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BOLSAS
O Ibovespa: +1,7% Pontos: 
79.444,29 Máxima de +2,41% : 
80.002 pontos Mínima estável: 
78.116 pontos Volume: 13,09 
bilhões Variação em 2018: 
3,98% Variação no mês: 3,61% 
Dow Jones: +0,32% Pontos: 
26.743,50 Nasdaq: -0,51% Pon-
tos: 7.986,96 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0499 Venda: R$ 4,0504 
Variação: -0,58% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,12 Venda: R$ 4,22 
Variação: -0,78% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,0722 Venda: R$ 
4,0728 Variação: -0,66% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0200 
Venda: R$ 4,1900 Variação: 
-0,88% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,54% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.201,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,83% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 154,300 
Variação: -1,41%.

Cotação: R$ 4,0535 Variação: 
-0,63% - Euro (17h41) Compra: 
US$ 1,1753 Venda: US$ 1,1753 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,7580 Venda: R$ 
4,7600 Variação: -0,81% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7030 Ven-
da: R$ 4,9330 Variação: -1,08%.

+1,25% Pontos: 79.485 Máxi-
ma (pontos): 80.355 Mínima 
(pontos): 78.550. Global 40 
Cotação: 735,327 centavos de 
dólar Variação: +0,71%.

“Que não seja 
imortal, posto 
que é chama, mas 
que seja infi nito 
enquanto dure”.
Vinicius de Moraes (1913/1980)
Poeta brasileiro

26% argumentam em favor de 
mudanças pontuais, desde que 
sejam mantidos determinados 
programas e reformas já colo-
cados em práticas. Somente 
5% desejam a continuidade 
das políticas do atual governo 
(CNDL/SPC Brasil).

Faltando duas semanas 
para a votação que 
defi nirá o novo presi-

dente do país, a maior parte 
dos brasileiros afi rma estar 
pessimista com as eleições. 
Uma pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) nas 
27 capitais revela que mais da 
metade (53%) dos consumi-
dores está com uma percep-
ção negativa sobre as eleições 
presidenciais – o percentual 
sobe para 59% entre a parcela 
feminina de entrevistados. 

 Maioria dos brasileiros 
estão pessimistas com 
as eleições presidenciais

Somente 18% das pessoas 
ouvidas reconhecem estar 
confiantes com a eleição, 
enquanto 26% estão neutros. 
Para os pessimistas, a maior 
parte (34%) afi rma não ter boas 
opções de candidatos à disposi-
ção. De forma semelhante, 30% 
não confi am nos nomes que 
disputam o Planalto, ao passo 
que 28% não acreditam que o 
novo presidente será capaz de 
promover mudanças positivas 
para a população na economia. 
Há ainda 27% de pessoas que 
estão desacreditadas com a 
possibilidade de renovação na 
política.

Seis em cada dez (63%) bra-
sileiros avaliam que a situação 
econômica do país está pior do 
que há um ano, enquanto 24% 
consideram que a situação é a 
mesma e somente 13% acham 
que ela está melhor. Para os 
brasileiros, mesmo com o fi m 
da recessão, a maior parte 
dos impactos da crise ainda 
persistem, como desemprego 
elevado (90%), aumento de im-
postos (89%), endividamento 
das famílias (88%) e inadim-
plência crescente (86%).

Sob o novo governo, quatro 
em cada dez (44%) pessoas 
ouvidas acreditam que haverá 

De modo geral, em cada dez entrevistados, sete (69%) esperam que o presidente eleito

faça grandes mudanças em relação ao que vem sendo feito.

aumento dos preços, aumento 
do dólar (44%) e elevação dos 
juros (42%). Quanto aos rumos 
do desemprego, as opiniões 
mais uma vez estão divididas: 
33% acham que haverá mais 
cortes de vagas, enquanto 
32% acreditam em criação de 

novos postos de trabalho. Para 
28%, a situação permanecerá 
a mesma.

De modo geral, em cada dez 
entrevistados, sete (69%) espe-
ram que o presidente eleito faça 
grandes mudanças em relação 
ao que vem sendo feito. Outros 

Detentor da maior biodiver-
sidade de árvores do planeta, 
com cerca de 14% das mais de 
60 mil espécies, o Brasil tem 
visto a redução do desmata-
mento em diversos biomas. 
Essa diminuição, no entanto, 
ainda é desigual entre os esta-
dos e há desafi os importantes 
para garantir a conservação 
da fl ora, afi rmam autoridades 
e especialistas.

O Brasil tem seis biomas: Ca-
atinga, Pampa, Pantanal, Mata 
Atlântica, Cerrado e Amazônia. 
Nos três últimos, a medição 
dos índices de desmatamento 
é mais estruturada e ocorre 
há mais de dez anos. Nesses 
grupos, a derrubada de matas 
tem caído nos últimos 15 anos. 
“Nós reduzimos o desmatamen-
to em todos os biomas, mas 
ainda há muito o que fazer. 

Nossa decisão é chegar a zero 
de desmatamento ilegal em to-
dos os biomas. Não precisamos 
desmatar, diante das terras no 
Brasil”, disse o ministro do Meio 
Ambiente, Edson Duarte.

Segundo o monitoramento do 
Inpe, entre 2004 e 2017 a taxa 
anual de derrubada de matas na 
Amazônia Legal caiu 75%, saindo 
de 27,7 mil km² para 6,9 mil. 
A  Amazônia Legal inclui áreas 
nos estados do Acre, Amazonas, 
Amapá, Maranhão, de Mato 
Grosso, do Pará, Rondônia, de 
Roraima e do Tocantins. No mo-
vimento histórico, houve queda 
das taxas entre 2004 e 2012. A 
partir de 2013, a área desmatada 
passa a oscilar, subindo e des-
cendo. O índice de 2017 (6,9 mil 
km²) ainda foi superior ao menor 
da série histórica, registrado em 
2012 (4,5 mil) (ABr).

Plantação de soja em área do município de Alto Paraíso, Goiás.

Dólar em queda
A cotação da moeda norte-

-americana fechou a semana 
estabelecendo o menor valor 
registrado no mês, com baixa de 
0,59%, cotada a R$ 4,0477 para 
venda. A desvalorização do dólar 
ocorreu pelo terceiro dia conse-
cutivo, acumulando uma queda 
na semana de 2,86%. Desde 14 
de julho de 2017, a moeda norte-
-americana não acumulava uma 
queda neste patamar.

Reprodução/Internet

Marcelo Camargo/ABr

O consumo de álcool foi o res-
ponsável pela morte de mais de 
3 milhões de pessoas no mundo 
em 2016, representando uma 
em cada 20 mortes. O alerta 
foi divulgado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).  Os 
homens representam mais de 
três quartos das mortes. No 
geral, o uso nocivo do álcool 
causa mais de 5% das doenças 
no mundo. 28% das mortes 
são resultado de lesões, como 
as causadas por acidentes de 
trânsito, autolesão e violência 
interpessoal; 21% se devem a 
distúrbios digestivos; 19% a 
doenças cardiovasculares e o 
restante por doenças infeccio-
sas, câncer, transtornos mentais 
e outras condições de saúde.

Mundialmente, o álcool foi 
responsável por 7,2% das 
mortes prematuras (de pes-
soas com menos de 69 anos) 
em 2016. Além disso, 13,5% 
mortes entre pessoas entre 20 

Mundialmente, o álcool foi responsável por 7,2% das mortes 

prematuras (de pessoas com menos de 69 anos) em 2016.

Brasília - Lutando para recu-
perar espaço na corrida presi-
dencial, Ciro Gomes (PDT) 
afi rmou na sexta-feira (21), 
que os institutos de pesquisa 
de intenção de voto não têm 
credibilidade porque “vendem” 
as pesquisas para desanimar o 
povo. “No Brasil, o dinheiro está 
comprando tudo. Alguém aqui, 
inteligente como nosso povo 
é, acredita que num país em 
que até deputado se vende, os 
institutos de pesquisa não estão 
vendendo para os banqueiros, 
para os barões, para desanimar 
o povo?”, disse o presidenciável 
em campanha no Núcleo Ban-
deirante, região administrativa 
de Brasília.

Na última pesquisa Ibope, 
Ciro apareceu em terceiro lu-
gar, com 11% das intenções de 
voto, deixando-o estagnado no 
patamar em que se encontrava 
na semana passada. Ele tenta 
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Ciro: “No Brasil, o dinheiro está comprando tudo”.

Fábio Vieira/Fotorua/Estadão

São Paulo - O candidato à 
Presidência do PSDB, Geraldo 
Alckmin, elogiou na sexta-feira 
(21), a carta publicada na vés-
pera pelo ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, mas 
disse que, no momento, não vai 
procurar os demais candidatos 
classifi cados como de centro. 
O tucano, que cumpre agenda 
de campanha em Recife, disse 
que não vai fazer o movimento, 
sugerido por FHC, em respeito 
às demais candidaturas. “Não 
vou procurar candidatos. A 
ideia é uma refl exão junto ao 
eleitorado”, disse.

Em uma carta divulgada 
na quinta-feira (20), nas re-
des sociais, o ex-presidente 
voltou a defender uma união 

de candidatos à Presidência 
contra aqueles que apostam 
em “soluções extremas”. Sem 
citar Alckmin no texto, FHC 
disse ainda que a convergên-
cia deveria se dar em torno de 
quem apresentar mais chance 
de ganhar a eleição. 

Após a publicação, o ex-
-presidente escreveu em seu 
perfi l no Twitter que “quem 
veste o fi gurino” é Alckmin. “O 
importante é que não podemos 
ir para os extremismos, os radi-
calismos. Nesses próximos 15 
dias, teremos uma defi nição. A 
situação do Brasil é grave, o País 
tem pressa e não pode errar, 
porque quem paga a conta é o 
povo”, disse o ex-governador 
de São Paulo (AE).

Alckmin: “Não podemos ir para os extremismos”.

Ouro Preto - O candidato do PT 
à Presidência nas eleições 2018, 
Fernando Haddad, afi rmou na 
sexta-feira (21), que o governo 
da ex-presidente cassada Dilma 
Rousseff foi alvo de sabotagem e 
negou a existência de qualquer 
atrito com a candidata ao Senado 
por Minas Gerais. O candidato 
visitou a cidade histórica de 
Ouro Preto, na região central de 
Minas Gerais.

Ao ser questionado sobre uma 
possível troca de farpas com a 
ex-presidente, Haddad negou e 
abraçou Dilma. “Às vezes vocês 
adoram inventar”, disse a candi-
data ao Senado. Além de Dilma, 
Haddad esteve acompanhado 
da candidata à vice-presidente, 
Manuela D’Ávila, do PCdoB, e do 
governador mineiro, Fernando 
Pimentel, entre outros.

No discurso, na Praça Ti-
radentes, Haddad lembrou 
de suas ações quando esteve 

Haddad evitou fazer qualquer 

crítica a Ciro Gomes.

Ciete Silverio/DGABC

D
ou

gl
as

 M
ag

no
/A

FP

Álcool matou mais de 3 milhões de 
pessoas no mundo em 2016, aponta OMS

do que para consumidores mais 
ricos. Este padrão de maior 
“dano por litro” é encontrado 
para muitos prejuízos causados 
pelo álcool”, aponta o relatório. 
A estimativa da OMS é que 2,3 
bilhões de pessoas consumam 
álcool atualmente. O consumo 
representa mais da metade da 
população das Américas, Euro-
pa e Pacífi co Ocidental.

O consumo médio diário de 
pessoas que bebem álcool é de 
33 gramas de álcool por dia, o 
equivalente a dois copos (cada 
um de 150 ml) de vinho, uma 
garrafa grande de cerveja (750 
ml) ou duas doses (cada uma 
de 40 ml) de bebidas destila-
das. A Europa registra o maior 
consumo per capita do mundo, 
embora esse tenha diminuído 
em mais de 10% desde 2010. 
Em todo o mundo, 27% dos 
jovens com idade entre 15 e 
19 anos consomem álcool atu-
almente (ABr).

e 29 anos de idade são atribu-
ídas ao álcool. A estimativa da 
organização é que 237 milhões 
de homens e 46 milhões de mu-
lheres sofram com transtornos 
relacionados ao consumo de 
álcool, com maior prevalência 
entre homens e mulheres na 

região Europeia (14,8% e 3,5%, 
respectivamente) e na região 
das Américas (11,5% e 5,1%, 
respectivamente). 

“Danos provocados por uma 
determinada quantidade de be-
bida é maior para os consumido-
res mais pobres e suas famílias 

Desmatamento vem 
caindo, mas há desafi os

Ciro Gomes: pesquisas 
de voto são ‘vendidas’

recuperar o espaço perdido 
para Fernando Haddad (PT), 
que se isolou na segunda po-
sição, com 19% dos votos Em 
primeiro aparece Jair Bolsona-
ro (PSL), com 28%. 

Ao grupo de apoiadores, 
Ciro sugeriu que eles fi zessem 
as próprias pesquisas e não 
desistissem na reta fi nal da 
campanha. 

“Nosso povo está muito ma-
chucado. Nosso povo desani-
mou com a política, mas quero 
pedir com muita humildade, 
não desistam do Brasil. Deem 
uma chance ao nosso País”, 
pediu o pedetista. Ele chegou 
ao ato acompanhado pelo go-
vernador do Distrito Federal, 
Rodrigo Rollemberg, que tenta 
a reeleição pelo PSB. Os dois 
permaneceram no local por cer-
ca de meia hora. Ciro realizou 
ainda agenda em Goiânia nesse 
mesmo dia (AE).

Alckmin “é quem veste 
o fi gurino” desenhado 

por Fernando
Henrique Cardoso

Para Haddad, governo 
Dilma sofreu sabotagem

à frente do MEC, durante o 
governo Lula. Falou sobre ter 
transformado a cidade histórica 
em “cidade universitária”, e 
lembrou também da criação das 
cotas universitárias, voltadas 
para estudantes de escolas 
públicas e de classe baixa. 

Haddad evitou fazer qualquer 
crítica ao candidato do PDT à 
Presidência, Ciro Gomes (AE).
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Rota 2030 é o setor 
automotivo

na direção certa
Conforme amplamente 

divulgado recentemente, 

o Governo Federal 

fi nalmente aprovou 

a nova política que 

garantirá às empresas 

do setor automotivo 

benefícios tributários 

nos próximos 15 anos 

O programa Rota 2030 
Mobilidade e Logísti-
ca, aprovado pela MP 

que amplia os benefícios às 
organizações desse setor e 
inclui também, além das mon-
tadoras que já se benefi ciavam 
do programa Inovar-Auto, 
empresas de autopeças e ou-
tras que atuam com sistemas 
e soluções estratégicas para a 
produção dos veículos, mobi-
lidade e logística embarcadas 
nos veículos. O envolvimento 
das demais organizações do 
setor automotivo amplia a base 
daquelas que se habilitarão no 
Rota 2030. 

Atualmente, mais de 500 
empresas fornecem peças 
para as montadoras no Brasil 
e uma parte expressiva passará 
a utilizar incentivos fi scais. 
Eles serão concedidos em 
forma de dedução do IRPJ e 
da CSLL devida nas empresas 
habilitadas, calculados a partir 
de agosto de 2018 e utilizados 
para o abatimento dos tributos 
devidos a partir de janeiro de 
2019. Caso não seja possível 
seu aproveitamento no ano 
corrente, os créditos poderão 
ser utilizados nos anos se-
guintes, sempre respeitando 
o limite de 30% sobre o valor 
dos tributos devidos. 

Anualmente, as empresas 
beneficiadas poderão gerar 
incentivos fi scais sobre a base 
de 30% dos dispêndios com 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), incluindo atividades 
de pesquisa básica dirigida, 
pesquisa aplicada, desen-
volvimento experimental, 
capacitação de fornecedores, 
manufatura básica, tecnologia 
industrial básica e serviços 
de apoio técnico. Na prática, 
o benefício fi scal representa 
até 10,2% dos gastos elegíveis.

Além disso, o novo programa 
possibilita crédito adicional 
de 15% sobre os dispêndios 
com P&D estratégicos, con-
siderados neste caso aqueles 
relacionados à manufatura 
avançada, conectividade, sis-

temas estratégicos, soluções 
estratégicas para mobilidade 
e logística, novas tecnologias 
de propulsão ou autonomia 
veicular e suas autopeças. 

Além disso, também estão 
contemplados desenvolvi-
mento de ferramental, moldes 
e modelos, nanotecnologia, 
pesquisadores exclusivos, big 
data, sistemas analíticos e pre-
ditivos (data analytics) e inte-
ligência artifi cial, representan-
do 5,1% de créditos adicionais. 
O crédito tributário de IRPJ e 
CSLL sobre os dispêndios com 
P&D e demais assuntos estra-
tégicos, quando classifi cáveis 
como despesa operacional 
pela legislação do IRPJ, não 
poderá ultrapassar a 45% dos 
dispêndios totais realizados no 
período de apuração. 

A nova política automotiva 
determina que os créditos 
não serão tributados para fi ns 
de apuração de PIS, Cofi ns, 
IRPJ e CSLL, sendo tratados 
contabilmente como resultado 
operacional. Além disso, os 
benefícios fi scais introduzidos 
pela legislação não inviabilizam 
a utilização dos demais incen-
tivos tributários como a Lei do 
Bem e os demais incentivos 
federais regionais.

Nas contas do Governo Fe-
deral, a renúncia fi scal anual 
será semelhante àquela já pra-
tricada no Inovar Auto (apro-
ximadamente R$ 1,5 bilhão), 
mas no Rota 2030 as empresas 
habilitadas deverão investir no 
mínimo R$ 5 bilhões ao ano. O 
novo programa é um avanço 
para indústria automotiva, já 
que o setor terá que investir 
pesadamente em novas tec-
nologias nos próximos anos. 

A previsibilidade de um pro-
grama planejado para o médio 
prazo também traz mais segu-
rança jurídica às empresas que 
poderão avaliar o Brasil como 
um país melhor preparado 
para receber investimentos 
globais de P&D. Importante 
mencionar que a MP tem 
aplicação automática, porém 
ainda sujeita à aprovação do 
Congresso Nacional nos pró-
ximos 120 dias. 

Conforme exposição de 
motivos da MP, disponibilizada 
no site do Palácio do Planalto 
no dia 9/7, a regulamentação 
sobre a aplicação legal será 
publicada pelo Poder Executi-
vo Federal nos próximos dias.

(*) - É sócio-líder de incentivos 
tributários da KPMG no Brasil.

Wiliam Calegari (*)
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Em debate, a crise dos 
imigrantes, ameaças 
à democracia, riscos 

de confl itos bélicos, além de 
questões relativas à igualdade 
de gênero e ao assédio sexual. 
O encontro deve reunir presi-
dentes e primeiros-ministros 
de 128 países, incluindo o 
anfi trião, o presidente norte-
-americano, Donald Trump, 
e o brasileiro, Michel Temer. 

Por tradição desde 1947, 
o Brasil faz o discurso de 
abertura da sessão. Temer 
também vai participar de reu-
niões paralelas tanto bilaterais 
como multilaterais. Entre as 
lideranças nas Américas, de-
vem predominar as discussões 
sobre a crise na Nicarágua e o 
êxodo venezuelano, além das 
negociações entre Mercosul e 
União Europeia, assim como 
a crise econômica que a Ar-
gentina atravessa em meio 
às negociações com o FMI, à 
elevada taxa de juros, à queda 
do valor do peso e aos altos 
níveis de desemprego.

Do lado norte-americano, 

O encontro reune presidentes e primeiros-ministros de 128 países, incluindo o anfi trião, o 

presidente norte-americano, Donald Trump, e o brasileiro, Michel Temer.
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Em sua segunda convoca-
ção, após a Copa do Mundo 
da Rússia, o técnico da seleção 
brasileira, Tite, anunciou na 
sexta-feira (21) os 23 jogado-
res para dois amistosos contra 
a Arábia Saudita e Argentina. 
Na nova lista, além do retorno 
de Gabriel Jesus, Éderson, 
Miranda, Marcelo e Danilo, 
as principais novidades são 
o meio-campista Walace, do 
Hannover, Pablo, do Bordeaux 
e Malcom, do Barcelona. 

A seleção brasileira en-
frentará a Arábia Saudita no 
próximo dia 12 de outubro, 
em Riad, às 15h (horário de 
Brasília). Já a partida contra 
a rival Argentina ocorrerá 
quatro dias depois, em Jidá, no 
mesmo horário. Os amistosos 
acontecem depois da equipe 
do Tite vencer os Estados 
Unidos por 2 a 0 e golear o El 
Salvador por 5 a 0. A expec-
tativa é dar continuidade na 
preparação da seleção para a 
Copa América 2019, que será 

Tite anunciou os 23 jogadores para dois amistosos contra a 

Arábia Saudita e Argentina.

Líbia acumula 100 
mortes em confrontos 
em Trípoli

Em um novo balanço apresenta-
do na sexta-feira (21), o Ministério 
da Saúde da Líbia informou que, 
desde o dia 26 de agosto, 96 pes-
soas foram mortas e 444 fi caram 
feridas por conta dos confrontos 
entre grupos armados em Trípoli, 
na capital do país. A Líbia enfrenta 
um vácuo de poder e uma guerra 
civil desde a queda do ditador 
Muammar Kadafi , em 2011, e é 
atualmente uma das principais 
preocupações da Europa.

Os confrontos são entre milícias 
leais ao governo de união nacional 
(GNA, na sigla em inglês, reco-
nhecido pela comunidade inter-
nacional), liderado pelo primeiro-
-ministro líbio, Fayez al-Sarraj, 
e a “Sétima Brigada”, também 
chamada de “Kanyat”, em função 
da família que a comanda, os Kani, 
e é baseada em Tarhuna.

Apesar da missão da ONU na 
Líbia ter anunciado no início de 
setembro um cessar-fogo entre 
as milícias, a mídia local relatou 
que os grupos armados violaram 
o acordo em Trípoli. Além disso, 
os confrontos forçaram o governo, 
que é apoiado pela ONU, a declarar 
estado de emergência em Trípoli 
e nas cidades de seus arredores, 
afi rmando que os confrontos são 
uma “tentativa de impedir uma 
transição política” no país (ANSA).

A Polícia Federal prendeu 
na sexta-feira (21), em Foz do 
Iguaçu, Assad Ahmad Barakat, 
considerado um dos principais 
fi nanciadores do grupo libanês 
Hezbollah. De acordo com o 
jornal argentino “Infobae”, Ba-
rakat atuava pelo Hezbollah na 
região da tríplice fronteira - en-
tre Brasil, Argentina e Paraguai.

