto Teixeira, para lançamento no próximo disco - O Estado de S. Paulo - 29/9/1968.

Fotos: Divulgação

Imperial era daqueles que 
via semelhanças musicais 
entre o rock e o baião e de-
pois de convencer um grupo 
de rock que acompanhava 
Ronnie Von, a gravar Asa 
Branca, usou o tape para 
espalhar a notícia sobre os 
Beatles tocando trechos 
da gravação em algumas 
rádios. 

Vendo que a mentira fi cara 
fora de controle Carlos Im-
perial procurou o sanfoneiro 
para contar a verdade e 
esclarecer a coisa publica-
mente, mas Luiz Gonzaga 
disse que estava adorando 
toda aquela história porque a 
cascata estava na verdade o 
ajudando. “Ganhei dinheiro, 
participei de programas, dei 

O Luau das Cataratas, passeio realizado no Parque 
Nacional do Iguaçu em noite de lua cheia, volta 
com tudo em 2013.  As noites de lua cheia não 

serão mais as mesmas na Terra das Cataratas. O próximo 
passeio noturno no atrativo será no próximo sábado (26). 
As seguintes edições serão realizadas em 23 de feverei-
ro (sábado) e 27 de março (quarta-feira). A atividade é 
coordenada pela concessionária Cataratas do Iguaçu S.A 
com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).

As Cataratas em noite de lua cheia
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esO passeio é uma possibilidade para as pessoas viverem 
uma experiência ímpar de contemplação das Cataratas 
do Iguaçu. Os participantes poderão ver, sentir e viver a 
Maravilha da Natureza em circunstâncias diferentes.  O 
visitante que tiver sorte poderá ver o arco-íris prateado, 
que costuma aparecer em noite de lua cheia. “Garantir este 
passeio é uma forma de proporcionar emoção nas pessoas 
que escolhem estes momentos para visitar as Cataratas. E 
nós queremos realizar o Luau com segurança e conforto 
para que novas pessoas possam conhecer esta atração”, 

declarou Celso Florêncio, gerente-geral da Cataratas do 
Iguaçu S.A.

Após curtir a brisa noturna no Espaço Naipi, os turistas 
serão convidados a seguir de elevadores panorâmicos até 
as passarelas. Os monitores acompanharão os visitantes 
durante o passeio. Próximo às quedas será possível admi-
rar cenas raras e sentir a emoção de instantes inigualáveis 
proporcionados pelo encontro da lua, das grandes quedas 
d’ água, do vento, da mata e das pessoas. Saiba mais em 
(www.cataratasdoiguacu.com.br).

Luiz Gonzaga estava adorando toda aquela história 
porque a cascata estava na verdade o ajudando.

Pense numa obra-prima 
como Asa Branca cantada 

por Paul, tocada por 
John, George e Ringo, 

com arranjos de George 
Martin.

entrevistas”, argumentou o criador do ritmo nordestino que 
retomaria ao sucesso na década de 1970 com a redescoberta 
do baião pelos estudantes universitários.

Todos esses acontecimentos foram revividos no programa 
Estadão Acervo no último fi nal de semana pela Rádio Es-
tadão em FM 92,9 e AM 700 – SP.  Quem contou a história 
foi o coordenador do arquivo digitalizado de O Estado de 
S. Paulo, Edmundo Leite, nem um pouco preocupado com 

uma possível “barriga” que o 
jornal tenha cometido.

 “Pensando bem, devería-
mos agradecer ao Imperial 
por ter nos permitido um 
pouco de fantasia em meio 
à turbulência daqueles dias”, 
lembrou Edmundo paro-
diando Cazuza, “mentiras 
sinceras interessam”, disse. 
Quanto a nós, sobre tudo o 
que foi contado só podemos 
dizer: pense numa obra-pri-
ma como Asa Branca cantada 
por Paul, tocada por John, 
George e Ringo, com arran-
jos de George Martin. “Que 
mentira, que lorota boa. Que 
mentira, que lorota boa!”

Ao centro o agitador cultural, compositor e rei da pilantragem, Carlos Imperial.
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Os bons indicadores econômicos do 

Chile durante 2012 não serviram 

para o presidente Sebastián Piñera 

melhorar sua decaída popularidade, 

porque sobre a população pesam 

mais as injustiças acumuladas não 

resolvidas, afi rmam analistas ouvidos 

pela IPS 

O Chile venceu com êxito as inclemências 
da crise econômica da Europa, ao fechar o 
ano passado com aumento do PIB de 5,5% 

e uma taxa de infl ação de 1,5%. E o desemprego 
afetava apenas 6,2% da população economica-
mente ativa ao fi nal de 2012, ano em que os 
salários cresceram ao ritmo de 6% tudo segundo 
dados ofi ciais. O governo comemorou cada um 
desses indicadores como um exemplo da força 
da economia chilena. Em seu afã para tornar 
visíveis esses êxitos para a população, criou o 
portal (www.chilecumple.cl), onde destaca os 
avanços da administração do direitista Piñera, 
também um empresário de sucesso. 

Porém, sua popularidade se mantém em torno 
dos 30%, com alta rejeição e apenas 28% de apro-
vação da maneira como lida com a economia e o 
emprego. O especialista político Mauricio Mora-
les, da Universidade Diego Portales, explicou que 
“a aprovação presidencial responde não apenas 
aos indicadores econômicos, mas também aos 
atributos pessoais”. Disse que “Piñera não é visto 
como um presidente honesto ou próximo”, ao 
contrário da ex-presidente socialista Michelle 

Bachelet (2006-2010), com uma taxa superior 
a 50% de aprovação pela população. Isso coloca 
a atual diretora da ONU Mulheres como a can-
didata com maiores probabilidades de vencer 
as eleições presidenciais de outubro, embora 
ela ainda não tenha apresentado ofi cialmente 
sua candidatura. 

Morales acrescentou que as pesquisas, em 
geral, mostram que sempre há uma brecha entre 
a aprovação ao manejo econômico dos governos 
e quem está na Presidência. Porém, “com Piñera 
os dois indicadores são quase idênticos, o que 
demonstra que, efetivamente, os atributos são 
muito relevantes”, disse.

O economista Manuel Riesco, do Centro de 
Estudos Nacionais de Desenvolvimento Alterna-
tivo, afi rmou que a desaprovação da população 
e a pouca relevância que dá aos indicadores 
econômicos são uma resposta a “injustiças 
acumuladas”. 

Riesco acrescentou que “o descontentamen-
to da população não se deve aos indicadores 
econômicos mas ao abuso generalizado a que 
vem sendo submetida ao longo das duas últimas 
décadas, tanto em períodos de vacas gordas, 
como agora, quando nos de vacas magras”. 
Segundo o economista, “as pessoas pensaram 
equivocadamente que os abusos terminaram 
com a ditadura (1973-1990). Mas isto não 
aconteceu, lamentavelmente, porque apesar da 
democratização do sistema político, foi mantido 
o modelo sem mudanças fundamentais”. Além 
disto, “a população chilena está muito melhor 
informada do que se pensa e é muito paciente, 
mas a cada dez anos pode perder a paciência e 
agora já completamos 20”, pontuou. 

Isto explica, de acordo com Riesco, a situação 
atual em que “novamente está em ascensão a 
participação maciça da população nos assuntos 
públicos. E não vai diminuir até serem resolvidos 
os grandes problemas”.

Os protestos sociais continuaram no Chile em 
2012, quando ganhou protagonismo a demanda 
por uma reforma estrutural do sistema político e 
da governabilidade, em lugar da democratização 
da educação que marcou a luta no ano anterior. 
Se em 2011 os estudantes foram os atores in-
discutíveis do protesto, em 2012 os cidadãos 
lutaram por temas ambientais, econômicos e 
sociais, que foram resumidos na demanda por 
uma reforma da Constituição, com a convocação 
de uma assembleia constituinte.

