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“O Brasil dos nossos 
dias não admite nem o 
exclusivismo do governo 
nem da oposição. 
Governo e oposição, 
acima dos seus 
objetivos políticos, têm 
deveres inalienáveis com 
o nosso povo”.
Tancredo Neves (1910/1985)
Político brasileiro 
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Governo paulista vai buscar 
comprador para fábrica da Ford 
em São Bernardo do Campo
Após o anúncio do fe-

chamento da fábrica da 
Ford em São Bernardo 

do Campo, o governador de 
São Paulo, João Doria, reuniu-
-se na manhã de ontem (21) 
com o CEO da Ford América 
do Sul, Lyle Watters, e anun-
ciou que o governo do estado 
vai buscar um comprador para 
a fábrica, no intuito de man-
ter os empregos. “Foi uma 
reunião longa e dura”, disse 
Doria, ao fazer o anúncio. 
“[A decisão] é que governo 

centou. A Ford garantiu que a 
fábrica de Tatuapé, onde há 1,6 
mil trabalhadores, e as sedes de 
Tatuí, com 270 funcionários, e 
de Barueri, com 170 funcioná-
rios, não serão afetados. 

O prefeito de São Bernardo 
disse que foi surpreendido 
com a notícia sobre o fecha-
mento da fábrica na cidade. E 
que a medida traria um gran-
de impacto de arrecadação 
de R$ 4 milhões em ISS por 
ano e de R$ 14,5 milhões em 
transferência do ICMS. Em 

De acordo com a Ford, a planta de São Bernardo será desativada

no decorrer de 2019.

vídeo divulgado no site do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, o presidente Wagner 
Santana criticou o governo e 
a Ford por não convidarem 
os trabalhadores para par-
ticipar da reunião. “Não foi 
feito convite porque não era o 
momento para ter o sindicato 
participando da reunião. Mas 

haverá, no momento oportu-
no”, disse João Doria.

A Ford anunciou que vai en-
cerrar as atividades na fábrica 
de São Bernardo do Campo e 
que deixará o mercado de ca-
minhões na América do Sul. No 
Brasil, deixará de comercializar 
as linhas Cargo, F-4000, F-350 
e Fiesta, assim que terminarem 

os estoques. A planta de São 
Bernardo será desativada no 
decorrer deste ano. “Atuando 
em conjunto com concessio-
nários e fornecedores, a Ford 
manterá o apoio integral aos 
consumidores no que se refe-
re a garantias, peças e assis-
tência técnica”, acrescentou 
Watters (ABr).

de São Paulo vai buscar com-
prador para essa fábrica para 
a preservação do parque fabril 
e dos empregos”.

Segundo Doria, como o fe-
chamento da fábrica não será 
imediato, mas ao longo de 2019, 
nesse período o governo pre-
tende ajudar a Ford a encontrar 
um comprador para a fábrica. 
“Até o fi nal deste ano os em-
pregos estão assegurados, mas 
vamos, de forma célere, buscar 
um potencial comprador para 
as instalações da Ford”, acres-

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcello Crivella disse ontem 
(21), após se reunir com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que a proposta de re-
forma da Previdência apresen-
tada pelo governo vai precisar 
de ajustes. “Acho que todo o 
Brasil aprova a reforma em dois 
aspectos: é preciso trabalhar 
mais para se aposentar, porque 
estamos vivendo mais; e quem 
ganha mais contribui mais, 
quem ganha menos, contribui 
menos”, disse, ao deixar o Mi-
nistério da Economia.

De acordo com o prefeito, 
todos precisam ser incluídos 
na proposta. “É preciso incluir 
todos; as Forças Armadas pre-
cisam estar nisso”, afi rmou. O 
pagamento do Benefício de 

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella.

Fernando Frazão/ABr

AI-Ford/Divulgação

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Gustavo 
Canuto, não descarta que re-
jeitos advindos do rompimento 
da barragem da empresa Vale 
em Brumadinho contaminem 
o Rio São Francisco. Ele par-
ticipou de audiência pública 
na comissão externa sobre o 
desastre. A tragédia ocorreu 
no dia 25 de janeiro e até o 
momento 171 mortes foram 
confi rmadas. Segundo a Defesa 
Civil, 139 pessoas continuam 
desaparecidas.

Questionado pelo relator da 
comissão externa, deputado 
Júlio Delgado (PSB-MG), o 
ministro disse que as ações para 
conter os rejeitos advindos do 
rompimento da barragem estão 
sendo implementadas. Haverá 
uma operação para tentar con-
ter rejeitos na Usina de Retiro 
Baixo e outra na usina de Três 

Lama avança pelo Rio Paraopeba. Não há garantia de que não 

haverá contaminação do São Francisco.

Vaga de idoso
Projeto em análise na Câmara tor-

na crime estacionar indevidamente 
em vaga reservada a idoso ou à 
pessoa com defi ciência. A pena é de 
seis meses a dois anos de detenção. 
Atualmente, quem estaciona nas 
vagas reservadas comete infração 
gravíssima, sujeita à multa e remoção 
do veículo. No entanto, para o autor, 
deputado Roberto de Lucena (Pode-
-SP), as punições administrativas são 
insufi cientes para coibir a prática. 
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O governador de Roraima, 
Antonio Denarium (PSL), afi r-
mou que a fronteira terrestre 
entre o Brasil e a Venezuela 
foi fechada por tanques de 
tropas venezuelanas por volta 
das 15h30 de ontem (21). O 
Palácio do Planalto decidiu não 
se manifestar sobre a decisão 
do presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, determinar o 
fechamento da fronteira ter-
restre entre o país e o Brasil. 

Em nota, a assessoria de 
imprensa do Planalto afi rmou 
que “não haverá manifestação 
sobre o assunto”. Na terça-feira 
(19), o porta-voz do governo 
Jair Bolsonaro, Otávio do Rêgo 
Barros, comunicou que o gover-
no brasileiro enviaria alimentos 
e medicamentos na fronteira 
com a Venezuela amanhã (23), 
para atender ao pedido do líder 
opositor Juan Guaidó, que se 

autoproclamou presidente 
interino da Venezuela e tem o 
apoio de diversos países.

“A ajuda, que inclui alimen-
tos e medicamentos, será 
disponibilizada em território 
brasileiro, em Boa Vista e Pa-
caraima, Estado de Roraima, 
para recolhimento pelo gover-
no do presidente encarregado 
Juan Guaidó, por caminhões 
venezuelanos conduzidos 
por venezuelanos”, dizia nota 
do Ministério de Relações 
Exteriores e lida pelo porta-
-voz. A operação ocorre em 
cooperação com o governo dos 
Estados Unidos e é coordenada 
pelo Ministério das Relações 
Exteriores. “O Brasil se junta 
assim a esta importante inicia-
tiva internacional de apoio ao 
governo de Guaidó e ao povo 
venezuelano”, afirma outro 
trecho da nota (AE/ABr).

Venezuelanos voltam ao seu país depois de comprar comida na 

cidade de Pacaraima, antes do fechamento da fronteira.

Ricardo Moraes/Reuters

Rejeitos de barragem da Vale podem 
chegar ao Rio São Francisco

as normas. As mudanças já 
estão sendo estudadas pelo 
Conselho Interministerial de 
Supervisão de Resposta a De-
sastre, comandado pela Casa 
Civil, e podem ser propostas 
por medida provisória. 

Hoje, na avaliação do mi-
nistro, a fi scalização depende 
muito de informações pres-
tadas pelos próprios empre-
endedores, e as sanções são 
muito brandas. Para a deputada 
Áurea Carolina (Psol-RJ), essas 
mudanças são urgentes, pois, 
na visão dela, o governo hoje é 
refém das informações presta-
das pelos empreendedores. “A 
gente precisa de compromisso 
da base do governo para que as 
mudanças aconteçam”, disse, 
destacando que alguns inte-
grantes do governo defendem 
flexibilização da legislação 
ambiental (Ag.Câmara).

Marias. “Mas a gente não pode 
garantir que não haverá conta-
minação do Rio São Francisco, 
porque isso depende do regime 
de chuvas e como a pluma vai 
se comportar ao longo do leito 
do rio Paraopeba”, ressaltou.

Na audiência pública, o 

ministro Gustavo Canuto tam-
bém afi rmou que o governo 
vai propor mudanças na Lei 
de Segurança de Barragens 
para que o Estado esteja mais 
presente na fi scalização e para 
garantir sanções efetivas a 
empresas que descumpram 

Governador de Roraima 
diz que fronteira com 

Venezuela já está fechada

Previdência ‘precisará’ 
de ajuste ao tramitar 

no Congresso

Prestação Continuada somente 
aos 70 anos “não é adequado”. 
“Tenho certeza que o Congres-
so vai preservar os idosos e as 
pessoas com defi ciência. 70 
anos é uma idade avançada”, 
ressaltou.

Crivella afi rmou que o mi-
nistro mostrou-se favorável à 
ideia de que seja repassado 
um valor maior de recursos aos 
municípios que fi zerem esforço 
para controlar seus gastos. Ele 
acrescentou que cidade do Rio 
de Janeiro gera, por ano, o re-
colhimento de R$ 160 bilhões 
em impostos federais. “Quanto 
volta? Voltam R$ 4 bilhões ou 
R$ 5 bilhões, que são os recur-
sos do Fundeb e os recursos do 
SUS”, disse.

Crivella disse que é preciso 
“justiça fi scal” na proporção 
dos esforços feitos pelos mu-
nicípios. “Tenho 11 mil km de 
ruas e avenidas que precisam 
de reparação, tenho todos os 
rios e lagoas do Rio de Janeiro 
poluídos, todos os morros da 
minha cidade com a violência 
anômica [assaltos, agressões, 
homicídios], falta saneamento, 
falta emprego. Até quando o Rio 
vai resistir em mandar R$ 160 
bilhões para Brasília e receber 
só R$ 5?” (ABr).

O ministro do STF Alexandre 
de Moraes votou ontem (21) 
a favor do enquadramento da 
homofobia, que é caracterizada 
por condutas de preconceito 
contra a população LGBT como 
crime de racismo. Com a mani-
festação de Moraes, são três vo-
tos para decla-
rar a omissão 
do Congresso 
em aprovar a 
matéria e que o 
crime de racis-
mo seja aplica-
do aos casos de 
agressões con-
tra homosse-
xuais até que 
a norma seja 
aprovada pelo 
Parlamento. 

No entendi-
mento de Mo-
raes, a maioria 
dos comandos 
constitucionais, como os direi-
tos do consumidor, foram cum-
pridos pelo Congresso, exceto 
nos casos de homofobia. Para o 
ministro, o Congresso está em 
omissão ao não regulamentar a 
matéria. “Passados 30 anos da 
Constituição todas as determi-
nações específi cas para prote-
ção de grupos vulneráveis pela 
própria Constituição foram 
regulamentadas com a criação 
de tipos penais específi cos, só 
a incriminação homofóbica e 
transfóbica permanece sem 

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, irá para 
Colômbia na próxima segunda-
-feira (25) representar o Brasil 
no Grupo de Lima (que reúne 
14 países), em um encontro 
em Bogotá, comandado pelo 
presidente colombiano, Iván 
Duque, e no qual estará presen-
te também o vice-presidente 
norte-americano, Mike Pence.

Mourão confi rmou sua presen-
ça na reunião em mensagem pos-
tada na conta pessoal no Twitter. 
Segundo ele, foi designado pelo 
presidente Jair Bolsonaro para 
participar da reunião em Bogotá, 
capital da Colômbia.

“Por determinação do presi-
dente estarei na segunda-feira, 
25, em Bogotá, para repre-
sentar o Brasil na reunião do 
Grupo de Lima. Discutiremos 

os desdobramentos da crise 
na Venezuela, que fechou sua 
fronteira com nosso país”.

Com a fronteira fechada, 
aumenta a difi culdade para o 
repasse de ajuda humanitária, 
organizada pelo Brasil, que ins-
talou duas centrais de distribui-
ção em Boa Vista e Pacaraima. 
No entanto, o governador de 
Roraima, Antonio Denarium, 
afi rmou que busca alternativas 
para garantir que medicamen-
tos e alimentos cheguem aos 
venezuelanos. A crise huma-
nitária e o agravamento da 
situação política e econômica 
na Venezuela levaram o Brasil 
e 11 dos 14 países que integram 
o Grupo de Lima a reconhecer 
como presidente interino, Juan 
Guaidó, considerado o gover-
nante legítimo (ABr).

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Mourão vai à Colômbia 
discutir crise na Venezuela

Antonio Cruz/ABr

Moraes profere terceiro 
voto para tratar 

homofobia como racismo
nenhum tipo de aprovação”, 
afi rmou. 

O voto atende ao pedido feito 
pelo PPS e pela Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis, Transe-
xuais e Intersexos (ABGLT), 
que defendem a inclusão da 

minoria LGBT 
no conceito de 
“raça social”, e 
a punição dos 
agressores na 
forma do cri-
me de racismo, 
cuja conduta 
é inafi ançável 
e imprescri-
tível. A pena 
varia entre um 
a cinco anos de 
reclusão, de 
acordo com a 
conduta.

Pelo atual 
ordenamento 

jurídico, a tipifi cação de crimes 
cabe ao Poder Legislativo, res-
ponsável pela criação das leis. 
O crime de homofobia não está 
tipifi cado na legislação penal 
brasileira. Além de Moraes, vo-
taram a favor da criminalização 
os ministros Celso de Mello e 
Edson Fachin. Faltam oito votos 
para o fi m do julgamento, dos 
ministros Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Marco Aurélio e 
o presidente, Dias Toffoli (ABr).

Ministro Alexandre de Moraes

Marcelo Camargo/ABr
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Mexeu com um, mexeu 

com todos. Este foi o 

slogan que ganhou o 

concurso promovido 

pela corporação. O 

presidente lembrava 

sempre a todos os 

seus integrantes que 

deveriam se comportar 

como uma colméia de 

abelhas. 

