
Há 28 anos, a edição de março de 1990 da Tribuna 

da Magistratura, órgão ofi cial da Associação 

Paulista de Magistrados – então presidida pelo 

desembargador Francis Davis – publicava, em sua 

página 14, o artigo abaixo, que redigi nos albores 

do governo Collor de Mello

O turismo descollorido

O choque causado pelo plano econômico do governo Collor de 
Mello, lembrou-me de imediato – pasmem-se – uma expres-
são do Evangelho. Acha-se ela inserida no sermão profético, 

registrado por São Mateus no capítulo 24 de seu livro, a partir do ver-
sículo 38. Ali, diz Jesus: “Porquanto, assim como, nos dias anteriores 
ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e até davam-se em casamento, 
até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que 
veio o dilúvio e os levou a todos...’

Pois é, aí está a metáfora.
No Brasil, nos dias anteriores ao plano, todos comiam e bebiam, 

compravam e vendiam, depositavam e sacavam, aplicavam e res-
gatavam, especulavam e lucravam, dolarizavam e cruzadavam sem 
maiores preocupações, mesmo quando se anunciava um novo plano 
econômico a partir da posse do novo governo.

Gatos escaldados – embora em água morna – os brasileiros prepa-
ravam-se para “tirar de letra” mais uma investida do poder central. 
Afi nal, já haviam enfrentado os planos Cruzado, Bresser e Verão e, a 
não ser por alguns arranhões, tinham saídos ilesos. Que viesse o tal 
plano. Não seria muito diferente dos outros: no alcance, no efeito 
e na duração. Cabe aqui uma piadinha sociológico-restrospectiva.

É a que retrata a conversa de dois caboclos – na época do governo 
Goulart – sobre a situação política.

– É, compadre, parece que agora o “tar” de consumismo vem 
“memo” pro Brasil, né?!

– “Dêxa vim” compadre. “Dêxa vim” que “nóis avacaia” ele!
Não falada, embora, esta era a disposição intima de todos.
Aí como Noé entrou na arca, Collor de Mello entrou no governo. 

Então “veio o dilúvio e os levou a todos”. E foi todos mesmo.
Collor havia dito, reiteradas vezes, que afl igiria pesadamente as 

“elites”, o que deixava muita gente de fora, supondo que o “facão” iria 
voltar-se somente contra as grandes fortunas, as contas elevadas, as 
notórias especulações etc., poupando os poupadores de caderneta...

Ledo engano. A partir de CINQUENTA MIL todos foram atingidos!
Daí aparecer, primeiro em Brasília e já agora por todo o país, a 

frase tragicômica: “no tempo do Sarney eu era elite e não sabia”.
Mexendo com toda a economia, vez que enxugou – de pronto – 

80% do meio circulante nacional, o plano é extremamente drástico 
para o setor de turismo. Viagens internacionais hoje, nem pensar. 
Embora tenha o dólar desabado espetacularmente, não há cruzeiros 
para comprá-lo.

As viagens domésticas, por seu turno, encolheram-se a ponto de, 
praticamente, desaparecer. Afi nal, sobre os preços já elevados inci-
diu, junto à posse do novo governo, um aumento de tarifas superior 
a 50%! Vôos cancelados, aviões semi-vazios, aeroportos às moscas 
redundam – na outra ponta – em agências paralisadas e vazias.

Entretanto – embora momentaneamente descolloridas – as Agên-
cias estão confi antes e esperançosas.

O drástico plano Brasil Novo foi o remédio amargo para cortar de 
vez um mal insidioso e letal que minava o corpo debilitado de nossa 
economia. E o fazia sutilmente, como certas moléstias, que só se 
manifestam em fase terminal, quando já nada se pode fazer.