A atual lei fundamental vigora desde 1980 e 
é uma herança da ditadura do falecido general 
Augusto Pinochet (1973-1990). Ativistas sociais 
afi rmam que seu texto limita o desenvolvimento 
institucional necessário para o desenvolvimento 
da democracia e de uma sociedade mais igua-
litária e moderna. As pessoas se unem a espe-
cialistas do mundo acadêmico, político e social 
na crítica ao fato de o crescimento econômico 
não se traduzir em uma redução da desigualdade 
social da pobreza ou da degradação ecológica. 
Mercedes Muñoz, professora de educação básica 
por quase 40 anos e que está para se aposentar, 
disse à IPS que os números anunciados pelo 
governo “em nada” refl etem o dia a dia de um 
cidadão comum. “O governo parece não investir 
em educação, saúde, em nada que nos faça viver 
mais tranquilos e melhor, em que a economia de 
toda uma vida seja capaz de sustentar a velhice, 
em que os pais não se endividem eternamente 
para que seus fi lhos estudem”, acrescentou a 
professora.

Muñoz acrescentou que esses indicadores 
econômicos “se refl etem apenas nos mais ricos 
do país” e ressaltou que se a macroeconomia do 
Chile se salvar dos embates da crise fi nanceira 
internacional “será à custa do sacrifício do povo”. 
O Chile, país que há décadas é considerado o 
“milagre latino-americano” pela pujança de sua 
economia e redução da pobreza, se caracteriza 

por ter uma das maiores brechas entre ricos e 
pobres da América Latina. Segundo a Pesqui-
sa Casen, a diferença entre o que recebem os 
setores mais ricos e os mais pobres caiu de 46 
vezes em 2009 para 35 vezes em 2011.

Riesco explicou que, além da percepção da so-
ciedade, “certamente é motivo de comemoração 
o fato de o país conseguir sair em boa forma da 
crise fi nanceira mundial”, que começou em 2008 
nos Estados Unidos e que desde 2010 tem seu 
foco na Europa. No entanto, alertou para o fato 
de esse êxito depender de um fator externo, “o 
incomum aumento do preço do cobre, a principal 
riqueza do país”. Os ingressos com esse metal 
“são quase pura renda, isto é, excedente sobre 
o custo de produção do cobre. Assim, não é 
valor agregado pelo trabalho dos chilenos mas 
uma renda transferida do exterior e da qual se 
apropriam as grandes mineradoras em sua maior 
parte”, explicou Riesco, acrescentando que pelo 
menos um quinto do PIB chileno se refere à 
renda com mineração, “a qual, por defi nição, é 
efêmera e pode desaparecer como ocorreu com 
o salitre em sua época”.

Além disso, segundo Riesco, “o preço do 
cobre inevitavelmente baixará, e isso contrairá 
a economia chilena em suas verdadeiras pro-
porções, que não são outras que não o valor 
agregado internamente, ou se preferirmos, a 
soma dos custos de produção; tudo o que excede 
estes últimos é renda, efêmera”. O governo, no 
entanto, se prepara neste começo de ano para 
antecipar que em seu fechamento a economia 
crescerá 5%, a infl ação baixará a uma taxa 
anual de 3% e o gasto fi scal aumentará 5%, em 
um ano marcado pelas eleições presidenciais e 
legislativas. Apesar desse cenário otimista, para 
Morales “o presidente já deixou de alcançar uma 
grande popularidade” e em 2013, seu último ano 
de governo, “enfrentará como nunca a solidão 
do poder” (Envolverde/IPS).

No Chile pesam mais as injustiças 
acumuladas do que a economia

Marianela Jarroud, da IPS

Fernando Fiedler/IPS

Repressão a um protesto em Santiago

em julho do ano passado, em demanda

de um salário mínimo digno.

2º CadernoInternacional

“Estamos a perder 
tudo. As pessoas 
estão fi cando mais 

pobres e, se ganham menos, 
como é que vão pagar as contas 
e fazer compras?”, pergunta a 
feirante Lídia Pedro Lourenço 
que há 50 anos (desde meni-
na) trabalha no local e diz não 
se recordar de uma crise tão 
severa no país.

Em um corredor do merca-
do em que vende no varejo, 
Filomena de Moreira concorda 
com a colega e reclama que o 
movimento diminuiu, apesar 
de os preços das mercadorias 
não aumentarem. “Aqui o que 
se aumenta são os impostos e o 
gasto para trazer os produtos”, 
queixa-se. A mesma opinião 
tem Carlos Figueiredo, dono 
de uma barraca no mercado 
há 14 anos: “não há nada sendo 
feito para desenvolver o país.” 
Para ele, Portugal não soube 
aproveitar os anos de bonança 

Portugal não soube aproveitar os anos de bonança após a 

entrada do país na União Europeia.

Aumentou o número de refugiados que saem

do Mali para os países vizinhos.

Brasília - A crise no Mali 
(África) está provocando a fuga 
de mais de 400 mil pessoas para 
os países vizinhos e de, pelo 
menos, 300 mil internamente, 
segundo estimativas das Nações 
Unidas. Os confl itos no Mali se 
acentuaram nos últimos dias 
com o envio de tropas francesas 
para reforçar o apoio às Forças 
ofi ciais do governo, no combate 
a grupos extremistas islâmicos 
que dominam o Norte.

Desde a semana passada, 
segundo a Acnur, aumentou o 
número de refugiados para os 
países vizinhos. Os cidadãos do 
Mali buscam abrigo na Mauri-
tânia, em Burkina Faso e no 
Níger, além da Argélia, Guiné e 
do Togo. Nas abordagens feitas 
por funcionários da ONU, os 
refugiados disseram que tentam 
escapar das ações militares, da 
falta de meios de subsistência e 
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Buenos Aires – O governo das 
Ilhas Malvinas (Falkland Islands) 
convocou para os próximos dias 10 e 
11 de marco um plebiscito para que 
os quase três mil moradores possam 
decidir se querem manter o status 
de território ultramar do Reino Uni-
do. Se votarem que sim, o pequeno 
arquipélago do Atlântico Sul man-
terá a autonomia para decidir onde 
investir o dinheiro que ganha, que 
inclui atividades de turismo, pesca 
e petróleo. O governo britânico, no 
entanto, continuará como respon-
sável pela política internacional e 
defesa das ilhas.

O plebiscito é a forma mais 
“democrática e incontestável”, 
segundo as autoridades das ilhas 
e o governo britânico, de decidir 
o futuro das ilhas, cuja soberania 
é disputada pela Argentina há 180 
anos. Mas o governo argentino 
argumenta que o principio de au-
todeterminação dos povos não se 
aplica ao caso, porque os kelpers 
(como são chamados os morado-
res das Malvinas) não são nativos. 
Foram levados para povoar as ilhas 
desertas pelos britânicos, quando 
expulsaram os argentinos do local, 
no século XIX (EBC).

Destino ideal para se observar a vida selvagem

no seu habitat natural.

Beirute - A rede de televisão es-
tatal da Síria afi rmou que rebeldes 
ligados à Al-Qaeda explodiram car-
ros cheios de explosivos próximos 
de uma mesquita no sul do país, 
mas ainda não se sabe quantas pes-
soas foram feridas ou mortas pelo 
ataque. Segundo a TV, os ataques 
ocorreram no momento em que as 
pessoas deixavam a mesquita após 
suas orações na cidade de Daraa, 
ao sul de Damasco.

Mais cedo, um foguete atingiu 
um prédio na cidade de Aleppo, 
no norte do país, incidente que a 
mídia estatal atribuiu aos rebeldes 
que tentam afastar o presidente 
Bashar Assad do governo. Imagens 
exibidas pela TV estatal mostra-
ram a queda de diversos andares 

do prédio localizado em uma área 
da cidade controlada pelo governo. 
Ainda não se sabe o número de 
mortos e feridos no ataque.

Também em Aleppo, rebeldes 
estão em guerra contra forças do 
governo que defende o aeroporto 
internacional da cidade, por ser 
um local estratégico para assumir 
controle de Aleppo. “Se o aeroporto 
cair, toda a cidade de Aleppo cairá 
junto”, disse o coronel Abu Kosai, 
um dos comandantes dos rebeldes 
na operação contra o regime nos ar-
redores do aeroporto. Ele explicou 
que as forças de Assad estão usando 
o aeroporto para receber munição e 
equipamentos destinados às tropas 
do governo, que controlam cerca de 
metade da cidade (AE).

Coronel Abu Kosai, um dos comandantes dos rebeldes.