Quando alguém ousasse 
tocar na casa do grupo, 
todos deveriam sair 

e picar quem estivesse pela 
frente. Não importa o motivo. 
Acusar ou agredir moralmente 
um membro da corporação 
não pode fi car impune e não 
importa a razão pela qual ele 
praticou esse ato inominável. 
Só agindo em defesa constante 
dos seus membros é possível 
preservar os privilégios ardu-
amente acumulados depois de 
tanto tempo de luta. 

Um esforço como esse não 
poderia ser destruído por nin-
guém, ainda mais se tratando 
de um neófi to  que julga que 
a lei é igual para todos. Que 
todos podem ser investigados 
igualmente, ou processados, 
caso tenham  cometido al-
gum ilícito civil ou criminal. 
Por defi nição o membro do 
conclave é inocente mesmo 
que tenha sido apanhado no 
guarda roupa de uma recatada 
senhora  do lar.

O espírito corporativo re-
monta à Idade Média ocidental. 
Sua origem se deu nos burgos 
da Europa e se organizavam de 
acordo com as profi ssões que 
exerciam. Assim a corporação 
dos sapateiros reunia todos os 
que sabiam ou queriam apren-
der a fazer sapatos. Reunia-se 
em torno de um chefe, o mes-
tre, tinha santo padroeiro e 
bandeira. O mestre era o todo 
poderoso e podia decidir se um 
novo artesão seria ou não ad-
mitido da organização que  no 
norte era chamada de guilda. 

Ditava também o formato, o 
estilo, a qualidade do produto e 
o preço fi nal. Ninguém poderia 
desobedecer suas ordens sob a 
ameaça de ser posto para fora 
da guilda e não poder mais 
fabricar e vender calçados. Na 
prática era uma ditadura apoia-
da nos mestres mais velhos e 
que dominavam o mercado das 

pequenas cidades que vendiam 
para as caravanas de comércio. 
Geralmente eram os pais que 
escolhiam em que corporação 
o fi lho iria se fi liar. 

Começava como um verda-
deiro escravo e passava muito 
tempo até que pudesse deixar 
a condição de aprendiz e se 
tornar um ofi cial. Todos tinham 
que fi car abrigados em uma 
ofi cina uma vez que não se 
permitia o empreendedorismo. 
Abrir uma nova, nem pensar, 
a corporação vetava. A carac-
teriza maior desse sistema era 
o imobilismo, não se cogitava 
enriquecer, afi nal o capitalismo 
ainda não havia se estruturado, 
mas garantia o poder para um 
grupo organizado. 

As corporações ganharam 
amplo espaço a partir do Es-
tado Novo, durante a ditadura 
de Getúlio Vargas. O sistema 
foi inspirado no modelo im-
plantado na Italia por Benito 
Mussolini, o líder da ditadura 
fascista. Na Italia era necessá-
rio ser fi liado a um sindicato 
para exercer uma profi ssão. Ti-
nha que ter carteirinha emitida 
pela corporação. Através dos 
sindicatos era possível contro-
lar todos, vigiar os opositores 
e, se necessário, retirar-lhe a 
carteirinha e impedí-lo de tra-
balhar. No Brasil os operários 
e industriais foram confi nados 
nos sindicatos e os confl itos  
mediados por Vargas. 

Era um plano para impedir  a 
luta de classes, o motor da his-
tória e da revolução, segundo 
Marx. Os fascistas venceram 
os comunistas. Sem confl ito 
não haveria o perigo. Nessa 
conjuntura fortaleceram-se 
as corporações com os nomes 
mais diversos: sindicatos, as-
sociações, ordens, conselhos, 
todos pendurados em duas 
argolas: de um lado as verbas 
públicas e de outro as mensali-
dades pagas pelos corporados. 

Era um preço justo uma vez 
que a sigla corporativa garantia 
determinados privilégios que o 
povo comum não tinha acesso. 
Até pronomes de tratamentos 
foram registrados na forma da 
lei. Não se sabe até onde esses 
ajuntamentos vão resistir com 
o novo mundo que se estrutura 
no século 21 e, graças às mídias 
sociais, estão desabando.

 
(*) - É editor  chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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sim que participem delas, para termos um 
avanço mais ágil. A tecnologia deixou de 
ser um campo de estudo, parte de uma 
profi ssão em que se escolhe trabalhar 
com ela ou não. A tecnologia é hoje uma 
questão de SOCIEDADE. Todos precisa-
mos de tecnologia, e ela deve ser discutida 
e debatida justamente por fazer parte do 
nosso cotidiano.

O melhor caminho é perceber que a 
tecnologia é um avanço para aumentar a 
produtividade, diminuir acidentes, seja de 
trânsito ou de trabalho, ter mais capacidade 
de ampliação de mercado e principalmente 
auxiliar as atividades dos seres humanos. 
Afi nal, todos estamos nos relacionando com 
tecnologia, e todos lidaremos com a Internet 
das Coisas e a Inteligência Artifi cial com 
cada vez mais frequência, que por sinal está 
cada vez menos artifi cial e mais humana.

(*) É professora de Marketing Digital do Centro 
Universitário Internacional Uninter. 

lização, com aquela mensagem de “site em 
construção”. A web 2.0 é marcada como 
revolucionária, pois foi nessa fase que os 
usuários começaram a passar mais tempo 
na frente de um computador, enquanto 
na web 1.0 pouquíssimas pessoas tinham 
acesso à tecnologia.

Mas a web 3.0, a internet que vivemos 
hoje, essa sim vem fazendo a diferença! Se 
antes o acesso à rede era apenas por meio 
de um computador, tablet ou smartphone, 
hoje vivemos a realidade da Internet das 
Coisas, ou IoT (Internet of Things), como 
preferir. AInternet das Coisas é a conexão 
de objetos cotidianos com a internet: ge-
ladeiras conectadas, TVs, cortinas que se 
abrem com um comando, veículos inteli-
gentes, lâmpadas e muitas outras “coisas” 
conectadas à internet.

A questão é que as indústrias, as em-
presas e as pessoas não fi quem apenas 
assistindo às revoluções tecnológicas, e 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Superlógica e Base Software anunciam fusão 
@A Superlógica, empresa que oferece o software de gestão para 

empresas de serviços recorrentes mais utilizado no país, acaba de 
anunciar uma fusão com a Base Software, líder do setor de software 
para o mercado imobiliário no estado do Rio de Janeiro.  A expectativa 
para 2019 é que o grupo termine o ano com um faturamento superior 
a R$ 100 milhões. Com o acordo, Superlógica e Base Software ratifi -
cam a liderança em software de gestão para o mercado condominial. 
Juntas, as empresas possuem mais de 20% dos condomínios do país. 
Para André Baldini, CEO da Superlógica, a fusão com a Base Software 
terá como consequência direta uma maior efi ciência nos processos 
e benefícios tecnológicos para ambas as empresas. Com a parceria, 
a Superlógica, que também oferece soluções para outros mercados 
recorrentes como o de educação e o de tecnologia, pretende aumentar 
a capilaridade dos serviços do PJBank, conta digital para empresas 
que é uma spin off da Superlógica.

CylancePROTECT já está disponível  
@A Cylance, fornecedora líder de soluções preventivas de segu-

rança baseadas em inteligência artifi cial (IA), anunciou hoje a 
disponibilidade de sua premiada oferta de proteção de endpoints, 
CylancePROTECT, no AWS Marketplace. A Cylance construiu a maior 
plataforma de IA do setor, permitindo a oferta de um portfólio de 
soluções que vão desde proteção, detecção e resposta de endpoints 
empresariais até antivírus para consumidores e soluções de OEM. 
Com o novo contrato com a AWS (Amazon Web Services), os clientes 
do mercado agora têm acesso ao CylancePROTECT para proteção 
avançada baseada em IA em todas as instâncias de Windows, Mac e 
Linux (incluindo Amazon Linux) (www.cylance.com). 

Maria Carolina Avis (*)

Com a internet e seus avanços, 
consumimos cada vez mais. Ou vai 
dizer que em 2000 você comprava 

mais do que compra hoje? Fazemos com-
pras com mais facilidade, gastamos mais 
e compramos produtos diversos.

Quando a internet surgiu, em 1969, a 
chamada web 1.0, as pessoas começaram 
a compreender a realidade de outra forma, 
pois havia chegado uma nova forma de 
acesso às informações. Mas ainda assim era 
uma relação fria e distante, já que ninguém 
conseguia ter ideia de quantas possibilida-
des ainda viriam. Era tudo muito incerto.

A verdadeira revolução foi percebida com 
a chegada da web 2.0, quando os usuários 
passaram a não mais apenas consumir, mas 
a gerar conteúdo. Os sistemas fi caram mais 
inteligentes, com mais interação, layouts 
limpos, e fi nalmente os sites não fi cam 
mais fora do ar quando precisam de atua-

50 anos da Internet: mudança radical 
na sociedade

Em 2019 comemoramos 50 anos da internet. Sim, comemoramos! Porque a chegada dessa rede revolucionária mudou a 
forma com que nós nos relacionamos, aprendemos e principalmente consumimos

A Polícia Federal deflagrou hoje (21) 
a Operação Flak para desarticular uma 
organização criminosa especializada 
no transporte aéreo de drogas para o 
Brasil, Estados Unidos e Europa. No 
total, são cumpridos 54 mandados de 
prisão e 81 mandados de busca e apre-
ensão, expedidos pela 4ª Vara Federal 
de Palmas (TO). 

A investigação começou há dois anos, 
no período de 2017 a 2018. Foram 
identificados 23 voos transportando 
em média 400 quilos de cocaína cada, 
no total de mais de nove toneladas. A 
operação foi executada em Tocantins, 
Goiás, Paraná, Pará, Roraima, São Pau-
lo, Ceará e no Distrito Federal. Mais de 
400 policiais federais estão envolvidos. 
Também participaram a Força Aérea 
Brasileira (FAB) e o Grupamento de 
Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar 

Policial observa uma das 47 aeronaves 

apreendidas durante operação ‘Flak’.

Alana Gandra/Agência Brasil

A pesquisa foi feita com 
578 profi ssionais de 20 
estados, dos quais 78% 

são empregados em empre-
sas privadas de grande porte 
(62%), sendo 41% em multina-
cionais e 37% em companhias 
nacionais, com destaque para 
o de serviços (27%), que inclui 
agências de comunicação. São 
Paulo abriga a maioria dessas 
lideranças (57%). Do total, 
398 são mulheres. 74% dos 
profi ssionais estão contratados 
pelo regime da CLT e 11% sob 
regime societário. O estudo 
mostra que é mais lento o pro-
cesso para elas chegarem aos 
cargos de direção, informou o 
coordenador da pesquisa da 
Aberje, Carlos Ramello.

Em termos salariais, 59% 
dos consultados informaram 
ganhar mensalmente entre R$ 
7 mil e R$ 20 mil. Por nível de 
cargo, verifi ca-se que 71% dos 
gerentes ganham por mês entre 
R$ 10 mil e R$ 30 mil, enquan-
to para 71% dos diretores, o 
salário é superior a R$ 15 mil. 
O levantamento não separa os 
ganhos mensais dos líderes em 

As mulheres já não constituem um grupo de diversidade nos 

cargos de lideranças nas empresas de comunicação

empresarial, mesmo porque são maioria.
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Mulheres ocupam 69% dos 
cargos de liderança em 

comunicação empresarial
A pesquisa inédita Perfi l da Liderança em Comunicação no Brasil, divulgada pela Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial (Aberje), mostra que apesar de ocupar 69% dos cargos de liderança na 
comunicação corporativa no Brasil, as mulheres representam 45% do total de cargos de direção ou 
vice-presidência nas empresas onde trabalham

pessoas nascidas logo após 
a Segunda Guerra Mundial, 
entre 1946 e 1964, quando 
ocorreu um aumento signifi -
cativo da taxa de natalidade. 
A proporção identifi cada pelo 
estudo foi de 72% de lideran-
ças da geração X e 28% dos 
‘milleniais’. Isso revela que 
as organizações, nas contra-
tações ou promoção de seus 
líderes, acabam considerando 
muito a experiência. 

Todos os participantes da pes-
quisa têm curso superior, sendo 
40% graduados em jornalismo, 
19% em comunicação e 16% 
em relações públicas. Dos 578 
profi ssionais, 73% fi zeram ou 
estão fazendo especialização ou 
MBA. 89% se comunicam em 
inglês e 57% em espanhol; 90% 
usam a internet como principal 
fonte de informação, seguida 
do jornal (27%) e da televisão 
(27%). Leem, em média, 5,5 
livros por ano, superando a média 
nacional de quatro por ano, com 
destaque para livros técnicos 
e profi ssionais (38%). A maior 
competência que eles demons-
tram é o profundo conhecimento 
do setor onde atuam.

comunicação por gênero. “As 
mulheres já não constituem 
um grupo de diversidade nos 
cargos de lideranças nas em-
presas, até mesmo porque são 
maioria, disse Ramello.

Do total de entrevistados, 
81% se declararam brancos, 
14%, pardos, 5%, negros, e 
2%, amarelos; 93% são he-
terossexuais, enquanto 5% 
disseram ser homossexuais 
e 2%, bissexuais. Apenas 1% 
disse apresentar algum tipo de 

defi ciência. “Isso mostra que 
não existe diversidade entre os 
cargos de liderança”, acrescen-
tou o coordenador da pesquisa. 
Os profi ssionais que integram a 
chamada “geração do milênio”, 
ou ‘milleniais’, com idade até 
35 anos, são minoria entre os 
líderes em comunicação. Essa 
geração abrange as pessoas 
nascidas a partir de 2001. 

De acordo com o estudo, a 
maioria dos líderes pertence 
à geração X, referente às 

PF desarticula organização internacional de drogas
de Goiás (GRAER/PMGO).

Há, ainda, o bloqueio de contas bancá-
rias de aproximadamente 100 pessoas e 
empresas envolvidas, a apreensão de 47 
aeronaves, o sequestro de 13 fazendas 
com mais de 10 mil cabeças de gado 
bovino e a inclusão de seis pessoas 
no Sistema de Difusão Vermelha da 
Interpol.