Nossa deteriorada e desprestigiada moeda era uma batata quente 
que ninguém queria ter nas mãos. Todos procuravam trocá-la, literal-
mente, por qualquer coisa: dólar, ouro, títulos, veículos, imóveis, ele-
trodomésticos, gaiola sem fundo, óculos sem lente... Para os Agentes 
era insustentável e vexatória a situação. Os negócios, se não fossem 
concluídos no ato, em dinheiro vivo, e repassados imediatamente às 
Operadoras ou Transportadoras, não gozavam de qualquer fi rmeza ou 
garantia de manutenção de preço, frente à instabilidade do cruzado.

Hoje tudo está mudando. A partir do respeito que passou a merecer 
o cruzeiro.

Sabemos todos que temos uma árdua tarefa pela frente, que é a 
reconstrução da nossa economia. Não desconhecemos a necessidade 
de dar, cada um, sua cota de sacrifício.

Mas estamos convencidos de que vale a pena: O Brasil precisa e 
merece isto.

Afi nal, como ensinava um tranquilo mineiro a seu fi lho, “no fi m dá 
tudo certo”. E, ante a expressão algo incrédula do jovem, acrescentava: 
“se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fi m”.

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.
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ALTERAÇÕES DA REFORMA TRABALHISTA
Empresa pode conceder gorjetas, prêmios e abonos sem integrar o 
salário, conforme entendimento na reforma trabalhista? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM BASE NA REFORMA TRABALHISTA O VALE REFEIÇÃO PAGO EM 
ESPÉCIES TEM BASE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS?

A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) não trouxe a possibilidade 
do vale refeição ser pago em espécie.  Portanto, se a empresa conceder 
o vale refeição em dinheiro, terá todas as incidências de INSS, FGTS e IR, 
porque será considerado como salário. Base Legal: art. 457, §  2º da CLT.

TABELA PRÁTICA DE CONTRIBUIÇÕES
Qual a tabela de incidências ou não, das contribuições previdenciárias, 
do FGTS e Imposto de Renda? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INCIDÊNCIA OU ENCARGO TRABALHISTA
Conforme informado na reforma trabalhista, é possível passar a lançar 
valores referente a ajuda de custo, auxilio alimentação, diárias para 
viagens, prêmios e abonos na folha dos funcionários, sem que isso 
incorpore as bases de calculo para encargos trabalhistas, inclusive o 
pró-labore? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE INSTALAR CÂMERAS DE VÍDEO EM SUAS DEPEN-
DÊNCIAS, VISANDO CONTROLAR E/OU FISCALIZAR O AMBIENTE?

Não existe impedimento para se instalar câmeras de vídeo nas dependên-
cias da empresa desde que os empregados sejam avisados que o local está 
sendo monitorado, no entanto, é vedado estender este sistema de moni-
toramento nos locais destinados aos vestiários, lavatórios e banheiros.

RESCISÃO ANTECIPADA
No termino antecipado do contrato de trabalho do menor aprendiz, 
para a efetivação como funcionário, é devida a multa do FGTS, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016511-80.2017.8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Pedro Rebello Bortolini, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Maria Gabriela Dos Santos Souza, CPF/MF SOB Nº 392.551.938-64, RGº 38.8856.734-X
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana,
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 14.398,68, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC),
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2017.                   (30 e 31)