Divulgação

Recessão poderá antecipar 
as eleições em Portugal

Uma volta no tradicional Mercado da Ribeira dá ideia do clima de pessimismo que predomina entre os 
portugueses em meio à recessão econômica

neste ano e no próximo.
O secretário-geral do Partido 

Socialista (PS), deputado An-
tónio José Seguro, observa que 
Pedro Passos Coelho “ainda é 
primeiro-ministro de Portugal, 
mas é cada vez menos primeiro-
ministro dos portugueses”, 
pois “não tem legitimidade 
política, nem mandato para 
implementar as medidas do 
FMI”. O primeiro-ministro es-
tava presente e garantiu que 
cumprirá o mandato. Passos 
Coelho e criticou a oposição, 
“porque fala em eleições to-
dos os dias”. Segundo ele, o 
PS (que o antecedeu) “chora 
lágrimas de crocodilo” e tem 
responsabilidade sobre a crise 
econômica. “Durante muitos 
anos, alguém quis que o Estado 
gastasse mais para que alguém 
pagasse no futuro. Estamos a 
pagar, mesmo que tenhamos 
perda de receita”, defendeu-se 
o primeiro-ministro (EBC).

após a entrada do país na União 
Europeia (1986). “Fizemos 
muita obra, mas não investimos 
em coisas que aumentam a 
produção. Essa recessão é uma 
espiral”, diz Figueiredo, que não 
vê solução.

Para o cientista político por-
tuguês André Freire, a sensação 
de falta de perspectiva com o 

destino econômico de Portugal  
“tende a crescer na população, 
pois já se espera que as coisas 
corram mal”. Freire refere-se ao 
aumento de impostos recolhi-
dos na fonte e à diminuição dos 
gastos sociais, prevista entre as 
medidas que o governo estuda, 
com apoio do FMI, para econo-
mizar mais 4 bilhões de euros 

Síria enfrenta mais um 
dia de ataques e violência

Mais de 400 mil 
pessoas fogem do Mali

do medo da aplicação da sharia 
(lei islâmica), imposta pelos 
grupos extremistas no Norte do 
Mali. De acordo com os relatos, 
as tropas extremistas empre-
gam também crianças.

Em alguns países vizinhos ao 
Mali, foram instalados campos 

provisórios para abrigar os 
refugiados. Ao mesmo tempo, 
a agência das Nações Unidas 
tenta ajudar os que procuram 
abrigo fora de seu país, envian-
do especialistas para a região 
com o objetivo de apoiar a assis-
tência aos refugiados (ABr).

Governo das Malvinas 
convoca plebiscitoTroca

de reféns
Nouakchott - Os insurgen-

tes que mantém reféns em 
um complexo de gás natural 
no deserto argelino querem 
negociar um fi m à interven-
ção francesa no Mali e trocar 
cativos norte-americanos por 
islamitas detidos pelo governo 
dos EUA, informou a agência 
de notícias da Mauritânia, a 
ANI. A agência citou fontes 
próximas ao chefe dos insur-
gentes, Mokhtar Belmokhtar, 
as quais disseram que ele pro-
pôs que a França e a Argélia 
negociem “um fi m à guerra 
conduzida pelos franceses no 
Azawad”. 

O Azawad é a região norte 
e desértica do Mali, em parte 
habitado pelos tuaregues. O 
governo dos EUA rechaçou a 
proposta. “Os Estados Unidos 
não negociam com terroris-
tas”, disse em Washington a 
porta-voz do Departamento 
de Estado, Victoria Nuland 
(AE).

Divulgação
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Indício de
gravidez

(pl.)

G E L

3/jon — las — ola. 4/near — seal. 6/angina. 8/grudento. 10/portfólios. 15/palácio capanema.

Peça o MAPA ASTRAL para se conhecer melhor, a Previsão Anual e o Mapa de Relacionamento, a Sinastria que diz se vocês combinam. 
Adquira os Livros Magia dos Sonhos e Simpatias que Funcionam - também a previsão do Sexo do Bebê antes mesmo de conceber - ligue 
para: (0xx11) 5585-4000. Faça seu pedido através da Internet (www.ciceroaugusto.areavip.com.br).
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Esta segunda, o décimo primeiro dia da lunação é um dos dias mais negativos e perigosos, por isso devemos ter cuidado com tudo que nos diga 

respeito. As 12h05 a Lua passa a transitar pelo signo de Gêmeos nesta segunda. Por isso na parte da manhã é melhor não mudar nada e nem inovar. 

Atitudes tomadas com a Lua fora de curso podem trazer difi culdades e aborrecimentos. É melhor evitar compromissos que exijam decisões impor-

tantes. Mas a tarde com a Lua em Gêmeosfi cará fácil trocar informações, bater papo, aprender sobre novos assuntos, é o que interessará mais até a 

noite. Estamos com muita disposição para circular e tagarelar. Será fácil vender alguma coisa ou mesmo uma ideia no fi nal desta segunda.

Um forte interesse pelo préstimo de 
serviço e pela atividade feita com 
bom gosto e dedicação. Haverá reno-
vação de seus interesses materiais. 
Controle a curiosidade que dispersa 
suas energias neste começo de se-
mana. A Lua em Gêmeos ajuda a se 
comunicar depois do meio dia. 

Precisa ter calma ao lidar com situ-
ação difícil no ambiente de trabalho, 
já que apenas a força de vontade não 
será sufi ciente. Não queira fazer tudo 
ao mesmo tempo, mas uma coisa de 
cada vez. Pode ser levado a situações 
de rompimento brusco, brigando com 
alguém querido. 

As crises devem ser superadas com 
coragem e cabeça erguida, mas sem 
entrar em confronto direto com 
alguém. Em breve terá chances de 
realizar algo novo, por isso prepare-
se bem neste dia em que a Lua 
está em Gêmeos esqueça queixas 
e menta a confi ança.  

Um momento de maior interesse 
por novidades e o aumento da in-
dependência. Cuide da saúde e da 
recuperação de energia. Evite atritos 
com subalternos, chefes ou superio-
res, pois sairá perdendo, mantenham 
os relacionamentos amistosos neste 
seu dia favorável da semana. 

Controle as emoções que podem pro-
vocar situações tensas no trabalho 
sem que possa impor sua vontade 
própria. Precisa aceitar as situações 
do jeito que elas são e batalhar para 
mudar aos poucos o que incomoda 
e não deseja mais. A conversa será 
decisiva para a conciliação.

Terá defi nição do rumo que sua 
vida deve tomar ainda neste fi nal 
de janeiro. Esta segunda tem uma 
aura de confi ança que leva ao forta-
lecimento de laços através de fatos e 
palavras. Muita habilidade no trato 
com as pessoas ajudará a melhorar 
os relacionamentos neste primeiro 
dia da semana. 

Muita afetividade no relacionamento 
amoroso garante bons momentos 
íntimos. O Sol na casa quatro o 
aproxima de suas raízes, da família, 
dos pais, fi lhos e irmãos. Nada de 
impor sua vontade a alguém que 
ama, pode mostrar-se possessivo ou 
ciumento, cuidado. 

Com a Lua em seu signo oposto 
expressem em palavras as vontades 
e os sentimentos e demonstre o 
seu interesse pelo outro. Através 
da organização e de uma maneira 
mais direta de agir, a vida fi nanceira 
começará a melhorar. O relaciona-
mento social e amoroso também. 

Difi culdades são superadas nas re-
lações com amigos e com a pessoa 
amada. Esta vivendo um novo ciclo de 
vida que vem dando maior motivação 
e disposição para ganhar dinheiro. O 
valor da estética, da beleza e da arte 
ganha importância junto com o bom 
trato com as pessoas. 

O Sol transitando em seu signo 
acentua o seu interesse pela vida, 
pela relação a dois e pela realização 
fi nanceira. Ajude alguém que preci-
se, apoie um projeto e terá um bom 
retorno em breve. Cuidado com a 
dispersão causada pelas novidades 
depois do aniversário. 

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar, levando 
a certo desequilíbrio nas relações 
pessoais. Precisa manter relaciona-
mentos amistosos e usar o desemba-
raço na lida com as pessoas. Pense 
antes de agir e causar problemas 
para os outros. 

Aumenta mais a sua segurança, 
tranquilidade e harmonia no am-
biente em que vive com a Lua em 
Gêmeos e o Sol em Aquário. Apenas a 
curiosidade excessiva provocada por 
pessoas no trabalho provocam novas 
perturbações que podem afetar o seu 
astral nesta segunda. 