Ele foi preso pela PF acusado 
de lavar dinheiro ilegal em cas-
sinos argentinos para o grupo 
libanês e sob um pedido de 
captura internacional emitido 
pelas autoridades paraguaias 
em 31 de agosto por falsidade 
ideológica. A PF informou que 
a prisão foi autorizada pelo STF. 
Ele era considerado foragido. 

Nas redes sociais, a Procura-
dora-geral do Paraguai, Sandra 
Quiñonez Astigarraga, agrade-
ceu as autoridades brasileiras 
pela detenção de Barakat. 
“Foi detido no Brasil Assad 
Ahmad Barakat, sobre quem 

Assad Ahmad Barakat, preso pela PF, atuava na tríplice fronteira.

Na última sexta-feira (21), 
foi comemorado o Dia Interna-
cional da Paz, consagrado pela 
Organização das Nações Unidas 
há 37 anos, a fi m de sensibilizar 
as pessoas e promover atitu-
des que melhorem o mundo 
e diminuam os confl itos entre 
os povos. Diversas atividades 
aconteceram em vários lugares 
do mundo, desde concertos 
a exposições de arte e cami-
nhadas. Anualmente, a ONU 
escolhe um tema que auxilie 
a refl exão da data, e o de 2018 
foi: “Uma paz sustentável para 
um futuro sustentável”.

Neste ano, diversas tragédias 
humanitárias têm aumentado a 
instabilidade mundial, como a 
crise na Venezuela, a situação 
dos migrantes no Mediterrâ-
neo, entre tantos outros pro-

Uma paz sustentável para um futuro sustentável é o tema de 

2018.
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Expectativa para Assembleia 
Geral da ONU é de 

momentos de divergência
Às vésperas da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, cuja 
abertura acontece nesta segunda-feira (24), a expectativa é de que haverá momentos de divergências

Trump pretende defender a 
adoção de sanções ao Irã e à 
Coreia do Norte em nome da 
preservação da paz e contra 
as ameaças de guerras. Para 
o secretário-geral da ONU, o 
português António Guterres, 
a entidade não pode perder o 
foco de seus objetivos: garan-
tir a paz mundial e assegurar a 
democracia: “A reunião ocorre 
em um momento de crescen-

tes ameaças contra as forças 
de paz”. Guterres acrescentou 
que é necessário discutir as 
questões relativas à paridade 
de gênero e assédio sexual.

O presidente da Venezue-
la, Nicolás Maduro, alvo de 
críticas, indicou que não irá 
porque teme por sua segu-
rança. Não há confi rmação 
da presença do presidente 
da Nicarágua, Daniel Ortega, 

também pivô de uma crise 
em seu país. Primeira mulher 
latino-americana a presidir a 
Assembleia Geral da ONU, a 
equatoriana Maria Fernanda 
Espinoza também elencou a 
igualdade de gênero como 
prioridade. Ela defendeu 
também a importantância de 
implementar um novo pacto 
global para migrantes e refu-
giados (ABr).

Tite convoca seleção 
brasileira para amistosos

disputada no Brasil. 
Confi ra a lista dos convoca-

dos: Goleiros: Alisson (Liverpo-
ol), Éderson (Manchester City) 
e Phelipe (Grêmio); Defesa: 
Alex Sandro (Juventus), Da-
nilo (Manchester City), Éder 
Militão (Porto), Fabinho (Li-
verpool), Marquinhos (PSG), 
Marcelo (Real Madrid), Mi-
randa (Inter de Milão) e Pablo 
(Bordeaux); Meio-campistas: 

Arthur (Barcelona), Casemiro 
(Real Madrid), Fred (Man-
chester United), Philippe 
Coutinho (Barcelona), Renato 
Augusto (Beijing Guoan), 
e Walace (Hannover); Ata-
cantes: Éverton (Grêmio), 
Roberto Firmino (Liverpool), 
Gabriel Jesus (Manchester 
City), Malcom (Barcelona), 
Neymar (PSG) e Richarlison 
(Everton) - (ANSA).

PF prende fi nanciador do 
Hezbollah em Foz do Iguaçu

recai um pedido de extradição 
e captura internacional por 
parte do MP do nosso país, em 
uma investigação liderada pela 
procuradora Irma Llamo e pela 
procuradora-adjunta Maria Te-
resa Aguirre”, escreveu.

Em 2001, após os atentados 
do 11 de setembro contra as 
Torres Gêmeas cometidos pela 

Al-Qaeda, o MP do Paraguai 
apreendeu fotografi as de ho-
mens-bombas do Hezbollah que 
enfeitavam uma loja de Barakat 
em Ciudad del Este. Em 2006, 
o Departamento do Tesouro 
dos Estados Unidos incluiu seu 
nome na lista de indivíduos que 
fi nanciam o Hezbollah na tríplice 
fronteira (ANSA).

Foi comemorado o
Dia Internacional da Paz

blemas e desafi os, e ao mesmo 
tempo são comemorados 70 
anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Em 
pronúncia pelo dia de hoje, 

através do Twitter, o papa 
Francisco declarou: “A paz se 
escolhe, não pode ser imposta 
e não pode ser encontrada por 
acaso” (ANSA).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Por onde começar e qual o 
papel da liderança
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A - Vestibular Indígena
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou o edital da 
seleção para ingresso de estudantes indígenas em 2019 nos seus cursos 
de graduação presenciais. Os candidatos têm até o dia 31 de outubro para 
entrar no site da Coordenadoria de Ingresso na Graduação da Universidade 
(https://bit.ly/2M0pM3e) e realizar o preenchimento da fi cha de inscrição e 
do questionário socioeducacional. Também é exigido correto preenchimento 
da Declaração de Etnia e de Vínculo com Comunidade Indígena. Mais infor-
mações no tel. (16) 3351-8152 ou (www.prograd.ufscar.br/fale-conosco).  

B - Crescimento Profi ssional 
A ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
está com inscrições abertas para a sua programação de cursos, que 
inclui temas como Supervisão de equipes de vendas; Negociação com 
foco em resultados; Gestão de equipes de vendas; Técnicas essenciais 
de vendas; A arte de prospectar clientes com qualidade; A Comunicação 
como Ferramenta de Vendas; e Excel para Negócios. As inscrições podem 
ser feitas pelo site da ADVB, no link (http://www.advb.org/capacitacao/
cursos/inscricao-curso/) ou pelo tel. (11) 3287-0000. As aulas acontecem 
aos sábados, das 8h30 às 17h30.

C - Adesão Pela Vida
As doenças cardiovasculares estão no topo de causa de mortes em todo 
o mundo. No Brasil, mais de 300 mil pessoas sofrem infarto todos os 
anos, cenário que poderia ser evitado com a mudança no estilo de vida e 
adoção de hábitos saudáveis. Com a missão de engajar a população sobre 
a importância da adesão ao tratamento e adoção de uma vida saudável, 
acontece no próximo domingo (30), no Parque Cândido Portinari, a 3ª 
edição da Corrida e Caminhada “Adesão Pela Vida”, organizada pelo 
Instituto Movere, com apoio da AstraZeneca e da Socesp (Sociedade de 
Cardiologia do Estado. O evento contará com percursos de 6 km (corri-
da) e 3 km (caminhada). Inscrições: (http://www.rmcesportes.org.br/).

D - Programa de Trainee
A B2W Digital - companhia detentora das marcas Americanas.com, Submari-
no, Shoptime e Sou Barato - está com as inscrições abertas para o Programa 

de Trainee 2019. Os candidatos devem ser graduados entre julho de 2016 
e julho de 2018 ou pós-graduados entre julho de 2016 e julho de 2019 nos 
cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econô-
micas, Ciências da Computação, Comunicação Social, Física, Engenharias, 
Estatística, Matemática, Relações Internacionais ou TI. Objetiva atrair os 
melhores talentos para seu time digital. É necessário ter inglês avançado e 
disponibilidade para residir nas cidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo. 
Inscrições: (somos.b2wdigital.com/programa-de-trainee).

E - Festival de Fitness 
Discover The Palm Beaches, órgão ofi cial de promoção de turismo e 
marketing do Condado de Palm Beach, na Flórida, convida os visitantes a 
experimentarem um mês inteiro de ofertas especiais em tratamentos de 
spa, eventos de saúde e bem-estar, gastronomia saudável e festivais fi tness 
durante a terceira edição do Spa & Wellness Month, que ocorre no mês de 
outubro em várias cidades de Palm Beaches. Dentre as novidades está o 
District Fit, um festival de fi tness totalmente gratuito que inclui contemplação 
ao nascer do sol, aulas de aeróbica, seminários e tratamentos terapêuticos 
holísticos, além de atividades de entretenimento e mais de 50 opções de 
lojinhas pop-up. Para mais informações, acesse (thepalmbeaches.com). 

F - Prêmio do Design 
A Apdesign abriu inscrições para trabalhos à concorrência do Prêmio 
Nacional Bornancini de Design, que reconhece profi ssionais e estudantes 
da área. São 29 categorias, divididas em oito grandes áreas (design de 
produto, visual, de ambientes, de moda, digital, de serviços, embalagem e 
inovação), além dos prêmios de acadêmico do ano, profi ssional do ano e 
universidade do ano. O prêmio  representa a memória, a modernização e 
a inovação do design nacional. Foi idealizado há 12 anos para homenagear 
os pioneiros do segmento, os gaúchos José Carlos Mário Bornancini e 
Nelson Ivan Petzold, por suas atividades projetuais, como o conjunto de 
Talheres de Camping, da Zivi-Hercules e as Tesouras Ponto Vermelho, 
da Mundial. Inscrições (www.premiobornancini.com.br). 

G - Soluções para Saneamento
A Sabesp está selecionando projetos inovadores que contribuam  com 
a área do saneamento. O objetivo é que os interessados proponham 

soluções diferentes para os desafi os enfrentados pela companhia. A 
inscrição é gratuita. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas de 
direito  privado, incluindo startups, residentes no Brasil ou no exterior. O  
concurso ‘Pitch Sabesp’ conta com 27 desafi os para  cinco áreas: experi-
ência dos clientes; redução de perdas; tecnologias para  o  saneamento;  
efi ciência operacional e energética; e gestão corporativa. Interessados 
devem escolher uma ou mais categorias e propor uma solução inovadora 
para cada uma delas. Inscrições em (www.sabesp.com.br/pitchsabesp), 
clicar em “Inscreva sua solução”. 

H - Estágio de Férias 
A Odebrecht Engenharia & Construção iniciou inscrições para o Programa 
Estágio de Férias. 30 vagas serão oferecidas a universitários dos cursos 
de Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da 
Computação, Comunicação, Direito, Engenharias e Psicologia. Interessa-
dos devem realizar seus cadastros no site (http://odebrechtengenharia.
com). Alunos matriculados a partir do 4º semestre da graduação poderão 
participar. O estágio está previsto para início em janeiro de 2019. As 
oportunidades são para os estados de Alagoas, Bahia, Pará, Paraná, 
Rio de Janeiro e São Paulo. Essencial: conhecimentos gerais, inglês, 
português e raciocínio lógico. 

I - Empreendimento em Gastronomia 
Segundo a Abrasel, 50% dos empreendimentos em gastronomia fecham as 
portas em menos de dois anos. Muitos são os desafi os em empreender no País, 
diversas são as burocracias além das normas rigorosas da Vigilância Sanitária. 
Um dos últimos pontos, é a experiência. No mercado há diversos cases que 
deram certo, assim, como milhares que fracassaram. Assim, nesta terça-feira 
(25), no inovaBra, acontece o “O Empreendedorismo na Mesa”, que objetiva 
dividir experiências, dicas, informações, cases e muito conhecimento prático. 
O evento, organizado pela Relp! Aceleradora de Restaurantes, é ideal para 
quem deseja empreender, inovar, quebrar paradigmas e fazer algo com um 
propósito. Inscrições: (http://bit.ly/EmpreendedorismoNaMesa).  

J - Planos de Expansão
Especialista em limpeza, líder de mercado em categorias como esponjas 
e produtos de perfumação, a Limppano concluiu este mês a aquisição 
da marca ODD, da Procter & Gamble. Esta é uma importante etapa dos 
planos de expansão da companhia, que tem gestão familiar e está na 
terceira geração. Com duas fábricas no Rio de Janeiro, uma delas em 
ampliação para quadruplicar a capacidade produtiva de alguns produtos, 
a Limppano desembarca no México em 2020, para montar sua primeira 
fábrica no exterior. A empresa contratou a maior casa de fragrâncias do 
mundo, a Givaudan, para desenvolver perfumes de luxo para limpadores 
sanitários e produtos contra o mofo. Com isso, teve aumento de 40% 
no Market Share. Saiba mais em (http://limppano.com.br/language/pt/).

A - Vestibular Indígena
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou o edital da 

de Trainee 2019. Os candidatos devem ser graduados entre julho de 2016 
e julho de 2018 ou pós-graduados entre julho de 2016 e julho de 2019 nos 
cursosdeAdministraçãodeEmpresas CiênciasContábeis CiênciasEconô

Todo CNPJ é composto 

por CPFs. O que isso 

quer dizer? 

Significa que toda em-
presa é composta por 
pessoas e que, por isso, 

é fundamental desenvolver 
estratégias para engajar e 
garantir a identifi cação dos 
colaboradores com a empresa. 

Esse é o principal ponto 
para o negócio crescer, se 
reinventar e até para reter os 
melhores funcionários. Isso já 
faz parte dos investimentos de 
várias companhias brasileiras, 
que em 2017 registraram um 
aumento de 21% no valor 
destinado a treinamento e 
desenvolvimento, segundo a 
Associação Brasileira de Trei-
namento e Desenvolvimento 
(ABTD). As novas tecnologias 
mudaram o mundo – e o mer-
cado de trabalho também. 

As pessoas se relacionam e 
vivem de uma forma diferente 
do que era antigamente e essa 
nova realidade traz impactos 
reais para indústria e o merca-
do. As empresas precisam sa-
ber o que está sendo discutido. 
Profi ssões que existem desde o 
século 18 são revisitadas e rein-
ventadas, enquanto que outras 
ainda nem surgiram - vale 
lembrar do dado amplamente 
divulgado no relatório Futuro 
do Trabalho, do Fórum Eco-
nômico Mundial, mostra que 
65% das crianças que estão no 
primário irão trabalhar em em-
pregos que ainda não existem. 
Diante desse cenário, como 
desenvolver habilidades em 
seu time de forma assertiva?

Primeiros passos - Antiga-
mente, as organizações consi-
deravam e valorizavam apenas 
as capacitações e especializa-
ções técnicas como parte da 
estratégia de desenvolvimento 
de habilidades. Isso explica, 
portanto, a popularização 
dos cursos técnicos entre os 
jovens nas últimas décadas. 
Entretanto, uma vez inserida 
no mercado de trabalho, a 
pessoa enfrentava difi culda-
des relacionadas justamente 
às soft skills, competências 
humanas como comunicação, 
criatividade, entre outras. 

Hoje, elas são essenciais para 

quem deseja ter uma carreira 
de sucesso em um mundo cada 
vez mais tecnológico e roboti-
zado. Uma forma de começar 
isso é promover e valorizar 
um perfi l curioso, que busque 
informações além de sua área 
de expertise. É fundamental 
estimular profi ssionais a terem 
autonomia na construção de 
seu repertório e valorizarem 
o aprendizado contínuo. 

Estabelecer dentro da com-
panhia um período e espaço 
para que os colaboradores di-
vidam experiências e informa-
ções - sejam eles por meio de 
livros, palestras e encontros, 
shows, exposições e passeios 
culturais - é de extrema im-
portância. Além disso, deve-se 
atento a quais eventos, feiras e 
cursos o time deseja conhecer 
e facilite e incentive sua partici-
pação, seja com ajuda de custo 
ou uma liberação mais cedo.

E o líder? - Embora o 
perfi l do profi ssional à frente 
do time dependa da natureza 
dos negócios ou do projeto, 
quando falamos de liderança 
algumas características se des-
tacam. Comunicação, clareza 
e empatia são algumas delas. 
Colocar-se no lugar do outro 
sem perder o foco na entrega 
é imprescindível. O gestor de 
um grupo plural tem que ser 
até mais inquieto do que sua 
equipe. Ele precisa ler muito 
sobre coisas diferentes, expe-
rimentar novas dinâmicas e, 
ao lado de seus colaboradores, 
buscar novos métodos e criar 
novos processos. 

Contudo, o desenvolvi-
mento não precisa começar 
com o líder. A aprendizagem 
é contínua, em rede, e serve 
aos mais diferentes profi ssio-
nais, seja ele o chefe, o fun-
cionário, o servidor público, 
etc. Esse movimento deve 
ser transparente, orgânico e 
fazer parte da cultura e dos 
valores de qualquer empresa. 
Assim, o negócio estará pron-
to para crescer junto a seus 
colaboradores . 

Afi nal, todo CNPJ é compos-
to – e precisa ser – de CPF’s.

(*) - É cofundadora e diretora da 
Tamboro, startup de educação 

que oferece soluções on-line de 
desenvolvimento das habilidades do 

século 21 (www.tamboro.com.br).

Maíra Pimentel (*)

No acumulado do ano, a arrecadação chega a R$ 953,621 bilhões, 

com expansão de 6,94% em relação a igual período de 2017.

No acumulado do ano, 
a arrecadação chega a 
R$ 953,621 bilhões, com 

expansão de 6,94% em relação 
a igual período de 2017. É o 
melhor resultado tanto para 
o mês quanto no acumulado 
desde agosto de 2014. 

Os números foram divulga-
dos pela Receita Federal. As 
receitas chegaram a R$ 107,182 
bilhões, com aumento de 0,63% 
em relação a agosto do ano pas-
sado. De janeiro a agosto, o valor 
fi cou em R$ 915,215 bilhões, 
alta de 5,68% em relação ao 
acumulado para o mês em 2017. 
O resultado pode ser explicado, 
principalmente, pela melhora 
do resultado das empresas e 
na redução de suas compen-
sações de débitos, levando ao 
crescimento na arrecadação do 
IRPJ e de CSLL de empresas não 
fi nanceiras, de 10,53%.

Em agosto, o IRPJ/CSLL che-
gou a R$ 14,639 bilhões, contra 
R$ R$ 13,244 bilhões em agosto 
de 2017. A produção industrial 
cresceu 4,02% em comparação 

Brasileiros poderão receber remessas do exterior diretamente em reais.

A partir de 1º de novembro, 
os brasileiros poderão receber, 
em reais, remessas enviadas 
do exterior por parentes 
e amigos, defi niu o Banco 
Central (BC). A autoridade 
monetária regulamentou as 
transferências unilaterais do 
exterior sem a necessidade de 
conversão de câmbio depois 
que o dinheiro entrar no país. 
Com a medida, o destinatário 
fi nal poderá receber os re-
cursos diretamente na conta 
corrente ou na poupança. 

A conversão da moeda es-
trangeira para reais poderá 
fi car a cargo do remetente, que 
arcará com todos os custos 
cambiais. A facilidade só vale 
para operações de transfe-
rências em caráter pessoal de 
até R$ 10 mil. O serviço será 
facultativo. Caberá a cada 
instituição fi nanceira decidir 
se oferece a remessa em re-
ais. O BC esclareceu que as 
instituições deverão aplicar 
a legislação internacional 

Prévia da 
infl ação ofi cial 
fi ca em 0,09%

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial, registrou 
taxa de 0,09% em setembro 
deste ano. O índice é inferior 
ao observado em agosto deste 
ano (0,13%) e em setembro 
do ano passado (0,11%). O 
dado foi divulgado sexta-feira 
(21) pelo IBGE. O IPCA-15 
acumula taxas de 0,86% no 
terceiro trimestre, 3,23% no 
ano e 4,28% em 12 meses.

A queda da taxa da prévia 
de agosto para a prévia de 
setembro foi provocada princi-
palmente pelos alimentos, que 
registraram defl ação (queda 
de preços) de 0,41%. A ali-
mentação no domicílio fi cou 
0,7% em setembro, devido 
aos recuos de preço de pro-
dutos como cebola (-18,51%), 
batata-inglesa (-13,65%), 
leite longa vida (-6,08%) e 
carnes (-0,97%). Por outro 
lado, evitaram uma queda 
maior da infl ação o aumento 
do custo de despesas pessoais 
(0,46%), habitação (0,30%), 
transportes (0,21%) e saúde 
e cuidados pessoais (0,26%) 
(ABr).

D
iv

ul
ga

çã
o/

IR
PF

A
rq

ui
vo

/A
B

r

União arrecadou R$ 109,751 bi 
em tributos em agosto

A União arrecadou R$ 109,751 bilhões em agosto, um crescimento real (descontada a infl ação) de 1,08% 
comparado a igual mês do ano passado

com agosto de 2017. No mês de 
junho, a queda chegou a 6,67%, 
em comparação com junho de 
2017. Em julho, o setor já havia 
apresentado melhora, com alta 
de 3,51% em comparação a 
julho de 2017.

As vendas de bens e de ser-
viços registraram altas de 3% 

e 3,70%, respectivamente. A 
arrecadação de IPI registrou 
alta de 28,78% em agosto na 
comparação com igual mês de 
2017. Foram arrecadados R$ 
14,639 bilhões em IPI. A mas-
sa salarial (soma dos salários 
na economia) teve aumento 
de 6,19% em agosto (fato 

gerador para o mês de julho), 
atualizado pela infl ação ofi cial, 
com aumento real de 1,63% 
dos salários. A arrecadação das 
contribuições para a Previdên-
cia Social caiu 0,56% em agosto 
na comparação com o mesmo 
mês de 2017, chegando a R$ 
33,861 bilhões.

Recebimento de remessas do 
exterior diretamente em reais

entre bancos correspondentes 
e cumprir as medidas de segu-
rança para prevenir a lavagem 
de dinheiro e o fi nanciamento 
ao terrorismo.

De acordo com o BC, a me-
dida faz parte de um pacote 
para tornar o sistema fi nan-
ceiro mais efi ciente e reduzir 
custos. Atual mente, quando 

os recursos enviados do 
exterior chegam em moeda 
estrangeira, o destinatário 
precisa convertê-los em reais, 
negociando a taxa de câmbio 
e arcando com os custos da 
operação. Até que a conversão 
seja concluída, o benefi ciário 
não sabe exatamente o quanto 
receberá em reais.
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Qual será o futuro 
do Brasil?