Edital de Citação com o Prazo de 30 dias, Expedido no Processo nº 1001064-26.2016.8.26.0565 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Ivo
Roveri Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ernesto Sergio Graziano, brasileiro, casado,
economista, R.G./S.S.P./S.P 8.873. 755 e C.P.F./MF 031.078.218-02, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Espólio de Abrão Pess Issa, R.G. 3.625.425 e C.P.F./MF 10.703.278-68,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 34.935,65, acrescida de juros e correção monetária,
referente ao cheque nº 00098, emitido pelo requerido em 08/04/2015 em favor do requerente, bem
como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar
ignorado,foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague
o valor supra devidamente corrigido, além dos honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa (art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas; ou embargue, sob pena de constituir-sede
pleno direito o título executivo judicial, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Bernardo do Campo, aos 24 de janeiro de 2018.                                                                    (30 e 31)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010966-07.2014.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 4ª VC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Roberta Hallage Gondim Teixeira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Tema Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 45.242.393/0001-88,
Alameda Santos, 663, terceiro andar, apt.31, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, São Paulo - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento
S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$8.995,87, referente a fatura de nº 123835576, com
vencimento em 10/09/2013, Fatura de nº 33650592, com vencimento em 10/10/2013, e Fatura de nº
129493418, com vencimento em 11/11/2013, todas vencidas e não pagas. . Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor
do débito (artigo 701 do NCPC) , ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em
mandado executivo. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 17 de janeiro de 2018.                                         (30 e 31)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1045517-20.2014.8.26.0002. O Dr. Claudio Salvetti D’angelo,
Juiz de direito da 3ª VC do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a Gessino Clelcio Caetano
de Lima e Silva, RG Nº 36.685.918-3, CPF Nº 318.610. 178-63, que lhes foi proposta ação Monitória
requerida por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebi mento da quantia
de R$ 3.448,69, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.
Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente
edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias
para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 28 de Novembro de 2017.             (30 e 31)

ECALK PAPER IND. E COM. LTDA EPP. torna público que recebeu da SEMA a Lic. Prévia
e de Instalação e requereu a Licença de Operação p/ Fabr. de Produtos de Papel, p/ uso
doméstico e higiênico-sanitário, n.e., sito à Av. Rio Real, 598. Jd. Pres. Dutra. Guarulhos/
SP. Através do Proc. administrativo 36.662/2017, LP/LI, com validade de 2 anos.