A magia dos sonhos

O nativo do dia O nativo de Aquário deste grau possui 
caráter bravo, franco e leal. Possuidor de 

fortes convicções é direto e honesto; fala o que pensa. Tem tendência 
ao perfeccionismo e com isso deve evitar ser tão crítico. É sempre fi el 
a sua palavra e não volta atrás, até quando está errado. Precisam de 
coisas novas, ideias e conceitos, que acaba incorporando ao seu dia 
a dia. Geralmente sai na frente, mostrando o seu talento e inovando 
sempre. A traição e a revolta são infl uências do lado negativo.

*Sonhei com a ex-namorada estava pedindo 

para voltar.

Adriano Costa
Seu sonho nada mais é que uma imagem de um 
desejo seu. É comum sonharmos com aquilo que 
desejamos que acontecesse. Você ainda gosta muito 
de sua ex-namorada e desejaria que ela pedisse 
para voltar. Seu subconsciente realizou no sonho 
o seu desejo, como uma forma de equilibrá-lo e 
dar-lhe confi ança.  

*Sonhei que passava numa ponte sobre um rio 

que estava transbordando. A água era muito 

suja e invadiu o carro. 

Maria Cristina por e-mail
O rio representa um obstáculo, assim como a água 
suja é o símbolo de difi culdades que deve estar 
enfrentando por causa do amor. O carro inundado 
representa perigo pelas atitudes e mudanças que 
vier a fazer em sua vida. Procure dar ouvidos aqueles 
que a aconselharem.

Simpatias que funcionam Esquentar o relacionamento: 
Pegar dois pedaços de 50 cm 

cada de fi ta de cetim vermelha. Em uma você escreve o seu nome 
e na outra o nome dele. Pegar 2 pimentas vermelhas e embrulhar 
em 1 folha de seda branca. Amarrar com as 2 fi tas, fazendo um 
laço bem caprichado. Deixar o embrulho debaixo da cama em que 
costuma transar com seu par. Depois de 15 dias jogar tudo fora no 
lixo. Repetir quando quiser. Importante: Não contar a ninguém.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 21 de Janeiro de 2013. Dia de Santa Inêz e Dia do Anjo 
Hakamiah, cuja virtude é a coragem. Dia Mundial da Religião. Hoje 
aniversaria a atriz Ana Maria Magalhães que completa 63 anos, a atriz 
Geena Davis, que nasceu em 1957, o cantor e ator Paulo Miklos que faz 
54 anos e a cantora Emma Lee Bunton que nasceu em 1976.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 19 a 21 de janeiro de 2013

Ondina Clais Castilho, em meio ao coro: a prostituta Geni é aqui 

representada como um fantasma. 

De Nelson Rodr igues 
(1912/1980) a Toda Nudez Será 
Castigada foi escrita em 1965. 
A tragédia ganha montagem 
dirigida por Antunes Filho. Her-
culano (Leonardo Ventura) é um 
casto viúvo que se apaixona pela 
prostituta Geni (Ondina Clais 
Castilho). A vida dele se transfor-
ma completamente, sobretudo 

diante da oposição do fi lho, Ser-
ginho (Lucas Rodrigues). Geni é 
como um fantasma que assombra 
Herculano durante a ação. Com 
Mariana Leme, Felipe Hofstatter, 
Naiene Sanchez e outros.

Serviço:Teatro Sesc Anchieta, R. Doutor 
Vila Nova, 245, Consolação, tel.3234- 3000. 
Sextas e sábados às 21h e domingos às 18h. 
Ingresso: R$ 32. Até 03/03.
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Otávio Martins

Monólogo
Otávio Martins apresenta 

o monólogo Córtex. Indicado 
duas vezes ao Prêmio Shell 
de melhor ator e vencedor 
do Prêmio Contigo de Teatro 
com a peça Sideman, em 2010. 
Entre suspense e sofrimento, 
uma grande história de amor 
é narrada por um homem que 
tem sua vida transformada após 
o desaparecimento misterioso 
de sua mulher. Envolvido em 
uma teia de contradições, o 
protagonista passa a ser o 
principal suspeito do sumiço 
de sua esposa. Em sua defesa, 
o homem tem apenas o amor 
visceral que sente por ela e 
a dor causada pela ausência 
da amada. No desenrolar da 
trama, ora acredita-se na sua 
culpa, ora em sua inocência.
Com texto de Franz Keppler, 
a trama é recheada de revira-
voltas, onde o autor procurou 
fazer uma narrativa de modo 
que retratasse o imaginário 
do personagem. Segundo ele 
é como se estivéssemos lá 
dentro, vendo suas memórias, 

suas imagens, muitas vezes 
oníricas e fantásticas, além de 
suas percepções do mundo e 
da vida?.

Serviço: Sesc Santo André, R. Tamaruta-
ca, 302, Vila Guiomar, tel. 4469-1200. Sábado 
(26) às 20h e domingo (27) às 19h. Ingressos: 
R$ 20 e R$ 10 (meia). 

DEFESA. “Quando pois vos conduzirem para vos entregarem, não 
estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas, o que vos 
for confi ado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais e 
sim o Espírito Santo”. – Jesus. (Marcos, 13:11.) Se tiveres a consciência 
tranqüila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo ci-
dadela e refúgio. Não te percas em confl itos inúteis, nem te emaranhes 
nas explicações infi ndáveis. Acusado de mistifi cador, responde com o 
devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. 
Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece 
por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore. A obra 
fala do homem. Quem te provoca, através do escárnio, mostra-se mal 
informado ou doente; e quem te fere, através do insulto, traz consigo 
pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de 
palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edifi -
cante que realizas e a Luz Divina inspirar-te-á o verbo justo, no instante 
certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se, nos 
tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à 
cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre – centralizando-se nas 
construções da Vontade do Pai – teria agido assim por ter mais que 
fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. (Livro Palavras 

de Vida Eterna – F.C. Xavier).

A montagem da peça Di-
vórcio traz dois casais, 
Suzy Rêgo e José Rubens 

Chachá interpretam advoga-
dos que já dividiram o mesmo 
teto e se reencontram em um 
tribunal. Eles têm a missão de 
defender os interesses de um 
rapaz e de uma moça (vividos 
por Pedro Henrique Moutinho 
e Nathália Rodrigues) em fase 
de separação.

Serviço:Teatro Raul Cortez, R.Doutor Plí-
nio Barreto, 285, Bela Vista, tel. 3254-1631. 
Sextas às 21h30, sábados às 21h e domingos, 
às 19h. Ingressos: Sextas e domingos, R$ 50 
e aos sábados, R$ 60. Até 21/04.

Reencontro

Pedro Henrique Moutinho, 

Suzy Rêgo, Nathália Rodrigues 

e José Rubens Chachá estão na 

comédia ‘Divórcio’.

O
tá

vi
o 

D
ia

s

 Juliana Fagundes, Beto Magnani e Thais Aguiar

em “Borboleta Azul”. 

Ambientado em uma área ru-
ral do Brasil, o drama, Borboleta 
Azul, da Cia. Pessoal do Faroeste 
buscou elementos do romance 
O Estrangeiro, de Albert Camus.
Em uma pensão às moscas 
moram a amarga Cora (Juliana 
Fagundes) e a fi lha caçula, Bel-
belita (Thais Aguiar). Além de 
clientes para ocupar os quartos, 
as duas aguardam uma visita. 

Há três décadas, a mãe vendeu 
seu primogênito sonhando que 
ele enriquecesse e voltasse 
para buscá-las. Um misterioso 
hóspede (Beto Magnani) talvez 
ofereça a chance de elas deixa-
rem a cidade, ameaçada pela 
construção de uma usina.

Serviço: Sede Luz do Faroeste, R. Do 
Triunfo, 301, República, tel. 3362-8883. Quin-
tas às 21h30. Ingresso: R$ 40. Até 07/02. 

Primogênito
Lenise Pinheiro

Prostituta

A comédia Namíbia, Não! é protagonizada pelo ator Sérgio Me-
nezes e pelo autor do texto Aldri Anunciação. Eles interpretam, 
respectivamente, um estudante e um advogado bem-sucedidos 
e negros. A dupla é surpreendida por uma inusitada notícia: 
uma lei obriga a que todos os cidadãos negros sejam capturados 
e enviados imediatamente a um país africano. O texto tenta 
estabelecer uma discussão sobre quanto o racismo ainda segue 
presente na sociedade brasileira. 

Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kusnet, R. Doutor Teodoro Baima, 94, República, tel. 
3256-9463. De quinta a domingo às 20h. Ingresso: R$ 20. Até 17/02.

Racismo

Emidio Luisi



Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Markus Zusak – Bertrand Brasil – Dois 
irmãos adolescentes com característicos proble-
mas, componentes de uma família sem recursos 
fi nanceiros, vivem a “bolar” assaltos, que jamais se 
realizam. Um deles apaixona-se, em circunstâncias 
hilárias,  por uma garota, que exercerá importante 
infl uência em seu destino. Voltado para os teens é 

garantida e boa recreação.

O Azarão

 

Taís Assunção Curi Pereira – Marcus Piffer (Fot.) – 
Imprensa Ofi cial S.P – Trabalho de vulto que reaviva um passado 
não muito distante, que foi fundamental para o desenvolvimento 
pujante de São Paulo como um todo e quiçá do país. Cada página 
vibra nas mãos do leitor, que poderá imaginar-se imerso nos ca-
sarões retratados ricamente, pelos textos e fotos que permeiam 
cada página. A beleza natural de suas praias e vegetações exu-
berantes não fogem à regra. Ideia feliz consubstanciando justa 
homenagem. Belo e raro presente.

Patrimônio Histórico, Cultural e 
Natural: Região Metropolitana 
da Baixada Santista

Vladimir Sachetta (org) – José Luiz Del 

Roio e Ricardo Carvalho – Escrituras e Inst. 

Vladimir Herzog – Importante documento que 
enfoca a necessidade presente de não deixar fenecer na me-
mória dos patrícios, lamentáveis ocorridos à época mencionada 
no titulo. São 300 cartazes nacionais e internacionais, fotos, 
depoimentos e documentos que registram de maneira incon-
testável o quão foram combatentes sindicalistas, jornalistas, 
estudantes, enfi m a sociedade organizada. Ação e reação devida 
e seriamente registrada. Imperdível. Muitos de seus fi gurantes 
não honraram suas próprias determinações. Imperdível.

Os Cartazes desta História: Memória 
gráfi ca da resistência à ditadura e da 
redemocratização (1964 a 1985)

Roberta de Oliveira Ribeiro e Ruth Hele-

na Oliveira de Souza – Letícia Coelho Nunes 

(Ilustr) - Menino, apesar de bonzinho, não sabia fazer amigos. 
Foi presenteado com um robozinho, Migo, que possuía um 
segredo: podia “baixar”  o download da amizade. Como ele 
funciona? É leve ou pesado? Qualquer criança pode usá-lo? 
Válido para criança alfabetizada e adultos inteligentes.

Pedro, Migo e o Segredo
do Downloadinho:
Como fazer amigos

Marco Antonio Villa – Leya – Provavelmente 
um dos episódios mais escabrosos e vergonhosos 
de nossa história é devida e muito bem relatada 
pelo Douto Professor. Nada lhe escapa. Solerte 

investigador, cronologicamente demonstra os passos desde 
a delação do esquema até o retumbante julgamento e seu 
desfecho. Essa obra deveria ser distribuída nas escolas para 
evitar que novas gangues parasitárias se estabeleçam no seio 
do poder. Imprescindível.

Mensalão: O julgamento do 
maior caso de corrupção da 
história política brasileira

Zibia Gasparetto – Vida & Consciência – 
Contos inéditos, psicografados através de diferentes 
espíritos, enquanto seu fi lho “recebia” espíritos de re-
nomados mestres da pintura. Há histórias cotidianas 
de variados matizes e consequentemente para todos 
os sabores, onde nem sempre o sucesso é a tônica, 
todavia, sempre com a característica verdadeira 

de quem sempre percorreu uma honesta trajetória. Ditames 
esclarecedores para o bom entendimento da vida.

Contos do dia a dia
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Benefícios pagos pelo INSS
1) Quais serão os valores do salário-de-benefício e 

do salário-de-contribuição?
Desde 1º de janeiro de 2013, o salário-de- benefício e o 

salário-de-contribuição não poderão ser inferiores a R$ 678,00, 
nem superiores a R$ 4.159,00.

2) Quais benefícios não podem ser inferiores a R$ 
678,00?

Os benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS 
correspondentes a aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-
reclusão (valor global) e pensão por morte (valor global); de 
aposentadoria dos aeronautas; e de pensão especial paga às 
vítimas da síndrome da talidomida.

3) Qual é o valor do benefício concedido ao 
pescador?

Os valores dos benefícios concedidos ao pescador, ao mestre 
de rede e ao patrão de pesca deverão corresponder, respec-
tivamente, a uma, duas e três vezes o valor de R$ 678,00, 
acrescidos de 20%.

4) E o valor do benefício dos seringueiros?
O benefício devido aos seringueiros e seus dependentes é 

R$ 1.356,00.

5) A Lei defi ne o valor da cota do salário-família?
Sim. O valor da cota do salário-família por fi lho ou equi-

parado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou in-
válido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2013, 
é de R$ 33,16 para o segurado com remuneração mensal 
não superior a R$ 646,55; e R$ 23,36 para o segurado com 
remuneração mensal superior a R$ 646,55 e igual ou inferior 
a R$ 971,78.

Fonte: IOB Folhamatic

&Perguntas
Respostas

Dicas 

Ele fi ca ainda mais gostoso, se acrescentar 1 colher (café) de essencia 
de baunilha.
ou,
Usar iogurte natural com mel ou laranja e cenoura. 

Para sugestões, dúvidas ou críticas, enviar e-mail para (netjen@netjen.com.br)

Especial de férias 

 4 Ovos

 1 Copo de iogurte natural

 2 Vezes a medida do copo de açúcar

 2 Vezes a medida do copo de farinha
de trigo

 1/2 Medida do copo de óleo

 1 Colher (sopa) rasa de fermento

Bolo de iogurte

Bater todos os ingredientes na ordem ao lado no liquidifi cador.

Assar em forno médio por cerca de 30 minutos.

Ingredientes Modo de preparo

Andressa Thomaz

Oficina do sabor
Janeiro mês de férias, descontração, lanches rápidos, tarde com as crianças, ...
Publicarei este mês receitinhas simples, para fazer com as crianças ou simplesmente deixar as tardes mais doces.

seu empreendimento”
“A melhor solução para

www.eanchieta.com.br
Rua Elba, 1.061 - Moinho Velho

São Paulo - Capital - Cep 04285-001 
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ACIDENTE COM FUNCIONÁRIO COOPERADO
Funcionário de cooperativa que está trabalhando na empresa e 
se acidenta, a responsabilidade e providências terão que ser da 
cooperativa? Em relação ao preenchimento da CAT, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO ANTECIPADA DE 
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, QUANDO DEMITIDO PELA EMPRESA?

Informamos que no caso de rescisão antecipada de contrato de 
experiência a empresa terá até 10 dias, a contar da comunicação 
da rescisão e, desde que o 10º dia não ultrapasse a data de término 
de referido contrato, para o pagamento das verbas rescisórias. 
Base Legal; artigo 477, § 6º da CLT.

SÃO DEDUTÍVEIS OS PAGAMENTOS ESTIPULADOS EM SENTENÇA 
JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA?

Somente é dedutível a título de pensão o valor pago como pensão 
alimentícia. As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para 
cobertura de despesas médicas e com instrução, destacadas da pensão, 
são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e despesas com ins-
trução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites 
legais. Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, 
condomínio, transporte, previdência privada, não são dedutíveis.

MUDANÇA DE REGIME TRIBUTÁRIO
Empresa que foi constituída como MEI e passou para o regime micro 
empresa, como não possui funcionários deve recolher guia Sindical Patronal? 
Qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL DO MEI 
O MEI sem empregado deve recolher contribuição Patronal a sindicato? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Ricardo Barbosa (*)

Em toda empresa é fundamental ter uma preocupação alta 
com a taxa de turnover, esta deve ser constantemente 
analisada e avaliada, pois seus impactos são diretos na 

produtividade, a satisfação de colaboradores e de produtividade 
da empresa. O termo turnover é a medição da rotatividade de 
pessoal, que mede o giro de entradas e saídas de pessoal. Se o 
índice de saída de colaboradores em uma empresa for muito alto 
isso se torna muito oneroso, pois a cada saída de funcionário, 
normalmente, segue uma admissão de outro funcionário, e este 
giro cria um custo alto de mão de obra. A perda de mão de obra 
sempre é prejudicial a uma organização, em especial quando 
perde bons colaboradores, qualifi cados e treinados. 