Os investigados devem responder, 
na medida de suas participações, por 
tráfico transnacional de drogas, asso-
ciação para o tráfico, financiamento ao 
tráfico, organização criminosa, lavagem 
de dinheiro e atentado contra a segu-
rança do transporte aéreo.

O nome da operação Flak faz alusão 
a uma expressão utilizada pelos paí-
ses aliados durante a Segunda Guerra 
Mundial para se referirem à artilharia 
antiaérea alemã.



Inovação não acontece 
todos os dias nas 

empresas
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Como uma empresa 

pensa em inovação hoje 

na prática? Existe um 

formato? É só ligado à 

tecnologia? São robôs? 

Espelhos touchscre-
en, que permitem o 
consumidor escolher a 

melhor iluminação para provar 
as peças, ou são monitores 
e interfaces que substituem 
gôndolas cheias? É mais do que 
conceitos com ares da era dos 
“Jetsons”. Inovar é fi ncar os 
pés na realidade. Primeiro de 
tudo, devemos classifi car o que 
é inovação. Tem inovação que é 
somente para a empresa e não 
para o mercado, que a chamo 
de inovação de agregação. 

Tem inovação baseada em 
algo já existente e melhora só 
um pouco, conhecida como 
inovação de incremento. E 
tem inovação que redefine 
um mercado, essa é chamada 
de inovação de ruptura. São 
tipos de inovação diferentes 
e possuem vários sistemas de 
gestão. As empresas devem 
trabalhar com a perspectiva 
dos três tipos. O terceiro é 
muito mais difícil, ainda mais 
em mercado regulados e mais 
acessíveis em setores mais 
receptíveis ao novo, como o 
varejo.

Para a trabalhar a inovação, 
as empresas têm que pensar 
nisso o tempo todo. É pre-
ciso ter um macroprocesso 
de inovação, horizontal na 
companhia toda. Também é 
necessário ter políticas que es-
timulem o processo de criação 
para inovar. Não é apenas pedir 
para os colaboradores inovem 
porque isso não é natural e 
precisa ser estimulado. Se não 
investir em medidas de estí-
mulo, a empresa sempre fará 
as mesmas coisas esperando 
resultados diferentes. Esta é 
uma defi nição de ‘loucura’.

Na prática, dentro do con-
ceito de inovação, de não 

linearidade com o que se faz, 
é necessário ter sistemáticas 
diferentes, que não são natu-
rais. Às vezes, quem não faz 
parte delas nas empresas acaba 
jogando contra e, às vezes, há 
descrédito, porque elas conso-
mem muitos recursos, mas os 
resultados não são aparentes.

Há diversos elementos que 
entram na mira da inovação, 
porém não estão na equação 
simples. O próprio custo, 
o investimento associado à 
inovação versus o resultado 
potencial é discutível. Muitas 
vezes se coloca muito dinheiro 
num projeto que apresenta 
grande risco de fracasso. Ino-
vação é história de um em dez. 

Requer investimentos e 
estrutura, tecnologia, progra-
mas de qualidade, perfi l de 
profi ssionais qualifi cados. É 
claro que o interesse no servir 
e o foco no cliente são coisas 
possíveis de serem adotadas, 
mas o ferramental para dar 
escala para isso é mais com-
plexo. Nós estamos falamos 
de ruptura, de algo que nunca 
foi trabalhado. Aprimorar tal 
ruptura é ação de gestão do 
dia a dia da companhia. 

Comece a inovar no posicio-
namento e no relacionamento 
com o cliente. São campos 
férteis para iniciar a inovação 
na empresa. É mais efi caz e 
fácil de enxergar os resultados 
a médio prazo. Um atendimen-
to exclusivo ali, a inclusão de 
uma tecnologia de inteligência 
artifi cial acolá e outros itens 
com foco nas melhorias da 
experiência do consumidor.

Lembre-se, por mais cruel 
que seja, a verdade sobre ino-
vação nas empresas é única: 
ruptura não é para quem quer, 
é para quem pode! E inovar não 
acontece todos os dias.

(*) - É especialista em inovação 
corporativa e CEO da DOM Strategy 
Partners, consultoria 100% nacional 

focada em maximizar geração e 
proteção de valor real

para as empresas.

Daniel Domeneghetti (*)

A - Mulher no Trabalho
No dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), no Memorial da América 
Latina, a partir das 9h, acontece o evento “Futuro da mulher no mundo do 
trabalho: erradicar o trabalho escravo e promover a garantia dos direitos 
humanos a partir de ações do desenvolvimento sustentável”, realização da 
UNICAMP, com o apoio do Ministério Público do Trabalho. No evento, será 
debatido como o mundo do trabalho e as propostas econômicas de desen-
volvimento devem se ampliar a partir da sustentabilidade social e a com a 
erradicação do trabalho escravo. Presenças de Maria da Penha e Leandro 
Karnal, entre outros expoentes na luta pelos direitos da mulher. A entrada 
é gratuita. Inscrições podem ser feitas em: (www.nepo.unicamp.br).

B - Mercado de Construção
Com 25 edições de história e vivendo um novo momento, a Feicon Batimat 
é referência para quem é do mercado de construção civil e arquitetura 
por ser considerada uma plataforma de inspiração, conhecimento e 
relacionamento para seus milhares de visitantes. O evento é o único 
da América Latina em que se pode apresentar produtos para o varejo, 
construtor, arquiteto e formadores de opinião interessados em conhecer 
as novidades do setor e realizar negócios. Uma vasta exposição e uma 
variedade de experiências fazem com que a Feicon Batimat marque o 
início do calendário da construção civil no país. Acontece entre 9 a 12 
de abril, na São Paulo Expo. Saiba mais em (www.feicon.com.br).

C - Liderança Feminina
Apenas 38% das brasileiras ocupam cargos de nível hierárquico mais alto, 
como os gerenciais, enquanto na posição de presidência nas companhias, 
o número cai para 18%, conforme pesquisa feita pelo Panorama Mulher 
2018. Para escapar do destino traçado pela sociedade, muitas dessas 
mulheres têm recorrido a mais faculdades, mais especializações e mais 
cursos técnicos, o que explica seu maior número nas universidades. Lu-
tando contra essa realidade, empreendedoras criaram a primeira escola 
com foco no desenvolvimento pessoal e profi ssional da mulher, batizado 
de ELAS (Exercendo Liderança com Assertividade e Sabedoria). Saiba 
mais no site: (https://programaelas.com.br/).

D - Programa de Estágio 
Empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para gestão de 
processos na saúde, a Bionexo está com inscrições abertas para jovens 

interessados em se tornar #Biolovers. As vagas de estágio são para a cidade 
de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. O programa 
#Biolover visa dar oportunidade de crescimento e muito aprendizado. A 
empresa busca por profi ssionais curiosos, e apaixonados por aprender 
e inovar. O estagiário terá a chance de trabalhar em projetos e tarefas 
operacionais e estratégicas da empresa, que possui cultura horizontal 
e acessível. Além de atuar em todos os estados brasileiros, a empresa 
tem operações outros quatro países: Argentina, Colômbia, Espanha e 
México. Inscrições: (https://jobs.kenoby.com/
bionexo/job/programa-de-estagio-2019/5c518d1d1a3c5f6a2044f16d).

E - Jogos Escolares 
Já estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares do Estado de São 
Paulo. A competição é destinada a crianças e jovens matriculados em 
escolas públicas e privadas de todo o Estado. As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 15 de março nas categorias Mirim (14 anos - nascidos 
a partir de 2005) e Infantil (17 anos - nascidos a partir de 2002). O pe-
ríodo de competições será de 25 de março até 15 de setembro. Ao fi nal, 
serão apurados os campeões que terão o direito de disputar os Jogos 
da Juventude, de abrangência nacional. Os jogos objetivam promover 
a integração e o intercâmbio entre os alunos das unidades escolares da 
rede de ensino Fundamental e Médio em todo Estado. Mais informações: 
(www.educacao.sp.gov.br). 

F - Pessoas com Defi ciência
Uma das portas de entrada da B2W Digital é o Programa Somar, que 
objetiva oferecer oportunidades de trabalho e carreira para pessoas com 
defi ciência. Atualmente, a companhia está com vagas PCD abertas para 
os cargos de auxiliar administrativo e operador logístico, para atuação no 
município de Seropédica (RJ); e de agente de atendimento e assistente 
administrativo, para Itapevi e Osasco. Para concorrer às oportunidades 
disponíveis, os candidatos devem possuir ensino médio completo, conhe-
cimentos de informática (pacote Offi ce), disponibilidade para trabalhar de 
segunda a sábado e bom relacionamento interpessoal. Interessados devem 
se inscrever pelo site (http://somos.b2wdigital.com/programa-somar/).

G - Harley-Davidson
Existe apenas uma maneira de entender o que é uma motocicleta Harley-
-Davidson: pilotando uma. Para oferecer a experiência do espírito de 

liberdade e atitude para todos que sonham em possuir um autêntico 
modelo da marca, a H-D promove a ação especial de Test Ride (até o 
dia 30 de abril) com os holofotes voltados para os lançamentos Sport 
Glide® e FXDR™ 114,  modelos da família Softail® repletos de alma 
e atitude. Elas são mais do que máquinas, possuem tradição e espírito 
custom, que se unem ao toque moderno e à tecnologia para criarem, 
juntos, uma experiência de pilotagem inédita. As inscrições devem ser 
feitas pelo site (https://freedomdays.harley-davidson.com/pt_BR). 

H - Empreendedorismo Digital 
No dia 30 de abril, ocorre no Centro de Convenções Frei Caneca, o 
Locaweb Digital Conference. Antes chamado de Encontro Locaweb, o 
evento atual traz uma nova experiência para o universo do empreendedor 
online, além de temas como marketing, empreendedorismo, tecnologia, 
conteúdo, inovação e digital. Serão 40 palestrantes com destaque para 
nomes como Ari Gorenstein, cofundador e CEO da Evino; Bia Granja, 
cofundadora e CCO Youpix; e Pedro Guasti, presidente do conselho da 
Fecomercio. Conta ainda com workshops sobre programação, UX, pro-
dutos, e-mail marketing, e-commerce, design, técnicas de negociação, 
gerenciamento de confl itos e métodos de apresentação. Inscrições e 
informações: (https://locawebdigitalconference.com.br/).

I - Pão Isento de Glúten
A Schär, líder mundial na categoria de alimentos sem glúten, atenta às 
necessidades e desejos do seu consumidor, traz ao mercado brasileiro 
o Bon Matín, pão levemente adocicado feito com ingredientes isentos 
de glúten. O produto é o primeiro pão com esta proposta na linha da 
Schär no Brasil e já pode ser encontrado no varejo. Leve e fresco, é 
caracterizado por sua maciez e um sabor adocicado. Opção ideal para 
ser consumido no café da manhã ou no lanche da tarde, torna-se mais 
uma alternativa segura e repleta de sabor na mesa do celíaco, sensível 
ao glúten ou quem opta por uma alimentação sem glúten. Além disso, 
destaque para sua praticidade – o pão já vem pronto para consumo, 
não é necessário assar ou esquentar. Mais informações: (https://www.
schaer.com/pt-br).

J - Portfólios Contábeis 
A Thomson Reuters acaba de lançar o ONVIO, que é a migração de seus 
softwares contábeis para computação em nuvem. Isto permite aos contado-
res acessarem o programa em qualquer dispositivo que tenha conexão com 
internet, a qualquer momento. Entre as funcionalidades estão a automação 
da solicitação de serviços; cadastro de funcionários e envio ao eSocial; rú-
bricas da folha; publicações de guia de pagamentos, planilhas, relatórios e 
busca e emissão de Certidão Negativa; além de relatórios de pendências por 
cliente, funcionário e/ou departamento, e também protocolos de emissão 
e visualização de guias de pagamento e registro online de todo o histórico 
de informações. Todas elas atividades que demandam muito tempo dos 
profi ssionais. Saiba mais em: (www.onvio.com.br).

A - Mulher no Trabalho
No dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), no Memorial da América 

interessados em se tornar #Biolovers. As vagas de estágio são para a cidade 
de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. O programa 
#Bi l i d t id d d i t it di d A

Prévia da 
infl ação registra 
taxa bem menor

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial, registrou 
uma taxa de 0,34% neste mês, a 
menor para meses de fevereiro 
desde o Plano Real, implantado 
em 1994. A taxa é, no entanto, 
superior à registrada em janeiro 
(0,3%). O dado foi divulgado 
ontem (21) pelo IBGE. Com a 
prévia de fevereiro, o IPCA-15 
acumula taxas de 0,64% no ano 
e de 3,73% em 12 meses.

Nessa prévia, a maior infl a-
ção foi registrada no grupo de 
despesas educação (3,52%), 
que sofreu com os reajustes 
de mensalidades escolares, que 
costumam ser feitos no início do 
ano. Os cursos regulares subi-
ram 4,6% e os cursos diversos, 
3,16%. Também registraram 
infl ação os grupos alimenta-
ção e bebidas (0,64%), saúde 
e cuidados pessoais (0,56%), 
artigos de residência (0,47%), 
despesas pessoais (0,3%), ha-
bitação (0,18%) e comunicação 
(0,05%).

Por outro lado, os grupos 
de despesas vestuário e trans-
portes registraram deflação 
(queda de preços) e ajudaram 
a frear a infl ação. Os custos 
com vestuário caíram 0,92%. 
Já os transportes fi caram 0,46% 
mais baratos, devido às quedas 
de preços da gasolina (2,43%), 
etanol (1,31%) e óleo diesel 
(0,15%) (ABr).

Os consumidores brasileiros 
acreditam que a infl ação no país 
fi cará em 4,9% nos próximos 12 
meses, segundo pesquisa feita 
neste mês pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). A taxa é inferior aos 
5% previstos pelos consumidores 
na pesquisa de janeiro e é a menor 
desde julho de 2007 (4,8%). Se-
gundo a economista Viviane Seda 
Bittencourt, da FGV, a estimativa 
de infl ação pelos consumidores 
vem caindo nos últimos quatro 

meses, ou seja, desde a conclusão 
da eleição. 

