
ECONOMIA

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DE SANTOS - SINASA - CNPJ: 60.007.317/0001-81 - Edital
de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Pelo presente edital ficam convocados todos os

integrantes, da categoria profissional, representada pelo SINASA - Sindicato dos Administradores
de Santos, com sede a Avenida Ana Costa, 100, Bairro Vila Mathias, Santos - SP,para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, via reunião com base estatutária, Hibrida, utilizando
sistema TEAMS, devido a idade dos envolvidos em relação a pandemia de Gripe e Covid 19,
na região, no dia 20/01/2022, às 18:00 horas em primeira convocação, com maioria absoluta dos

interessados, uma hora mais tarde às 19:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número

de presentes, para deliberar a ordem do dia, no seu item 1) Tomar conhecimento, discutir e aprovar

ou não sobre o Plano de incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV) apresentado pela SPA. Item
2) Autorizar a diretoria do sindicato, a negociar e se for o caso firmar Acordo Coletivo de Trabalho

especifico referente ao Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV), apresentado pela SPA.

Santos, 17 de Janeiro de 2022. Itamar Revoredo Kunert - Presidente do SINASA.

JÚNIORBATISTA

DAREDAÇÃO

O corpo do corretor de
caféEduardoHaydenCar-
valhaes foi cremado on-
tem à tarde, na Memorial
Necrópole Ecumênica.
Ele morreu no domingo,
aos96anos, enquantodor-
mia, emSantos. Proprietá-
rio do Escritório Carva-
lhaesdeCorretagem,funda-
do em 1942, ele acompa-
nhou fases áureas do café
em Santos, os negócios na
Bolsa Oficial de Café, no
Centro, e as transforma-
çõesdosetorcafeeiro.
“O comércio para mim é

um meio de vida, não um
meio de morte. Eu acho
que a gente deve fazer o
melhor possível, estar o
mais possível atualizado, o
mais possível informado,

ter o máximo de tolerância
com todomundo”, afirmou
Eduardo em depoimento
aoacervodoMuseudaPes-
soa,em2005.
Carvalhaes nasceu em

Santos, em 10 de maio de
1925. É neto de santistas
com ascendências alemã e
francesa. Ele frequentou os
primeiros anos escolares
no antigo Ginásio Santista
e começou a estudar Enge-
nharia na Faculdade Ma-
ckenzie,naCapital.
Ele se mudou para San-

tos e começou a trabalhar
comumamigodotio,Agui-
naldoAmaral, noDeparta-
mento Nacional do Café.
Noentanto,Eduardofoipa-
raacorretagemporinfluên-
cia dos tios, com os quais
aprendeu a corretagem,
NelsoneÁlvaro,quefunda-

ram a empresa hoje admi-
nistrada pelos filhos de
Eduardo Carvalhaes –
Eduardo Júnior, Sérgio e
Nelson. Casado com Hele-
na Ferreira da Silva Carva-
lhaes, o empresário tam-
bém deixou a filha Lúcia
Helena.
No escritório dos tios,

Eduardo aprendeu tudo so-
bre café. “Meu pai parou de
ir ao escritório tem há so-
mente uns dez ou 12 anos.
Ele sempre foi muito assí-
duo”,contaEduardoJúnior.
Sua família tem tradi-

ção no café desde por vol-
ta de 1865, segundo
Eduardo Júnior, quando
os negócios da família ain-
da se chamavam Vicente
Carvalhaes Exportadora.
A esposa, santista, tam-

bém tem família com tra-

dição de café. “Meu avô
materno foi exportador de
café e o pai dele produtor

de café emBragançaPau-
lista”, conta Carvalhaes
Junior.

Editor Marcelo Santos

E-mail economia@atribuna.com.br

DEBRASÍLIA

Mais11estadospassarãoa
contar com o Balcão Úni-
coparaaberturadeempre-
sas até o fim deste mês,
segundo a Secretaria de
GovernoDigitaldoMinis-
tério da Economia. Com
isso, empreendedores de
17 unidades da federação
já poderão iniciar um ne-
gócio pormeio de um for-
muláriodigitalunificado.
O sistema já funciona

em São Paulo. Com ele, o
tempo necessário para
abrir uma empresa fica
bastante reduzido, com a
adoção de um formulário
digital único que já forne-
ce na hora o número do
CadastroNacionaldePes-
soaJurídica(CNPJ).
Oministério diz que já é

possívelabrirumaempre-
sa no Brasil emmenos de
doisdias, emvezdamédia
decincoem2019.Aexpec-
tativa do governo é de que
o sistema seja implantado
em todo o País até o final
doano. (EC)

Telefone 2102-7274

DEBRASÍLIA

Apósquatromesesdeque-
da, a atividade econômica
apresentouavançoemno-
vembro.SegundooBanco
Central (BC), o Índice de
Atividade (IBC-Br) subiu
0,69% em novembro. Pa-
ra economistas, o resulta-
do indica estabilidade do
Produto Interno Bruto
(PIB).O índicedeativida-
de econômica calculado
pelo BC passou de 137,13
pontospara138,08.
O IBC-Br é conhecido

como prévia do PIB e cal-
culado pelo Instituto Bra-
sileirodeGeografiaeEsta-
tística (IBGE). A projeção
do BC para 2021 é de alta
de 4,4%. Para 2022, é de
avançodeapenas1%.