Há muitas pessoas que 

se intitulam estadistas, 

mas a melhor defi nição 

seria “entreguistas”

São arremedos de gover-
nantes que se postam 
como donos do país e das 

decisões, mas seguem o rastro 
da destruição em vez de alcan-
çar a prosperidade. Endividam 
o país e depois não conseguem 
deter o avanço da miséria. A 
Venezuela deve US$ 50 bilhões 
à China, que começou a cobrar 
essa dívida, parando assim de 
pagar pelo petróleo, fonte de 
US$ 12,7 bilhões ao ano, con-
siderando o barril a US$ 80. 
Assim foi com México, Brasil, 
Argentina e tantos outros mal 
governados.

A estúpida visão dos candi-
datos tem a ver com a cobiça 
pelo poder. Para infl uenciar 
eleitores, se aproveitam das 
insatisfações prometendo o 
irrealizável. A oscilação da 
cotação do dólar mostra o 
quanto o mundo se tornou 
dependente de uma moeda 
controlada pelos comandantes 
do dinheiro que sabem o que 
querem e como fazer subir ou 
descer a sua cotação, acarre-
tando efeitos danosos como 
perdas e desorientação. 

Em ambos se percebe que 
o que menos interessa é o 
progresso da humanidade; 
prevalece o desejo de dominar 
à custa da decadência geral. 
Dólar a R$ 4,20 está errado? 
Dólar a menos de um real, no 
início do Plano Real, estava 
certo? Um por um sem base, 
tinha de iludir e explodir lá na 
frente como aconteceu. Foi 
como uma injeção de morfi na 
que enfraqueceu o paciente. A 
economia do Brasil está perto 
da UTI pela falta de seriedade e 
os candidatos estão enrolando, 
buscando alguém para culpar. 
Há muitas injustiças que pre-
cisam ser sanadas.

No passado, acontecimentos 
tristes afetaram as vidas de 
Tiradentes, Imperatriz Leo-
poldina, José Bonifácio, D. 
Pedro II. Mais recentemente 
outros homens públicos tam-
bém enfrentaram difi culdades, 
provavelmente vítimas de 
interesses contrariados. Con-
sequentemente foi prejudica-
do o Brasil, país abençoado, 
mas que, saqueado desde o 
descobrimento, se acha na 
encruzilhada da vida. Ouro, 
metais raros, petróleo, mer-
cado, é tudo o que querem do 
Brasil, e há também um povo 
indiferente, sem fi bra para se 
esforçar pela melhora geral das 
condições de vida.

Desde a complicada tratativa 
da crise da dívida externa, 
que explodiu com o choque 
de juros nos anos 1980, a eco-
nomia normal perdeu o rumo. 

As atividades especulativas, o 
choque do petróleo e a con-
centração de riqueza abriram o 
caminho da precarização geral 
que poderia ter sido evitada 
se cada país tivesse mantido 
um mínimo de equilíbrio nas 
contas internas e externas, 
na importação e exportação, 
na produção, comércio e em-
pregos. 

Os governantes achavam que 
com papel e tinta podiam criar 
dinheiro à vontade para pagar 
as contas descontroladas. De-
pois da explosão de Bretton 
Woods, em 1971, as coisas de-
sandaram. Juros, arbitragem, 
câmbio, crédito, passaram a 
ser a nova máquina de fazer 
dinheiro à custa da freada no 
progresso e do aumento da 
miséria. 

Setembro de 2001 marcou 
o início do desmanche da ilu-
são fi nanceira. Em setembro 
de 2008, Lehman Brothers 
pediu falência. Dez anos após 
estamos vivendo a crise e o 
artificialismo econômico fi-
nanceiro cambial que algemou 
a economia dos Estados em 
passivo de dívidas gigantescas, 
enquanto a globalização aglu-
tinava a produção industrial 
com larga economia de escala e 
utilização da mão de obra mais 
barata disponível e automação, 
varrendo milhões de postos de 
trabalho. 

O consumo passou a depen-
der do financiamento, mas 
com renda restrita houve um 
sufoco de dívidas. Enquanto 
os consumidores se debatem 
em dívidas e baixa renda, já se 
percebe encalhe de produtos 
criando a nova estagnação, 
com a precarização observada 
no consumo de grande parcela 
da população mundial.

Com pouca educação e baixo 
discernimento, a humanidade 
vai decaindo. A tendência da 
atual economia e fi nanças é 
obscura porque as operações 
especulativas vão se amplian-
do, roubando o espaço da eco-
nomia física de atendimento às 
necessidades humanas. Para 
melhorar o futuro temos de 
conscientizar os jovens de que 
o estudo é para se aprimorarem 
e buscarem melhores condi-
ções de vida. 

O mundo tem de melhorar 
com professores se empe-
nhando em preparar alunos 
como cidadãos de qualidade, 
que irão para a escola, im-
pulsionados pelos pais, com 
o desejo de aprender, com 
clareza no pensar e propósitos 
enobrecedores. 

 
(*) - Ggraduado pela FE A/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Eleições devem 
mobilizar 2 milhões 
de mesários em
todo o país

As eleições deste ano devem 
mobilizar cerca de 2 milhões de 
mesários em todo país. Segundo o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
a metade dos mesários se ofereceu 
para o trabalho de maneira volun-
tária. Para atuar como mesário, o 
escolhido recebe treinamentos es-
pecífi cos e orientações de técnicos 
da Justiça Eleitoral, que o prepara 
para atuar no dia das eleições. 

A cada eleição, a Justiça Eleito-
ral convoca eleitores maiores de 18 
anos e em situação regular para 
atuar no dia da votação. A con-
vocação exclui candidatos e seus 
parentes, ainda que por afi nidade, 
até o segundo grau, e seu cônjuge; 
membros de diretórios de partidos 
políticos, desde que exerçam 
função executiva; autoridades, 
agentes policiais e funcionários no 
desempenho de funções de con-
fi ança do Executivo; e funcionários 
do serviço eleitoral.

O mesário é o representante 
da Justiça Eleitoral na seção de 
votação. Cabe a ele receber e 
identifi car os eleitores – seja pela 
verifi cação de documentos e coleta 
de assinaturas, seja pela verifi ca-
ção biométrica –, compor as mesas 
de votos e justifi cativas, fi scalizar 
e desempenhar tarefas logísticas 
e de organização da seção para a 
qual foi designado.

O eleitor que atua como mesário 
tem direito à dispensa do serviço 
pelo dobro de dias e ao desempate 
em concursos da Justiça Eleitoral, 
quando prevista essa possibilida-
de no edital. O treinamento de 
mesários ocorre nas modalidades 
presencial e à distância. Neste ano, 
a Justiça Eleitoral preparou cerca 
de 180 mil mesários por meio de 
curso à distância (ABr).

O país só conseguirá índices satisfatórios de saneamento

básico em 2050.

Segundo o IBGE, menos da 
metade dos municípios bra-
sileiros tinham um plano de 
saneamento básico em 2017 
(38,2%). Apesar do aumento 
em relação ao levantamento 
anterior, de 2011, quando ape-
nas 28,2% das cidades tinham 
plano para o setor, o número 
é pequeno diante dos imensos 
desafi os em uma nação de 
proporções continentais. No 
Brasil, metade da população 
não tem sequer coleta de 
esgoto e mais de 35 milhões 
de pessoas sobrevivem sem 
acesso à água tratada.

No plano municipal, o gestor 
local faz um diagnóstico da 
situação do saneamento, bem 
como elenca objetivos e me-
tas para a universalização do 
acesso aos serviços essenciais. 
Presidente da subcomissão 
de Saneamento Ambiental da 
Câmara, o deputado João Pau-
lo Papa (PSDB-SP) destaca 
que a área precisa ser tratada 
como prioridade nacional, 
pois diz respeito a questões 
básicas de saúde pública e 
desenvolvimento sustentável. 

“O saneamento ambiental 
brasileiro é um dos grandes 

No Dia Nacional da Luta 
da Pessoa com Deficiência, 
parlamentares celebraram a 
passagem da data e ressaltaram 
iniciativas que visam a inclusão 
e superação das difi culdades 
enfrentadas por essas pessoas, 
que somam mais de 45 milhões. 
A presidente da Comissão de 
Defesa das Pessoas com Defi -
ciência da Câmara , deputada 
Mara Gabrilli (PSDB-SP), fez 
uma postagem em suas redes 
sociais na qual lembra sua traje-
tória antes e depois do acidente 
que a deixou tetraplégica. 

“Perder os movimentos não 
seria capaz de me parar”, afi r-
ma a parlamentar, que pouco 
depois do ocorrido se engajou 
na luta pela acessibilidade e 
inclusão. Mara foi vereadora 
em São Paulo e uma das res-
ponsáveis por tornar a Paulista 
a avenida com mais acessibili-
dade em toda a América Latina. 
Na Câmara foi a relatora da Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa 
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Diminuir os preços dos re-
pelentes pode contribuir para 
que boa parte da sociedade se 
previna contra mosquitos trans-
missores de doenças. É o que 
defende a senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), auto-
ra de um projeto que acaba com 
os impostos sobre os repelentes 
contra mosquitos, e que está na 
pauta de votação da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado. 
A proposta foi rejeitada pelo re-
lator, senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), mas recebeu voto 
em separado favorável do se-
nador José Amauri (Pode-PI).

O texto reduz a zero as alí-
quotas da contribuição para o 
PIS/Pasep e Cofi ns incidentes 
na importação e sobre a receita 
bruta de venda no mercado 
interno de repelentes. Para 
Vanessa, a isenção dos impostos 
contribuiria para o barateamen-
to do preço e, logo, o maior 
acesso ao produto por parte 
da população. A proposta foi 
elaborada no período em que o 
Brasil vivenciava, entre 2015 e 
2016, a tríplice epidemia de ví-
rus transmitidos pelo mosquito 
Aedes aegypti: dengue, zika e 
chicungunha. 

Para, relator do projeto, 
a redução no preço fi nal do 

Grávidas recebem repelente na rede pública: projeto quer tornar 

produto mais acessível a toda a população.
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Projeto do senador Fer-
nando Collor (PTC-AL), 
estimula a implantação 

de usinas eólicas na faixa de 
águas a 12 milhas (ou a 22 km) 
da costa, e na zona econômica 
exclusiva, a 200 milhas (ou 370 
km) da costa.

De acordo com a proposta, o 
litoral brasileiro será dividido 
pelo Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
em “prismas eólicos”, de forma 
semelhante ao que ocorre nos 
blocos de exploração de petró-
leo e gás natural, conforme seu 
potencial energético e baixo 
potencial de degradação am-
biental. As unidades de explora-
ção serão disputadas em leilão 
pelas empresas interessadas, e 
os parques eólicos marítimos, 
mediante regulamentação pelo 
Poder Executivo, repassarão 
royalties a estados e municípios 
litorâneos.

Collor justifi ca seu projeto 
mencionando estimativas sobre 
o potencial do “pré-sal eólico” 

Usina eólica em implantação no mar da Inglaterra: litoral brasileiro

também poderia abrigar parques.
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Projeto estimula exploração 
do ‘pré-sal eólico’ no mar

A regulamentação do aproveitamento da energia dos ventos no mar territorial tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado

das águas nacionais até 50 m de 
profundidade, que chega a 400 
gigawatts — mais que o dobro 
de toda a capacidade instalada 
de geração de energia elétrica 
no país. O senador lamenta, 
porém, que o Brasil ainda não 
tenha construído um parque 
eólico marítimo, situação que 

atribuiu à falta de segurança 
jurídica para a construção e 
operação dessas usinas eólicas; 
ele também lembrou que o país 
vem descumprindo compro-
missos internacionais sobre 
emissão de gases.

“Segundo dados do Sistema 
de Estimativa de Emissões de 

Gases de Efeito Estufa, houve 
aumento de mais de 50% nas 
emissões de gases de efeito es-
tufa provenientes do setor ener-
gético de 2005 a 2015. Aumentar 
a geração de energia eólica no 
Brasil auxiliará a reverter essa 
infame constatação”, considera 
o senador (Ag.Senado).

Ampliar acesso ao saneamento 
deve ser prioridade absoluta

desafi os políticos que teremos 
que enfrentar daqui para fren-
te, talvez o maior deles. Metade 
da população não tem sanea-
mento adequado, com todas as 
consequências que isso implica 
em termos de qualidade de 
vida, problemas de saúde, e 
questões ambientais”, aponta 
o deputado. De acordo com 
dados do Instituto Trata Brasil, 
o país só conseguirá índices 
satisfatórios de saneamento 
básico em 2050. 

Atualmente, cerca de 101 
milhões de brasileiros não 
têm coleta de esgoto. Em 22 
estados brasileiros, menos da 
metade dos dejetos passam 
por tratamento. No Nordeste 
brasileiro, o índice de coleta 
é de apenas 26,8%. No Norte, 
a situação é ainda pior: só 
10,05% das casas têm coleta 
e tratamento. É o pior índice 
do país. Por lá, só 55% da 
população têm água encanada 
(psdbnacamara).

Mais qualidade de vida às 
pessoas com deficiência

Deputada Mara Gabrilli PSDB/SP.
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com Defi ciência, considerada 
exemplo em todo o mundo.

“Antes de quebrar o pescoço 
eu convivia com as diferenças, 
mas depois passei a conviver 
todos os dias com quem não 
tem oportunidades”, destaca a 
deputada, ao justifi car o incan-
sável trabalho em defesa de um 
país acessível a todos. 

“Um dia o médico me disse 

que eu tinha 1% de chance de 
voltar a me mexer. Persisti 21 
anos, recuperei os movimen-
tos do braço esquerdo há três 
anos e passei a pilotar [minha 
cadeira]”, comemora Mara, que 
acaba de ser eleita a primeira 
brasileira integrante do Comitê 
da ONU sobre os Direitos das 
Pessoas com Defi ciência (ps-
dbnacamara).

Repelentes contra mosquitos 
transmissores com isenção de imposto

repelente oferecido ao con-
sumidor será muito pequena e 
não favorecerá o crescimento 
do número de pessoas usuárias 
do produto nas classes menos 
favorecidas. Ele argumenta 
que a distribuição gratuita de 
repelentes pela rede pública 
passou a abranger um públi-
co maior.  A ampliação busca 
atender pessoas em situação 
de vulnerabilidade, defi nidas 
pelas secretarias de Saúde, que 
poderão solicitar o produto nas 
unidades básicas de saúde dos 
municípios.

Vanessa reconhece a atuação 
do governo na distribuição 
gratuita dos repelentes, prin-
cipalmente para gestantes. Ela 
acredita, porém, que a ação 
deve ser complementada por 
iniciativas que visem aumentar 
o acesso da população em geral. 
Para o senador José Amauri, 
sob o ponto de vista social e da 
saúde, a intenção de ampliar o 
acesso da população aos pro-
dutos repelentes é “altamente 
relevante” para toda a socieda-
de brasileira e deve ser apoiada 
pela Comissão (Ag.Senado).
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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000197-53.2015.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Elcio Afonso da Silva Filho, Brasileiro, CPF 085.055.267-24 e Leandro Leite
dos Santos, Brasileiro, CPF 023.047.867-07 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: Reparação de
danos materiais devido a um acidente de trânsito na Rodovia BR 116. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 22 de agosto de 2018.                                   (22 e 25)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006267-03.2017.8.26.0510 O MM. Juiz de Direito da
1ª VC, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr. Joelis Fonseca, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Joelson de Freitas, brasileiro, inscrito no CPF 216.108.558-17, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o
recebimento da quantia de R$ 8.112,44, referente as faturas de nº 253003689, com venc. em 07/11/2016 e
nº 256692367, com vencimento em 05/12/2016, 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, efetue o
pagamento da quantia acima indicada, devidamente atualizada, acrescida dos honorários
advocatícios correspondentes à 5%, ou apresente embargos ao mandado monitório. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Rio Claro, aos 17 de agosto de 2018.                                                                        (22 e 25)

Citação Prazo 20 dias Proc. nº 1015376-70.2014.8.26.0114. O Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho
Silva, Juiz de direito da 10ª VC do Foro de Campinas/SP. Faz Saber a Diel Representações Ltda,
empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.315.632/0001-32 que lhes foi proposta ação de
Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 7.381,28, Referente a fatura de nº 25713686, com vencimento em 10/06/2009,
e fatura de nº 26590862, com vencimento em 10/07/2009, vencidas e não pagas. Considerando que o
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os
termos e atos da ação proposta ficando Advertido 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. Dado e passado nesta cidade, aos 19 de Junho de 2018.                    (22 e 25)

Citação Prazo 20 dias Proc.1043804-73.2015.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard Juiz de direito da 3ª
VC do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz saber a Joao Paulo Oliveira Paya, CPF/MF Nº:
074.483.288-83 que lhe foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.504,48, Referente a fatura de
nº 163883638, com vencimento em 15/10/2014, vencidas e não pagas. Considerando que o réu
encontra-se em lugar incerto e não sabido, fica o mesmo, por meio do presente edital citado para os
termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2018.              (22 e 25)