Outro problema é que os empresários terão que arcar com 
gastos da rescisão do antigo profi ssional, despesas de seleção, 
de recrutamento, e, além disso, também terá que treinar, dar 
um período de adaptação, o que é bastante arriscado podendo 
ocorrer durante o desligamento, entre outras variáveis. Assim 
o ideal é que o turnover de uma empresa esteja em um índice 
apenas necessário para que haja renovação saudável do corpo 
profi ssional.

Em algumas empresas, o custo de rotatividade de pessoal, pode 
chegar até o equivalente à oito salários nominais, por empregado, 
dependendo do cargo. O que vale dizer que, pelo mesmo valor, 
mantém-se o mesmo funcionário trabalhando durante 8 meses. 
Assim, é fundamental evitar fatores causais de um alto índice de 
turnover, que estão diretamente ligados a motivação no meio de 
trabalho. Quando essa for baixa torna-se urgente que a organização 
examine o seu ambiente humano e descubra as causas e agir para 
saná-las, melhorando o clima humano e a motivação.

Para reduzir o índice de rotatividade de pessoal, devemos em 
primeiro lugar, pesquisar as principais causas, diagnosticar cada 
uma e fi nalmente atribuir uma solução. Muitos administradores 
podem estranhar, mas diferente do que se possa pensar, a questão 
salarial não é a única que infl uencia no alto turnover. Mas com 
certeza uma empresa que paga muito pouco para seus valores 
terá primeiramente que repensar essa situação, para depois 
utilizar outras medidas motivacionais.

Pesquisas realizadas em algumas corporações mostram que um 
dos principais motivos para saída de colaboradores das empresas 
é o relacionamento com seus superiores. Assim, os colaboradores 
se demitem dos chefes e não da organização. Além desses pon-
tos, outros que são imperativos na hora de trocar de empresas 
são benefícios insufi cientes ou mal empregados; sociabilidade 
precária; baixa interação entre grupos de trabalho; ambiente e 
clima de trabalho desconfortável e política interna de pessoal 
mal empregada.

Para detectar os respectivos problemas, além das entrevistas 
com chefi as e funcionários, pode-se adotar a “Ficha de Entrevista 
de Desligamento”. As informações serão sempre preciosas, capa-

Turnover - Como evitar saídas 
que prejudique sua empresa

O custo de rotatividade de pessoal, pode chegar até o equivalente à oito salários nominais, por 
empregado, dependendo do cargo

zes de identifi car os problemas que norteiam na empresa. Porém, 
não existe um índice de turnover adequado para uma empresa, 
já que ele depende de várias variáveis do ramo de trabalho. Mas 
o problema se torna preocupante quando acontecem quedas na 
produção das empresas. Normalmente quando a empresa enfrenta 
esse problema é o momento de fazer uma criteriosa avaliação 
dos motivos que levaram a esse ponto.

Nesse momento toda a empresa deve estar alinhada para a 
reversão desse quadro, principalmente a área de RH e as lide-
ranças. Mas cada vez mais vejo que o papel fundamental para 
o controle do turnover são as lideranças e a forma que elas se 
apresentam perante seus colaboradores. Separo esses estilos de 
lideranças em oito: diretivo, participativo, coaching, autoritário, 
afetivo, modelador, Laissez- Faire e visionário. Mas não há como 
defi nir quais estilos são bons ou ruins. O importante é a adaptar 
a maneira certa de liderar às necessidades dos colaboradores e 
da empresa.

Veja algumas dicas para reduzir o turnover de sua empresa:
1) Quando o colaborador pede demissão ou é demitido faça 

uma entrevista pessoal para saber o motivo. Questionário 
estruturado para ser preenchido por mera formalidade de 
nada adianta;

2) Compare o salário que você oferece com os de outra empresa. 
Muitas vezes terá a triste descoberta que está formando mão 
de obra para eles;

3) Sua empresa possui um plano de carreira claro? Tenha de-
fi nido até onde os colaboradores podem chegar e executar 
essas ações, que na maioria das vezes conquistam muito 
sucesso;

4) Como são feitas as reciclagens/aperfeiçoamento? Solicite a 
apostila e participe de algum curso. Olho nisto, pois é comum 
mandar o funcionário participar mais de uma vez do mesmo 
treinamento inicial, sob a alegação de que vamos ver se assim 
aprende.

5) Sua empresa tem políticas para plantão de fi nais de semana, 
ferários e horas extras? É comum escalar o pessoal com o 
intuito de punição. Esse é um ponto muito importante, veja 
se a empresa não possui protegidos Qual o número de faltas 
aos sábados e domingos. Confi ra também as faltas às segundas 
feiras (dia de procurar outro emprego).

6) A testados médicos: confi ra e confi rme os motivos. Não se 
assuste com as justifi cativas daqueles que vão acompanhar 
parentes sob a alegação de que faltando ou não, ninguém se 
importa.

7) Qual o clima que reina na empresa? Como os supervisores e 
monitores de qualidade tratam os colaboradores? Eles dão 
feedback? Pesquise estes dados cuidadosamente

(*) - É diretor executivo da Innovia Training & Consulting, além de Engenheiro 
de Produção formado pela UNIP, pós-graduado em Gestão de Projetos pela 

Fundação Vanzolini da USP, especialista em Project Management pela FGV/SP. 

O custo de 
rotatividade de 
pessoal, pode 
chegar até o 
equivalente à oito 
salários nominais, 
por empregado, 
dependendo do 
cargo

Fotos: Divulgação
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Informações na nuvem 
e dispositivos móveis 

serão os alvos dos 
cibercriminosos em 2013 

O início do ano é um 

bom momento para 

pensarmos no que 

passou e projetarmos 

o futuro, pensando 

em quais serão os 

principais desafi os do 

mercado da segurança 

online em 2013

Vamos começar analisan-
do como as ameaças evo-
luíram em 2012. Bem, 

eu diria que estiveram bem 
alinhadas às nossas previsões: 
golpes por meio da mídia social 
cresceram, “toolkits” mais so-
fi sticados surgiram, aumento 
signifi cante de malwares em 
smartphones, spam, phishing 
e sites fraudulentos continua-
ram a atingir os usuários, além 
da continuidade da dissemina-
ção de malwares por meio de 
”Cavalos de Tróia”. 

Em 2013, as ameaças “popu-
lares” continuarão vitimando 
empresas e consumidores, no-
vas soluções para a segurança 
online serão desenvolvidas, os 
ataque focarão as informações 
armazenadas em nuvem e as 
ameaças criminosas à priva-
cidade buscarão monetizar 
as informações pessoais rou-
badas. 

Nossas vidas estão cada vez 
mais interligadas aos serviços 
online e isso faz com que o po-
tencial de lucro dos ataques a 
esses serviços também cresça. 
Um dos principais alvos será 
o armazenamento em nuvem, 
que pode ser atacado para 
roubo de dados pessoais e 
fi nanceiros. Porém, nem todas 
as ameaças online podem ser 
atribuídas aos mal intenciona-
dos. É importante que os usu-
ários tenham consciência de 
que grandes empresas também 
podem tentar maximizar seus 
lucros utilizando seus dados 
sem sua permissão. 