Os consumidores estão mais 
otimistas em relação à situação 
econômica do país e à redução das 
incertezas. A expectativa é que 
esse resultado se torne estável 
ou tenha pequenas variações. 
A infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do 
IBGE, acumula taxa de 3,78% em 
12 meses (ABr).

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), 
calculada pela Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
cresceu 2,7% na passagem de janeiro para 
fevereiro deste ano. Com essa que foi a quarta 
alta consecutiva, o indicador chegou a 98,5 
pontos, em uma escala de zero a 200, o maior 
patamar desde abril de 2015 (102,9 pontos). 
Na comparação com fevereiro de 2018, a ICF 
teve alta de 13,1%.

Nos dois tipos de comparação (mensal e 
anual), os sete componentes do indicador tive-
ram alta. Em relação a janeiro, a maior alta foi 
observada no momento para a compra de bens 
duráveis, que cresceu 4,4%. Outro crescimento 
importante foi percebido na perspectiva de 

consumo (3,4%).
Na comparação com fevereiro de 2018, as 

maiores altas foram observadas no nível de 
consumo atual (22%) e na perspectiva de 
consumo (20,2%).

Segundo a CNC, o cenário de infl ação baixa e 
de queda gradual do desemprego tem impulsio-
nado o consumo das famílias nos últimos meses. 
Outro ponto que explica a alta é a sinalização 
de que os juros básicos deverão permanecer 
inalterados no curto prazo, o que contribui 
para o resgate das condições de consumo a 
prazo. A CNC acredita que, neste semestre, a 
ICF deverá continuar crescendo, superando 
as avaliações predominantemente pessimistas 
dos últimos quatro anos (ABr).

A infl ação baixa e a queda gradual do desemprego impulsiona o consumo das famílias.

A obrigação é anual e deve 
indicar o recolhimento 
ou isenção de 11 tribu-

tos federais como Imposto de 
Renda, Imposto de Produtos 
Industrializados, Contribuição 
para o PIS/Pasep e a Cide-
-Combustível.

A inaptidão do CNPJ invalida 
a inscrição da empresa, anu-
la documentos fi scais, pode 
bloquear a movimentação de 
contas-correntes em bancos 
e responsabiliza sócios e ad-
ministradores por eventuais 
débitos com o Fisco. Antes 
de declarar a inaptidão, a Re-
ceita procurou cada empresa 
contribuinte e avisou das 
pendências. As comunicações 
foram feitas entre agosto do 
ano passado e este mês (fe-
vereiro). De todas empresas 

Marcello Casal Jr/ABr

Receita Federal invalida CNPJ 
de 3,3 milhões de empresas

A Receita Federal declarou inapto o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de 3.309.404 
empresas, que deixaram de fazer a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) por 
dois anos consecutivos entre 2013 e 2017

ver com a recessão econômica 
e o fechamento de empresas. 

“Por causa da crise econômi-
ca e de difi culdades fi nancei-
ras, uma empresa pode deixar 
de recolher tributos, mas 
pode fazer as declarações”, 
explicou ao lembrar que em 
caso de dívida com fi sco há 
possibilidade de negociação 
e reparcelamento de débitos. 
Empresas que pediram falên-
cia também devem declarar 
débitos e créditos tributários.

Caso a fi scalização tributária 
cerifi que que a omissão da 
declaração ocorreu em razão 
de fraude, os sócios poderão 
ser processados na Justiça e 
ter a dívida de contribuições 
e impostos em atraso da em-
presa vinculados aos CPF dos 
sócios (ABr).

contatadas, apenas 116,8 mil 
entregaram a declaração em 
atraso e reverteram o processo 
de invalidade.

De acordo com o coordena-
dor-geral de Arrecadação e 
Cobrança da Receita Federal, 

Marcos Hubner Flores, não foi 
feito um perfi l das empresas 
consideradas inaptas e nem há 
um levantamento das razões 
para a não apresentação da 
declaração. Ele não considera 
que a razão da omissão tenha a 
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Brasileiros esperam infl ação de 4,9% 

Intenção de consumo das 
famílias cresceu 2,7%
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Um ano da legislação 
eSocial - o que levamos 

de lição para 2019?

Em janeiro último a 

obrigatoriedade do 

eSocial completou um 

ano

Diante de um cenário tão 
diverso de atividades 
econômicas, relações 

de trabalho, tipos de vínculos 
empregatícios e formas de 
pagamento, o brasileiro en-
frentou difi culdades para se 
adequar ao sistema. 

Como diretor de uma empre-
sa desenvolvedora de software 
100% nacional, posso afi rmar 
que enxergamos o eSocial, des-
de o início, como uma grande 
oportunidade de reduzir buro-
cracia a partir de um processo 
único, que sem dúvida vai gerar 
ganho de produtividade para 
as empresas e de redução de 
tempo e esforço para atender 
todas essas obrigações. 

Por esta razão, desde 2013 
– quando o eSocial foi criado – 
participamos ativamente desse 
processo. Adequamos nossos 
sistemas aos layouts e traba-
lhamos alinhados ao comitê do 
eSocial, e aos nossos clientes, 
que são dos mais diversos 
segmentos: agronegócio, hos-
pitais, escolas, que possuem 
particularidades diversas – 
mais de 10 mil empresas. 
Muitas empresas e pessoas não 
acreditaram na implantação do 
eSocial, com isso, alguns não 
se prepararam, não fi zeram a 
lição de casa. 

Como consequência os pro-
cessos não foram ajustados e 
as pessoas não foram capaci-
tadas, algo que gerou correria 
e acumulo de demandas para 
atender os prazos estabeleci-
dos. Esse apavoramento, em 
um contexto de um novo mo-
mento, com um sistema tam-
bém novo, tanto para o governo 
como para as empresas, gerou 
dificuldades operacionais e 
custos para as corporações.

. Precisamos divulgar o 

eSocial - As divulgações sobre 
o eSocial ainda são bastante tí-
midas diante dos clientes e essa 
defi ciência é algo que precisa 
mudar com urgência, para que 
haja um entendimento quanto 
à adequação de processos, for-
mas de relacionar, implicação 
dos procedimentos internos e 
prazos. A comunicação precisa 
ser desmembrada e aplicada 
para os diversos colaboradores 
das empresas, um trabalho 
de educação do novo sistema 
de trabalho, que precisa de 
comunicação e alinhamento.

. Como avaliamos o pri-

meiro ano do eSocial? - Na 
primeira onda de obrigatorie-
dade, 100% dos nossos clientes 
estão em dia com os processos 
do eSocial. Mas de uma forma 
geral, apesar das empresas 
estarem conseguindo fechar 

suas folhas e enviar seus dados, 
ainda existem várias dúvidas 
em relação ao processo como 
o todo. Pequenos detalhes con-
tinuam sendo ajustados três 
ou quatro vezes por mês. São 
evoluções da base com tempo 
de implementação muito cur-
to, visto que o processo exige: 
entendimento da mudança, 
alteração do sistema, testes e 
download da versão atualizada 
para os clientes passarem a 
operar no novo layout. 

Além dos prazos cada vez 
mais justos, há o fato de que as 
empresas ainda temem autua-
ções pelo não cumprimento do 
envio dos layouts, que muitas 
vezes pode não dar certo, seja 
por problemas da empresa, por 
conta da base de informação de 
seus colaboradores, ou muitas 
vezes, até por conta de uma 
instabilidade da própria plata-
forma. Pontos que nos levam 
a ter algumas preocupações 
com o futuro. 

. Novo desafi os - A par-
tir desse ano, as pequenas 
empresas também passam a 
atuar com o eSocial. Contudo, 
é preciso ter em mente que, se 
as grandes empresas, que pos-
suem sistemas de gestão mais 
sofi sticados e um alto volume 
de pessoas especialistas den-
tro de suas áreas de atuação, 
sofrem difi culdades, imagine 
uma empresa com um quadro 
de funcionários reduzido e com 
um perfi l de colaboradores 
dedicado a multitarefas. 

É preciso levar em conside-
ração que, além de equipes 
menores, muitas das peque-
nas empresas trabalham com 
serviços terceirizados, como 
assessoria jurídica e escritórios 
de contabilidade. Outra preo-
cupação, que também chamou 
atenção neste primeiro ano de 
experiências com o eSocial, são 
as diferentes formas de reco-
lhimento. Estamos falando de 
uma plataforma que atua de 
forma integrada, mas quando 
chega no recolhimento da 
previdência ou do imposto de 
renda, por exemplo, temos ca-
minhos diferentes para acesso. 

Segurança e saúde do traba-
lho também entra na lista de 
preocupações, especialmente 
em relação a organização de 
documentações, um tipo de 
informação que normalmente 
não está digitalizada. Seguindo 
esses pontos, podemos con-
cluir que em 2018 demos um 
grande e trabalhoso passo para 
o eSocial. 

Ainda temos muito para fa-
zer e organizar nos próximos 
anos, mas para isso precisamos 
que todos estejam antenados 
no assunto – empresas e pes-
soas. A mudança já começou!

(*) - É diretor de Serviços da Senior 
(www.senior.com.br).

Evandro Mees (*)

O ministro Edson Fachin, 
do STF, negou seguimento ao 
habeas corpus em que a defesa 
do ex-presidente Lula contes-
tava uma decisão monocrática 
(individual) do ministro Felix 
Fischer, do STJ, na qual foi 
rejeitado recurso especial no 
caso do tríplex do Guarujá. 
Entre os argumentos, com 
os quais negou a tramitação, 
Fischer afi rmou que, para ve-
rifi car as diversas ilegalidades 
processuais suscitadas pela 
defesa de Lula, seria necessário 
reexaminar provas, o que não 
seria possível nas instâncias 
superiores, segundo escreveu.

Os advogados recorreram 
então ao STF, sustentando que 
Fischer não poderia rejeitar a 
apelação de forma individual, 
sendo necessário o exame do 
caso pelo colegiado compe-
tente, no caso a Quinta Turma 
do STJ, composta por cinco 
ministros. Para Fachin, porém, 
a defesa não poderia entrar com 
habeas corpus no Supremo 
enquanto outra contestação da 
decisão de Fischer, um agravo 
regimental, não for analisada no 
próprio STJ, sob pena de haver 
supressão de instâncias.

Ministro do STF, Edson Fachin.
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Maduro antecipa 
e prolonga o 
carnaval na 
Venezuela

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, ordenou, via 
decreto, a antecipação do car-
naval, que passará a ser celebra-
do neste ano a partir do próximo 
dia 28 (quinta-feira). “Declaro 
dias festivos a nível nacional e 
de Carnaval as datas 28 de fe-
vereiro e 1 de março”, anunciou 
Maduro, em entrevista a uma 
emissora de rádio local. Com o 
decreto, Maduro instituiu mais 
dois dias festivos no calendário 
nacional, alargando o período 
do carnaval.

Segundo o presidente, a 
mudança serve para “prolongar 
toda essa festa cultural de iden-
tidade, para que todo o povo 
tenha direito à felicidade”. Além 
da mudança no calendário, 
Maduro decidiu dar um bônus 
em dinheiro, cujo valor ainda 
não foi revelado, em forma de 
recarga do “cartão da pátria”.

Maduro enfrenta uma grave 
crise política que se arrasta há 
anos, gerando escassez de ali-
mentos e remédios. A oposição 
e alguns, países como Estados 
Unidos e Brasil, pedem a sua 
saída. Em meio à crise, o de-
putado Juan Guaidó, líder da 
Assembleia Nacional, se auto-
proclamou presidente (ANSA).

Em audiência pública ontem 
(21) na Comissão Direitos Hu-
manos do Senado, a ministra 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares 
Alves, disse que a discussão 
sobre o aborto cabe ao Con-
gresso e não ao STF. A ministra 
criticou o que chamou de “ati-
vismo” do Judiciário. “É uma 
preocupação de todos nós o 
ativismo do Judiciário usur-
pando muitas vezes o papel 
e o poder do Congresso. Isso 
tem que ser discutido aqui, 
porque vocês representam o 
povo”, disse a ministra.

Damares deu a declaração 
ao ser questionada pelo se-
nador Eduardo Girão (Pode-
-CE), sobre o posicionamento 
do ministério em relação a 
uma ação no STF, que pede a 
liberação do aborto em caso 
de grávidas infectadas pelo 
vírus zika. A ministra afi rmou 
que é contrária ao aborto 
em qualquer situação, mas 
destacou que sua pasta não 
irá “militar” contra ou a favor 
do tema. “A nossa legislação 
permite o aborto em casos de 
estupro, anencefalia e riscos 
de vida para a mãe. E esse 
Ministério vai trabalhar dentro 
da legalidade”, apontou.

A senadora Leila Barros 

Damares Alves na audiência pública na Comissão

de Direitos Humanos do Senado.

Ao prestar contas do início 
do seu mandato, em pronuncia-
mento ontem  (21), o senador 
Alessandro Vieira (PPS-SE) 
disse que vai insistir na cria-
ção da Comissão Parlamentar 
de Inquérito dos Tribunais 
Superiores. O objetivo da CPI, 
como informou o parlamentar, 
é investigar possíveis excessos 
cometidos pelas cortes. Ele 
lamentou o arquivamento, 
pelo presidente da Casa, Davi 
Alcolumbre, do seu primeiro 
requerimento apresentado, 
mas informou que agora o texto 
atenderá todos os requisitos 
exigidos pelo regimento.

“Quero deixar claro que a 
gente não vai perder tempo 
com brigas e chicanas regi-
mentais. Isso não interessa ao 
Brasil, não interessa à Casa. Já 
estamos providenciando um 
novo requerimento. Desta feita, 
construído a várias mãos com 
colegas parlamentares daqui 
desta Casa que compreendem 
a urgência, a necessidade de 
levar transparência às casas 
superiores do Poder Judiciário. 
Essa é uma luta da sociedade 

Senador Alessandro Vieira 

(PPS-SE).