Armco do Brasil S.A.
CNPJ/MF 71.586.952/0001-87 - NIRE: 35.300.136.764

Ata Assembleia Geral Extraordinária(Lei 6.404 de 15/12/1976, Art. 131, Parágrafo Único) 
Data, Hora e Local: Em 14/05/2018, às 14 hs, na sede social da empresa. Presenças: Regularmente convocados todos os acio-
nistas, comparecem em sua maioria o acionista: (1) Aeté Participações S.A., neste ato representada por seus sócios Diretores, Sr. 
Gilberto Fedi, Sr. Levon Kessadjikian e Sr. Roberto Gallo; verificadas as suas assinaturas no livro de presença, também presentes 
os diretores da Armco do Brasil S.A., para prestar eventuais esclarecimentos. Composição da Mesa: Sr. Levon Kessadjikian - 
Presidente, Sr. Roberto Gallo - Secretário. Publicações: Os avisos aos acionistas devidamente publicados no DOESP e Empre-
sas & Negócios. Ordem do Dia: 1. AGO: a) Fixar a remuneração global da Diretoria para o exercício de 2018; b) Ratificar a discre-
pância verificada entre o montante da remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo e, 2. AGE: a) Eleição 
do Conselho de Administração para o biênio 2018/2020. b) Eleição da Diretoria para o biênio 2018/2020. c) Consolidar o Estatuto 
Social em vigor. Deliberações Tomadas: Os senhores acionistas decidiram por unanimidade e sem quaisquer restrições: 1. AGO: 
a) Fixar a remuneração global da Diretoria para o exercício de 2018 em R$ 4.000.000,00; b) Ratificar a discrepância verificada 
entre o montante da remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo e, neste momento, suspendem-se os 
trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e passa-se para a pauta da Assembleia Geral Extraordinária. 2. AGE: mantido o quórum 
anterior, os acionistas, de forma uníssona deliberam: a) Os acionistas ora representados, na forma prevista pelo artigo 17 do Es-
tatuto Social vigente da ARMCO DO BRASIL S.A.  por unanimidade e sem quaisquer restrições deliberam aprovar a eleição para 
do Conselho de Administração do Grupo Econômico da Armco do Brasil S.A.: i. Sr. Gilberto Fedi, RG n. 4.819.630-SSP/SP e ins-
crito no CPF/MF sob n. 948.326.848-68; ii. Sr. Levon Kessadjikian, RG n. 3.860.414-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 
538.157.348-00 e; iii. Sr. Roberto Gallo, RG n. 3.945.809-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 029.219.528-15. Com as competên-
cias previstas na cláusula 20ª e seguintes do Estatuto Social firmado em 30/04/2012, registro na JUCESP n. 291.110/12-3 em 
11.07.2012, protocolo 0.690.870.12-7; com mandato de dois anos, ainda vigente 18/09/2018 com término previsto para 
17/09/2020, mandatos estes que exercerão com as competências previstas no Estatuto Social. (b) Os Senhores Conselheiros 
eleitos declararam sob as penas da lei, estarem livres e desimpedidos para o exercício de suas respectivas funções e para a 
prática de quaisquer atos mercantis, não tendo incorrido em nenhum dos crimes previstos no artigo 147 §§ 1º e 2º da Lei n. 
6.404/76, nem havendo nada que os desabone. (c) Neste ato, os Conselheiros ora eleitos tomam posse, mediante assinaturas do 
Termo de Posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração. b) Neste ato, aprova-se a eleição da nova Diretoria do 
Grupo Econômico da Armco do Brasil S.A., sendo seus mandatos com mandato de dois anos, a partir de ainda vigente 18/09/2018 
com término previsto para 17/09/2020, mandatos estes que exercerão com as competências previstas no Estatuto Social. i. Sr. 
Levon Kessadjikian, RG n. 3.860.414-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 538.157.348-00, para o cargo de diretor, com as com-
petências previstas na cláusula 24ª e seguintes do Estatuto Social firmado em 28/04/2010, registro na registro na JUCESP n. 
244.489/10 em 15/07/2010 e publicado no D.O. de 28/07/2010; ii. Sr. Gilberto Fedi, RG n. 4.819.630-SSP/SP e inscrito no CPF/MF 
sob n. 948.326.848-68; para o cargo de diretor, com as competências previstas na cláusula 24ª e seguintes do Estatuto Social 
firmado em 28/05/2010, registro na registro na JUCESP n. 244.489/10 em 15.07.2010 e publicado no D.O. de 28.07.2010; e iii. Sr. 
Roberto Gallo, RG n. 3.945.809-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 029.219.528-15, para o cargo de diretor, com as competên-
cias previstas na cláusula 24ª e seguintes do Estatuto Social firmado em 28 de maio de 2010, registro na registro na JUCESP n. 
244.489/10 em 15.07.2010 e publicado no D.O. de 28.07.2010. c) Consolidar o Estatuto Social, com todas as alterações ora pro-
movidas. ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO - Artigo 1º: A sociedade tem a 
denominação de ARMCO DO BRASIL S/A, e se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Artigo 2º: A sociedade tem sede e foro na na Avenida Dr. Francisco Mesquita, nº. 1.575, Vila Prudente, no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, podendo abrir, manter e encerrar filiais, escritórios, agências ou representações em qualquer 
outra localidade do país ou do exterior, mediante resolução do Conselho de Administração, também denominado Conselho Dire-
tivo. Artigo 3º: Os objetivos da sociedade são: a) A laminação de aços planos a frio, tratamento térmico e de superfície com ou sem 
revestimento de metais não ferrosos, bem como, operações correlatas e de prestação de serviços, por conta própria ou como 
comissária, consignatária ou representante de empresas nacionais ou estrangeiras. b) A prática de quaisquer outras atividades 
industriais correlatas; c) O comércio interno e internacional de produtos primários, semimanufaturados, manufaturados, de tercei-
ros ou sob encomenda, mediante compra e venda, exportação, importação e intermediação de negócios; d) A participação no 
capital de outra sociedade ou em empreendimentos de qualquer natureza. Artigo 4º: A sociedade terá prazo de duração por prazo 
indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL, AÇÕES E DIREITO DE PREFERÊNCIA - Artigo 5º:  O capital social é de R$ 
194.074.944,00, representado por 34.467.934 ações ordinárias (ON) sem valor nominal. Parágrafo único: As ações ordinárias 
possuem assegurado o direito de voto nas Assembléias Gerais, atribuindo-se a cada uma, um voto nas deliberações. Artigo 6º: No 
caso de aumento do capital social, os acionistas terão direito de preferência para subscrever, na proporção de sua participação no 
capital social, todo e qualquer aumento de capital mediante a emissão de novas ações, independentemente da espécie e/ou 
classe de ações que possuir. Artigo 7º: As ações serão indivisíveis perante a sociedade e serão representadas por cautelas ou 
títulos múltiplos, assinados por 02  acionistas, ou por um administrador e um procurador expressamente autorizado para este fim. 
Artigo 8º: Nos aumentos de capital será respeitado o direito proporcional de preferência dos acionistas à sua subscrição, no prazo 
legal, salvo renúncia expressa da parte. Havendo sobra, os demais acionistas terão preferência para a sua subscrição nas respec-
tivas proporções salvo renúncia expressa. Parágrafo primeiro: Os aumentos de capital da sociedade deverão ser efetuados de 
acordo com o cronograma de investimentos elaborado pelos acionistas e aprovado em Assembléia Geral. Parágrafo segundo: Nos 
aumentos de capital com emissão de novas ações deliberada pela Assembléia Geral, o preço de subscrição de novas ações de-
verá ser fixado com base no valor do patrimônio líquido da sociedade, conforme o balanço apurado e auditado no final do exercí-
cio que anteceder o exercício em que o aumento de capital é proposto. Parágrafo terceiro: Nos aumentos de capital será respeita-
do o direito proporcional de preferência aos acionistas à sua subscrição, no prazo legal, salvo renúncia expressa da parte. Artigo 
9º: Caso algum acionista pretenda, a qualquer título, dispor de suas ações ou de parte delas sob qualquer forma, inclusive por 
venda, cessão, conferência ao capital, instituição de fideicomisso, transferência ou qualquer outra forma de alienação, os acionis-
tas remanescentes terão direito à preferência na sua aquisição, na proporção do número de ações que possuírem na ocasião. Os 
direitos daqueles que não desejarem adquirir as ações a que têm direitos, serão distribuídos sobre os acionistas remanescentes, 
interessados em adquiri-las, respeitando a proporcionalidade das participações. Parágrafo primeiro: O exercício do direito de 
preferência regulado no caput deste artigo deverá ser exercido da seguinte forma: a) O acionista que desejar vender, ceder, trans-
ferir ou de qualquer forma dispor de parte ou da totalidade de suas ações (o “Ofertante”) e/ou receber uma proposta de terceiros, 
deverá, obrigatoriamente, observar o exercício do direito de preferência ao oferecer, primeiro, as ações que desejar vender (dora-
vante denominadas “Ações”) aos demais Acionistas, mediante notificações por escrito, observadas as suas respectivas propor-
ções no total das ações do capital social (excluídas as Ações do acionista que deseja dispor), especificando, se for o caso, o nome 
do proponente, o prazo, as condições de pagamento, a quantidade de Ações ofertadas, bem como, todos os demais elementos 
necessários para a apreciação da oferta. b) O acionista que receber a oferta (o “Ofertado”) terá 20 dias, contados da data do re-
cebimento da mesma, para manifestar por escrito, se deseja ou não, adquirir as Ações ofertadas nos termos da alínea “a” anterior. 
c) Se a resposta for positiva, Ofertante e Ofertado deverão concluir o negócio no prazo de 20 dias. d) Caso os Ofertados respon-
dam negativamente ou deixem de responder no prazo determinado na alínea “b” acima, o Ofertante que manifestou interesse em 
vender, ceder ou transferir as Ações estará livre para ofertá-las, por preço e condições idênticas àquelas oferecidas às Partes, a 
terceiros estranhos à sociedade. e) A transferência das Ações deverá ser concluída no prazo máximo de 30 (dias, contados a 
partir do término do prazo estipulado na alínea “b” acima. f) Cumpridos os termos previstos na alínea “e” acima, não será permitido 
aos acionistas remanescentes vetar a adesão do adquirente. g) Após o prazo de 30 dias referido na alínea “e”, se não concluída 
a transferência das Ações ofertadas, o acionista proponente, se ainda desejar dispor das Ações ofertadas, deverá renovar o pro-
cedimento estabelecido neste artigo. Parágrafo segundo: O direito de preferência para aquisição de ações, conforme descrito 
neste artigo será mencionado no certificado das ações. Parágrafo terceiro: Caso exista previsão diversa para a presente regra de 
cessão e transferência de ações, bem como, referente ao direito de preferência dos acionistas, em Acordo de Acionistas vigente 
e devidamente arquivado na seda da companhia, na forma do artigo 118 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A), tal previsão deverá ser 
necessariamente observada em prol de qualquer outra, ainda que constante deste Estatuto Social, desde que em consonância 
com a legislação em vigor. CAPÍTULO III - ASSEMBLÉIA GERAL - Artigo 10: A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 
04 primeiros meses após o encerramento do exercício social para os propósitos do artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, e extraordina-
riamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem, mediante convocação do Conselho Diretivo. Parágrafo único: A 
Assembléia Geral será dirigida por um membro do Conselho Diretivo, eleito pela maioria dos acionistas presentes no início da 
realização de cada Assembléia, o qual designará um secretário para auxiliá-lo nos trabalhos. Artigo 11: Nas Assembléias Gerais, 
os procuradores dos acionistas deverão ser acionistas, administradores da sociedade ou advogados, e deverão ter sido constitu-
ídos há pelo menos 01 ano. Artigo 12: Os acionistas representados por procuradores deverão apresentar os respectivos instru-
mentos revestidos de todas as formalidades legais, podendo a administração e os acionistas verificarem a autenticidade das 
procurações outorgadas. Artigo 13: Será sempre lavrada ata da Assembléia Geral realizada, a qual deverá ser arquivada na Junta 
Comercial. Artigo 14: As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maioria de votos, se maior “quorum” não for exigido 
pela Lei ou pelo Estatuto. Parágrafo único: As matérias atinentes à realização das Assembléias Geral Ordinária e Extraordinária 
serão pautadas pelos artigos 132 e SS. Da seção II, Capítulo XI da Lei nº. 6.404/76, ou pela legislação específica e supervenien-
te. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO - Artigo 15: A companhia será administrada por um Conselho de Administração, também 
denominado Conselho Diretivo, pela Presidência e por uma Diretoria. DO CONSELHO DIRETIVO OU CONSELHO DE ADMINIS-
TRAÇÃO. - Artigo 16: O Conselho Diretivo ou Conselho de Administração será composto de no mínimo 03 membros, pessoas 
naturais, acionistas da sociedade, residentes no país, eleitos em Assembléia Geral, com mandato de até 03 anos, facultada a sua 
reeleição. Parágrafo primeiro: A ata da Assembléia Geral que eleger seus membros, deverá conter a qualificação de cada um dos 
eleitos, prazo de gestão e observar o devido arquivamento perante a Junta Comercial. Parágrafo segundo: Os conselheiros serão 
investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração, no prazo 
máximo de 30 dias a contar de sua nomeação. Artigo 17: O Conselho Diretivo, reunir-se-á, no mínimo a cada 04 meses ou sempre 
que os interesses sociais o exigirem, por convocação de qualquer Conselheiro. Parágrafo único: A cada reunião do Conselho Di-
retivo será eleito o Presidente da reunião, designando-se Secretário para redação de ata e suas deliberações. Artigo 18: O Con-
selho Diretivo para, validamente, deliberar sobre qualquer assunto, deverá reunir pelo menos 2/3 de seus membros, presentes ou 
representados. Parágrafo primeiro: As reuniões do Conselho serão dirigidas pelo seu Presidente eleito em cada ocasião, entre 
seus pares, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos. Parágrafo segundo: Das deliberações do Conselho lavrar-
-se-á ata em livro próprio e assinada por todos os membros presentes. Parágrafo terceiro: Qualquer membro do Conselho Diretivo 
poderá fazer-se representar nas reuniões, por qualquer outro membro, mediante indicação feita por carta, telegrama ou tele fax. 
Parágrafo quarto: Havendo empate na votação, o Presidente, além do seu voto como membro do Conselho, terá o voto de desem-
pate. Artigo 19: Compete ao Conselho Diretivo: I. Fixar a orientação geral dos negócios da companhia; II. Eleger e destituir o 
Presidente e os demais Diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto; III. 
Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre con-
tratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; IV. Convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente, 
ou nos casos previstos no art. 132 da Lei nº. 6.404/76; V. Manifestar-se sobre o relatório da administração; VI. Manifestar-se pre-
viamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto o exigir; VII. Deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de 
ações ou de bônus de subscrição; VIII. Autorizar, a alienação de bens do ativo permanente, bem como a constituição de ônus reais 
sobre eles; IX. Escolher e destituir os auditores independentes se houver; X. Aprovar a política de desenvolvimento industrial, co-
mercial, financeira e de pessoal, e independentemente de autorização prévia de Assembléia Geral: a) aprovar planos de expansão 
e diversificação das atividades sociais; b) aprovar o orçamento anual; e c) aprovar as demonstrações financeiras anuais, semes-
trais ou trimestrais, preparados pelo Presidente, podendo para tal finalidade, solicitar quaisquer informações relativas a tais docu-
mentos; XI. Aprovar a aquisição, alienação, licenciamento de marcas e patentes ou processos industriais; XII. Aprovar a constitui-
ção de quaisquer Joint Venturi e/ou associações de qualquer natureza, entre esta sociedade e terceiros; XIII. Aprovar quaisquer 
das operações de responsabilidade da Diretoria, que envolvam montantes elevados, conforme expressamente previsto no Artigo 
24 deste Estatuto; XIV. Aprovar o nível de endividamento da companhia proposto anualmente pela Diretoria Executiva; XV. Delibe-
rar sobre oportunidades de investimento e/ou desinvestimento propostas pela Diretoria que ultrapassem os limites de alçada da 
Diretoria definidos por este Conselho Diretivo; XVI. Autorizar empréstimos e prestação de garantias de qualquer espécie, a empre-
sas em que a companhia detenha participações societárias e em favor de empregados da companhia, ressalvadas as disposições 
contidas expressamente neste Estatuto Social; XVII. Aprovar a abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais, de-
pendências ou outros estabelecimentos da companhia, conforme recomendação da Diretoria; XVIII. Decidir sobre a aquisição de 
ações da própria companhia para cancelamento ou permanência em tesouraria e, neste último caso, deliberar sobre a sua even-
tual alienação, observadas as disposições legais aplicáveis; XIX.Manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser subme-
tido à Assembléia Geral; XX. Por proposta da Diretoria Executiva, deliberar sobre a declaração de dividendos à conta de lucros 
apurados em balanços semestrais e submeter à Assembléia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício, consideran-
do as políticas e objetivos econômicos e financeiros da companhia; XXI. Manifestar-se e administrar as propostas de fusão, incor-
poração, cisão e dissolução ou de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei nº. 11.101/2005 (Lei de 
Recuperação e Falências), a serem submetidas à Assembléia Geral; XXII. Resolver os casos omissos no Estatuto Social, bem 
como exercer outras atribuições que a lei ou o Estatuto Social não conferiram a outro órgão da companhia. XXIII. Constituir comi-
tês de apoio ao Conselho Diretivo, para a discussão de assuntos de natureza estratégica da companhia, com a participação de 
membros do Conselho Diretivo e da Diretoria Executiva, e ainda, se for o caso, de membros da companhia e consultores externos; 
XXIV. Deliberar sobre políticas de condutas funcionais pautadas em padrões éticos e morais consubstanciados no código de ética 
da companhia, a ser respeitado por todos os administradores e empregados da companhia, suas subsidiárias, controladas e coli-
gadas; XXV. Deliberar sobre políticas para evitar conflitos de interesse entre a sociedade e seus acionistas ou seus administrado-
res, bem como, sobre a adoção de providências julgadas necessárias na eventualidade de surgirem conflitos dessa natureza; 
XXVI. Deliberar sobre as políticas de responsabilidade institucional da sociedade em especial aquelas referentes a: meio-ambien-
te, saúde e segurança do trabalho, e responsabilidade social da companhia propostas pela Diretoria Executiva; XXVII. Deliberar 
sobre recomendações encaminhadas pelo Conselho Fiscal da companhia, quando instalado, decorrentes de suas atribuições le-
gais e estatutárias. Parágrafo primeiro: Compete a todos os membros do Conselho Diretivo: 1) comparecer às reuniões, munidos 
das informações e com os temas de pauta devidamente analisados, sendo que as eventuais ausências deverão ser justificadas e 
comunicadas em tempo hábil; 2) guardar sigilo sobre o que estiver sendo tratado pelo Conselho Diretivo; 3) ser pontual no com-
parecimento às reuniões; 4) trazer ao Conselho Diretivo qualquer assunto que seja do interesse do grupo; 5) solicitar as informa-
ções e esclarecimentos que se fizerem necessários; 6) solicitar, através da Presidência do Conselho Diretivo, a presença de 
quaisquer dos Diretores, quando for o caso; 7) participar dos comitês quando convocados; 8) acatar e respeitar as decisões do 
Conselho Diretivo, contribuindo efetivamente para a implementação das mesmas; 9) desenvolver as suas tarefas e apresentá-las 
dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. Parágrafo segundo: Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das 
Reuniões do Conselho Diretivo que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Da Diretoria - Artigo 20: 
A Diretoria será composta por, no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor 
Técnico-Comercial, um Diretor Executivo de Operações e um Diretor de Finanças e Administração, e os demais Diretores sem 
designação específica, todos a serem indicados em reunião do Conselho Diretivo, acionistas ou não, residentes no país, eleitos 
pelo próprio Conselho Diretivo, cujo prazo de gestão não será superior a 03 anos, sendo facultada a sua reeleição de forma ilimi-
tada. Parágrafo único: Além de outros cargos e funções que poderão ser implementados pelo Conselho Diretivo, os seguintes 
cargos da Diretoria terão as funções abaixo definidas: I. Diretor Geral de Operações, o qual terá as funções de: a) Dirigir, gerir e 
administrar as atividades corporativas e suas implementações respondendo pelas áreas Engenharia Industrial, Comercial e 
Marketing da empresa, b) Responder pela área de Comunicação com o mercado via divulgação técnica e comercial dos produtos 
em mídia impressa ou eletrônica; c) Estabelecer, juntamente com os demais diretores, o orçamento anual, definindo os volumes 
de vendas e de receitas margem de lucratividade por produto para o exercício seguinte. d) Dirigir atividades, suas implementações 
e gerir recursos nas áreas: Industrial, Manutenção e Utilidades, na unidade matriz - Vila Prudente, filiais e demais Unidades de 