Alphaville Urbanismo S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão realizada em 20.12.2017
Data, Horário, Local: 20.12.2017, às 10hs, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação; (ii) o Agente Fiduciário; e 
(iii) a Companhia. Mesa: Daniel Marques Prado, Presidente, Sérgio dos Santos Kazmirczak Junior, Secretário. Ordem do Dia: 
examinar, discutir e deliberar sobre: 1. a autorização para alterar o inciso XII da Cláusula 6.27.1 da Escritura de Emissão, pas-
sando a vigorar com a seguinte redação: “6.27.1. Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o vencimento auto-
mático das obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de aviso ou noti  cação, judicial ou extrajudicial, apli-
cando-se o disposto na Cláusula 6.27.3 abaixo: (...) XII. realização, pela Companhia, de qualquer pagamento, inclusive a título 
de amortização, resgate ou vencimento antecipado, no âmbito das debêntures emitidas nos termos do (i) ”Instrumento Parti-
cular de Escritura da 2ª  Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, Sem Garantia Real, 
em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado pela Companhia em 9.05.2016; e/ou 
(ii) do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quiro-
grafária, Sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado pela Com-
panhia em 10.02.2017, sendo permitidas, todavia, (a) a capitalização dos juros incorridos ao principal das referidas debêntures, 
nos termos das respectivas escrituras de emissão; e (b) a conversão das referidas debêntures em ações, nos termos das respec-
tivas escrituras de emissão;” 2. A liberação parcial da cessão fi duciária constituída em favor dos Debenturistas nos termos do 
“Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado em 2.12.2013, 
conforme aditado, entre as Outorgantes (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) e o Agente Fiduciário, e seus adi-
tamentos (“Contrato de Cessão Fiduciária”), exclusivamente com relação aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente in-
dicados no Anexo I.A a esta ata (que incluem os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente decorrentes dos Contratos de Par-
ceria listados no Anexo I.B a esta ata e os Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente decorrentes das contas listadas no Ane-
xo I.C a esta ata), para que tais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente sejam utilizados única e exclusivamente, por meio 
de cessão fi duciária de tais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, como garantia dos certifi cados de recebíveis imobiliá-
rios da 171ª série da 1ª emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia de Securitização (“CRI”) 
(“Operação de Securitização”) e a autorização para que as Outorgantes cedam em favor, única e exclusivamente, da Operação 
de Securitização outros créditos de suas respectivas titularidades nessa data que não sejam parte da Cessão Fiduciária, confor-
me previsto em cada um dos “Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Recebíveis em Garantia e Outras Avenças”, 
celebrado no âmbito da Operação de Securitização, sem que ocorra o Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.27.1, 
inciso V, e na Cláusula 6.27.2, inciso XII, da Escritura de Emissão, desde que as seguintes condições suspensivas abaixo sejam 
plena e cumulativamente atendidas (“Condições Suspensivas”): (i) o Percentual Mínimo continue sendo observado nos termos 
da Cláusula 3 do Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) a Operação de Securitização ocorra até 07.01.2018; (iii) a Operação de Se-
curitização seja coordenada pelo Banco Bradesco BBI S.A.; (iv) o valor arrecadado com a Operação de Securitização seja utili-
zado, até 07.01.2018, para pagamento integral da Remuneração das Debêntures a vencer em 07.01.2018, e, caso após tal pa-
gamento ainda existam recursos, o valor excedente poderá ser livremente utilizado pela Companhia; (v) o Agente Fiduciário e 
o Banco Bradesco S.A. tenham confi rmado o pagamento da Remuneração nos termos do item (iv) acima; e (vi) outorga de man-
dato pela Companhia, de acordo com a minuta prevista no Anexo V.2 do “Termo de Cessão” da Operação de Securitização, 
para autorizar o Banco Bradesco S.A., de forma irrevogável e irretratável, a tomar todas as medidas que se façam necessárias 
para pagamento da Remuneração nos termos do item (iv) acima. A autorização dos Debenturistas indicada no parágrafo aci-
ma é realizada de forma pontual para a Operação de Securitização a ser realizada até o dia 07.01.2018, motivo pelo qual, após 
esta data, qualquer cessão de direitos creditórios a que título for, somente poderá ser realizada após nova aprovação pelos De-
benturistas, sob pena de ocorrência de Evento de Inadimplemento. 3. Caso aprovada as matérias previstas nos itens 1 e 2 aci-
ma e, exclusivamente no que tange à matéria prevista no item 2 acima, desde que cumpridas as Condições Suspensivas, a au-
torização ao Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações desta as-
sembleia, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento e consolidação da Escritura de Emissão, do aditamento 
e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária, do aditamento ou distrato, conforme aplicável, ao(s) contrato(s) de banco de-
positário relativo às contas vinculadas relacionadas ao Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente descritos no Anexo II, bem 
como realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta assem-
bleia, inclusive os termos de liberação dos créditos objeto da Operação de Securitização, desde que cumpridas as Condições 
Suspensivas. Deliberações aprovadas: As matérias da Ordem do Dia, sendo que o Agente Fiduciário só estará autorizado a 
celebrar qualquer documento mencionado no item 3 acima, caso tenham sido cumpridas as Condições Suspensivas. Os termos 
iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com in-
dicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações 
objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalida-
de dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Deben-
turistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. Encerramento: Nada mais. Debenturistas: Ban-
co Bradesco S.A.. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.. Companhia: Alphaville Urbanismo 
S.A.. JUCESP nº 3.530/18-8 em 10.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF n.º 00.446.918/0001-69
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão

Data, Hora, Local: 6.12.2017, às 11hs, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Presença: (i) Debenturistas re-
presentando a totalidade das Debêntures em circulação; (ii) o Agente Fiduciário; (iii) a Companhia. Mesa: Roberta Mariano da Silva, Presiden-
te, Sérgio dos Santos Kazmirczak Junior, Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Alterar o cronograma de pagamento da Remuneração: (a) 
9.06.2014; (b) 9.12.2014; (c) 9.06.2015; (d) 9.12.2015; (e) 9.06.2016; (f) 15.12.2016; (g) 9.06.2017; (h) 28.12.2017; (i) 9.06.2018; (j) 9.12.2018; (k) 
9.06.2019; (l) 9.12.2019; (m) 9.06.2020; (n) 9.12.2020; (o) 9.06.2021; (p) 9.12.2021; (q) 9.06.2022; (r) 9.12.2022; (s) 9.06.2023; (t) Data de Venci-
mento. 2. Autorizar o Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações desta assembleia, 
incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento e consolidação da Escritura de Emissão, do aditamento e consolidação ao Con-
trato de Cessão Fiduciária e do aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária CRI, bem como realize todos os atos estritamen-
te necessários, para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utiliza-
dos nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm 
o signifi cado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e 
devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou re-
núncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. Encerramento: 
Nada mais. Mesa: Roberta Mariano da Silva - Presidente; Sérgio dos Santos Kazmirczak Junior - Secretário. Debenturistas: Banco Brades-
co S.A.. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas nesta 
ata: Alphaville Urbanismo S.A.. JUCESP nº 3.406/18-0 em 10.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão

Data, Hora, Local: 22.12.2017, às 11hs, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação; (ii)  Agente Fiduciário; (iii) a Companhia. Mesa: Daniel 
Marques Prado, Presidente, e Sérgio dos Santos Kazmirczak Junior, Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. A prorrogação, para 7.01.2018, 
do pagamento da oitava parcela da Remuneração das Debêntures, que seria devido em 28.12.2017, nos termos da Cláusula 6.16, inciso II, da 
Escritura de Emissão, sem que seja confi gurado um Evento de Inadimplemento para os fi ns da Cláusula 6.27.1, inciso I, da Escritura de Emis-
são; 2. Autorizar o Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações desta assembleia, 
incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento e consolidação da Escritura de Emissão, do aditamento e consolidação ao Con-
trato de Cessão Fiduciária e do aditamento e consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária CRI, bem como realize todos os atos estritamen-
te necessários, para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utiliza-
dos nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm 
o signifi cado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e 
devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou re-
núncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. Encerramento: 
Nada mais. Mesa: Daniel Marques Prado - Presidente; Sérgio dos Santos Kazmirczak Junior - Secretário. Debenturistas: Banco Bradesco 
S.A.. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas nesta ata: 
Alphaville Urbanismo S.A.. JUCESP nº 3.531/18-1 em 10.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O romance “Frankenstein”, ou como é conhecido 
no inglês “Moderno Prometeu”, completa 200 anos em 
2018 e, apesar de ainda ser referência em contos de 
terror, ressalta o debate sobre os limites da ciência no 
século XXI. O livro, publicado pela primeira vez em 1818, 
relata a história de um estudante, Victor Frankenstein, 
que constrói um ser humano em seu laboratório sem 
utilizar espermas ou óvulos. Mas quando este ser acorda, 
Victor vê-se deparado com um monstro a sua frente.

Mesmo que as alusões à obra não sejam sempre 
positivas, a literatura científi ca é composta por termos 
como “alimentos Frankenstein”, “células Frankens-
tein” e “leis de Frankenstein”, além de especialistas 
convictos de poder repetir o experimento descrito na 
obra de Mary Shelley. Uma década após o lançamento, 
em 1828, surgiu a primeira referência científi ca de 
“Frankenstein” em um artigo sobre a formação de 

embriões. A lembrança parte de um tweet publicado 
pela revista científi ca “The Lancet”, em 26 de janeiro.

“Imitamos muitas ações da natureza, mas podemos 
esperar algum dia imitar esta também? E aqui, me 
abstenho de continuar, preocupado de que entre 
as cabeças de vocês esteja a ideia de que eu quero 
tornar real a extravagante obra e levar Frankenstein 
para a realidade”, escreveu em um artigo o então 
obstetra James Blundell, primeiro médico a realizar 
uma transfusão sanguínea.