Com esse panorama em men-
te, apresento cinco tendências 
de ameaças para 2013: 

1. Privacidade: Publicidade 
online, tanto focada em usuá-
rios de PCs quanto em tablets 
e smartphones, será ainda mais 
personalizada, gerando lucros 
a partir do comprometimento 
da privacidade do usuário. 
Profi ssionais de publicidade 
rastrearão dados como ativida-
des do navegador, nas mídias 

sociais e a localização geográ-
fi ca para identifi car potenciais 
consumidores e, a partir disso, 
enviar anúncios customizados 
sem a permissão do usuário; 

2. Segurança na nuvem: 
Ataques à nuvem evidenciarão 
a necessidade de reforçar a 
proteção. Há relatos de que al-
guns serviços populares, como 
Dropbox, SkyDrive, Cloud Dri-
ve (Amazon) e Google Drive já 
teriam sido alvos de ameaças e 
em 2013 a tendência é de que 
os ataques aumentem; 

3. Ameaças a dispositivos 
móveis: Por ser o sistema 
operacional mais popular, o 
Android é o principal alvo de 
malwares para smartphones e 
tablets. Com o aprimoramento 
da segurança na versão 4.2 do 
sistema, as ameaças devem 
tornar-se mais sofisticadas, 
para driblar sua detecção. A 
principal forma de dissemina-
ção serão as técnicas de infec-
ção locais e não os aplicativos 
maliciosos; 

4. Riscos nos PCs: A aumen-
to gradativo da popularidade 
do Windows 8 inspirará os 
hackers a descobrir e revelar 
as vulnerabilidades do sistema 
operacional, desenvolvendo 
novas modalidades de malwa-
res e fraudes. O número de 
sites infectados que visam 
atacar PCs também crescerá 
e os usuários dependerão 
cada vez mais dos sistemas de 
segurança próprios do sistema 
operacional; 

5. Disseminação de ameaças 
de dispositivos móveis para 
PCs: A conectividade cada 
vez maior entre smartphones, 
tablets e PCs, combinada com 
o alto uso de equipamentos 
pessoais no ambiente de tra-
balho, aumenta a possibilidade 
de que os vírus e malwares 
se alastrem tanto nas redes 
domésticas quanto nas cor-
porativas. Também esperamos 
registrar mais ameaças que 
tenham foco nos aplicativos 
de internet banking. 

Como CTO da AVG Techno-
logies, recomendo que, para 
garantir que você tenha boas 
chances de driblar os cibercri-
minosos em 2013, você atualize 
periodicamente seu antivírus, 
tanto nos dispositivos móveis 
quanto no PC. Que todos 
tenham um ano novo feliz e 
seguro. 

(*) É CTO da AVG Technologies.

NEWS @TI
Melhor “Áudio/Vídeo” no iF Design Award 
2013

@A sofi sticação e inovação do design dos produtos Sennheiser, 
líder mundial em soluções eletroacústicas e de áudio, rendeu à 

empresa três prêmios em disputa do International Forum Design. O 
pré-amplifi cador HDVD 800 e os fones de ouvido MOMENTUM e IE 
800 impressionaram o júri com a combinação de alta performance de 
áudio e estilo, sendo reconhecidos na categoria “Áudio/Vídeo” (www.
sennheiserusa.com/home).

Controles Remotos Universais

@A One for All, líder mundial no segmento de acessórios de áudio 
e vídeo, lança no Brasil a moderna linha de controles remotos 

universais da linha Essence: URC 7310 URC 7320, URC 7330 e URC 
7340 e Slim Line 4 URC 3840. Os controles universais contam com 
design diferenciado e vão agradar aqueles que buscam reunir em um 
único controle as funções de diversos aparelhos, como TV, DVD, Home 
Theater, entre outros. O alcance dos modelos da marca varia de 15 a 
20 metros (www.oneforall.com).

40% das empresas de TI contam com pelo 
menos uma certifi cação empresarial

@A Assespro Nacional (Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação), em parceria com a MBI e a Survey-

Monkey, realizou o Censo Assespro do Setor de TI – Edição 2012. 
Contando com a participação de aproximadamente 300 empresas do 
segmento, o estudo incluiu um mapeamento sobre o número de cer-
tifi cações empresariais obtidas pelas companhias do setor. Dentre as 
certifi cações mais apresentadas estão: mps.br nível E a G com 15,4%; 
ISO 9000 com 13%; CMMi nível 2 ou 3, com 6,7%; e mps.br nível A a D 
com 3,2% (www.assespro.org.br).

Aplicativo mapeia ritmos musicais e premia 
artistas independentes

@Um ambiente virtual dinâmico onde músicos brasileiros podem 
cadastrar seu perfi l e divulgar seu trabalho, independentemente do 

estilo, e apreciadores de música podem votar em seus artistas favoritos. 
Essa é a essência de uma ação inovadora lançada na mídia social pela 
Sennheiser, líder mundial em soluções eletroacústicas e de áudio: o 
Mapa da Música Brasileira, que tem como objetivo contribuir para a 
disseminação da música nacional, divulgar artistas independentes e 
também aproximar a marca dos consumidores brasileiros. As bandas 
mais votadas do Mapa da Música Brasileira serão equipadas com soluções 
Sennheiser e participarão de um festival promovido pela marca. O 
aplicativo já está disponível na fanpage da Sennheiser Brasil. 

Parametrizado para os padrões fi scais 
nacionais

@95% da base instalada do Glovia são de empresas de manufatura 
discretas, dando a elas um programa de gestão completo. Flexível 

e customizável, a plataforma traz suporte às boas práticas de manu-
fatura, como o Lean Manufacturing, JIT – Just in Time, Kanban, Seiban 
e o conceito TOC- Teoria das Restrições, que possibilita a simulação 
de eventos, a agilidade na tomada de decisões e total visibilidade dos 
processos em tempo real. O software ainda permite maior rastreabili-
dade dos pedidos, controle da qualidade, visão fi nanceira e integração 
das áreas (www.fotini.com.br).

Ingram Micro Brasil conquista prêmio da HP

@A Ingram Micro Brasil fechou 2012 com a conquista de mais um 
prêmio: o de distribuidor de maior faturamento em impressoras 

da marca HP. A Ingram Micro concorria com outras dez empresas e 
o prêmio é resultado de um crescimento de 5% em relação a 2011. O 
prêmio foi entregue durante a 8ª edição da reunião geral do canal HP, 
que marca o encontro de executivos da marca para compartilhar os 
resultados do ano vigente e as estratégias para o ano seguinte (www.
ingrammicro.com.br).

Locaweb recebe selo White Star por combate 
ao Spam

@A Locaweb, líder em Hosting & Infrastructure Services no Brasil e 
América Latina em 2011, segundo a International Data Corporation 

e pioneira em Cloud Computing no Brasil, começa o ano com uma ótima 
notícia. A empresa passa a exibir o selo “White star”, que reconhece 
o trabalho de empresas de todo o mundo no combate ao SPAM. Essa 
qualifi cação foi concedida pela SPAMHAUS, uma organização sem fi ns 
lucrativos que acompanha as operações de Spam na Internet e existe 
desde 1998. Com sedes na Suíça e na Inglaterra, a SPAMHAUS divulga 
uma lista com os nomes das empresas que adotam políticas sérias 
e efi cazes contra o SPAM e a Locaweb agora está entre elas (www.
locaweb.com.br).

Nobreaks modulares

@A SMS Tecnologia Eletrônica (www.sms.com.br) amplia sua linha 
de nobreaks e apresenta os nobreaks Trimod e Archimod. Esses 

equipamentos chegam ao mercado com potências de 10 kVA a 60 kVA 
na linha Trimod, e 20 a 120kVA para a linha Archimod. Indicados para 
aplicações empresariais e comerciais que necessitam de energia pura 
e não podem ser interrompidas, os nobreaks online de dupla conversão 
são modulares, potência expansível, redundantes em um único gabinete 
e garantem alta disponibilidade aos equipamentos de missão crítica 
(www.sms.com.br).

ERP em cloud para e-commerce chega ao 
mercado

@A Betalabs, especializada no desenvolvimento de sistemas de gestão 
empresarial (ERP) e softwares sob medida em cloud computing, 

traz ao mercado o Gestão Já, um sistema completo de gestão web para 
ajudar e-commerces de pequeno e médio porte a unifi carem proces-
sos, terem maior controle na rotina do negócio e a reduzirem gastos. 
Com o Gestão Já, os varejistas virtuais poderão ter todo o controle de 
estoque, vendas, fi nanceiro, Nota Fiscal Eletrônica - NFe, Nota Fiscal 
de Serviços Eletrônica – NFSe, além da possibilidade de contar com 
maior controle de frente de caixa. Todos esses serviços fazem parte 
de uma plataforma única, com custo a partir de R$ 99 mensais (www.
betalabs.com.br).