Negócio; e) Será o responsável por estabelecer as diretrizes de planejamento, organização e controle das atividades de fabrica-
ção dos produtos da empresa, formulando e recomendando políticas e programas de produção, em atendimento aos volumes 
determinados pela Diretoria Técnico-Comercial, atendendo aos requisitos técnicos de qualidade estabelecidos; f) Analisar a ne-
cessidade de investimentos em novos equipamentos e maquinários, estabelecendo e acompanhando o plano anual de investimen-
tos; g) Acompanhar e avaliar os resultados da produção; h) Pesquisar e analisar novas técnicas de produção, bem como, a viabi-
lidade de sua implementação; e i) Estabelecer, juntamente com os demais diretores, o orçamento anual, definindo volumes e 
custo de fabricação para o exercício seguinte. II. Diretor de Finanças e Administração, o qual terá as funções de: a) Dirigir, planejar, 
organizar, e controlar as atividades das diversas áreas administrativas e financeiras da empresa, estabelecendo diretrizes e fixan-
do políticas de gestão dos recursos financeiros disponíveis, estruturação, racionalização, e adequação dos serviços tendo em 
vista os objetivos da organização na unidade matriz - Vila Prudente, filiais e demais Unidades de Negócio; b) Estabelecer as polí-
ticas e práticas que determinam à Unidade Vila Prudente e demais Unidades de Negócios as tomadas de decisões corretas na 
formulação e implementação do planejamento tributário, buscando impacto positivo no fluxo de caixa e resultados; c) Coordenar 
e acompanhar a apuração mensal dos resultados, analisando criticamente os desempenhos contábeis, fiscais e operacionais de 
todas as unidades, analisando os balanços de demonstrações de resultados, preparando relatórios elucidativos para Presidência 
e Acionistas; d) Atuar junto ao mercado financeiro e órgãos públicos, na captação de recursos necessários às operações e proje-
tos especiais de investimentos; e) Gerenciar o balanceamento da estrutura de capital; f) Estabelecer, juntamente com os demais 
diretores, o orçamento anual, estabelecendo as margens de contribuição e resultados por produto e os resultados esperados para 
o exercício seguinte. III. Diretor de Engenharia, o qual terá as funções de: a) Dirigir, gerir e administrar as atividades corporativas 
e suas implementações nas áreas Técnica e de Assistência Técnica, Qualidade, Atendimento ao Cliente, Manutenção Industrial e 
Predial, com foco no desenvolvimento de novos produtos, processos, oportunidades de negócios, segmentos e estratégias de 
aumento de participação de mercado e obtenção da satisfação dos clientes do mercado interno e externo na unidade matriz - Vila 
Prudente, filiais e demais Unidades de Negócio; b) Responder pelas estratégias de desenvolvimento técnico de novos produtos, 
aquisição de novas tecnologias, garantia de qualidade, desenvolvimento e implementação de estratégias e políticas de comercia-
lização de toda linha de produtos da empresa, no mercado interno e externo; Artigo 21: No caso de vacância ou impedimento de 
algum cargo da Diretoria, o substituto será eleito pelo Conselho Diretivo, atendidos os requisitos do Artigo 19 supra. Artigo 22: A 
representação da sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades 
federais, estaduais ou municipais, bem como, autarquias, sociedades de economias mistas e entidades paraestatais compete à 
Diretoria, através do Presidente, conjuntamente com um Diretor ou a quaisquer 02 Diretores conjuntamente.Parágrafo único: Nos 
limites de suas atribuições e poderes, é facultado aos Diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados 
no instrumento os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser 
por prazo indeterminado. Artigo 23: Compete a Diretoria: I. assinar todos os atos que acarretem responsabilidade para a compa-
nhia ou exonerem a responsabilidade de terceiros; II. Dar cauções, avais e fianças em operações de interesse da sociedade, bem 
como, em favor de empresas onde esta detenha a maioria do capital, sendo que para valores acima de R$ 5.000.000,00 será 
necessária a autorização prévia do Conselho Diretivo; III. Assinar contratos em geral, inclusive empréstimos e termos de respon-
sabilidade, sendo que para valores acima de R$ 5.000.000,00, será necessária a autorização prévia do Conselho Diretivo, desde 
que os mesmos não contenham qualquer cláusula de variação monetária ou cambial, hipótese na qual a autorização do Conselho 
Diretivo será necessária para quaisquer valores acima de R$ 2.000.000,00; IV. Emitir, assinar e endossar duplicatas e letras de 
câmbio sendo que para valores acima de R$ 5.000.000,00, será necessária a autorização prévia do Conselho Diretivo; V. Assinar 
contratos de compra e venda de câmbio, exclusivamente para transferência ou crédito em conta bancária da sociedade. VI. Figurar 
como depositário fiel em penhoras de natureza judicial. VII. Propor ao Conselho Diretivo a abertura ou fechamento de filiais, agên-
cias, escritórios ou representações em qualquer parte do território nacional ou do exterior; VIII. Aprovar a concessão, pela compa-
nhia de garantias, avais, em favor de companhias coligadas, controladas ou de terceiros, sendo que, no caso de valores acima de 
R$ 5.000.000,00, será necessária a autorização prévia do Conselho Diretivo, para tal aprovação; IX. Para quaisquer outras opera-
ções que envolvam montantes acima de R$ 5.000.000,00, a Diretoria somente poderá representar a sociedade e firmar documen-
tos, com a prévia e expressa autorização do Conselho Diretivo. X. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da 
companhia estabelecida pelo Conselho Diretivo, principalmente em suas áreas específicas de atuação;  XI. Abrir e encerrar e 
movimentar contas bancárias; XII. Aderir e promover a adesão dos empregados ao código de ética da companhia, estabelecido 
pelo Conselho Diretivo; XIII. Planejar e conduzir as operações da companhia e reportar ao Conselho Diretivo o desempenho 
econômico-financeiro da companhia, produzindo inclusive relatórios com indicadores de desempenho específicos;
XIV. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da companhia, estabelecida pelo Conselho Diretivo; XV. Elaborar 
proposta a ser submetida ao Conselho Diretivo, sobre as políticas de responsabilidade institucional da sociedade em especial 
aquelas referentes a: meio-ambiente, saúde e segurança do trabalho, e responsabilidade social da companhia; XVI. Identificar, 
avaliar e propor ao Conselho Diretivo oportunidades de investimento e/ou desinvestimento que ultrapassem os limites de alçada 
da Diretoria, estabelecidos pelo Conselho Diretivo, e executar os investimentos e/ou desinvestimentos efetivamente aprovados 
pelo Conselho Diretivo; XVII. Identificar, avaliar e propor ao Conselho Diretivo operações de fusão, cisão e incorpora-
ção e, a companhia seja parte, bem como, aquisições de participações acionárias; XVIII. Elaborar e propor ao Conselho Diretivo 
as políticas de responsabilidade institucional da companhia, tais como meio-ambiente, saúde, segurança e responsabilidade so-
cial da companhia e programar as políticas efetivamente aprovadas pelo Conselho Diretivo; e XIX. Estabelecer, a partir dos limites 
de alçada fixados pelo Conselho Diretivo para a Diretoria, os limites de alçada ao longo da linha hierárquica da organização admi-
nistrativa da companhia. Parágrafo único: Para aprovação de quaisquer dos atos previstos nos itens 1 a 10 acima, será necessária 
assinatura de, pelo menos, 02 Diretores constituídos em conformidade com o presente Estatuto. Artigo 24: Os Diretores serão 
investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas da Diretoria, no prazo de 30 dias, seguintes à 
nomeação. Artigo 25: A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos, uma vez por mês, sendo presididas confor-
me previsto no Artigo 32, item VIII. Artigo 26: A aprovação de matérias ocorrerá por maioria simples, desde que cumpridas as 
determinações desse Estatuto. Artigo 27: Das deliberações da Diretoria, lavrar-se-á ata no livro próprio e nos atos que envolvam 
terceiros, ocorrerá o arquivamento na Junta Comercial. Artigo 28: O ato que caracterizar o desvio de poder implicará em destitui-
ção do cargo, por decisão do Conselho Diretivo, alcançando a rescisão do liame contratual e reparação dos eventuais prejuízos, 
perdas e danos. Artigo 29: A remuneração do Presidente, dos Diretores e do Conselho Diretivo será fixada pela Assembléia Geral, 
em montante global, e será composta de honorários e de uma participação anualmente deliberada pelos acionistas em Assem-
bléia Geral, calculada sobre o lucro apurado. Parágrafo único: Compete ao Conselho Diretivo, a maneira de distribuir aos membros 
da administração o referido montante global. DA PRESIDÊNCIA - Artigo 30: O Presidente será eleito pelo Conselho Diretivo, po-
dendo ser acionista ou não, cujo prazo de gestão não será superior a 03 anos, sendo facultada a sua reeleição sucessiva. Artigo 
31: Compete ao Presidente, responsável pela condução geral dos negócios, das atividades e dos resultados da empresa: I. Propor 
ao Conselho Diretivo, por ocasião da aprovação do Orçamento Anual, as estratégias de longo prazo para o desenvolvimento dos 
negócios da companhia, em consonância com os Valores, Missão e Objetivos fixados; II. Indicar os Diretores e submeter à apro-
vação do Conselho Diretivo da companhia e fixar-lhes supletivamente outras atribuições além do que dispuser o Estatuto, obser-
vado o que a respeito dispuser o respectivo Estatuto Social; III. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os 
livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; 
IV. Manifestar-se sobre as contas da Diretoria; V. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, salvo quando o Estatuto não 
dispuser de maneira distinta; VI. Elaborar a política de desenvolvimento industrial, comercial, financeira e de pessoal, e remeter 
para autorização prévia do Conselho Diretivo: a) elaborar planos de expansão, orçamento e diversificação das atividades sociais; 
b) elaborar o orçamento anual; c) elaborar as demonstrações financeiras anuais, semestrais ou trimestrais, preparados pelos Di-
retores, podendo para tal finalidade, solicitar dos Diretores quaisquer informações relativas a tais documentos; VII. Dirigir e orientar 
as atividades da Diretoria, de acordo com os planos previamente aprovados pelo Conselho Diretivo; VIII. Aprovar a prática de atos 
gratuitos em benefício da comunidade de que participe a companhia; IX. Presidir as reuniões da Diretoria; X. Manter ligação per-
manente entre a Diretoria e o Conselho Diretivo, além de exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho 
Diretivo; XI. Submeter à aprovação do Conselho Diretivo, sempre que houver mudanças superiores a 10% no quadro de pessoal, 
bem como na hipótese de substituição dos cargos estratégicos da companhia; XII.Manifestar-se prévia, subsidiária e formalmente 
sobre as matérias a serem encaminhadas ao Conselho Diretivo; XIII. Levar ao conhecimento do Conselho Diretivo, outras matérias 
que ele deva ter ciência e dependam de deliberação do Conselho Diretivo; XIV. Ouvir as necessidades do Conselho Diretivo e 
propor o sistema de informações a ser disponibilizado ao mesmo, informando a estrutura dos relatórios, conteúdo dos mesmos e 
sua periodicidade. Artigo 32: O Presidente deverá prestar contas ao Conselho Diretivo a qualquer tempo, conforme convocação. 
Artigo 33: O Presidente será investido em seu cargo mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas da Diretoria, no 
prazo de 30 dias, seguintes à nomeação. Artigo 34: O ato que caracterizar o desvio de poder implicará em destituição do cargo, 
por decisão do Conselho Diretivo, alcançando a rescisão do liame contratual e reparação dos eventuais prejuízos, perdas e danos. 
Artigo 35: O cargo da Presidência previsto nos artigos 31 a 35 do presente Estatuto permanecerá vago até decisão ulterior do 
Conselho de Administração, sendo determinado que as competências definidas no artigo 32 sejam exercidas de forma conjunta 
pela Diretoria. CAPÍTULO V - CONSELHO CONSULTIVO - Artigo 36: A companhia terá, ainda, um Conselho Consultivo, compos-
to de 02 a 05 membros, não acionistas da sociedade, eleitos em Assembléia Geral, com mandato de até 03 anos, facultada a sua 
reeleição, com a função de assessorar e subsidiar o Conselho Diretivo em todas as suas atribuições. Parágrafo primeiro: Na As-
sembléia Geral em que forem eleitos os membros do Conselho Consultivo, deverá ser indicado um dos membros para ocupar o 
cargo de Presidente do respectivo Conselho. Parágrafo segundo: Os membros do Conselho Consultivo poderão ser substituídos 
e/ou destituídos a qualquer tempo, por indicação de acionistas representando a maioria do capital social votante. Parágrafo tercei-
ro: O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros, ou do Con-
selho Diretivo, ou ainda, por decisão de acionistas representantes da maioria do capital social votante. Parágrafo quarto: As Reu-
niões do Conselho Consultivo poderão ser instaladas quando estiver presente ou representada pelo menos a maioria dos mem-
bros eleitos e suas deliberações serão válidas quando aprovadas pela maioria dos membros eleitos, devendo ser registradas em 
ata própria, a qual será assinada por todos os membros presentes. Parágrafo quinto: As convocações para as reuniões do Conse-
lho Consultivo serão feitas por carta, fac-símile, e-mail ou telegrama, com antecedência mínima de 05 dias, com a indicação da 
ordem do dia. Tal procedimento poderá ser dispensado caso a totalidade dos membros do Conselho Consultivo esteja presente à 
Reunião ou nela se fizer representar. Parágrafo sexto: Nas Reuniões do Conselho Consultivo, qualquer membro poderá ser repre-
sentado por outro membro, desde que investido de poderes para tanto. Neste caso, o representante do membro do Conselho 
Consultivo ausente proferirá voto em nome próprio e em nome do Conselheiro ausente. Parágrafo sétimo: Os membros do Con-
selho Consultivo também serão considerados presentes nas Reuniões se seus votos forem enviados por telefone, ou qualquer 
outro meio de comunicação eletrônica, declaração, carta, telegrama, fax, e-mail, ou em qualquer outra forma escrita. Parágrafo 
oitavo: Ocorrendo empate em qualquer votação do Conselho Consultivo, o Presidente, além do seu próprio voto, proferirá também 
o voto de desempate. Parágrafo nono: Compete aos membros do Conselho Consultivo: (a) opinar sobre a atuação dos administra-
dores da companhia e o exercício de suas funções; (b) opinar sobre as contas, relatórios, Balanços Patrimoniais e Demonstrações 
Financeiras anuais, semestrais ou de períodos menores, assim como sobre orçamentos e planos estratégicos, apresentados pelos 
administradores, podendo apresentar recomendações aos acionistas; e (c) opinar sobre quaisquer assuntos de interesse social 
que lhes forem solicitados pelos acionistas ou pelos administradores (Conselho Diretivo e/ou Diretoria). Parágrafo dez: Os mem-
bros do Conselho Consultivo participarão das reuniões do Conselho Diretivo, onde deverão manifestar-se sobre todas as matérias 
que julgarem pertinentes, antes de sua votação pelo Conselho Diretivo. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL - Artigo 37: A socie-
dade terá um Conselho Fiscal composto por 03 membros efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições previstas em 
lei. Parágrafo primeiro: O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas, observadas as pres-
crições legais, solicitem sua instalação. Parágrafo segundo: A Assembléia Geral perante a qual foi solicitada a instalação do 
Conselho Fiscal deverá eleger seus componentes e fixar sua remuneração. Artigo 38: Os membros do Conselho Fiscal serão 
substituídos, nos seus impedimentos ou faltas, ou no caso de vaga no respectivo cargo, pelo suplente na ordem decrescente de 
idade. Parágrafo único: O mandato do membro do Conselho Fiscal terminará na Assembléia Geral Ordinária que se seguir à sua 
instalação. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS - Artigo 39: O exercício social coincidirá com o ano 
civil e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que será levantado o balanço geral e demonstrativos dos resultados 
do exercício, observadas as disposições legais vigentes. Artigo 40: Após as deduções legais e participações previstas em lei, a 
Assembléia Geral decidirá sobre a distribuição dos lucros. Dos lucros líquidos serão destinadas quotas para constituição da reser-
va legal e a importância para a formação de reserva de contingência. O saldo que resultar poderá ser partilhado, no todo ou em 
parte, como dividendo, aos acionistas ou ser transferido para o exercício seguinte tudo em conformidade com o que decidir a As-
sembléia Geral pelos votos favoráveis de acionistas representando a maioria do capital com direito a voto. Fica estipulado um di-
videndo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido da companhia em cada exercício social. A Assembléia Geral, por outro 
lado, mediante o consentimento de todos os acionistas presentes, poderá decidir pela distribuição de um dividendo inferior a 25% 
ou mesmo pela retenção de todo o Lucro. Parágrafo primeiro: O Conselho Diretivo poderá determinar o levantamento de balanços 
semestrais, ou a qualquer tempo, para efeito de apuração de lucros, eventual distribuição de dividendos ou constituição de reser-
vas na forma da lei, cabendo aos acionistas determinar a destinação dos resultados. Parágrafo segundo: Por deliberação do 
Conselho Diretivo, a companhia poderá pagar ou creditar aos seus acionistas, de forma individualizada, juros a título de remune-
ração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de 
Longo Prazo – TJLP ou de outra que venha a substituí-la, observadas as disposições legais. Parágrafo terceiro: A critério do 
Conselho Diretivo, os juros de que trata o parágrafo segundo, poderão ser pagos mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, 
semestralmente ou anualmente, com base nos lucros existentes apurados em balanço a ser levantado para essa finalidade na 
ocasião. CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS - Artigo 41: A sociedade se dissolverá e entrará em liquidação 
nos casos previstos em lei ou em virtude de decisão dos acionistas em Assembléia Geral, especialmente convocada para tal fim, 
e respeitando os quoruns estabelecidos neste Estatuto. Parágrafo único: Compete à Assembléia Geral estabelecer a forma de li-
quidação, bem como, eleger o liquidante, fixando-lhe a remuneração. Artigo 42: Os casos omissos neste Estatuto serão decidi-
dos pelas disposições legais aplicáveis e deliberações da Assembléia Geral. Artigo 43: A companhia observará todos os Acordos 
de Acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, cabendo à administração abster-se de registrar as transferên-
cias de ações contrárias aos seus respectivos termos e cabendo ao Presidente da Assembleia Geral ou do Conselho Diretivo, 
absteve-se de computar os votos proferidos com infração dos mencionados Acordos de Acionistas. CAPÍTULO VIII - ARBITRA-
GEM E FORO - Artigo 44: Toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Estatuto que não possa ser acordada pelos acionistas 
de forma consensual, deverá ser resolvida através de arbitragem a ser conduzida por árbitros que componham o quadro e na 
forma regulamentada pela Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, obrigando-se os acionistas, 
administradores e a sociedade por esta forma de solução independentemente de qualquer outra, por mais específica e privilegia-
da que seja, obrigando-se pela assinatura do compromisso arbitral na forma que vier a constar do regulamento da Câmara de 
Arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Por fim, fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo, para a execução da decisão arbitral, se porventura houver necessidade, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. Artigo 45: Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, que não puderem ser solucionadas 
pela arbitragem, fica desde já eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. VII. Nada mais havendo a tratar, Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia Geral 
Extraordinária, para lavrar-se a presente ata que, a seguir, após lida e aprovada na forma sumária, foi assinada por todos os pre-
sentes: a: a) Levon Kessadjikian – Presidente do Conselho; b) Sr.Roberto Gallo – Conselho e c) Sr. Gilberto Fedi – Conselho. São 
Paulo, 14 de maio de 2018. Levon Kessadjikian – Presidente, Roberto Gallo - Secretário. Acionistas: Aeté Participações S.A. (Le-
von Kessadjikian - Diretor, Roberto Gallo - Diretor., Gilberto Fedi - Diretor). Eduardo Lins - Advogado - OAB/SP n. 122.319. Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - certifico o registro sob o n. 426.647/18-0 em 06/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

A hora e a vez 
dos leilões 
no mercado 
imobiliário

Rafaela Yamashita (*)

Não há indicador 

melhor para mostrar a 

recuperação econômica de 

um país do que o mercado 

imobiliário 

Se a economia da nação 
está mal, as vendas de 
casas e apartamentos 

caem. Se esse índice subir, o 
país mostra que fi nalmente 
está crescendo novamente. 
Essa é a situação atual no 
Brasil. Após alguns anos de 
instabilidade, o setor volta a 
demonstrar números positi-
vos, especialmente, pelo uso 
da tecnologia para aumentar 
as vendas e pela busca de 
novos modelos de negociação, 
como os leilões.

O mercado imobiliário já 
dá sinais explícitos de rea-
ção após passar pela crise 
econômica dos últimos anos. 
Um levantamento da Fipe, 
com dados da Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc), os 
números de unidades residen-
ciais lançadas e vendidas em 
2017 cresceram 22,2% e 12%, 
respectivamente. Só em São 
Paulo, no primeiro semestre 
de 2018, pesquisa do Secovi-
-SP aponta aumento de 52% 
em unidades comercializadas.

O momento de retomada 
coincide com a busca por no-
vas tecnologias e tendências 
para o setor. Recentemente 
estivemos na quinta edição 
do Conecta Imobi, maior 
evento de vendas, tecnologia 
e marketing deste mercado, 
e identifi camos a necessidade 
dos profi ssionais da área em 
buscarem ideias diferentes 
que estimulem ainda mais a 
compra e venda de imóveis – e 
o leilão desponta como uma 
alternativa interessante tanto 
para quem deseja adquirir uma 
casa quanto para quem deseja 
vender sua propriedade.

O leilão passou a ser visto 
apenas como uma forma dife-
rente de comprar imóveis. Os 
mitos de burocracia e compli-
cação que envolviam o setor 
não existem mais e as pessoas 
começaram a enxergar neste 
tipo de negociação uma opção 
interessante. Nos últimos 
anos, mesmo com a crise eco-
nômica, a presença de imóveis 
à venda em leilões aumentou 
e isso tende a melhorar com 
esse aquecimento do mercado 
imobiliário convencional. 

No evento conseguimos 
nos aproximar de outras em-
presas, como incorporadoras, 
construtoras e imobiliárias. 
Disseminamos a cultura, 
estreitamos os relacionamen-
tos e fortalecemos nossas 
parcerias.

Ainda que algumas pessoas 
não estejam acostumadas 
com todo o processo, o leilão 
já é uma realidade tanto para 
quem compra quanto para 
quem vende imóveis. 

Mesmo o que afastava os 
consumidores antigamente, 
como a documentação, ne-
gociação e a indefi nição do 
preço fi nal a ser pago, já não 
assusta mais – pelo contrá-
rio, explica parte do sucesso 
que essa modalidade possui 
atualmente. O bom momento 
vivido pelo setor, mesmo com 
o cenário de retração econô-
mica no mercado imobiliário, 
é um indicador importante 
que reforça o crescimento e 
consolidação dos leilões.

Vivemos na era da conec-
tividade e hoje, independen-
temente da área, a pessoa 
pesquisa, se informa e vai atrás 
de conhecimento. Ela quer – e 
deseja – ter mais escolhas na 
hora de se decidir por algo. 
Essa realidade também já 
chegou ao mercado imobili-
ário, com diferentes ofertas 
e negociações por um bem 
específi co. 

Assim, o leilão certamente 
se posiciona como uma alter-
nativa viável para ambas as 
partes.

(*) - É Gerente de Marketing da 
Zukerman Leilões, empresa 

referência em leilões imobiliários.

Marieste Comercial e Imobiliária Ltda.
CNPJ/MF nº 59.810.598/0001-27 – NIRE 35.208403522

Ata de Reunião dos Sócios realizada no dia 14 de setembro de 2018
Data, Hora e Local: Dia 14/09/2018, às 10 horas, na sede social. Presença: Sócios representando a totalidade do Capital 
Social e usufrutuárias com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente – Maria Teresa Maluf Chamma. Secretária 
– Maria Izabel Chamma Daura Abdo. Publicações: A ausência da Convocação está sanada a teor do disposto no § 2º do 
artigo 1.072 do Código Civil Brasileiro. Ordem do Dia: Redução do capital social, o qual é excessivo em relação ao objeto 
social, com redução proporcional do valor de cada cota, e restituição em dinheiro do valor dos haveres correspondente 
aos sócios. Deliberações: Foi aprovada, por unanimidade de votos dos sócios e, inclusive, das usufrutuárias, e sem 
ressalvas, a redução do capital social em R$ 3.359.705,44, porquanto o atual valor de R$ 9.359.179,44, é excessivo em 
relação ao objeto da sociedade após a venda de ativos, diminuindo-se proporcionalmente o valor nominal de cada quota 
de R$ 0,39 para R$ 0,25, mantendo-se o mesmo número de quotas (23.997.896). A sociedade não possui obrigações 
passivas pendentes de liquidação. O valor da redução será restituído em dinheiro aos sócios na mesma proporção de 
participação no capital social. Autorização: Fica autorizada a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos Sócios. 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, 
lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 14/09/2018. Assinaturas: Mesa: Maria Teresa Maluf Chamma 
– Presidente; Maria Izabel Chamma Daura Abdo – Secretária; Lina Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); Marilu 
Sigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); Roberta Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); Neusa Adriana Saigh 
Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); Maria Izabel Chamma Daura Abdo; Maria Teresa Maluf Chamma; Therezinha Maluf 
Chamma (usufrutuária com direito de voto); Nelly Maluf Chamma (usufrutuária com direito de voto – pp. Maria Izabel 
Chamma Daura Abdo); Dilermando Cigagna Junior; Márcio Luís Maia (OAB/SP 82513-B).
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Segundo dados do Ministério da Saúde, o SUS é um dos 
maiores sistemas de saúde do mundo: em 2017 foram rea-
lizados 3,9 bilhões de atendimentos na rede credenciada.

Entre os procedimentos mais frequentes, ao longo do ano pas-
sado, estão, por exemplo, consulta médica em atenção básica e 
especializada, visita domiciliar, administração de medicamentos 
em atenção básica e especializada, aferição de pressão arterial e 
atendimento médico em UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

 A estrutura do SUS em todo o Brasil envolve 42.606 unidades 
básicas de saúde e o mesmo número de equipes do programa 
Saúde da Família, 596 UPAs, 2.552 centros de atenção psicosso-
cial (Caps), 1.355 hospitais psiquiátricos, 436.887 leitos, 3.307 
ambulâncias, 219 bancos de leite humano e 4.705 hospitais 
conveniados (públicos, fi lantrópicos e privados).

Para fi nanciar essa rede de atendimento, a pasta da Saúde 
tem o maior orçamento da Esplanada dos Ministérios. Em 2018, 
a previsão no Orçamento Geral da União é de R$ 130,2 bilhões, 
sendo R$ 119,3 bilhões para ações e serviços públicos. Quem está 
na ponta do sistema, no entanto, reclama de subfi nanciamento 
da saúde pública.

Diagnóstico
Segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (Conass), Leonardo Vilela, as verbas federais são 

Futuro presidente terá de 
enfrentar fi nanciamento do SUS
A revitalização do Sistema Único de Saúde (SUS), responsável pelo atendimento exclusivo de cerca de 75% da 
população brasileira, hoje estimada em 208,5 milhões de pessoas, está entre os principais desafi os do próximo 
presidente da República, juntamente com a segurança pública e a geração de empregos

“absolutamente insufi cientes” para custear o sistema público, o 
que vem obrigando os estados e os municípios a ampliarem sua 
participação. Isso resulta em hospitais privados conveniados 
quebrando, fi lantrópicos endividados e atendimento precário 
nos hospitais públicos. “Se o próximo presidente não resolver 
a questão do fi nanciamento, o sistema vai entrar em colapso”, 
afi rmou.

O diagnóstico do presiden-
te do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems), Mauro 
Guimarães Junqueira, segue a 
mesma linha. “Os repasses fe-
derais vêm caindo nos últimos 
tempos. Não levam em conta 
aumento da população, nem o 
aumento do desemprego que 
joga mais pessoas no SUS, 
nem o envelhecimento da 
população, com consequente 
aumento das doenças crôni-
cas. Também não considera 
os avanços tecnológicos, que 
custam caro”, argumentou.

Cálculos feitos pelos dois conselhos, com base em dados do 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 
(Siops), do Ministério da Saúde, mostram uma linha decres-
cente no fl uxo de recursos federais para fi nanciamento da 
saúde pública. Em 1993, a participação da União era de 72%, 
dos municípios, 16%; e dos estados, 12%. Em 2002, a União 
entrou com 52,4% das verbas, os municípios, com 25,5%; e os 
estados, com 22,1%.

No ano passado, a União aplicou R$ 115,3 bilhões em saúde, o 
que representa 43,4% do total de recursos públicos investidos no 
SUS. Os municípios entraram com R$ 81,8 bilhões (30,8%), e os 
estados com R$ 68,3 bilhões (25,8%). Os dois secretários reco-
nhecem a necessidade de melhorar a gestão do sistema público, 
por meio do treinamento e capacitação de gestores dos hospitais 
e unidades de saúde, mas argumentam que, ainda assim, a verba 
é insufi ciente para atender a demanda da população. 