Algumas leis 
de trânsito são 
‘fábricas de 
multas’

O senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR) pediu atenção dos 
parlamentares em relação à Lei 
13.290, de maio de 2016, que 
obriga o uso do farol baixo du-
rante o dia nas rodovias. “Essa 
lei é uma verdadeira fábrica de 
multas. Prestem atenção nisto: 
após sua aprovação em 2016, no 
ano posterior foram aplicadas 
905 mil multas, segundo levan-
tamento da Polícia Rodoviária 
Federal, 905.620 multas. 

O legislador, ao propor essa 
extorsão, não se preocupou 
com as consequências por ela 
trazidas. Se colocarmos em 
uma balança os benefícios e 
as perdas, a única resposta 
que recebemos é o benefício 
arrecadado pelos estados e as 
perdas no bolso do trabalha-
dor”, afi rmou.

O senador destacou também 
o projeto de sua autoria que de-
termina que semáforos fi quem 
intermitentes de 0h às 5h da 
manhã. Para ele os semáforos 
são estuários de multas para a 
sociedade brasileira. “Na ver-
dade, a sociedade brasileira já 
vive mergulhada, naufragada 
em tantos impostos que são 
cobrados em seu dia a dia”, 
lamentou (Ag.Senado).

Devido às mudanças, a 
proposta retorna ao 
Senado para nova vo-

tação. O cadastro positivo é 
um banco de dados gerido por 
empresas especializadas para 
reunir informações sobre bons 
pagadores. 

Segundo o substitutivo 
aprovado, de autoria do ex-
-deputado Walter Ihoshi, tanto 
pessoas físicas quanto pessoas 
jurídicas passarão a ter um 
cadastro aberto por gestoras 
de dados, que poderão receber 
informações das empresas em 
geral com as quais foram feitas 
transações comerciais, além 
das instituições fi nanceiras e 
as concessionárias de água, 
luz, gás, telecomunicações e 
assemelhados.

Os deputados contrários 
ao projeto argumentam que 
a abertura fragiliza a prote-
ção de dados do consumidor, 
tornando mais possível o 
vazamento de informações 
usadas pelos gestores desses 
bancos de dados para encon-
trar uma nota de crédito que 
poderá ser consultada pelos 

Deputados aprovaram projeto que torna compulsória a participação de pessoas físicas e jurídicas 

no cadastro positivo.
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Câmara concluiu votação sobre 
cadastro positivo; projeto vai ao Senado
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que torna compulsória a participação 
de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro positivo

interessados. Já os defensores 
dizem que a mudança facili-
tará a queda média de juros 
no mercado devido ao maior 
acesso a informações sobre os 
bons pagadores.

Segundo o texto aprovado, a 
quebra de sigilo por parte dos 
gestores de banco de dados, 
como no caso de permitir o 
vazamento de informações so-
bre o cadastrado, será punida 

com reclusão de 1 a 4 anos e 
multa, conforme prevê a lei 
do sigilo. A única autorização 
expressa mantida pelo projeto 
é aquela exigida para o forne-
cimento, a outros consulentes, 
do histórico de crédito do ca-
dastrado, formado por dados 
relacionados aos empréstimos 
e fi nanciamentos.

A partir dos dados obtidos, o 
gestor poderá criar uma nota 

ou pontuação de crédito, única 
informação que poderá ser dada 
a consulentes que realizarem 
transações com o cadastrado, 
exceto no caso da autorização 
explícita do cadastrado para o 
fornecimento de seu histórico 
de crédito.

O pedido de cancelamento do 
cadastro poderá ser feito pela 
pessoa cadastrada a qualquer 
momento (Ag.Câmara).

Ministra da Mulher critica ‘ativismo’ 
do Judiciário em relação ao aborto

(PSB-DF) e o senador Alessan-
dro Vieira (PPS-SE) também 
perguntaram sobre o posicio-
namento da pasta em relação 
à criminalização da violência 
e a discriminação contra as 
pessoas LGBT — equiparando 
a homofobia e a transfobia ao 
crime de racismo. O secretário 
de Direitos Humanos da pasta, 
Sérgio Augusto Queiroz, que 
também participou do debate, 
afi rmou que a questão deveria 
ser decidida por deputados e se-
nadores. “Nós entendemos que 
os contornos dessa criminaliza-
ção ou não devem ser decididos 
por essa Casa”, afi rmou.

Apesar de dizer que o minis-
tério não tem um posiciona-
mento ofi cial, Damares criticou 
‘a forma como foi implantada 
a ideologia de gênero no Bra-
sil’. “A ideologia de gênero da 
forma como ela foi implantada 
no Brasil não trouxe nenhum 
respaldo na proteção do direito 
da comunidade LGBT. Quando 
os ideólogos de gênero falam 
que ninguém nasce homem, 
que ninguém nasce mulher, 
está mandando recado tam-
bém que ninguém nasce gay, 
que é uma construção social. 
Isso me preocupa” — frisou 
(Ag.Senado).

Fachin nega mais um HC de Lula 
no caso do tríplex

Relator do caso no STF, Fa-
chin também argumentou que 
o regimento interno do STJ 
“confere ao relator atribuição 
para negar trânsito a recurso 
especial que contrarie prévio 
entendimento firmado por 
aquele Tribunal”, motivo 
pelo qual Fischer não violou 
o princípio da colegialidade, 
segundo sustentava a defesa. 
Ao negar seguimento ao HC, 
Fachin também afastou a 
possibilidade da concessão 
de uma liminar (decisão pro-
visória) pedida pela defesa 

para que Lula fosse libertado.
Lula está preso na Superin-

tendência da PF em Curitiba 
desde 7 de abril, quando 
começou a cumprir a pena 
de 12 anos e um mês imposta 
pelo TRF4 no caso do tríplex. 
Neste mês, Lula foi alvo de uma 
segunda condenação na Lava 
Jato, desta vez a 12 anos e 11 
meses, no caso do sítio em Ati-
baia. A responsável foi a juíza 
Gabriela Hardt, que substituía 
interinamente o juiz Sergio 
Moro na 13ª Vara Federal de 
Curitiba (ABr).

Insistência na criação 
da CPI dos

Tribunais Superiores

brasileira”, argumentou.
Alessandro reforçou que a 

criação da CPI não representa 
qualquer pauta de ameaça 
contra os tribunais. “Quem tem 
tentado deturpar isso levando 
como pauta de ameaça, pauta 
de revanche está desatualizado, 
está dessintonizado absoluta-
mente daquilo que o povo quer. 
O povo quer ter transparência 
aqui no Senado, ele quer ter 
transparência na Câmara dos 
Deputados, nos governos, nas 
prefeituras, nas câmeras le-
gislativas dos municípios, mas 
também quer no Judiciário”, 
justifi cou (Ag.Senado).



Uma das 

características do 

mundo online é a 

constante renovação, 

e com a área de 

e-commerce não é 

diferente

A previsão indica que 
2019 será lucrativo 
para o setor, e qual-

quer varejista que queira 
sobreviver neste mercado 
precisará manter-se em dia 
com as tendências – mesmo 
que (ainda) não possua uma 
loja virtual.

Afinal, se existem duas 
palavras com potencial para 
defi nir o ano que se inicia, elas 
são “integração” e “inteligên-
cia”. O e-commerce é o canal 
com maior crescimento no 
mundo e, diante disso, as lo-
jas físicas assumem um novo 
papel e precisam se adaptar 
a essa nova realidade.

Cada vez mais, as lojas físi-
cas se unem às lojas virtuais 
e se confi guram como espaço 
de experimentação e de en-
cantamento. É comum que 
o cliente queira conhecer o 
produto “ao vivo” para depois 
optar pela aquisição online. 
Nesse sentido, a Amazon 
tem oferecido a chance de 
experimentar os cosméticos 
que despertam o interesse 
do consumidor, aumentando 
as chances de fi delização. O 
serviço está em teste, mas 
logo deve estar disponível 
no mercado.

Outra tendência é o Pickup 
and Drop off Points (PUDOs) 
ou pontos de retirada. Após a 
compra online, o cliente opta 
pela modalidade de entrega 
“click & collect”, elegendo 
um dos pontos de retirada 
que sejam mais convenientes, 
ou a própria empresa tem 
pontos estratégicos, além das 
próprias lojas físicas.

O modelo, já maduro nos 
países nórdicos e nos EUA, 
oferece como vantagem a 
maior agilidade de entrega 
e valor do frete mais baixo. 
Claro que há entraves pen-
sando no contexto brasileiro, 
mas ainda que cause estra-
nhamento, o sistema otimiza 
a movimentação logística, 
podendo diminuir os custos, 
e ainda compartilha de uma 
visão sustentável ao reduzir 
o fluxo de entregadores 
no trânsito, cujos veículos 
emitem mais CO2 do que as 
entregas em caixas postais.

A jornada dos consumido-
res permanecerá multicanal 
com o mobile alterando 

significativamente o com-
portamento do cliente. A 
integração dos diferentes 
canais e a existência de times 
multidisciplinares para traba-
lhar com eles é primordial; 
não pode haver pontos de 
fricção no caminho percorri-
do pelo consumidor, e devem 
ser usadas novas tecnologias 
para tornar a vida dele ainda 
muito mais fácil. 

O comércio eletrônico ain-
da tem muito a evoluir nesse 
sentido. De acordo com os da-
dos que foram apresentados 
durante a edição desse ano 
da NFR, nos Estados Unidos, 
78% dos varejistas ainda não 
oferecem uma experiência 
única em seus canais, e per-
dem cerca de US$ 24 bilhões 
por ano devido a más experi-
ências dos seus clientes com 
o uso de dispositivos móveis.

Neste ano, a integração das 
redes sociais ao e-commerce 
se intensifi cará. O Instagram 
e Facebook apresentaram, 
em meados de 2018, essa 
funcionalidade criando um 
novo canal de venda. Com 
bons resultados, a propos-
ta foi adotada por grandes 
marcas, mas principalmente 
por e-commerces menores e 
startups, já que permite criar 
estratégias de divulgação de 
acordo com o tamanho do 
negócio.

Além disso, a personali-
zação seguirá em alta. Os 
dados apontaram que 91% 
dos consumidores são mais 
propensos a comprar com 
marcas que os reconhecem e 
lembram, e, com isso, ofere-
cem ofertas mais relevantes. 
No entanto, ao mesmo tempo 
em que o interesse em per-
sonalização avança, cresce 
também a preocupação dos 
consumidores com o uso de 
seus dados.

Assim, a política de segu-
rança de informações será 
ainda mais criteriosa. Com-
partilhar dados dos clientes 
sem a devida transparência 
gerou escândalos para as 
gigantes de tecnologia. Por 
outro lado, isso oferece uma 
janela para que os varejistas 
analisem as próprias condu-
tas adotadas, que permitam 
a colaboração entre varejo 
e marca, já que para elas é 
valioso receber insights dos 
clientes para as decisões de 
investimento em produtos.

(*) - É Diretor de Marketplace da 
ABComm e Head de E-Commerce 

na Riachuelo, sendo um dos 
precursores dos shoppings virtuais 

e o primeiro lojista a integrar em uma 
mesma plataforma todos grandes 

players nacionais.

Na contramão da crise, 
lojas online

continuam a prosperar!
Carlos Alves (*)
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EMPRESA PODE DESCONTAR EM FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESAS 
DOS FUNCIONÁRIOS COM MATERIAIS ESCOLARES, POR MEIO DE 
CONVÊNIO COM PAPELARIA, COM DESCONTO EM 3 PARCELAS?

Esclarecemos que não há impedimento desde que autorizado pelo 
empregado e de forma preventiva, que o desconto se limite a 30% da 
remuneração disponível do empregado, por analogia a lei nº10.820/03.

FUNCIONÁRIO QUE ESTÁ EM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 
TEM DIREITO A RECEBER OS 15 DIAS DE ATESTADO EM CASO DE 
AFASTAMENTO POR DOENÇA?  

Não existe nenhuma objeção legal quanto ao pagamento dos 15 
primeiros dias de afastamento quando o empregado está no curso do 
contrato de experiência, portanto, este pagamento é devido mesmo 
estando o empregado em contrato por prazo determinado, conforme 
interpretação do artigo 75 do Decreto nº 3.048/1999.

PORTADORA DE DOENÇAS GRAVES
Qual a documentação necessária para que uma funcionária portadora 
de doença grave, seja isenta de IR em seus vencimentos mensais? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRABALHO DO APRENDIZ
Aprendiz sofreu acidente de trabalho, terá direito ao benefício do INSS. 
Terá estabilidade. Como ficará o contrato? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTOS DE IRRF E INSS NO E-SOCIAL
Qual o procedimento para os recolhimentos de IRRF e INSS no e-Social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
É obrigado a entregar a DTTA mesmo que não haja movimentação de 
transferência de titularidade de ações? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

MAXCASA XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
- CNPJ nº 14.868.929/0001-41 - Convocação - Maxcasa XXX 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., vem convocar todos os 
sócios para a Reunião de Sócios ser realizada em 04/03/2019, 
às 11h, na Rua Olimpíadas, 66, 13º anda, São Paulo, SP, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. deliberar sobre o pedi-
do de renuncia da administradora Simone Aparecida Ventura, e 
2. eleger nova administração. Luiz Henrique de Vasconcellos e 
Simone Aparecida Ventura, diretores.

Cedro Brasil Comércio de Produtos
Industrializados Ltda.