Já a revista “Science” recordou as inspirações do 
romance de Shelley para a invenção do marcapasso. 
Para Earl Bakken, criador do marcapasso eletrônico, 
a ideia surgiu do fi lme sobre o monstro, interpretado 
por Boris Karloff em 1931. No entanto, sem mencionar 
as réplicas do livro, a ciência está a ponto de recriar 
um “monstro moderno” (ANSA).

Segundo historiadores, a 
caipirinha teria tido origem 
na cidade de Piracicaba, e 

estaria completando 100 anos 
em 2018. Histórias indicam que 
a caipirinha, como é conhecida, 
teria sido criada a partir de uma 
receita popular feita com limão, 
alho e mel e seria indicada para 
os doentes da gripe espanhola. 

Como era bastante comum 
colocar um pouquinho de álcool 
em todo remédio caseiro, a fi m 
de acelerar o efeito terapêutico, 
a Cachaça era sempre usada até 
que, um dia, alguém resolveu 
tirar o alho e o mel. Depois, 
acrescentaram umas colheres de 
açúcar para adoçar a bebida. O 
gelo veio em seguida. Já segundo 
outros historiadores, a caipirinha 
foi criada por fazendeiros latifun-
diários na região de Piracicaba 
como um drinque local para 
festas e eventos de alto padrão, 
sendo um refl exo da forte cultura 
canavieira na região. 

A caipirinha, em seus pri-
meiros dias, era vista como um 
substituto local de boa qualidade 
ao uísque e ao vinho importados, 
sendo a bebida servida frequen-

Caipirinha completa 
100 anos em 2018

Com uma das mais belas expressões da cultura brasileira, a Cachaça, é feito um dos cocktails mais 
consumidos no Brasil e no mundo

poderia ser chamado de caipi-
rinha, teoricamente”, explica 
Alexandre Bertin, presidente da 
Confraria Paulista da Cachaça. 

Outros destilados, como vod-
ca e saquê, também já foram 
utilizados para preparar novas 
versões da bebida. Nesses 
casos, o cocktail não pode ser 
chamado, em hipótese nenhuma, 
de caipirinha. Para proteger a 
autenticidade do drink nacional, 
considerado um patrimônio bra-
sileiro, o decreto de lei número 
4.851 foi assinado em 2003 pelo 
Governo para garantir a pro-
priedade intelectual sobre as 
marcas Caipirinha e Cachaça na 
legislação internacional.  

Segundo Bertin, a receita 
tradicional é diretamente pre-
parada no copo, no qual o limão 
deve ser levemente macerado 
com o açúcar, posteriormente 
acrescentar o gelo e, na sequên-
cia, a dose de Cachaça. Deve-se 
mexer levemente para misturar 
os sabores. O cocktail trará a 
acidez do limão, o doce do açúcar 
e o alcoólico da Cachaça. Uma 
combinação perfeita e histórica 
(Notícia Expressa).  

temente em coquetéis da alta 
classe de fazendeiros, vendas 
de gado e eventos de grande 
notoriedade. Com grande po-
pularidade, inúmeras variações 
dessa bebida são conhecidas. 
Em algumas regiões, açúcar 
mascavo é usado ao invés do 
refi nado. Mesmo no Brasil, po-
dem ser encontradas variantes 
com adoçantes artifi ciais ou com 
uma grande variedade de frutas. 

A caipirinha pode ser produ-
zida de diversas maneiras com 
os mais variáveis ingredientes, 
sem ser retirado o limão de sua 
receita original. No entanto, a 
adição de outros ingredientes 
na receita é um tema bastante 
polêmico. “Os bartenders usam 
a criatividade como forma de 
personalização do drinque. 
No entanto, com outras frutas 
que não limão, o coquetel não 

D
iv

ul
ga

çã
o

Após 200 anos, Frankenstein ainda ‘assusta’ a ciência

A
N

SA