Segundo Vilela, a crise econômica, além de reduzir a arrecadação 
de impostos, colocou no sistema os trabalhadores desempregados 
que perderam planos de saúde, sobrecarregando ainda mais a rede 
pública. “Até para melhorar a gestão precisamos de mais recursos, 
pois um dos caminhos, a informatização, custa dinheiro”, disse.

Para o Conasems, um dos caminhos para ampliar o fi nanciamento 
da saúde pública é a revisão da política de isenções fi scais conce-
didas a setores produtivos. “As desonerações representam mais 
do que o dobro do orçamento do Ministério da Saúde”, afi rmou. 
Além disso, os conselhos defendem revisão das competências 
dos três entes da Federação e da repartição da arrecadação, bem 
como de leis que engessam a administração pública, refl etindo 
diretamente na gestão do sistema de saúde.

Referência
Apesar das difi culdades, o Ministério da Saúde vê no SUS áreas 

de referência mundial. São bons exemplos a terapia antirretroviral, 
o sistema público de transplantes, o programa de imunizações, o 
banco de leite materno e a assistência farmacêutica. O SUS fornece 
22 antirretrovirais, em 38 apresentações farmacêuticas, para o 
tratamento de portadores do HIV em todo o país. A organização 
do banco de leite humano brasileiro é referência para 40 países, 

O SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo: em 2017 foram realizados
3,9 bilhões de atendimentos na rede credenciada.

Marcello Casal Jr/ABr

sendo que 23 têm cooperação internacional com o Brasil para 
utilização do modelo.

Segundo o Ministério da Saúde, o SUS mantém o maior sis-
tema público de transplantes de órgãos do mundo, servindo 
de referência para outros países. No Brasil, 87% dos trans-

plantes de órgãos sólidos são 
feitos no SUS, cujo paciente 
tem acesso à assistência inte-
gral – exames preparatórios, 
cirurgias, acompanhamento 
e medicamentos pós-trans-
plantes.

A rede brasileira tem cen-
trais de transplantes nas 27 
unidades da Federação e con-
ta com 13 câmaras técnicas 
nacionais, além de 494 esta-
belecimentos que realizam 
transplantes e 1.244 equipes 
habilitadas. Há também 70 or-
ganizações de busca de órgãos 
e 62 bancos de tecidos (ABr).SUS é referência em banco de leite humano.
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A Sagrada Apple que 
Mudou o Mundo 

A nova linha de iPhone 

da Apple foi lançada

O Jornalismo e os Youtu-
bers estão produzindo 
inúmeras matérias so-

bre as novas funcionalidades, 
hardwares, etc. do novo smar-
tphone da Apple. Em diferen-
tes países, as fi las para comprar 
os iPhones já estão sendo 
formadas. Elas se formam, 
uma, duas semanas antes da 
comercialização do smartpho-
ne. Steve Wozniak, cofundador 
da Apple, confessou que já 
fi cou 20 horas seguidas nas 
fi las da empresa para adquirir 
um iPhone. Parece que esses 
entusiastas da Apple criam 
um senso de comunidade tão 
forte, que alguns afi rmam que 
a Apple é mais do que uma 
empresa, mais do que uma 
marca, ela é uma religiosidade.

Este foi o ponto principal de 
minha pesquisa em Comunica-
ção e Cultura Midiática, que foi 
destinada a coletar e analisar 
conteúdos que demonstrem 
que os fi éis à Apple e a pró-
pria estratégia mercadológica 
da empresa almeja construir 
uma religiosidade vinculada à 
marca e seus produtos. 

A pesquisa científi ca elenca 
estudos neurológicos que afi r-
mam haver uma semelhança 
na relação entre um indivíduo 
fi el à Apple e seu iPhone, e um 
religioso fervoroso e seus sím-
bolos religiosos. Por exemplo, 
essa relação entusiasta fez a 
“Igreja do Mac” ser criada, 
em que um indivíduo que se 
auto-intitulava “Reverendo Dr. 
Bobby Newton” propagava as 
palavras do “herói” Steve Jobs. 
Sua “Igreja” possuía muitos 
adeptos. Outro exemplo, fi éis 
à Apple se juntavam e, de 
graça, visitavam lojas de com-
putadores de variadas marcas 
para “catequizar” os clientes 
e convence-los a comprar um 
Mac e não um PC.

A Apple não fi cou atrás, ela 
intitulou um dos seus chefes 
de marketing, Guy Kawasaki, 
como “chefe evangelista de 
marketing”, responsável por 
tornar a marca e seus produtos 
cada vez mais vinculados à 
religiosidade. Realizou asses-
sorias de imprensa em que Jobs 

aparece na capa de revistas e 
jornais como Jesus, Moisés. No 
próprio lançamento do iPhone, 
sua descrição era: “funciona 
como mágica”.

A história de Jobs também 
não fi ca de fora, a pesquisa 
demonstrou que ela é contada 
a partir de uma estratégia de 
narrativa do herói, de Joseph 
Campbell. Esse padrão de nar-
rativa é muito presente em fi l-
mes de fi cção, pois conquistam 
o grande público. Interessante 
é que muitos acontecimentos 
que estão na história ofi cial de 
Steve Jobs, ou foram excluídos 
ou sequer aconteceram. Como, 
por exemplo, a Apple não foi 
criada em uma garagem; existi-
ram diversos escândalos entre 
pessoas que testavam iPhones 
e Steve Jobs, a ponto do cofun-
dador da Apple contratar uma 
agência especializada, denomi-
nada REACT, para arrombar 
as casas das pessoas em busca 
de protótipos de iPhones que 
vazaram na internet.

A própria empresa Apple, 
quando fala de responsabilida-
de social e ambiental, parece 
se esquecer das condições de 
sua terceirizada Foxconn, que 
teve um caso de suicídio graças 
a um iPhone que foi perdido 
por um de seus funcionários, 
no ano de 2010. A Foxconn, na 
época, registrou 18 suicídios 
na empresa, como forma de 
precaver as tentativas, redes 
foram colocadas para “apa-
nhar” quem se atirava do alto 
do prédio. Além disso, as subs-
tâncias utilizadas na fabricação 
dos iPhones, contaminam o 
solo e os rios da China, além 
de causarem danos severos à 
saúde de seus manipuladores.

A pergunta que fica é: 
que religiosidade é essa que 
uns celebram e gozam das 
maravilhas do novo iPhone, 
enquanto outros se matam, 
ou são mortos? Uma coisa é 
certa: a Apple não tem qual-
quer intenção senão o lucro. 
O turbo-tecno-capitalismo, 
exalta uns por meio da fé e os 
outros são destinados à morte. 
Afi nal, foi dessa forma que ela 
se tornou a primeira empresa 
a valer 1 trilhão de reais.  

(*) É Doutorando e Mestre em 
Comunicação e Cultura Midiática.

Leonardo Torres (*)

News@TI
Carteira virtual inova nas funcionalidades e 
permite o pagamento de boletos

@A Lunes, plataforma brasileira de soluções disruptivas baseadas 
em blockchain que visa tornar as criptomoedas algo mais cotidiano 

na vida da população, acaba de atualizar a Lunes Wallet, sua carteira 
virtual. A partir de agora, além de poder guardar Bitcoin, Ethereum, 
Bitcoin Cash, Litecoin, Tether, Dash e a própria Lunes, os usuários 
poderão utilizar suas criptomoedas direto no sistema para fazer o pa-
gamento de boletos e a recarga de celular. Em breve, a  Transferência 
Eletrônica Disponível (TED) também entrará para o hall de serviços, 
que permitirá enviar valores de criptomoedas convertidos em real 
para conta bancária, de maneira simples e intuitiva como acontece 
em uma interface de internet banking. Por fi m, a versão mobile da 
carteira via aplicativo para Android e Web, também entrará no ar hoje. 
Os interessados em experimentar a novidade podem se cadastrar em 
https://luneswallet.app/ utilizando apenas um e-mail válido.

App para gestão de eventos críticos

@A 3CON, consultoria brasileira de TI e soluções digitais, acaba 
de lançar o Escalation Grid, um aplicativo mobile de gestão de 

eventos críticos. De acordo com Aloysio Honorato, idealizador do 
novo app e executivo da 3CON, trata-se de um aplicativo fácil de 
usar, mas que faz muita diferença na vida dos gestores de forma 
geral. “Podemos dizer que o Escalation Grid é uma garantia e tanto 
para os gestores. Ele não para de escalar enquanto o problema não 
for resolvido, podendo chegar até o nível hierárquico mais alto da 
corporação que foi defi nido em sua customização”, explica. O software 
é especialmente interessante para as áreas de service desk, equipes 
de atendimento, empresas de MSS (Managed Securtity Service), áreas 
de suporte, sustentação, manutenção e desenvolvimento; podendo 
trabalhar conectado aos NOCs - Network Operation Center ou SOCs 
– Security Operation Center (www.trescon.com.br).

Duratex abre inscrições para Programa de 
Trainee 2019

@AA Duratex iniciou em 28 de agosto as inscrições da quarta edição 
de seu Programa de Trainee. Os recém-graduados atuarão nas Uni-

dades de Negócios Madeira, Deca e Revestimentos Cerâmicos, além do 
escritório corporativo. Todo o processo será realizado em parceria com 
a Cia de Talentos. Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído 
a graduação em algum curso relacionado aos negócios Duratex entre 
dezembro de 2016 e dezembro de 2018, inglês avançado, e um reper-
tório de vida acadêmica diversifi cado. O perfi l procurado é de jovens 
com atitude protagonista, que gostem de inovar, valorizem o trabalho 
em equipe e respeitem a diversidade. Vontade de fazer a diferença 
e de colaborar com a construção da Duratex do futuro também são 
características importantes para a empresa. Após a fase de integração, 
os trainees passarão por uma plataforma de desenvolvimento com 
ações educativas sob a perspectiva do cliente, fortalecendo habilidades 
de colaboração, inovação e mindset digital. Por meio do job rotation, 
eles terão a oportunidade de conhecer diferentes áreas do negócio e 
das operações, além de colocar em prática os seus conhecimentos por 
meio de projetos desafi adores. Os trainees serão acompanhados por 
gestores e executivos experientes.

Startup potencializa captação de leads para atrair 
profi ssionais e aumentar volume de downloads

"Uber da beleza". Assim pode ser defi nido 
o serviço oferecido pela startup Singu, 
fundada por Tallis Gomes, também criador 
da EasyTaxi. A proposta da empresa é 
simples: levar atividades como manicure, 
massagem, escova e depilação até a casa 
dos clientes por meio de um aplicativo. E, se 
a empresa já colhia os frutos por apresen-
tar um projeto inovador, a parceria com a 
Raccoon, agência referência em marketing 
digital no Brasil, veio para alavancar ainda 
mais o negócio.

Com o objetivo de obter mais downloads 
para o aplicativo e captar mais profi ssionais 
capacitados para trabalhar, a estratégia de 
marketing digital aumentou em 825,2% a 
captação de leads da Singu, atingindo ainda 
a marca de 88,3% de redução no custo por 
ação. Tudo isso em 5 meses.

"A ideia de reunir profi ssionais em um 
aplicativo, oferecendo serviço de qualidade 
com praticidade e rapidez, apesar de ar-
rojada, trouxe consigo o desafi o de captar 
profi ssionais com um custo por ação (CPA) 
adequado, tornando o negócio viável e 
ainda mais lucrativo", explica André Palis, 
sócio-fundador da Raccoon.

Focada inicialmente no Facebook e, pos-
teriormente, no Instagram, os resultados 

"O trabalho de análise e otimizações 
contínuas realizado pela Raccoon gera-
ram resultados para além do esperado 
e mostraram que uma boa estratégia e 
uma metodologia bem delimitada são in-
gredientes potentes para alavancar uma 
ideia inovadora e abrir novos caminhos de 
crescimento", comemora Tallis.

E os novos caminhos citados por Tallis 
já começaram a ser traçados. Segundo o 
fundador da Singu, o próximo desafi o a ser 
vencido pela parceria será a implementa-
ção de novos programas e estruturas de 
formulários com informações atualizadas, 
desenvolvidos em conjunto pelos times de 
TI e BI da Raccoon, além da coleta de leads 
de acordo com o formato mais adequado 
para o cliente. Comparando periodicamen-
te os dados, será possível determinar quais 
segmentações apresentam usuários mais 
qualifi cados e gerar novos insights para 
continuar crescendo.

"Os excelentes resultados funcionam 
não apenas como motivação, mas como 
indicadores de que a maneira como tra-
balhamos — utilizando os dados para 
melhorar o desempenho e resultados de 
nosso trabalho — é a fórmula para seguir 
crescendo em uma velocidade sempre 
maior", fi naliza o fundador da Singu

da parceria não demoraram a aparecer. Por 
meio de segmentações fi nas de interesse e 
público na rede social de Zuckerberg, além 
das segmentações "Lookalike", foi possível 
aprofundar o estudo dos interesses e dados 
demográfi cos coletados e encontrar o tipo 
de anúncio ideal para o público da Singu, 
tanto em segmentações, quanto formato 
e comunicação. 
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Um levantamento feito 
pela Konduto, empre-
sa de antifraude que 

analisa o risco de transações 
on-line, aponta que a cada 5 
segundos um e-commerce 
sofre uma tentativa de golpe 
com cartão de crédito clo-
nado. O estudo usou como 
base mais de 40 milhões de 
pedidos processados pela 
empresa em 2017.

Pensando em minimizar 
o problema, as operadoras 
de cartões criaram uma 
ferramenta chamada charge-
back (cancelamento de uma 
compra realizada por meio 
do cartão de crédito ou débito), que dá mais segurança ao 
consumidor nas transações on-line. Quando um consumidor 
não reconhece determinado lançamento em sua fatura, 
tem por contrato o direito solicitar o estorno daquele valor. 
Caberá ao lojista, por sua vez, arcar com este prejuízo.

Além da fraude dos cartões clonados, há outros tipos de 
golpes que ameaçam o setor – práticas como phishing e 
ataques DDoS. Com o intuito de ajudar os empreendedores 
no e-commerce nacional, que deve crescer até 15% em 2018 
segundo estimativa da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm), a Konduto listou os seis tipos de 
golpes mais comuns. Confi ra:

1. Fraude deliberada: Acontece quando o cliente tem 
seus dados roubados, e as compras são feitas em seu nome. 
Neste caso, o pedido é entregue a um criminoso e a loja 
tem prejuízo fi nanceiro.

2. Autofraude: Ela é feita pelo próprio titular do cartão, 
de forma proposital. O fraudador age após o recebimento do 
produto, afi rma não reconhecer o valor cobrado e solicita 
o chargeback.

Quais os tipos de fraudes mais 
frequentes contra lojas on-line?
Não é de hoje que ouvimos falar que as fraudes têm se tornado cada vez mais frequentes no comércio 
eletrônico, e, infelizmente, o Brasil é fi gura recorrente nas primeiras colocações em rankings mundiais 
de crimes cibernéticos

3. Sequestro de estoque: Ocorre no momento que 
um e-commerce concorrente adquire uma quantidade 
signifi cativa de produtos em promoção na loja, utilizando 
como meio de pagamento o boleto bancário. Dessa forma, 
os produtos fi cam reservados para este suposto "cliente", 
que não faz o pagamento do título e impossibilita que con-
sumidores legítimos adquiram o produto.

4. Phishing corporativo: O criminoso, neste caso, preci-
sa fazer com que um colaborador da empresa caia no golpe, 
para que ele possa ter acesso a diversas informações sigi-
losas da companhia. Essa fraude ocorre da seguinte forma: 
o hacker envia um e-mail de phishing para um funcionário, 
que cai no golpe e clica em algum link malicioso. Assim, o 
fraudador consegue acesso à máquina deste funcionário, 
inclusive à conta de e-mails, e a partir de então envia e-mails 
maliciosos para outros colaboradores, com outros níveis de 
acesso a informações sigilosas, até que algum integrante 
do alto escalão da empresa "morda a isca".

5. Ataque DDoS: O objetivo deste golpe é tirar um e-
-commerce ou site do ar. Um ataque como esse pode sim-
plesmente reiniciar os servidores ou travar totalmente o 
sistema do site. Para evitar que isso ocorra é preciso defi nir 
alguns fi ltros que possam determinar os IPs que podem 
acessar o site ou quais deles são maliciosos.

6. Vazamento de dados: Essa é uma das fraudes mais 
comuns que acontecem, principalmente porque causam não 
só um prejuízo fi nanceiro, como também operacional no 
e-commerce. Isso ocorre porque muitas empresas não têm 
preocupação com segurança da informação, armazenamento 
de dados e utilização de servidores externos. Para evitar 
que isso ocorra, as lojas virtuais precisam armazenar apenas 
o essencial para as suas operações e investir em práticas 
fundamentais de segurança da informação.

Entenda como funciona o aplicativo e-título
Há pouco mais de duas semanas para 

o primeiro turno das eleições no país, 
que será no dia 07 de outubro, muitas 
pessoas ainda têm dúvidas sobre o apli-
cativo e-título, lançado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), em dezembro 
do ano passado. A iniciativa que será 
adotada em todo o país, permitirá aos 
eleitores acessarem uma via digital do 
título eleitoral por meio do seu smar-
tphone ou tablet.

Todos os cidadãos podem utilizar o 
aplicativo, desde que não haja nenhu-
ma pendência com a Justiça Eleitoral. 
Segundo o advogado Luis Roberto 
Alcoforado, da Alcoforado Advogados 
Associados, a principal função e vanta-
gem do aplicativo é a dispensabilidade 
de portar o título de eleitor (documento 

físico) ao exercer o papel principal 
como cidadão do Estado Democrático 
de Direito. 

"Além do mais, o software permite 
que os dados eleitorais do eleitor per-
maneçam, em tese, sempre seguros 
e disponíveis, em razão do aparelho 
celular ter alcançado o status de ex-
tensão do corpo humano", comenta o 
especialista.

No caso da utilização da tecnologia 
por quem já fez a biometria, o advoga-
do esclarece que, para quem já fez o 
cadastro biométrico, basta se cadastrar 
no aplicativo e estar portando o smar-
tphone no dia do pleito. "Já para quem 
não fez, é necessário que, no dia da 
eleição, esteja portando um documento 
oficial com foto", explica.

O e-título também permite ao cida-
dão acessar outras funções relevantes 
como: o local de votação, além do 
sistema operacional oferecer a opção 
ao usuário de como chegar até o seu 
domicílio eleitoral da melhor forma; da-
dos de cadastro biométrico; certidão de 
quitação eleitoral e certidão criminal.

O especialista faz ressalvas sobre o 
uso desse tipo de iniciativa. "O aplicativo 
responde de forma vagarosa. Diversas 
vezes, não é possível acessá-lo. Portanto, 
acredito que na hora da votação, se as 
falhas não forem reparadas, enfrenta-
remos, possivelmente, grandes fi las, 
devido à falta de capacidade da rede do 
aplicativo gerenciar diversos aparelhos 
móveis simultaneamente", conclui o 
advogado Luis Roberto Alcoforado.



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 22 a 24 de setembro de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 24 de Setembro de 2018. Dia de São Geraldo de Esnad, 
São Germano, São Pacífi co, Dia de Nossa Senhora das Mercês e Dia do 
Anjo Veuahiah, cuja virtude é a integridade. Dia do Soldador. Hoje ani-
versaria o cineasta Pedro Almodóvar que chega aos 67 anos, a dançarina, 
apresentadora e atriz Sheila Carvalho que nasceu em 1973, o ator André 
Marques que faz 39 anos e o ator Spencer Treat Clark que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é generoso, romântico combina 
carisma e liderança. Gosta do luxo de ambientes bonitos e precisa de 
estabilidade e ordem. Confi ável e justo tem habilidade para superar 
obstáculos e ser bem sucedido. É muito sensível ao sofrimento humano 
e dá muita importância ao fato de que todos devem ter um mínimo de 
condições e oportunidades na vida. Sendo muito zeloso no que toca à 
sua própria moralidade, é principalmente sob o prisma da moral que vê 
o mundo. Freqüentemente é bastante altruísta e autoconfi ante. No lado 
negativo terá que superar a tendência de ser teimoso e centralizador.

Dicionário dos sonhos
JARDIM - Andar nele, ganhos inesperados. Bem 
cuidado, vida amorosa feliz e melhoria de posição. 
Malcuidado, difi culdades e perda de posição. Cuidar 
dele, aumento na família. Regar as plantas, bons ne-
gócios. Números da sorte: 20, 26, 43, 58 e 86.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o décimo sexto dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso durante todo o dia em Peixes, até as 20h05 quando 
ingressa em Áries. Lua fora de curso desde cedo e durante o dia todo. Podemos estar fazendo alguma coisa sem o objetivo ou 
fi nalidade defi nida ou, ainda, lidando com pessoas que estejam assim. Por isso, os resultados não são animadores. É melhor 
se dedicar às atividades rotineiras, ao que já foi planejado anteriormente e ater-se aos assuntos sem relevância. As compras 
podem ser frustrantes: ou nos arrependemos, ou compramos produtos que não nos servem ou que apresentam defeitos. Não 
temos, durante toda a segunda o conhecimento instintivo das coisas que a Lua nos dá. Podemos nos sentir vagos e confusos. 
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A Lua Cheia ajuda tira o clima de 
serenidade, conforto e de prazer 
em seu ambiente. Certa fragilidade 
em compromissos mais sérios e a 
ampliação da busca pelo poder e 
pelo domínio aconselham a agir em 
parceria e fazer acordos. 36/636 – 
Branco.

Faça tudo com mais calma e passo 
a passo, sem pressa neste começo 
de semana. Todas as pessoas têm 
suas falhas e imperfeições, é pre-
ciso aceitá-las para corrigi-las. A 
estabilidade sentimental melhora 
e favorece a dedicação, o esforço e 
a intermediação e a comunicação. 
89/389 – Verde.

A criatividade dá o tom, os trabalhos 
em grupo serão mais estimulantes, 
bem como as ideias originais serão 
aceitas. Defi na suas metas prepare-
se para tomar atitudes e realizar 
mudanças, mas tenha cuidado para 
não provocar atritos devido a insegu-
rança emocional. 35/235 – Amarelo.

O Sol em Libra atinge a casa da família 
e faz seu espírito fraterno e apegado 
ao ambiente ir a mil. A autossu-
fi ciência e a autoconfi ança serão 
tendências que devem ser contidas 
neste começo de semana. Procure 
fazer contatos e prepare-se para 
projetos grandiosos. 82/882 – Azul.