CNPJ nº 13.074.436/0001-77
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Sócios

Nos termos do artigo 1072 do código civil, ficam os sócios da Cedro Brasil Comércio
de Produtos Industrializados Ltda, convocados a comparecer na assembleia a ser
realizada no dia 15/03/2019, às 9 hs, em 1ª convocação, quando a assembleia insta-
lar-se-á com sócios que representem o mínimo de ¾ do capital social e, no mesmo
dia, às 9:30 hs, em 2ª convocação, quando a assembléia instalar-se-á com a presença
de representantes de qualquer parte do capital social, no estabelecimento da sociedade
situado na Avenida Guilherme Cotching, 1788, Sala 1, Vila Maria, São Paulo-SP, CEP:
02113-014, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 1) Mudança do
endereço da sede e estabelecimentos da sociedade, 2) Encerramento de estabeleci-
mento da sociedade. São Paulo, 20/02/2019. Lúcia Helena Tavares - Administrador;
Valdemar Batiston - Administrador.                                                  (20, 21 e 22)

17ª VC – Capital. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1114311-90.2014.8.26.0100. O Dr. 
Andre Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz 
Saber a Didier Antonio Velasquez Hernandez (CPF 060.984.647- 74), que Galeria Miller Emp. 
Imob. LTDA lhe ajuizou uma ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança, para o 
recebimento de R$ 147.631,59 (Nov/2014), oriundos da locação e demais encargos do imóvel 
localizado na Rua Miller, 183, 191, loja 25, Brás, nesta Capital, conforme Contrato de Locação, 
firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital , 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias 
supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de dezembro de 2018. 

2ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0021344-
39.2011.8.26.0006. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Dra. Deborah Lopes, na forma da lei, etc., FAZ SABER a 
Antonio Marcos Costa Abreu (CPF. nº 019.590.365-05), que AMC - Serviços Educacionais LTDA 
lhe ajuizou ação Monitória, objetivando o recebimento de R$.12.113,09 (nov./2011), oriundo das 
mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que, em 
15 (quinze) dias, a fluir após os 30 supra, pague o valor acima, devidamente corrigido, que o tornará 
isento de custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se, de pleno direito, o 
título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado(a) curador(a) especial, em caso de revelia 
(art. 257, IV, do CPC.). Será este afixado e publicado. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016613-
68.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAPHAEL FERREIRA DA 
SILVA, RG 33.697.461-9, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por C. Módulo - Cooperativa de Trabalho de Professores e Aux. De Administração Escolar. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 18.960,50 (maio/2018), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2018. 

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001254-30.2013.8.26.0009 A MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LETÍCIA 
COLUCCI DE AGUIAR, CPF 347.571.908-83, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese a cobrança de R$10.368,23 (em 
janeiro/2013), referente as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital, para que em quinze dias, a fluir após os vinte dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido e honorários advocatícios de 10% do valor do débito, que os tornarão isentos das custas e 
honorários ou apresente embargos monitórios, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, presumindose verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0016123-66.2011.8.26.0009 A MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCELO 
ORTENZI DE OLIVEIRA, CPF 359.839.798-41, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese a cobrança de R$13.339,55, referente 
as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 
quinze dias, a fluir após os vinte dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido e honorários 
advocatícios de 10% do valor do débito, que os tornarão isentos das custas e honorários ou apresente 
embargos monitórios, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-
se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026410-
84.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIELA ARAUJO DA 
SILVA, CPF 343.254.838-96, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 4.823,88, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Intime-se ainda a executada da penhora efetuada sobre o sistema BACENJUD, para, querendo, 
apresentar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 do Novo 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de janeiro de 2019. 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA MEGATOWN
CNPJ / MF nº 61.365.979/0001-96

Assembleia Geral Ordinária
São convocados os senhores associados para a Assembléia Geral Ordinária que se
realizará no dia 07 (sete) de Março de 2.019, na Avenida Casa Verde, nº 1.946,
4º andar, nesta Capital, às treze horas em primeira convocação, às quatorze horas
em segunda e às quinze horas em terceira convocação para discutir a seguinte ordem
do dia: Matéria Ordinária:- 1) Leitura do Relatório Anual do Parecer do Conselho
Fiscal; exame, discussão e votação do Balanço Geral e das Contas dos Exercícios de
2007 até 2.018, período que esteve sem movimento financeiro (inativa). 2) Eleição da
Diretoria. 3) Eleição do Conselho Fiscal. São Paulo, 22 de Fevereiro de 2.019.

Sr. Jonas Akila Morioka - Diretor Presidente.

A Geórgia, que já foi Estado Soviéti-
co e, nesse período sofreu com as 
limitações impostas pela estrutura 

governamental daquele país, é considerada 
o berço da produção vinícola mundial, onde 
acredita-se que essa tradição começou 
entre 8000 a.C. e 5000 a.C. 

“Diz a história que, em algum lugar nas 
montanhas da Geórgia, há mais de 7 mil 
anos, um fazendeiro esqueceu um punhado 
de uvas amassadas dentro de um recipiente 
e, com o tempo, as frutas fermentaram, 
exalando um aroma típico que chamava a 
atenção de quem passava por perto. Alguém 

não resistiu e resolveu experimentar aquela 
iguaria e assim surgiu o primeiro vinho do 
mundo”, conta o sócio diretor da Wine7 
e um dos apreciadores da tradição e dos 
vinhos georgianos, Adriano Mercucci.

O recipiente foi batizado de kvevri – ou 

Georgiano com kvevri antigo. 

História e pioneirismo 
colocam os vinhos georgianos 

entre os tradicionais
O vinho é, sem dúvida, uma parte muito relevante da história e da 
cultura georgiana

qvevri – ânforas quem têm uma camada 
de cera de abelha na parte interna e são 
fruto do trabalho artesanal dos próprios 
produtores georgianos. Usado para fer-
mentar a uva e considerado fundamental 
para a produção dos vinhos da região, 
em 2013, teve sua tradição reconhecida 
pela UNESCO como Patrimônio Cultural 
Intangível da Humanidade. 

“Esta metodologia antiga continua sendo 
usada na Geórgia até os dias de hoje, onde 
as  uvas, maceradas com pele, sementes e 
hastes, transformam-se em vinho na ânfora 
subterrânea que aí fi ca, selada, por vários 

meses, com um sa-
bor que remonta ao 
tempo em que o vi-
nho nasceu”, acres-
centa Mercucci. 

Durante os anos 
80, a Geórgia che-
gou a produzir mais 
de 440 mil toneladas 
de vinho comercial 
por ano. Quando a 
Geórgia se tornou 
um Estado indepen-
dente, nos anos 90, 
a produção vinícola 
do país diminuiu dez 
vezes. Porém, esse 
cenário começou 
a mudar em 2006,  
quando o presiden-
te russo Vladimir 
Putin baniu as im-

portações de vinho da Geórgia. 
“Diante desse cenário, produtores do país 

precisaram se voltar para os consumidores 
ocidentais, onde seu vinho industrial não 
teria sucesso. A partir disso, a produção no 
qvevri, natural, praticamente sem adição de 

aditivos químicos, em pequenos volumes e 
carregada de valor histórico ganhou uma 
nova oportunidade de fl orescer”, observa. 
O vinho produzido em qvevri perfaz hoje 
cerca de apenas 1% do total de exporta-
ções do mercado vinícola da Geórgia, mas 
o interesse do Ocidente pelo vinho natural 
tem crescido.

Com mais de 500 diferentes variedades 
de uvas nativas cultivadas e cerca de 40 
delas usadas na vinicultura, as principais e 
mais difundidas para a produção de vinhos 
da Geórgia são a  Rkatsiteli, uva branca que 
produz vinhos muito encorpados, a Mtsvane, 
também branca que produz vinhos minerais 
de guarda, e a  Saperavi, uva tinta que produz 
vinhos profundos e persistentes.

A maior parte do vinho de qvevri da 
Geórgia hoje é branco. Por ser envelheci-
do junto com as cascas de uva, o líquido 
ganha um tom mais alaranjado e possui 
mais corpo do que um vinho branco típico, 
com acidez elevada e sabor adstringente. 
“Apesar disso, também há uma variedade 
bastante interessante de vinhos tintos e 
rosé para todos os gostos e harmonizações”, 
observa Mercucci.

Fonte e mais informações: (www.wine7.
com.br).

Reprodução

Divulgação

Realizar todas as refeições ao 
longo do dia é importante, mas 
já parou para pensar o quanto 
o café da manhã é fundamental 
para iniciar suas atividades e 
indispensável para a boa saúde? 

Marcela Tardioli, consultora 
em nutrição da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & Bo-
los Industrializados (Abimapi) 
explica que entre o intervalo da 
última refeição e a primeira do 
dia seguinte, há um longo período 
em jejum (possivelmente de 8 a 
12 horas). 

“Durante o sono, nosso or-
ganismo continua gastando 
energia para manter suas fun-
ções básicas como respiração, 
funcionamento do coração e 
circulação. Sendo assim, é es-
sencial reabastecer o corpo ao 
acordar e repor energia para 
iniciar um dia ativo e produtivo”, 
diz a especialista. De acordo 
a Sociedade Brasileira de Ali-
mentação e Nutrição (Sban), 
pessoas que não possuem o 
hábito de realizar essa refeição 
tendem a ingerir quantidades 

Nutricionista alerta sobre a 
importância do café da manhã

insufi cientes de vitaminas, ácido 
fólico, cálcio, ferro e outros nu-
trientes essenciais para o corpo. 

Por isso, na hora de escolher o 
que comer no café da manhã, o 
ideal é ingerir um pouco de cada 
grupo alimentar, que são car-
boidratos, proteínas e gorduras 
com o objetivo de uma refeição 
equilibrada. “Uma fatia de pão 
de forma integral e uma fruta ou 
iogurte com algum cereal contêm 
fi bras que ajudam a regular o 
intestino”, explica. Para quem 
optar por pular o café da manhã, 
a nutricionista alerta que essa 

ação obriga o organismo a uti-
lizar fontes internas de energia 
e pode prejudicar a função 
cerebral cognitiva (interfere 
nas habilidades e na memória). 

“A pessoa poderá ter alguns 
sintomas como tonturas, dor 
de cabeça, além de ter mais 
fome e querer comer em outros 
horários, deixando o indivíduo 
mais propenso a ganhar peso. 
Lembrando que esses sintomas 
variam de acordo com a capaci-
dade de cada indivíduo durante 
o período de jejum prolongado”, 
aponta Marcela (AI/Abimapi).
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Kajuru e o 
orçamento 
do Poder 

Legislativo
O senador Jorge Kajuru 

(PSB-GO) afi rmou ontem 
(21), em pronunciamento 
em Plenário, que o Con-
gresso Nacional brasileiro 
é o segundo mais caro do 
mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos. Para o 
parlamentar, esse gasto com 
o Poder Legislativo é um 
desrespeito com o dinheiro 
público.

De acordo com Kajuru, 
os 81 senadores custam 
R$ 2,430 bilhões por ano, e 
os 513 deputados federais, 
R$ 4,3 bilhões. O senador 
observou ainda que esse or-
çamento não contabiliza os 
gastos com aposentadorias 
das duas Casas.

“Se houvesse respeito 
com o dinheiro público nes-
te país, não seria necessária 
a reforma da Previdência. 
Está na hora de abrirmos 
mão de privilégios, de cor-
tarmos na nossa própria 
carne, sob pena de contri-
buirmos ainda mais para a 
desmoralização do Poder”, 
afi rmou (Ag.Senado).
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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
SEXTA 22 de Fevereiro de 2019. Dia de São Abílio, São Maximiano, 
São Lineu, Santa Margarida de Cortona, e Dia do Anjo Mihael, cuja 
virtude é a harmonia. Hoje aniversaria a atriz Araci Balabanian que 
completa 77 anos, o tricampeão mundial de F-1, Niki Lauda que faz 
70 anos, o ator, autor e diretor teatral Marcos Caruso que nasceu em 
1952 e a atriz Débora Falabella que completa 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é observador, habilidoso e com 
senso para os negócios e tem também capacidade de liderança. Sempre 
encontra a felicidade fazendo os outros felizes. Terá destaque nas ati-
vidades comunitárias e têm um apreço particular pelas crianças e pela 
vida familiar, constituindo famílias relativamente grandes. Interessa-se 
muito especialmente pela relação a dois. É normalmente a partir daí que 
amadurece as suas relações sociais, profi ssionais e amigáveis. Precisa 
ter metas realistas devido a natureza idealista. Não seja muito crítico 
em seus relacionamentos íntimos.

Dicionário dos sonhos
VIOLÊNCIA - Violência cometida com outra pessoa, 
participará de festa com amigos. Você própria (o) 
cometer violência, melhores dias à frente. Ser atacado 
(a) com violência, alegria. Cônjuge demonstrando 
violência, infi delidade. Números da sorte: 03, 13, 22, 
36, 41 e 50.

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

Esta sexta é o décimo oitavo dia da lunação. Lua em Libra abre caminho para a conciliação, a harmonia e a 
diplomacia. Mas o fi nal da tarde e o início da noite podem ser de tensão. A Lua faz um mau aspecto com Saturno 
que pode nos deixar desanimados. Mercúrio em desarmonia com Júpiter que difi culta a comunicação. Imposição 
de ideias, mentiras, falta de clareza. Não prometa o que não pode cumprir, pois haverá cobranças. A Lua em bom 
aspecto com Júpiter traz um pouco mais de conforto emocional e nos lembra que precisamos manter a fé e confi ar 
em algo maior.  A Lua em mau aspecto  com Vênus e Plutão pode trazer difi culdades nos relacionamentos. 
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Encontre respostas para seus 
problemas comunicando-se com os 
outros para manter o bom entendi-
mento e a colaboração. Deve manter 
um contato maior com a pessoa 
amada e o ambiente e apenas fazer 
planos antes do aniversário, porém 
sem executá-los por enquanto, saiba 
esperar. 67/367 – Vermelho.

Quebre a rotina neste começo de 
semana e tente surpreender seu 
parceiro. Sendo mais atencioso e 
ouvindo opiniões será mais fácil 
enfrentar os desafios. Possíveis 
alegrias com os amigos e familiares, 
mas cuidado com a indecisão, não 
convém abafá-las nem deixar que se 
expandam demais 50/150 – branco.

A Lua em Libra ajuda a equilibrar 
relações com a pessoa amada, 
com os filhos ou os familiares. 
Pode melhorar seu prestígio e 
seus ganhos materiais. Mercúrio 
em desarmonia com Júpiter que 
difi culta a comunicação. Imposição 
de ideias, mentiras, falta de clareza. 
92/292 – Amarelo.