Solução integrada para atender as novas 
regras do ICMS

@Para integrar, organizar e gerir as questões fi scais das empresas, 
localizadas em qualquer estado do país, a StarSoft disponibiliza o 

StarSoft Applications Gestão Fiscal. A solução centraliza as informações 
contábeis e fi scais de todos os departamentos, tornando assim a análise 
mais simples e confi ável (www.starsoft.com.br).

Lançamentos da WD

@A Western Digital lançou recentemente a nova linha de HDs inter-
nos, WD Red™ , com discos rígidos projetados especifi cadamente 

para sistemas NAS domésticos e de pequenas empresas.  A All Nations, 
que é a única a distribuir todas as linhas de HDs internos da marca, não 
poderia deixar de apoiar esse lançamento, e já trás para o mercado os 
novos produtos. A linha WD RED foi projetada e testada especifi camente 
para pequenas empresas e home offi ce, sistemas NAS de baias 1 a 5. Ela 
conta com baixo consumo de energia e também garantia de três anos 
com o fabricante, para proporcionar maior tranquilidade aos clientes. 
Os produtos operam em ambientes RAID (www.wd.com).

All Nations fortalece parceria com a Lenovo

@A All Nations fortalece a parceria com a Lenovo, maior fabricante 
de computadores do mundo, e traz para o mercado os notebooks 

B430, equipados com Core I3 e Intel Dual-Core. Conhecidos por sua 
qualidade, potência e durabilidade, os notebooks B430 da Lenovo estão 
disponíveis na cor preta, contam com tela LED de 14”, 4GB de memória, 
HDD de 500GB SATA, Wi-fi , Bluetooth 4.0, bateria com duração de 
aproximadamente 6h30min, sistema operacional Windows 7 Home Basic 
64 (BR) e Microsoft Offi ce 2010 Trial (www.allnations.com.br).

Yuval Ben-Itzhak (*)

Os números do comércio eletrônico no Brasil 
continuam em ascensão. De acordo com dados 
levantados como previsão pela e-bit, empresa 
especializada em informações do setor, o 
e-commerce deve apresentar um crescimento 
nominal de 25%, chegando a um faturamento de 
R$ 28 bilhões em 2013

De acordo com a diretora de negócios da e-bit, Cris Rother, a 
tendência é que o ano apresente um resultado melhor que 
2012 em virtude da retomada do crescimento econômico 

e da aceleração das vendas de dispositivo móveis como tablets e 
smartphones. “A cada ano vemos maior adesão dos brasileiros a 
dispositivos móveis devido a redução dos preços dos produtos, 
conforme mostra o índice FIPE Buscapé, e pela maior oferta de 
pacotes de banda larga com valores mais acessíveis. Somente em 
2012 a queda de preços dos celulares em comparação a 2011 foi 
de -13,41%”,  explica Rother.

Uma outra explicação para que o setor mantenha o ritmo de 
crescimento  é pela constante entrada da Classe C. Aproxima-
damente 56% dos novos entrantes pertencem a essa classe, 
apesar dos atuais sinais de endividamento, o que por outro lado 
pode acabar freando o consumo. Em Novembro, por exemplo, 
59% das pessoas disseram estar endividadas, sendo que e 6,8% 
declararam que não terão como pagar as dívidas, o que acaba 
refl etido também no e-commerce. Caso esse endividamento fosse 

E-Commerce deve 
faturar R$ 28 bi 
em 2013

A Ubisoft se prepara para 
lançar o mais novo episódio 
da aclamada série Splinter 
Cell. Envolvido em mais uma 
emocionante história do uni-
verso fi ctício de Tom Clancy, 
Splinter Cell Blacklist tem lan-
çamento mundial previsto para 
o próximo dia 20 de agosto em 
versões para Xbox 360, PS3 e 
PC. Os jogadores que aguardam 
ansiosamente pelo novo título 
da série já podem conferir uma 
amostra do game no trailer 
recém lançado.  

Em Splinter Cell Blacklist, 
Sam Fisher lidera uma unida-
de secreta que recebe ordens 
diretamente do presidente dos 
EUA. Com a missão de eliminar, 
a qualquer custo, os terroristas 
que ameaçam a segurança do 
País, a equipe de Fisher terá que 
passar por diversas locações ao 
redor do mundo, utilizar as mais 
avançadas tecnologias e abusar 

das habilidades e inteligência 
de seu líder para cumprir todos 
os objetivos.

Desenvolvido pela Ubisoft 
Toronto com suporte da Ubisoft 
Montreal e Ubisoft Shangai, 
Splinter Cell Blacklist ofere-
cerá aos jogadores inovações 
tecnológicas que tornarão essa 
história moderna de operações 
secretas ainda mais emocio-
nante. Entre elas um arsenal de 
novos gadgets e armas clássicas 
reinventadas, e o inédito estilo 
de combate “Killing-in-Motion”, 
que permitirá aos jogadores 
marcarem e atacarem múltiplos 
inimigos com precisão letal em 
um único movimento.  Na versão 
para Xbox360 com Kinect, o jogo 
ainda contará com recursos de 
reconhecimento de voz. 

Para saber mais sobre Splin-
ter Cell Blacklist, visite o site 
http://splintercell.ubi.com/
blacklist/en-GB/

Lançamento de 
Splinter Cell Blacklist

O Beeqo.com é a única rede social no 
Brasil com foco nos profi ssionais liberais, 
proporcionando oportunidades incompa-
ráveis de negócios e interatividade entre 
os usuários que disponibilizam serviços 
de inúmeros segmentos, bem como, para 
os demais usuários que necessitam con-
tratar prestadores de serviço qualifi cados 
e confi áveis.

Atualmente o que conta na contratação 
de um profi ssional liberal não é apenas 
sua capacitação ou experiência, mas 
também o popular "QI - Quem Indica". Por 
isso, o jovem empresário e idealizador da 
rede, Eduardo Farias, proporcionou aos 

chamados “freelanceres”, através dessa 
ferramenta ímpar, a oportunidade de 
divulgarem seus serviços e aumentarem 
suas carteiras de clientes. Tudo isso atra-
vés da indicação de usuários ligados ao 
Beeqo.com e outras redes sociais como o 
Facebook e Twitter.

Diferente de outras redes estrangeiras 
que também disponibilizam em sua plata-
forma uma opção limitada de busca por pro-
fi ssionais, o Beeqo.com se destaca por sua 
objetividade e fi nalidade nítida: de tornar a 
procura por prestadores e a divulgação de 
seus serviços, muito mais ampla e rentável 
para as partes envolvidas.

De forma segura designers, médicos, 
arquitetos, advogados, mecânicos, esti-
listas, músicos, professores, jornalistas, 
economistas, diaristas, e profi ssionais 
de centenas de profi ssões poderão, em 
simples passos, agregar em seu portfólio 
novos casos de sucesso e clientes em 
potencial.

Para atender às necessidades dos usuá-
rios, Eduardo Farias conta com uma equipe 
de colaboradores gabaritados provenientes 
de universidades como: ITA, MIT e USP. O 
know-how desses profi ssionais foi impres-
cindível para a criação e sucesso dessa nova 
rede social, o Beeqo.com.

Rede Social voltada exclusivamente 
para profi ssionais liberais

menor, o e-commerce poderia crescer ainda mais.
No que diz respeito a maior procura por televisores em 2013, 

Cris Rother explica: “Vimos em 2010 um movimento muito 
forte na venda de Eletrônicos, especialmente TV´s de LED e 
tela fi na, especialmente estimulados com a Copa do Mundo. Em 
2013, teremos a Copa das Confederações, o que pode antecipar 
essa renovação dos aparelhos visando a Copa de 2014”, analisa 
diretora da e-bit.

O comércio eletrônico também não deverá apresentar grandes 
novidades quanto a entrada de novas empresas no mercado. “Nos 
últimos 2 anos a entrada de novas lojas no setor aconteceu no 
long tail, ou seja, as pequenas empresas, que hoje representam 
cerca de 20% do faturamento do setor. Os maiores investimen-
tos ocorridos foram em categorias chamadas de verticais como 
“moda e acessórios”, “artigos esportivos” e “casa e decoração”. 
Com o segmento em consolidação e ainda mais competitivo, 
os grandes varejistas buscarão melhorar a efi ciência de suas 
operações, aumentar a rentabilidade e melhorar da qualidade 
dos serviços prestados ao consumidor”, opina o diretor geral da 
e-bit, Pedro Guasti.