Não valorize num relacionamento as 
palavras, mas sim as bases sólidas da 
relação. Os atritos ocorrem devido 
a imposições e a mania de dar a 
última palavra, querendo impor sua 
vontade. Exagerar agora pode ser 
perigoso. Faça tudo com calma e 
ponderadamente. 48/348 – Amarelo.

Deve estar ansioso para ver a conclu-
são de seus projetos, mas o momento 
exige paciência, determinação e 
constância. Mude seu rumo e assu-
ma novos compromissos. Acredite, 
conseguirá o que deseja preparando 
mudanças na sua principal atividade 
76/476 – verde.

Muita disposição para aquilo que 
vem sendo realizado. O dia é de 
intensidade emocional, controle-se 
para evitar qualquer impasse que 
tende a provocar perdas. Motivação 
e interesse pelas suas tarefas podem 
fazer você executá-las ainda melhor 
neste fi nal de mês. 55/355 – Cinza.

Se estiver longe do seu par, mande 
um recado e demonstre seus senti-
mentos, mas não provoque ciúmes. 
Quem anda só ou numa história 
infeliz deve ir a lugares diferentes 
e conhecer gente nova. Evite fi car 
irritado por coisas que não poderá 
modifi car imediatamente. 56/756 
– Azul.

O período é de renovação social 
com o Sol em Libra. A Lua em Pei-
xes aumenta a determinação para 
alcançar o que deseja. Depois das 
oito aproveite para realizar tarefas 
que exijam criatividade e esponta-
neidade e determinação. Força de 
vontade e muita disposição para o 
amor. 64/364 – Verde.

O Sol em Libra e leva a realização 
de seu plano mais louco, tipo tudo 
ou nada. Talvez ainda esteja um 
tanto impulsivo e precipitado ao 
tomar decisões, por isso tem que ter 
cuidado. Evite ser radical demais em 
qualquer situação, material ou social. 
42/442 – Amarelo.

A criatividade e as ideias originais 
serão bem aceitas. Agora ganha 
quem estiver à frente e puder ante-
cipar o que ainda está por vir. Estará 
mais ágil podendo quebrar a rotina e 
fazer coisas das quais irá mais tarde 
se arrepender. Por isso não exagere 
em nada. 55/255 – Verde. 

Cuidado com conversas e palavras 
maldosas causadas pela falsidade 
de algumas pessoas. Conte com a 
cooperação das pessoas para deci-
dir-se em apoiar ou não alguém se 
tiver alguma dúvida. Com o Sol em 
seu signo a vida social fi ca bem mais 
agitada. 92/292 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para realizar um sonho de consumo: Em um pedaço de 
papel branco, escreva seu nome de batismo, a data de seu 
nascimento e o pedido em forma de agradecimento, como 
se ele já tivesse sido realizado. Por exemplo: “obrigado por 
comprar minha nova casa onde vivo feliz e em harmonia 
constante”. Coloque esse papel dentro de uma caixa 
de papelão ou de madeira. Dentro dessa caixa, coloque 
também três folhas de louro, três moedas douradas e três 
punhados de arroz cru. Feche a caixa e entregue-a em um 
altar de um templo de oração, igreja ou jardim, sem que 
ninguém veja, pois dessa forma você estará entregando 
ao universo seus pedidos para serem realizados. Repita 
este ritual quantas vezes forem necessárias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

RC
IMPEDIDO
GOGDIR

MUNDIENE
ATENUADAS

ANIMAISD
ACOLAMA
MUDSAP

DALTONICO
ROFUMAR
IBALAUT
NOIRME
HABITUAL

MARIARITA

Vitamina 
abundante
na gema
de ovo

CD de 
divulgação

do novo
cantor

Minora-
das; a-

brandadas

Antigo
território
português
na Índia

Resposta
esperada 

à proposta
nupcial

Número
mínimo de
verbos na

oração

Confunde
cores, por
problema
genético

Forma de
"muito",
comum 
no RS

Taxa Re-
ferencial
de Juros
(sigla)

"A ira (?)
má conse-

lheira"
(dito)

Cantora
paulistana

de "Tá
Perdoado"

Azul e branco (Carn.)

Ideias, em
inglês

Madrinha
(bras.
fam.)

O Maurice Carneiro de "Totalmente De-
mais", homenageado em 11/6/2017 pelos
80 anos
de idade  

Lagarto endêmico
das Ilhas Galápagos

Colina;
outeiro

O jogador 
na "banhei-

ra" (fut.)
Mapa-(?), 
represen-
tação car-
tográfica

do planeta

Comando
do DOS

(Inform.)

Interjei-
ção de
espanto

A 14a

letra

Tecla de 
televisores
A carga do

nêutron

Caramelo
Remo, 

em inglês

Tragar
(?) Ferrei-

ra, atriz
de Teatro

Comum;
frequente

Gênero 
de filmes
de visão 

pessimis-
ta (fr.)

Mais além

Testes em
(?), pro-

cedimento
cruel da
indústria

cosmética

3/dir — oar — sap. 4/noir. 5/ideas — macau — múndi.

Refl exões

ágina 8

Tendo como ponto 
de partida o texto 
“A mais Forte”, de 
August Strindberg, o 
espetáculo “Senhora X, 
Senhorita” Y, estreiou 
dia 6 de setembro

A peça se debruça sobre 
alguns dos papéis que 
a mulher desempenha 

na sociedade contemporâ-
nea. Com direção geral e dra-
maturgia de Silvana Garcia e 
interpretação das atrizes Ana 
Paula Lopez, Sol Faganello e 
Camila Couto, que assinam 
o texto com a encenadora, 
“Senhora X, Senhorita Y” é o 
embate entre duas mulheres, 
duas atrizes que se enfren-
tam, se acolhem, se estra-
nham, tendo como enredo 
as questões que conformam 
e defi nem a mulher nos dias 
de hoje. A peça investiga 
aspectos muitas vezes con-
traditórios de inserção social 
e política feminina, de seus 
investimentos afetivos e dos 
agenciamentos simbólicos 
que a cercam. O foco é a cons-
trução do feminino do modo 
como ele se revela por meio 
da relação entre mulheres. Na 
peça mulheres se encontram 
em uma casa de chá e entram 

Preservação
A exposição Wild Brazil – Bichos do Brasil retorna à 

cidade  apresentando 27 obras, incluindo telas, lenços, 
bolsas e bloco de construção. A exposição retrata animais 
da fauna brasileira, como tamanduá bandeira, tatu-bola, 
anta, peixe-boi, quati, ouriço e paca, entre outros. As obras 
são da artista plástica Walkiria Barone, que representará a 
riqueza da fauna brasileira com sua arte atraente e colorida, 
possibilitando ao público conhecer ou relembrar diferentes 
espécies de animais do Brasil. A exposição tem um caráter 
informativo e propõe um diálogo com o público no sentido 
da conscientização para a preservação das espécies, prin-
cipalmente aquelas que correm o risco de extinção. Para 
isso, o evento será aberto dia 15/09 com uma intervenção 
ao vivo às 10h no mesmo local de exposição.

Serviço: Centro Britânico Idiomas, R. Caraíbas, 957. De segunda a quinta 
das 8h30 às 20h, sextas das 8h às 17h e aos sábados das 8h30 às 11h30. 
Entrada franca. Até 11/10. 

Comédia 
Foi navegando pela internet que Flávio Faustinoni 

conheceu as crônicas do jornalista Tom Cardoso 
nas redes sociais. Depois de se tornarem amigos 
virtuais, Flávio viu o potencial que os textos tinham 
para ganhar os palcos. Foi assim que nasceu Fora 
do Tom, comédia que estreia no próximo dia 16 de 
setembro. Marcio Macena dirige os atores Esperança 
Motta (que retorna à atuação depois de sete anos 
sem trabalhar como atriz) e Flávio Faustinoni, que 
também assina a adaptação dos textos de Tom. A 
peça traz pequenas esquetes que, além do próprio 
Tom, retratam alguns fatos políticos recentes e a 
superexposição de personagens do cotidiano. Assim, 
o texto se converte num retrato atrevido e irônico 
da sociedade contemporânea e seus absurdos feito 
a partir da observação do jornalista.

Serviço: Teatro Reinaissance, Al. Santos, 223, Jardins, Domingos 
às 20h. Ingresso: R$ 60. Até 04/11.

Futebol 
Após atuarem juntos no São Paulo Futebol 

Clube, em 1994, e de conquistarem o título da 
Copa Conmebol, Muricy Ramalho e Denílson 
seguem com o talk-show “Aqui é Trabalho e 
Muita Resenha”. O novo encontro onde os 
apaixonados por futebol poderão descobrir 
diversas histórias engraçadas e inéditas 
acontece no próximo dia 25 de setembro. 
Mediado pelo relações públicas Guilherme 
Alf, o encontro tem o formato de uma partida 
de futebol: primeiro e segundo tempo, desafi o 
do intervalo com a participação da plateia e 
acréscimo com perguntas destinadas para o 
Muricy e Denílson.

 
Serviço: Teatro OPUS (Shopping Villa-Lobos), Av. das 

Nações Unidas, nº 4777,  Alto de Pinheiros. Terça (25) 
às 20h30. Ingressos: de R$ 90 a R$ 130.
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“Senhora X, Senhorita Y”

em confl ito ao confrontarem 
suas vidas. Esse encontro 
se repete, com variações de 
humor e grotesco, em outros 
tempos e em outras circuns-
tâncias, revelando novas pos-
sibilidades de compreensão do 
lugar que cada uma ocupa em 
relação à outra e em relação 
à sociedade. A dominante é o 
humor, o rir de si mesmas, o 
que, no entanto, não impede 

que venham à tona os aspectos 
problemáticos da feminidade e 
do feminismo. Da competição 
entre as mulheres à violência 
doméstica e à orientação de 
gênero, os temas contempo-
râneos da experiência de ser 
mulher atravessam as relações 
entre as duas atrizes em cena. 
Não há moldura temporal, nem 
personagens fixas: no jogo 
permanente que mantêm entre 

si, elas estão o tempo todo em 
movimento, intercambiando 
papéis, entrando e saindo do 
jogo, brincando com a plateia, 
voltando ao texto que deu ori-
gem ao espetáculo. Com Ana 
Paula Lopez, Sol Faganello e 
Camila Couto.

Serviço: Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro. 
Quintas e sextas ás 20h e sábados às 18h. 
Entrada franca. Até 29/09.

Suely Franco e Eva Wilma.

Comédia
Caio Gallucci

Debruçada sobre um tom divertido de comédia, Quarta-
feira, sem falta, lá em casa discute a solidão e a maneira 
como lidamos com ela. É através de Alcina (Eva Wilma) 
e Laura (Suely Franco), que esse texto de 1976 levanta 
argumentos tão pertinentes à condição humana e suas 
relações para abordar de maneira sensível questões 
relacionadas à terceira idade e as difi culdades em lidar 
com as gerações mais novas. 

Amigas há mais de quarenta anos, Alcina e Laura se 
reúnem todas as quartas-feiras para jogar conversa fora 
e tomar um chá. Durante os papos, as duas senhoras 
falam amenidades em assuntos relacionados à família, 
vizinhos, amigos, amores e sobre o passado que as une. 
Um saudosismo cheio de sentimento e vida. Com com 
Eva Wilma e Suely Franco

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 
90. Até 25/11.

Não julgue
Neste dia da sua vida querido(a) amigo(a) 
acredito que Deus quer que você saiba ......
Que tudo que você vê, ouve, toca, saboreia, 
cheira ou sente de alguma forma é um aspecto 
da Divindade. É quando você julga que é outra 
coisa que aquilo aparece como outra coisa em 
sua vida. Então, não julgue, e nem condene. Pois 
aquilo que você julga, julgará você; e aquilo que 
você condena condenará você. Mas o que você 
vê como o que realmente é verá você como você 
realmente é. E nisto será encontrada a sua paz.
Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch



INICÍO MINHA COLUNA comentando a atual temporada 
de ‘Malhação’, na Globo, que anda confundindo dinamismo com 
superfi cialidade nas tramas apresentadas. E esse erro ainda 
não foi observado e muito menos corrigido pela produção e 
direção da emissora.

BASEADO EM TEXTO CANADENSE ‘30 VIES’, a atual 
temporada de ‘Malhação’, com o subtítulo ‘Vidas Brasileiras’, 
apostou forte no dinamismo para movimentar sua narrativa. 
Quinzenalmente, as tramas se alternam para que todos os per-
sonagens tenham espaço dentro da história.

MAS O QUE DEVERIA SER AGILIDADE SE REVELA 

APENAS UMA ABORDAGEM SUPERFICIAL. O rodízio 
faz com que os confl itos não sejam bem desenvolvidos. Não há 
espaço para aprofundamento da história, nem tampouco para 
criar nuances nas personalidades dos envolvidos nas histórias 
da vez.

COM ISSO, TEMAS IMPORTANTES, como intolerância 
religiosa, diversividade do gênero e preconceito social e racial, 
ganham uma abordagem pequena e resvalam no didatismo. 
Mesmo assim, é possível observar qualidades no tempero atu-
al de ‘Malhação’, porém não tem nada a ver dinamismo com 
superfi cialidade.

NA SEMANA PASSADA, A JUSTIÇA DO RIO DE JA-

NEIRO decretou a prisão do ator Dado Dolabella por insulto a 
ex mulher, Viviane Sarayba. Ele deverá cumprir pena de dois 
meses e 15 dias em regime aberto. Dolabella já foi preso em São 
Paulo também por não pagar pensão alimentícia.

DEPOIS DE UM ANO INSISTINDO COM O SBT para 
levar o programa ‘Pânico na TV’, Sílvio Santos se recusou a 
contrata-los. O “homem do baú” foi claro. Só aceitaria se fosse 
dividido 50% por cento a cada parte entre ganhos e gastos com a 
produção. Não houve acordo e o programa continua fora do SBT.

A RECORD TV PRETENDE TIRAR FERNANDA PAES 

LEME DA GLOBO, e dar-lhe o papel de destaque em ‘Gênesis’,  
a próxima novela bíblica da emissora. Até porque o seu atual 
folhetim ‘Jesus’: não decolou e tem a pior audiência no horário, 
devendo terminar antes do tempo previsto.

MARA MARAVILHA DESMENTE A ASSESSORIA DE 

IMPRENSA DA RECORD TV que anunciou que ela estaria 
participando da ‘Fazenda’ versão 2018. Ela continua contratada 
do SBT, onde no próximo ano deverá comandar um programa 
musical na emissora.

A TV GAZETA AINDA NÃO APRESENTOU, como foi 
anunciado, as novidades para 2019 na sua grade de progra-
mação. A emissora que tem uma programação muito aquem, 
perdendo no IBOPE até para a TV Cultura, quer ser competitiva 
no mercado muito embora não tenha atrativos nenhum para 
seus telespectadores.

FRASE FINAL: “O Homem não é nada além daquilo que a 
educação faz dele” -  (Immanuel Kant).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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Entretanto, um dos desafi os que mais afeta os motoristas é 
o tempo que passam no trânsito. O paulistano gasta, em 
média, um mês e meio dentro do carro, por ano. Além 

disso, as despesas com manutenção, reparos, gasolina e IPVA, 
por exemplo, assolam a população, sobretudo em um cenário de 
crise econômica. Pensando nisso, o SPUrbanuss preparou uma 
lista com dez motivos para você adotar o transporte coletivo 
como meio de locomoção principal. Confi ra:
 1) Atualmente, o preço de um carro zero-quilômetro básico 

é de, no mínimo, R$ 30 mil. Como boa parte da população 
não possui este montante para realizar o pagamento à vista 
é preciso recorrer ao fi nanciamento, com juros que podem 
variar entre 23% e 30%, ao ano. É muito mais econômico 
utilizar o ônibus como meio de transporte.

 2) Rodando com gasolina, um carro com motorização mais 
básica gasta, em média, um litro para cada 10 quilômetros 
de trajeto. Trabalhando a 20 quilômetros de distância de 
sua casa, e tendo como base o valor de R$ 4o litro do com-
bustível, o motorista gasta R$ 80 por semana. No transporte 
público, considerando duas passagens diárias, o valor cai 
para R$ 40, totalizando uma economia de até R$ 160 por 
mês. 

 3) Não importa a intensidade de uso do veículo e nem o mo-
delo: todos eles precisam de manutenção. A orientação das 
montadoras é que uma revisão preventiva seja feita a cada 
05 mil quilômetros rodados. Diminuindo o uso, é possível 
postergar este gasto. A média de uma visita ao mecânico 
é de R$ 220.

 4) O custo de estacionamento na cidade de São Paulo costuma 
ser elevado, principalmente em regiões mais movimentadas 
como áreas comercias ou empresariais. Este valor pode 

Dez motivos para você
deixar o carro em casa e usar o 

transporte coletivo
Não há como negar que a compra do próprio carro é, para muitos, uma grande realização pessoal. 
Além de oferecer mais conforto e privacidade ao proprietário e sua família, a diversidade de modelos e 
o avanço nos equipamentos tecnológicos despertam ainda mais interesse no consumidor

alcançar até R$ 20 por hora. Para mensalistas, o valor pode 
chegar a R$ 500, que poderiam ser poupados para outras 
fi nalidades, como educação.

 5) Os gastos fi xos com impostos também são altos. No caso 
do IPVA, o valor pode variar entre 1% e 4% em relação ao 
valor total do veículo. Além disso, é preciso desembolsar 
R$ 45 por ano com o DPVAT, seguro obrigatório contra 
roubos e acidentes.

 6) Pesquisas apontam que o paulistano passa, em média, duas 
horas por dia no trânsito. Com os corredores instalados pela 
cidade, este tempo pode diminuir consideravelmente, uma 
vez que o trânsito da capital é intenso em diversas regiões.

 7) Estar com a atenção fi xa no trânsito o tempo todo, princi-
palmente em congestionamentos, causa estresse e cansaço 
intensos. Utilizando o transporte público, é possível ler, 
estudar, assistir vídeos ou apenas descansar durante o 
trajeto.

 8) Sobre a questão de intensidade no tráfego, o uso do trans-
porte público diminui a quantidade de carros nas vias. Ou 
seja: um ônibus com capacidade para 80 passageiros pode 
evitar que cerca de 40 automóveis particulares sejam utili-
zados. Isso causa um impacto direto e positivo no trânsito 
da cidade.

 9) Com medidas como reformas dos pontos de ônibus, pontos 
de iluminação e a possibilidade de mulheres e idosos pode-
rem escolher o melhor local para desembarcar no período 
noturno, o transporte público vem se tornando cada vez 
mais seguro.

 10) Utilizar o transporte coletivo também pode trazer bene-
fícios para a saúde, uma vez que exige uma caminhada 
diária. Especialistas afi rmam que o ser humano necessita, 
no mínimo, caminhar 15 minutos por dia para manter uma 
vida saudável.

Fonte e mais informações: (www.spurbanuss.com.br). 
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É sabido que a relação 
com os pets tem ganhado 
um novo significado. Hoje 
muitos animais são conside-
rados membros da família e, 
por isso, têm mais espaço e 
cuidados nos lares brasileiros. 
Segundo levantamento do 
IBGE, o Brasil tem a segunda 
maior população de animais 
domésticos do mundo, com 
22,1 milhões de gatos e 52,2 
milhões de cachorros. 

Nesse cenário, a castração é 
essencial no controle do cres-
cimento populacional dos pets. 
O procedimento evita crias 
indesejadas, que contribuem 
para o aumento do número 
de cães e gatos abandonados. 
De acordo com levantamento 
feito pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), no Brasil há 
cerca de 30 milhões de animais 
sem um lar. Mesmo assim, 
muitos tutores ainda resistem a 
realizar o procedimento devido 
a alguns mitos. 

Segundo Marcio Barboza, 
gerente técnico Pet MSD 
Saúde Animal, a castração 
traz muitos benefícios à saúde 
do pet, já que melhora sua 

Mitos e verdades da castração dos pets
e evitam o desconforto no 
animal, sem gerar acúmu-
lo no organismo em longo 
prazo”, destaca Marcio. 

 • Pets castrados tendem 
a ganhar peso – Mito. A 
obesidade nos pets é re-
fl exo de uma alimentação 
rica em calorias aliada ao 
sedentarismo. 

 • A castração diminui as 
chances de fuga dos pets 
- Verdade. A castração 
diminui as respostas a es-
tímulos reprodutivos, que 
incluem fugas, agressivi-
dade com outros animais 
e até latidos excessivos. 

 • Fêmeas devem ter ao 
menos uma cria antes de 
castrar – Mito. Os benefí-
cios da castração precoce 
- àquelas feitas antes do 
primeiro cio – são inúme-
ros e benéfi cos à saúde da 
fêmea. O principal entre 
eles é a diminuição da 
incidência do câncer de 
mama ao longo da vida 
do animal. 

Fonte e mais informações: 
(www.msd-saude-animal.
com.br).

qualidade de vida e, consequen-
temente, pode aumentar sua 
longevidade. “O procedimento 
da castração é muito simples e 
garante quase nenhum risco aos 
animais saudáveis. O indicado 
é que seja realizado ainda no 
primeiro ano de vida do pet, an-
tes da sua maturidade sexual”, 
afi rma Marcio. 

Abaixo esclarecemos algu-
mas dúvidas comuns relacio-
nadas à castração: 
 • Animais castrados têm me-

nos riscos de desenvolver 
doenças como o câncer – 
VERDADE. A castração 
reduz a variação hormonal 

sofrida pelos pets ao longo 
de suas vidas. Sendo assim, 
reduz as chances do apa-
recimento de tumores de 
testículo, ovário, mama e 
útero.

 • Fêmeas castradas podem 
desenvolver incontinên-
cia urinária – Verdade. 
O problema acontece em 
uma pequena parcela dos 
animais castrados devido 
à ausência do hormô-
nio estrogênio. “Hoje o 
mercado já disponibiliza 
medicamentos seguros e 
avançados que reduzem os 
sintomas da incontinência 

Neste 22 de setembro, Dia do 

Contador, é oportuno salientar 

a crescente importância desse 

profi ssional no universo 

corporativo e no conjunto da 

economia

Seu trabalho é cada vez mais 
relevante para o atendimento 
à forte demanda mundial por 

transparência, ética e compliance no 
setor público, iniciativa privada e no 
relacionamento entre ambos. 

Em um cenário onde a transformação 
digital é uma realidade, um fato a ser 
tão enfatizado quanto o empenho da 
classe para a manutenção da ética é 
a incorporação da tecnologia no dia a 
dia contábil. 