A velocidade dos acontecimentos 
pode não ser a esperada, mas boas 
chances surgem para o futuro. Siga 
com muita cautela e mantenha o bom 
humor mesmo diante de trabalhos 
árduos. A imprudência e a discrimi-
nação podem causar problemas até 
o fi nal deste curto mês de fevereiro. 
34/434 – Azul.

Deve mudar o modo de se comunicar 
com o mundo a sua volta e será mais 
fácil obter conquistas. Reconsidere 
alguns pontos de vista no seu am-
biente, sem querer mandar em tudo. 
O dia é bom para grandes negócios 
que logo irão trazer transformação a 
sua vida. 29/429 – Amarelo.

Pode ser mais fácil manter bons 
relacionamentos e se comunicar 
agora que o Sol está em Peixes, o 
seu signo oposto. Assim como pode 
encerrar, pode também conquistar 
parcerias ou sociedades. A vida se 
encarregará de renovar seu espírito 
através de novas uniões sociais. 
82/282 – Cinza.

Há mudanças mais profundas do que 
as esperadas pela frente, precisa 
preparar-se para novidades. As pre-
cipitações a as mudanças de humor 
tendem a provocar perdas rápidas e 
inesperadas. A Lua em mau aspecto  
com Vênus e Plutão pode trazer 
difi culdades nos relacionamentos. 
67/467 – Amarelo.

Bom dia para fazer as pazes com seu 
amor e superar injustiças que ainda 
provoquem magoa. Pode perceber o 
que vem impedindo sua felicidade 
e superará difi culdades. Dedique-se 
um pouco mais ao ambiente familiar 
que lhe dará uma base emocional 
mais sólida. 62/262 – Branco.

Novos ambientes e conversas abertas 
e sinceras melhoram as relações so-
ciais e sentimentais. Faça amigos e di-
virta-se, mas evite cometer excessos 
e exageros que serão prejudiciais à 
saúde e ao bolso. Bom para atividades 
de prestação de serviços e negócios 
comerciais. 11/311 – Amarelo.

Procure manter a paz junto das 
pessoas conservando o respeito e 
amizade delas. Preserve aquilo que 
possui, embora possa achar que 
precisa de muito mais. A imprudên-
cia e a ganância atrapalham o seu 
sucesso e diminuem os seus lucros. 
56/456 – Azul.

O Sol em seu signo lhe dá força total, 
mas só deve entrar em ação após o 
aniversário. Pode dedicar-se a novas 
atividades e aperfeiçoar seu traba-
lho. As difi culdades acontecem no 
ambiente social e só com diplomacia 
serão superadas. 66/466 – Verde .

Com a Lua em seu signo dá um clima 
de gentileza e elegância, ótimo para 
resolver impasses em seu ambiente. 
Aplique sua poderosa imaginação ao 
trabalho e mantenha a determinação. 
É tempo de encontrar o perfeito 
equilíbrio entre o repouso e traba-
lho e não deixar nada para depois. 
12/612 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para ter amigos verdadeiros: 1 papel em branco; 1 
caneta; Seu perfume favorito; Muita fé. No papel em 
branco, você deve escrever o nome dos seus amigos 
verdadeiros (mesmo que for só um!). Escreva de forma 
clara o nome das pessoas que você considera como 
amigo-irmão. Agora, pingue 3 gotas do seu perfume 
favorito (se ele for em spray, basta espirrar apenas 
uma vez). Dobre o papel muitas vezes até que ele 
fi que bem pequenininho. Guarde em sua gaveta de 
roupas íntimas por 3 dias. No 4º dia, tire da gaveta e 
coloque dentro da sua carteira, e carregue para todo 
lugar. Amizades verdadeiras surgirão!
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Laerte,
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Miguel
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Caber, 
em inglês

O dente
associado
ao juízo

Conquista
de Niki
Lauda, 
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ção cate-
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Pedaço de pano trian-
gular que se costura
entre dois outros, pa-
ra formar peça maior
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em LGBT

"Vida", em
"bioética"

Divisão 
do ano

Extensão
de sites 

Cantora de 
"Catedral" e "Alma"
(?) Riddle: o Lorde

Voldemort (Lit.)

Doença

Ama de
leite

Atributo do ganhador
da loteria

Imposto recolhido
pelos municípios 

Alteração perigosa da
temperatura corporal

Normas

Estrela, em inglês
Efeito causado pela
procura do bitcoin
em 2018 (Inform.)

Conjunção
aditiva

Comporta-
mentos

Rua
(abrev.)

(?) Sader,
sociólogo
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3/fit — goa. 4/emir — star. 6/nutriz.

O tempo é a moeda 

mais valiosa que temos

Sabemos que atual-
mente as empresas de 
diferentes segmentos 

estão utilizando o e-mail 
marketing em suas cam-
panhas no intuito de, não 
apenas melhorar seus resul-
tados de venda e retenção, 
mas também como mais um 
canal de relacionamento 
com o cliente. Parece óbvio 
para você? 

E se eu te falar que é 
possível monitorar o e-mail 
marketing do seu concor-
rente e, com isso, conseguir 
vender mais? Não falo de mo-
nitorar sendo mais um “clien-
te” que receberá o e-mail 
marketing do concorrente na 
sua caixa de entrada. Mas, de 
acompanhar a performance 
das ações dele diariamente. 
Em 2018, notei a ausência 
de uma plataforma voltada 
para o monitoramento de 
e-mail marketing e percebi 
que o mercado estava ca-
rente de uma forma simples 
e objetiva de analisar a con-
corrência através do disparo 
de e-mails. 

Sabendo que o e-mail é 
uma ferramenta com a maior 
taxa de conversão para o e-
commerce, consegui chegar 
numa plataforma que mede 
em tempo real o que as 
maiores e mais diversifi cadas 
lojas virtuais fazem quando o 
assunto é e-mail marketing. 

O E-mail Metrics nasceu 
para ajudar o varejo online 
a monitorar a concorrência 
e saber métricas de e-mails 
marketing, como: preços 
praticados pela concorrên-
cia, oscilações de valores 
e comparações de preços 
com o que está no website, 
produtos ofertados nos inú-
meros disparos, identifi ca-

ção de cores predominantes 
nas datas sazonais, acesso 
a datas, horários, dias da 
semana e quantidades de 
disparos que o concorrente 
faz, etc. Ao analisar os itens 
acima, o usuário terá tudo 
o que precisa saber para 
elaborar suas estratégias de 
forma que consiga aumentar 
consideravelmente a sua 
conversão de vendas. 

Também é possível avaliar 
marcas e produtos mais 
vendidos, com gráfi cos que 
informam a quantidade de 
produtos ofertados por dia, 
de acordo com o período de-
sejado; marcas que mais re-
alizam promoções, produtos 
adicionados recentemente 
e o total ofertado em cada 
departamento de interesse 
escolhido pelo usuário no 
início do cadastro, palavras-
chaves mais utilizadas, CTA 
(Call to Action), teste A/B 
nos layouts, além de organi-
zar todas estas informações  
por meio de diversos fi ltros 
que otimizam a pesquisa. 

Estas e outras informações 
disponíveis na plataforma 
permitirão que as empre-
sas que aderirem passem 
a disparar campanhas de 
e-mail marketing de forma 
mais correta e no momento 
certo para os seus clientes, 
aumentando o número de 
vendas. 

O tempo é a moeda mais 
valiosa que temos e foi 
pensando nisso que chego 
a conclusão de que monito-
rar a concorrência também 
signifi ca acompanhar a per-
formance do seu negócio, 
dentro do mercado em que 
se atua. 

(*) - Bacharel em Ciência da 
Computação pela PUC-SP, é sócio da 

GTC, agência de marketing digital, 
membro do comitê de Search da 

ABRADi e professor na Faculdades 
Belas Artes, ESPM e Faculdade 

Impacta Tecnologia.

Monitorar a concorrência 
pode fazer sua

empresa vender mais
Fernando Mello (*)

O Conselho Regional de Administração 
de São Paulo (CRA-SP) acaba de 
lançar o projeto “Gestão das Águas 

Paulistas”, uma ferramenta administrativa 
para gestão do uso da água e tratamento 
de esgoto, nos municípios do estado de São 
Paulo, que objetiva contribuir para o desen-
volvimento de políticas públicas efi cientes 
relacionadas à água e saneamento.

Criada pelo CRA-SP, em parceria com 
a Associação Paulista de Municípios 
(APM), a ferramenta utiliza informações 
da Gestão Estratégica de Serviços de Água 
e Esgoto (GESAE), desenvolvida com 
dados disponibilizados pelo Ministério das 
Cidades, possibilitando aos municípios o 
acompanhamento comparativo da evolu-
ção histórica registrada entre os anos de 
2012 e 2016, por meio de seis indicadores 
ligados à captação, tratamento, utilização 
e descarte de águas.

O projeto “Gestão de Águas Paulistas” 
é apoiado pelo Grupo Temático de Águas 
e Saneamento da Rede Brasil do Pacto 

O projeto visa assegurar a disponibilidade

e a gestão sustentável da água e saneamento.

Ferramenta de gestão visa 
combater o desperdício de água

Além de auxiliar na melhora do 
fornecimento e tratamento do 
recurso da água, a ferramenta 

também pode ser utilizada 
pela população para fi scalizar a 
gestão dos recursos hídricos de 

seus municípios

greenme/Reprodução

Global, devido a sua conformidade com o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
6 – ODS 6, da Organização das Nações 
Unidas, que visa a assegurar a disponi-
bilidade e a gestão sustentável da água e 
saneamento até 2030.

De acordo com o presidente do CRA-SP, 
Roberto Carvalho Cardoso, além de auxiliar 
o trabalho de prefeitos e executivos locais, 
na melhora do fornecimento e tratamento 
do recurso da água, a ferramenta também 
pode ser utilizada pela população para 
fi scalizar a gestão dos recursos hídricos 
de seus municípios. 

“Prestamos um serviço de informação 
para a população que, a partir de agora, 
terá embasamento para cobrar por so-
luções, enquanto os gestores do estado 
e municípios terão subsídios para tomar 
decisões. Assim, se conseguirmos resolver 
parte do desperdício da água que é tratada, 
por meio da melhoria da efi ciência do abas-
tecimento, já nos damos por satisfeitos”, 
afi rma Roberto.

Para saber mais sobre a ferramenta “Ges-
tão de Águas Paulistas”, acesse: (http://
www.crasp.gov.br/crasp/site/autoatendi-
mento/gestao-das-aguas-paulistas).

A Fendi homenageou ontem (21), na Se-
mana de Moda de Milão, o estilista alemão 
Karl Lagerfeld, morto na última terça (19), 
aos 85 anos de idade, e que colaborou com 
a marca italiana por mais de cinco décadas. 
A grife exibiu nas passarelas milanesas sua 
última coleção desenhada por Lagerfeld, 
em parceria com a diretora criativa Silvia 
Venturini Fendi.

Ao fi m do desfi le, aplaudido de pé pelo 
público, a marca italiana exibiu um vídeo 
no qual o “Kaiser da moda” lembra como 
estava vestido no dia em que pisou pela 
primeira vez em Roma, em 1965, convidado 
pelas irmãs Fendi. “A ligação entre Karl 
Lagerfeld e a Fendi é a história de amor 
mais longeva da moda, que continuará 
tocando nossas vidas nos próximos anos. 
Sinto muita dor por sua morte e estou ex-
tremamente comovida por sua dedicação e 

Vídeo exibido pela Fendi

na Semana de Moda de Milão. 

Fendi exibe última coleção 
desenhada por Lagerfeld
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perseverança até o fi m”, disse Silvia.
Ela afi rmou ter conversado com o es-

tilista dias antes do desfi le. “Seus únicos 
pensamentos eram dedicados à riqueza 
e à beleza da coleção”, contou a diretora 
criativa. Lagerfeld também era diretor 
criativo da Chanel desde 1983 (ANSA).

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 

Sharon Taphorn. Liberação do Pensamento. 
Liberação do Pensamento Negativo. Assim que a 
negatividade e os pensamentos negativos se infi l-
trarem em seu pensamento, libere-os, cancele-os 
e os exclua antes que eles tenham a chance de 
se enraizarem em um aspecto de suas crenças. 
Os pensamentos vêm e vão, cabe a você escolher 
os que permanecem e os que você reconhece 
como seus. Se você esteve com difi culdades 
ultimamente, envolva-se em pensamentos e 
energia que o apoiem e veja-se avançando com 
facilidade. Às vezes, experiências desafi adoras 
são aquelas que o ajudam a crescer e a desco-
brir insights mais profundos sobre si mesmo e 
sua vida, permitindo que você descubra mais 
sobre sua jornada e seu propósito aqui na Terra. 
Pensamento para hoje: Concentre-se em criar 
pensamentos e sentimentos positivos. Escolha 
manter pensamentos de paz, gratidão e clareza e 
observe como sua vida começa a mudar de manei-
ra mais positiva. E assim é. Você é muito amado e 
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias - http://www. 
playingwiththeuniverse.com/ - Tradução: Regina 
Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Há três anos vivi 

uma experiência que 

eu demorei muito 

para executar e se 

eu tivesse entendido 

logo no começo da 

minha jornada como 

empreendedor, eu 

teria evitado muitos 

fracassos

No fi nal de 2015 estipulei 
como meta para 2016 
aprender a surfar. A 

primeira coisa que me vinha à 
cabeça era eu surfando com os 
melhores atletas, participando 
de grandes torneios e criei 
muita expectativa em cima 
disso. Tive uma primeira aula 
teórica e na segunda, já na 
piscina, pegando os comandos 
básicos, foi muito frustrante 
perceber que não conseguia 
sequer fi car em cima da pran-
cha, a experiência foi terrível 
e confesso que pensei em 
desistir.

Isso acontece muito com o 
mundo dos negócios. Quando 
você está começando a montar 
um projeto você cria muita 
expectativa. Por exemplo, 
quem quer ser um youtuber 
famoso, pensa logo em ter 
um milhão de visualizações no 
meu primeiro vídeo e ganhar 
muito dinheiro com isso. Só 
que, na prática, você posta o 
primeiro vídeo e leva um mês 
para ter apenas 40 visualiza-
ções. Aquilo te desmotiva e 
você desiste. 