ANÁLISE

“Onúmeropositivo foi em
grande parte resultado da
forte expansão de servi-
ços. Também tivemos
uma contribuição menor
de uma recuperação nas
vendasdovarejo, comalta
de0,5%novarejoamplia-
do”, diz o economista Ro-
dolfo Margato, da XP In-
vestimentos. (EC)

Morreaos96anos
ocorretordecafé
EduardoCarvalhaes
Ele era considerado uma referência nacional no setor cafeeiro

DESÃOPAULO

O dispositivo de realidade
virtual e aumentadadaAp-
ple, que promete ser o
maior lançamento da em-
presa desde o AppleWatch
em2015, pode atrasar para
chegaraomercado.
De acordo com a agência

de notícias Bloomberg, o
dispositivo enfrenta alguns
problemas de desenvolvi-
mento que podem adiar o
anúnciopara2023-atéen-

tão, rumores apontavam
que o aparelho seria apre-
sentadonesteano.
Analistasconsideramcru-

cial o lançamentododispo-
sitivopara que investidores
sigam acreditando no cres-
cimentodaApple,queatin-
giunodia 10 amarcahistó-
rica de US$ 3 trilhões de
valordemercado.
Os desafios de produção

envolvemascâmeraseosof-
tware.Éesperadoqueodis-

positivo de realidade vir-
tualeaumentadadaApple
custe cerca de US$ 2 mil.
Rumores apontam que o
aparelhoterádoischips.
O analista Ming-chi

Kuo afirma que um dos
processadoresdepontate-
rá poder de computação
semelhanteaochipM1pa-
ra Mac, enquanto o outro
seráresponsávelpelacom-
putaçãorelacionadaasen-
sores. (EC)

Davos:Xi Jinpingdefendeaberturaeconômica
OpresidentedaChina,Xi Jinping, reiterou compromisso com
reformaseaberturada segundamaior economiadoplaneta.

EleparticipoudoFórumEconômicoMundial, emDavos.

Eduardo Carvalhaes foi para o ramo do café por influência dos tios

Balcãoagiliza
aberturade
empresas

Prévia indica
altadoPIBem
novembro

FALECOMAGENTE!

ARQUIVOPESSOAL

Applepodeadiar realidadevirtual
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DESÃOPAULO

Duas pessoas morreram
afogadas em uma praia no
norte do Peru, informou a
autoridade de defesa civil
local no domingo, depois
queondasexcepcionalmen-

te altas foram registradas
em várias áreas costeiras
após a erupção de um vul-
cão subaquáticono sábado,
emTonga,noOceanoPací-
fico. A morte de duas pes-
soas por afogamento ocor-

reu no sábado em uma
praia localizada na região
de Lambayeque, informou
o InstitutoNacional deDe-
fesa Civil (Indeci) do Peru,
emcomunicado.
A polícia peruana disse

noTwitterqueasduasvíti-
mas foram encontradas
mortas por policiais de
uma delegacia da praia de
Naylamp. O tweet dizia
que “as ondas eram anor-
mais”naárea,quefoidecla-
rada imprópriaparaosba-
nhistas.
Aerupçãoprovocoualer-

tas de tsunami e ordens de
retiradas no Japão, além
de enormes ondas em vá-
rias ilhas do Pacífico Sul,
ondeimagensnasredesso-
ciaismostramomarbaten-
do contra casas na costa.
(EstadãoConteúdo)

Telefone 2102-7274

CoronavírusnaRússia
ARússia registrou forte altanos casosda covid-19, ontem,aparentementepor causadavariante

Ômicron. Foram30.726casosdadoença,maiornível diáriodesdedezembro, alémde670
mortes.Opaís contabilizamaisde 10,8milhõesdepessoas atingidaspelo víruse321.990óbitos.

DEVIENA

Umdosmaioresobstáculos
na negociação entre Esta-
dos Unidos e Irã para revi-
ver o acordo nuclear de
2015 é a exigência de Teerã
de que Washington forne-
çam uma garantia de que
não irá abandonaraadesão
e reimpor sanções, dizem
diplomatas envolvidos em
negociaçõesnaÁustria.
Aexigênciaéumareaçãoà

retiradadoacordopelo ex-
presidente americano Do-
nald Trump, e parece ser
umobjetivoparaogoverno
do novo presidente linha-
dura do Irã, EbrahimRai-
si,dizemdiplomatasnorte-
americanoseeuropeus.
Autoridades disseram

nãocrerqueademandaes-
teja sendo projetada pelo
Irãsimplesmenteparapro-
longarasnegociações.(EC)

DoismorremnoPeru
após fenômenonatural
Erupção de vulcão gera ondas altas e afogamento no norte do país

FALECOMAGENTE!

Irãexigegarantia legal sobre
acordonuclear comosEUA
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