A digitalização dos processos tem 
possibilitado que eles se dediquem 

de modo mais acentuado à análise 
crítica, ao aconselhamento do cliente 
no tocante ao aperfeiçoamento dos 
modelos de prestação de contas e bal-
anços, com impacto na própria gestão e 
governança corporativa das empresas.

Matérias publicadas na imprensa 
mostram que firmas e contadores 
estão focados no aporte tecnológico: 
pesquisa realizada pelo Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon) apontou que as empresas 
e suas associadas investem 8% do 
faturamento em tecnologia e as não 
associadas, 6%. 

Trata-se de um processo irreversível, 
dado o forte impacto da tecnologia no 
exercício da profi ssão, como se obser-
va, por exemplo, no Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED), que 
unifi ca as atividades de recepção, vali-
dação, armazenamento e autenticação 

de livros e documentos da escrituração 
contábil e fi scal de pessoas físicas e 
jurídicas.

E por falar em SPED, o que valida 
juridicamente as transações realizadas 
nele é o Certifi cado Digital chancela-
do pela ICP-Brasil (Infraestrutura de 
Chaves Públicas), assim como ocorre 
no preenchimento e emissão da nota 
fi scal eletrônica, declaração do Impos-
to de Renda, assinatura de contratos 
pela internet e transações em bancos.

O mais relevante em tudo isso é que 
os contadores têm se mostrado cada 
vez mais capacitados, no plano do 
conhecimento, atualização normativa 
e aporte tecnológico, a atender às ex-
igências atuais colocadas à profi ssão. 

(*) - É vice-presidente da Certisign,
a Autoridade Certifi cadora líder

da América Latina, e presidente da Associação 
Nacional de

Certifi cação Digital (ANCD).

O valor do contador na era do compliance
Julio Cosentino (*)

Aeté Participações S.A.
CNPJ/MF nº 06.990.982/0001-92 - NIRE 35.300.316.002 

Ata Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/04/2018.
Data e hora: 27/04/2018, às 10 horas; Local: Sede social em São Paulo - SP; Convocação e 
Presença: Totalidade dos acionistas, (1) Feditália Participações Ltda., pessoa jurídica de direito 
privado, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Fedi, sócio-administrador; (2) Kess Participações 
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada pelo Sr. Levon Kessadjikian, 
sócio-administrador; e (3) RDR Participações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, neste ato 
representada pelo Sr. Roberto Gallo, sócio-administrador, verificadas as suas assinaturas no livro 
de presença, dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas 
fundadores, nos termos do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 10.303/01, 
conforme assinaturas no Boletim de Presença de Acionistas, que é parte integrante desta ata; 
Composição da Mesa: (1) Feditália Participações Ltda., Sr. Gilberto Fedi, (2) Kess Participações 
Ltda., Sr. Levon Kessadjikian, (3) RDR Participações Ltda., Sr. Roberto Gallo, sendo escolhido para 
presidente: Levon Kessadjikian que designou para secretariá-lo Gilberto Fedi; Publicações: (1) Os 
avisos aos acionistas, requeridos pelo artigo 133 da Lei n. 6404/1976, consideram-se satisfeitos 
tendo por base o dispositivo contido no mesmo diploma legal, parágrafo 4o. do artigo citado. Ordem 
do Dia: (1) Considerando que a Aeté Participações S.A. ainda aguarda a conclusão dos trabalhos da 
Auditoria, para que determine a publicação do Balanço Contábil do exercício 2017-2018 em futuro 
próximo, por meio de AGO, resolvem de comum acordo neste ato: Aprovar a reeleição da Diretoria 
pelo período de 1 ano em conformidade ao estatuto social até 30/04/2019; (2) Aprovar alteração 
de endereço de sua sede matriz para Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 
2.705, Jacareí - SP; 1. Deliberações Tomadas: (1) Aprovar neste ato a eleição e posse da diretoria, 
ficando eleitos para ocupar os cargos de Diretor, o Sr. Levon Kessadjikian, RG nº 3.860.414 - SSP/
SP, CPF/MF sob nº 538.157.348-00; o Sr. Roberto Gallo, RG nº 3.945.809-SSP/SP, CPF/MF sob nº 
029.219.528-15; e o Sr. Gilberto Fedi, RG nº 4.819.630-SSP/SP, CPF/MF sob nº 948.326.848-68; 
todos com endereço comercial na Av. Dr. Francisco Mesquita, nº 1.575, Vila Prudente, São Paulo 
- SP. Todas as deliberações da companhia serão tomadas conforme previsto no estatuto social da 
sociedade. Os membros da Diretoria ora eleitos e empossados, exercerão seus cargos pelo prazo 
de 01 ano fixado no Estatuto Social da companhia até 30/04/2019, e declaram, sob as penas da 
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade e (2) Aprovar alteração de endereço da atual sede da Sociedade para Avenida 
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2.705, município de Jacareí, Estado de São 
Paulo, CEP: 12.321.150, que passa a figurar como MATRIZ da Aeté Participações S.A. Leitura e 
lavratura da Ata: dada a palavra aos presentes para debates, e, como ninguém quis fazer uso da 
mesma, foi encerrada a sessão para a lavratura desta ata, que, foi lida e por todos e achada conforme, 
aprovada e assinada. (i) Sr. Levon Kessadjikian, Presidente da mesa; (ii) Sr. Gilberto Fedi, Secretário; 
Acionistas: (1) Feditália Participações Ltda., Sr. Gilberto Fedi, (2) Kess Participações Ltda., Sr. Levon 
Kessadjikian, (3) RDR Participações Ltda., Sr. Roberto Gallo, cujas assinaturas constam da lista de 
presença em anexo. São Paulo, 28 de abril de 2018. Presidente: Levon Kessadjikian, Secretário: 
Gilberto Fedi. Eduardo Lins - Advogado - OAB/SP nº 122.319. Jucesp - certifico o registro sob o nº 
319.559/18-0 em 11/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VC – Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4003209-
22.2013.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ 
EDUARDO DE NICOLA, CPF 045.341.168-10, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento 
Comum, por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGE SUZANNA, para o recebimento de R$ 
24.000,00 (JAN/2014), oriundos das cotas condominiais inadimplidas e demais encargos referente ao 
Apartamento nº 021, localizado no 2º andar, integrante do Condomínio Autor, situado nesta Capital, à Rua 
Professor José Horácio Meirelles Teixeira, nº 876, Vila Suzana. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2018. 

9ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1013343-
28.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE GOMES JARDIM NETO, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA PAULISTA 
DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM move uma ação de Desapropriação contra AÉCIO 
BATISTA DE OLIVEIRA e CONCEIÇÃO MATIAS SILVA DE OLIVEIRA, objetivando a área de 
85,00m², concernente a totalidade do móvel situado na Av. Paulo Guilger Reimberg, nº 937, Jd. 
Campinas, nesta Capital, contribuinte 178.102.0022-3, declarada de utilidade pública pelo Decreto 
Estadual 61.477 de 04/09/2015. E, para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos  termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2018. 

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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Este documento foi assinado eletronicamente por Ricardo Souza. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 368D-1747-F0E5-AD8F.
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O pedido acima 

invariavelmente tem 

a triste continuação: 

“Não sei, verei o que 

posso fazer, mas ...” 

Para piorar, a frase é 

pronunciada com o 

uso do gerúndio, não 

empregado aqui para 

não afugentar o leitor

E os dados nunca eram 
excluídos e, não bas-
tasse, no dia seguinte 

recebia uma ligação do mesmo 
fornecedor, corretor, vendedor 
etc. Isso em breve será passa-
do. Finalmente, tal pretensão 
terá grandes chances de ser 
atendida, e sem maiores entra-
ves. Mais um exemplo: resolvi 
viajar. A escolha do destino 
era ainda incerta. Comecei a 
pesquisar no navegador do ce-
lular. Passados alguns segun-
dos começou um verdadeiro 
bombardeio de informações 
sobre cada destino pesquisado. 

Facebook, Instagram, sites, 
pop-ups, todos estavam ávidos 
em me passar informações 
(na verdade, vender produtos 
ou serviços) sobre possíveis 
destinos. Se arrependimento 
matasse, estaria morta e se-
pultada ... ou apenas com as 
minhas intenções de viagem 
expostas? Nesta era digital 4.0 
isso já virou rotina. Esses são 
dois, dentre muitos, exemplos 
de exposição e uso, por vezes 
indevidos, de dados pessoais 
e, em decorrência disso, da 
importância de sua proteção. 

Não custa lembrar que da-
dos pessoais não são apenas 
nome, número de documento, 
endereço ou telefone, vão 
muito além disso: pretensão 
de compras, preferência gas-
tronômica, capacidade fi nan-
ceira, sexualidade, hobbies, 
etc. Somos quase manipulados 
pela seleção de propagandas 
que recebemos em razão 
disso. É certo que há anos já 
existem normas que tratavam 
genérica e superfi cialmente da 
proteção dos dados pessoais, 
mas nenhuma delas cuidava de 
forma detalhada, como merece 
a proteção dos dados pessoais. 

Neste cenário, após anos de 
tramitação pelo Congresso, 
sanção e vetos (criticados) 
pelo presidente Temer, foi 
editada a Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018, que entrará 
em vigor fevereiro de 2020. 
A Lei de Proteção de Dados 
está em perfeita sintonia 
com os ditames do europeu 
Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados – GDPR 
(sigla em inglês). Também, a 
lei brasileira tem abrangência 
e proteção a cidadãos fora de 
seu território. No nosso caso, 
a não brasileiros, desde que o 
tratamento dos dados tenha 

se dado em território nacional 
ou os dados tenham sido aqui 
coletados.

A efetiva proteção de dados é 
o mote da lei e pode ser notada 
pelas severas penalidades que 
a lei impinge aos infratores, que 
vão desde mera advertência 
até a proibição do exercício da 
atividade, passando por elimi-
nação dos dados pessoais tra-
tados indevidamente e multa 
de até R$ 50 milhões. Pode-se 
dizer que o texto da lei garante 
aos cidadãos maior controle de 
seus dados pessoais. A partir 
da entrada em vigor, será exi-
gido o consentimento explícito 
dos usuários para a coleta e 
sobre o uso dos dados. 

Desde fi m de maio, quando 
entrou em vigor o GDPR, já 
sentimos o alcance e consequ-
ências da proteção de dados. 
A divulgação das políticas de 
privacidade de sites e aplica-
tivos, bem como os pedidos 
de consentimento se multi-
plicaram. A expectativa é que 
com sua entrada em vigor isso 
também ocorra. Além disso, se-
rão dadas aos usuários opções 
para ter acesso às informações, 
corrigi-las e até mesmo excluir 
os dados pessoais coletados. 
Esta possibilidade de correção 
e exclusão de dados pessoais 
surge como um alento aos 
usuários. 

Resta saber se haverá cum-
primento efi caz (efetivo e rá-
pido) de tais normas. O receio 
advém também do fato de que 
um dos principais mecanismos 
para proteção dos dados e efi -
cácia da lei foi objeto de veto 
presidencial: a criação da Auto-
ridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD). A autoridade 
seria o órgão regulador, com 
a função de fi scalizar as nor-
mas de proteção de dados e 
aplicar sanções para quem as 
descumprisse. O temor pelo 
veto já rondava aqueles que 
acompanhavam a tramitação 
do projeto de lei e foi concre-
tizado com a notícia da sanção, 
acompanhada de veto. 

A explicação para tanto veio 
acompanhada da promessa de 
que será enviado um projeto 
ao Congresso para a criação 
da autoridade reguladora, o 
que nos dá a perspectiva de 
proteção eficaz aos nossos 
dados pessoais. Não se sabe ao 
certo, todavia, se e quando tal 
projeto será elaborado, votado 
e se tornará norma cogente. 
Quem sabe, em breve, inde-
pendentemente de fi scalização 
e imposição de penalidade 
passaremos a ouvir: “Os seus 
dados foram excluídos neste 
exato instante, conforme o 
seu pedido”. 

(*) - É sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário e família 
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

Por favor, exclua meus 
dados de sua base

Elisa Junqueira Figueiredo (*)

O art. 137 da Lei 6.404 
da Lei das Sociedades 
Anônimas configura 

o direito à dissidência dos 
acionistas dissidentes pela 
aprovação das matérias con-
tidas na lei referentes à cria-
ção de ações preferenciais 
ou aumento dessas ações; 
alteração nas preferências, 
vantagens e condições de 
resgate ou amortização de 
uma ou mais classes de ações 
preferenciais, ou criação de 
nova classe mais favorecida; 
redução do dividendo obri-
gatório, mudança de objeto 
social da companhia.

Mudança de objeto da 
Companhia 

O objeto da sociedade 
constitui-se num dos motivos 
principais que leva o acionista 
a investir em determinadas 
empresas e não em outras.

A alteração desse objeto 
pode não coincidir com os 
interesses do investidor, 
levando-o a retirar-se da 
sociedade.

Uma empresa cujo objeto 
era produzir equipamentos 
eletrônicos poderia não in-
teressar mais aos acionistas 

em especial aos minoritários 
fundamentando ‘o direito de 
retirada pela alteração do 
Objeto Social da Sociedade.

Direito de recesso na 
incorporação e fusão de 
Companhia aberta

Se a incorporação ou fusão 
caso envolverem companhia 
aberta, as sociedades que a 
sucederem também deverão 
ser abertas, sob pena de dar ao 
acionista o direito de recesso.

Direito de recesso na In-
corporação da Companhia 
Controlada ( art. 264 da Lei 
das Sociedades Anônimas) 

As avaliações  dos dois pa-
trimônios deverão ser feitas 
por três peritos ou empresa 
especializada, nesse último 
caso especialmente se a com-
panhia for aberta.

O acionista dissidente da 
Assembléia terá então duas 
opções:
 • Valor patrimonial econô-

mico
 • Valor do patrimônio líqui-

do das ações da controla-
dora e da controlada.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Direito de dissidência 
dos Acionistas

Leslie Amendolara (*)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 22 a 24 de setembro de 2018Página 10

O pretendente: HENRIQUE FONSECA GONÇALVES, nascido em Belo Horizonte - MG, 
no dia 20/04/1988, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Welington Henrique Gonçalves e de Joselita 
Fonseca Gonçalves. A pretendente: LUANA REZENDE DA SILVA, nascida nesta Capital, 
Bom Retiro - SP, no dia 25/06/1989, estado civil solteira, profi ssão analista, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Genildo Francisco da Silva e de 
Cleide Rezende Freire da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE ANDERBONI SOARES, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 29/10/1991, estado civil solteiro, profi ssão assistente de planejamento, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei Soares e de Ligia Ander-
boni Soares. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS BEVILACQUA, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 26/05/1994, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Marcos Tadeu Bevilacqua e de Giselle 
Batista dos Santos Bevilacqua.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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

Lani Queiroz – 3Dea - Um príncipe de uma 
ilha na Itália, dirige seus negócios vinicultores, num 
luxuoso edifício em Nova York. Recebe a noticia do 
suicídio do seu irmão, no Rio de Janeiro, pelo visto, 
motivado pelo amor a uma mulher. Decidido a vingar 
a perda fraterna, desembarca no Rio, focado em 
sua missão. Deparou-se com uma deusa em forma 
de mulher. Apaixonaram-se. Seu plano vingativo 

esvaíra-se. Casaram-se. Alguns anos após, uma montanha em 
forma de problema, colocou-se à frente do casal. A possibilidade 
da existência de um fi lho bastardo. O amor vencerá obstáculos? 
Eletrizante romance! Mais um best-seller para a coleção dessa 
professora autora. Bom.

Série Príncipes di Castellani

Wagner Balera e Roberta Soares da Silva 

(Orgs) – Verbatim – Os mestres organizadores con-
vidaram a nata dos especialistas voltados à planos 
de sustentabilidade para exporem suas experiências 
junto à matéria titulo desta obra, que reveste-se de 

uma importância impar. Notadamente, o mundo todo deverá 
voltar-se para esse inexorável assunto: a salvação do planeta, por 
mais piegas que possa parecer. Este escriba duvida que haja um 
só tópico abordado que não receba guarida, nas mentes leitoras. 
Portanto, partamos da teoria, emanada em seus artigos, para a 

sadia prática. Necessário. Muito envolvente!

Comentários aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

Marcos Giansante – Summus – Importante 
manual, com relatos reais, para que o leitor obeso 
ou não, possa inteirar-se do efetivo problema, de 
uma doença que avança a passos largos, em toda 
humanidade: obesidade. Uma morbidez que não 
atinge somente o aspecto físico de uma pessoa. 

Diversos riscos são apresentados, incluindo os psicológicos. 
Com muito respeito, maestria e muita simplicidade, o experiente 
médico, explica com pormenores, os problemas advindos e suas 
devidas soluções, descortinando um universo, para a maioria 
da população, obscuro. Muito esclarecedor.

Cirurgia Bariátrica e para o 
Diabetes: Um guia completo

Vanessa Aparecida Franco Molina e Fred 

Izumi Utsunomya – Mackenzie – É inegável a 
importância, para qualquer empresa ou ramo de 
atividade, do pleno conhecimento do mercado na 
qual atua. Esta obra tem o condão de esclarecer e 

guiar profi ssionais, para o palmilhar de um caminho exitoso para 
seus produtos e ou serviços. Com exemplos bem práticos, as 
ferramentas vão perfi lando-se, mostrando ao leitor, um pano-
rama bem interessante, com elementos factíveis para atingir 
seu intento. Segundo os autores, o guia não esgota o assunto, 

todavia, abrange um espectro bastante amplo. Muito útil.

Pesquisa de Marketing:
guia prático

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, que traz entrevistas do mundo literário.
Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO
Empresa terá que fazer a reintegração de funcionária que ficou grávida. 
Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ADMITIR MOTORISTA COM O EXAME TOXI-
COLÓGICO POSITIVO?

Informamos que o exame toxicológico não deve ser parte integrante do 
PCMSO, portanto, ainda que conste positivo para uso de substâncias psicoa-
tivas, se o exame admissional constar como apto, a empresa poderá admitir 
o empregado normalmente. Base legal: Portaria MTPS  nº 116/2015.

ENVIAR AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS
Qual o prazo que tenho para enviar os afastamentos temporários 
no eSocial, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTÁGIO NA PRÓPRIA EMPRESA
Funcionária que trabalha na empresa da família, consegui estágio na sua 
área, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESÁRIA MEI PODE REGISTRAR SUA MÃE COMO SUA FUNCIONÁRIA?
Informamos que não há nenhuma previsão em legislação a respeito, con-
tudo, orientamos que seja verificado junto a Previdência Social, se haverá 
reconhecimento da filiação da mãe empregada como segurado obrigatório.

DEIXAR DE ENTREGAR A GFIP
A partir de quando a GFIP deixará de ser entregue pelas empresas do 
1º e 2º grupo do eSocial, sendo substituída pela DCTFWEB? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® SETEMBRO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: LUCAS MOURA TOSCANO DA COSTA, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Toscano da Costa e de An-
drezza Gilio de Moura Costa. A pretendente: GEOVANNA CAROLINA DOS SANTOS 
GOMES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/05/2000, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Rodrigo 
Gomes e de Geisa de Souza Santos.

Paulo Rezende (*)

E ao se falar de viagens, quando vem à 
nossa cabeça imagens de aeroportos 
e destinos paradisíacos, enxergar o 

quão rica a experiência turística se torna com 
o uso de IA pode ser ainda mais difícil. De 
qualquer forma, saiba que ela já está presente 
neste mercado e você nem imagina o quanto. 

Até pouco tempo atrás para planejar as 
férias era preciso sair de casa e ir até uma 
agência de viagens para conferir as opções de 
destino. Hoje, o mundo todo está à distância 
de um clique. Não importa para onde você 
queira ir, é possível organizar o seu roteiro 
dos sonhos direto do celular, com diversos 
aplicativos que automatizam processos que 
vão desde a reserva do hotel a compra de 
ingressos e passagens aéreas. 

Mesmo com toda essa praticidade, é seguro 
dizer que todas as etapas do planejamento 
de uma viagem podem melhorar cada vez 
mais com a inclusão crescente de inteligência 
artifi cial. A análise preditiva, que é a capaci-
dade que os sistemas de sites e companhias 
têm de prever quais são as suas preferências 
de viagens baseada no conteúdo que você 
consome na internet, é uma delas. 

Pode parecer mágica ver em seu navegador 
um anúncio de um pacote de viagens para 
Paris minutos depois de ter procurado por 
hotéis na França ou curtido fotos da Torre 
Eiffel no Facebook, mas não é – isto é inteli-
gência artifi cial. O aprendizado da máquina, 
pilar importantíssimo da IA, também ganha 

Inteligência artifi cial pode 
dinamizar ainda mais viagens
Mesmo com a tecnologia presente em diversos aspectos do nosso dia a dia, a inteligência artifi cial 
ainda é um assunto complicado para muitos de nós

cada vez mais espaço no mundo das viagens. 
Ao observar o comportamento dos clientes 
nas reservas de viagens, por exemplo, o pró-
prio sistema vai se moldando para atender 
da melhor forma os usuários. 

Saber que determinado usuário assiste 
a muitos programas coreanos e sempre sai 
de férias em maio, mês das noivas, pode 
munir uma agência de viagens de contexto e 
capacidade para oferecer a este cliente uma 
viagem para Seul com descontos e regalias 
exclusivas para quem vai casar, por exemplo. 

Assistência personalizada durante o pas-
seio também é possível. Levando em consi-
deração as preferências do usuário, como 
casas noturnas ou pontos turísticos, é possível 
disponibilizar uma assistente virtual. Ela dará 

as melhores dicas de lojas para quem gosta de 
fazer compras ou indicações de restaurantes 
para quem segue perfi s gastronômicos no 
Instagram. As possibilidades são infi nitas.

A inteligência artifi cial está mudando para 
sempre o panorama de negócios, seja na indús-
tria de viagens ou em qualquer outra. A capa-
cidade de conseguir predizer as preferências 
do consumidor baseado no rastro de atividades 
é por si só uma ferramenta valiosíssima para 
empresas conseguirem entregar um serviço 
altamente customizado e com uma enorme 
taxa de satisfação por parte do usuário. 

O futuro é agora.

(*) - É diretor comercial da Amadeus Brasil
(www.amadeus1a.com.br).

Reprodução

Este documento foi assinado eletronicamente por Ricardo Souza. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DC0F-C420-5C13-1E20.
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