Como eu sei disso? Eu de-
morei muito para aprender. 

Naturalmente sou impulsi-
vo, proativo, não era nada 
constante e por isso demorei 
muito para ter bons resulta-
dos na minha vida. Foi então 
que descobri uma chave, um 
segredo que faz qualquer ne-
gócio dar certo, seja produto, 
infoproduto, um serviço, onli-
ne ou offl ine. O segredo para 
qualquer sucesso é a palavra 
chamada “constância”. 

Você quer começar um 
negócio hoje? Saiba que as 
chances são de 95% de seu pri-
meiro negócio não dar certo. 
Mas ao invés de desistir, pegue 
tudo o que começou a fazer e 
dê continuidade. Quanto mais 
continuidade você der, mais 
aprimoramento seu negócio 
terá. A constância leva a um 
hábito e esse hábito te dá a per-
feição. Foi assim que comecei 
a ter muitos resultados tanto 
na minha vida pessoal, quanto 
profi ssional. E não deixe a 
frustração da expectativa te 
desanimar. 

Voltando à aula de surf, 
minha segunda aula também 
não foi muito diferente da 
primeira, mas eu sabia que 
era uma questão de meses eu 
conseguiria, pois a constância 
me levaria a desenvolver essa 
habilidade de pegar onda. 

Seja constante em tudo o 
que você fi zer, mesmo desani-
mado, não desista. O sucesso 
acaba chegando.

 
(*) - Executivo, empreendedor 

digital e palestrante, é especialista 
em Marketing Digital, Growth 

Hacking e Tecnologia e  fundador 
do Gerenciagram, com foco em 
automação para redes sociais.

Constância: a chave 
para o sucesso

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JOELITON ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de vendas, nascido em Tanque D' Arca - AL, no dia 05/11/1997, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josefa Alves de Oliveira. A pretendente: ANA 
CRISTINA TAVARES SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Palmeira dos Índios - AL, no dia 06/04/2000, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Araújo dos Santos e de Ana Maria Tavares 
Silva Santos.

O pretendente: LUCAS AUGUSTO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia 27/12/1995, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Gomes e de Maria Lusmar Guerra Gomes. A 
pretendente: MARIANA DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de atendimento, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 09/04/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elieudo da Silva Rodrigues e de 
Alessandra da Silva Rocha Rodrigues.

O pretendente: JAIR INOCENCIO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/02/1951, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Inocencio e de Maria Appolinario Inocencio. A pretendente: 
MARIA DIONI GARCIA CARDOSO, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida 
em Cachoeira do Sul - RS, no dia 07/09/1942, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aparicio Garcia e de Marcina Rodrigues.

O pretendente: CÉSAR PEDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente de caixa, nascido em Araçatuba - SP, no dia 25/10/1957, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Galdino de Oliveira e de Maria Corrêa 
de Oliveira. A pretendente: NIVIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
aposentada, nascida em California - PR, no dia 28/12/1960, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alipio Galdino da Silva e de Maria Inocencia da Silva.

O pretendente: VALTER SANTANA CUNHA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 23/08/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Santana Cunha e de Vera 
Lucia Santana. A pretendente: NANDRA IASMIN DE FREITAS PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, no dia 22/06/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Angela Aparecida de Freitas Pereira.

O pretendente: JOSÉ ADILSON JESUS SILVA, estado civil viúvo, profi ssão ajudan-
te geral, nascido em Delmiro Gouveia - AL (Registrado em Jeremoabo - BA), no dia 
21/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Lorenço da Silva e de Lenir de Jesus Silva. A pretendente: DEBORA MARCELINO 
ALEXANDRINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 17/10/2000, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Alexandrino da Silva e de Natalina 
Marcelino Alexandrino da Silva.

O pretendente: GUILHERME DE ALBUQUERQUE CARDOSO, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 15/03/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Cardoso e de Geni 
de Albuquerque Cardoso. A pretendente: DAYANE SILVA ANTONIAZZI, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/04/2000, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Aurelio de Souza 
Antoniazzi e de Rosana Aparecida Silva Antoniazzi.

O pretendente: THIAGO MILANI, estado civil solteiro, profi ssão técnico de aplicação 
robótica jr, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia 31/03/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Milani e de Claudia Gaerner 
Milani. A pretendente: MARCELA CARRARA GARCIA, estado civil solteira, profi ssão 
agente administrativo, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 26/03/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Uilson Garcia e de Mercia Apa-
recida Carrara Garcia.

O pretendente: JEFERSON SALAZAR, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 17/03/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Clovis Ribeiro Salazar e de Nadir 
Bernardete Salazar. A pretendente: TATIANA BARBOSA PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi scal senior, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no 
dia 10/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Bernardino Pereira e de Josefa Barbosa Pereira.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS BARELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 20/03/1978, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romeu Barelli Filho e de Suely dos 
Santos Barelli. A pretendente: DAIANA DOS SANTOS RANDI, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 26/04/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Messias Randi 
e de Silvana dos Santos Randi.

O pretendente: MATHEUS SOARES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia 07/07/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Gomes e de Alda Valeria Neves So-
ares Gomes. A pretendente: CAMILA VARRICHIO OLIVEIRA ANANIAS, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Ananias e de 
Lilian Varrichio de Oliveira Ananias.

O pretendente: LUIZ FERNANDO RODRIGUES LAMELAS, estado civil divorciado, 
profi ssão arquiteto, nascido nesta Capital, Vila Guilherme - SP, no dia 18/05/1972, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ribeiro Rodrigues 
Lamelas e de Beatriz de Fatima Lamelas. A pretendente: FLÁVIA CRISTINA RIBEIRO 
DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão comissária de voo, nascida em Coronel 
Fabriciano - MG, no dia 31/12/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Henrique Libório de Castro e de Angela Cristina Ribeiro de Castro.

O pretendente: VALDIR DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 14/04/1961, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvano da Silveira e de Iracema Aparecida da Silveira. 
A pretendente: MÁRCIA CLEONTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 14/10/1963, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson da Silva e de Maria José da Silva.

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: LUIZ HENRIQUE MONTEIRO ARCURI TREVISAN, solteiro, profi ssão 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Trevisan e de Maria do 
Carmo Arcuri Trevisan. A pretendente: FERNANDA DELGALLO HUSSNE, solteira, 
profi ssão gerente de eventos, nascida em Botucatu - SP, no dia 21/04/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Hussne e de Maria Thereza 
da Cunha Delgallo.

O pretendente: MARCIO CORAZZA MOURA DRUMOND DE ALMEIDA, divorciado, 
profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/04/1971, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clovis Drummond de Almeida 
e de Maria Lucia Corazza Moura de Almeida. A pretendente: MARIA MONTEIRO 
LEITE RIBEIRO, divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/03/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio 
Esmerino Leite Ribeiro e de Maria de Lourdes Monteiro Leite Ribeiro.

O pretendente: HENRIQUE DA SILVA POÇO MARTINES, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/03/1991, residente 
e domiciliado em Cerqueira César, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Poço Martines e de 
Geane Batista da Silva Martines. A pretendente: BIANCA DE MENEZES JULIANO, 
solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em Porto Alegre - SP, no dia 
10/06/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Cesar Juliano e de Joanilde de Menezes Juliano. Obs.: Tendo sido enviado cópia do 
Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: VITOR PAOLOZZI SÉRVULO DA CUNHA, divorciado, profi ssão 
tradutor, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/02/1963, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Sérvulo da Cunha e de Yara Paolozzi Sérvulo. 
A pretendente: CRISTINA RAMALHO, divorciada, profi ssão jornalista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 17/12/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Tarciso da Silva Ramalho e de Gladys Giovannetti Ramalho.

O pretendente: FELIPE MARTINS BACELAR DE REZENDE, solteiro, profi ssão 
economista, nascido em Salvador - BA, no dia 18/01/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Bacelar de Rezende Filho e de 
Vera Martins Bacelar de Rezende. A pretendente: HELENA ARANTES LAGINHA, 
solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/10/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio Martins Laginha e de 
Angela Nice Paiva Arantes.

O pretendente: SERGIO HENRIQUE TOCCI FALBO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/03/1985, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Falbo e de Maria Nazareth Marini Tocci Falbo. 
A pretendente: ANA BEATRIZ REZENDE PERES OSORIO, solteira, profi ssão 
administradora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 21/12/1989, residente e 
domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José Ouvinha Peres 
Osorio e de Marta Rezende Osorio.

O pretendente: ROBERTO LOUZÃ MUSETTI NACCACHE, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/10/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reynaldo Musetti Naccache e de Silvia Maria 
Louzã Naccache. A pretendente: MARILIA SANTOS MARCON, solteira, profi ssão 
arquiteta, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 29/03/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Ribeiro Marcon e de 
Maria Sueli dos Santos Marcon.

O pretendente: LUCIANO RICARDO LOPES DE MACHADO, solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em Mirandópolis - SP, no dia 11/11/1967, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Ricardo de Machado 
e de Darcy Lopes Teixeira Machado. A pretendente: MASSAMI SAKURAI, solteira, 
profi ssão analista de TI, nascida em Julio Mesquita - SP, no dia 12/06/1965, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sho Sakurai e de Kuniko Sakurai.

O pretendente: JOÃO LUIZ DE MELLO TAVARES FEOLA, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/08/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Aparecido Feola e de Suzana Maria 
de Mello Tavares. A pretendente: PAULA RENATA BOZON CORREIA PETTY 
MOUTINHO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/10/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar 
Petty Moutinho e de Claudia Renata Bozon Correia Petty Moutinho.

O pretendente: JORGE LUIZ VIANNA STEGMANN, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jurg Stegmann e de Maria Teresa Meyer Vianna Stegmann. A 
pretendente: LIGIA COSTA MARETTI, solteira, profi ssão bancária, nascida em Mogi 
Mirim - SP, no dia 27/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Mauro Maretti Junior e de Ana Maria Costa Maretti.

O pretendente: IVAN KLEIMANN, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17/10/1993, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Michel Jaime Kleimann e de Golda Cencipers Kleimann. 
A pretendente: TAMMARA BEREZOVSKY, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em Porto Alegre - RS, no dia 26/09/1994, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Breno Berezovsky e de Rejane Saute 
Berezovsky.

O pretendente: LUCAS TADEU MELO DA CÂMARA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Manaus - AM, no dia 09/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Heraldo Beleza da Câmara e de Carla Angela Melo da Câmara. 
A pretendente: CYNTHIA BROMBERG MARIN, solteira, profi ssão internacionalista, 
nascida em Ribeirão Preto - SP, no dia 07/07/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Marin Neto e de Johana Lilian 
Bromberg Marin.

O pretendente: HENRIQUE ÁRBOCZ FLORIANO, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07/08/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sérgio Floriano da Silva e de Neuza de 
Faria Árbocz. A pretendente: NATHALIA DIAS DE ANDRADE DESTRI, solteira, 
profi ssão nutricionista, nascida em Florianópolis - SC, no dia 12/04/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz Destri e de Luciana 
Dias de Andrade Destri.

O pretendente: LEANDRO CAPOZZIELLI, divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 27/08/1976, residente e domiciliado na Cidade Jardim, São 
Paulo - SP, fi lho de Paolo Capozzielli e de Lenah Maria Grillo Capozzielli. A pretendente: 
BÁRBARA MENDES RODRIGUES, solteira, profi ssão empresária, nascida no Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 23/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Ricardo Mendes Rodrigues e de Catilene de Melo Costa.

O pretendente: MATHEUS GARCEZ RODRIGUES DE ABREU, divorciado, profi ssão 
consultor tributário, nascido em Petrópolis - RJ, no dia 24/08/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Garcia de Abreu e 
de Sonia Garcez Rodrigues de Abreu. A pretendente: LUIZA DORNFELD DE 
VASCONCELLOS, solteira, profi ssão analista de marketing, nascida em Porto Alegre 
- RS, no dia 31/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Alcione Vasconcellos e de Fatima Daniele Dornfeld.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: PEDRO LUIS NAPOLITANO SOUGUELLIS, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão arquiteto, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 
08/01/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Rogerio Souguellis 
e de Suzana Leme Napolitano Souguellis. A pretendente: VIVIAN HELLER WEISS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira ambiental, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 21/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Carlos Heinz Weiss e de Monika Heller Weiss.

O pretendente: ROBERTO SARMENTO PERRONE, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão empresário, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 15/08/1953, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roque Consani Perrone e de Maria 
José Sarmento Perrone. A pretendente: RENATA CURI BAUAB, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida em Jaú - SP, no dia 29/10/1961, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raul Bauab e de Mirna Curi Bauab.

O pretendente: RUI CSORGO COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão engenheiro, nascido em São José dos Campos - SP, no dia 16/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rui Ayrton da Costa e de Wanda de Cassia Csorgo 
Costa. A pretendente: ANA CAROLINA LEITE AZEVEDO CARDOSO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Caçapava - SP, no dia 
06/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Daniel Azevedo Cardoso 
e de Carmelina Leite de Souza.

O pretendente: MARCOS MANENTE, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão médico, nascido em Porto Velho - RO, no dia 16/09/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Homero Brasil Delmutti Manente e de Sara Lucia da Silva 
Gomes Manente. O pretendente: ARIANE PIZARRO GONÇALVES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascido em Umuarama - PR, no dia 
10/08/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cezar Gonçalves 
e de Elaine Duarte Pizarro Gonçalves.

A pretendente: ASHLEY LAURENTINO FRIEDRICH, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Maringá - SP, no dia 29/04/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato Friedrich e de Magda Alves 
Laurentino. A pretendente: FRANCISMARA DE SOUZA OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão engenheira de sistemas, nascida em Mandaguari 
- PR, no dia 04/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rosalvo 
Cardoso de Oliveira e de Maria Marta de Souza Oliveira.

O pretendente: JOSEPH SAMUEL CANDI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/07/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Moise Candi Ajami e de Talia Candi. 
A pretendente: DANIELA HAYA KHAFIF, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/05/1997, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Salim Khafi f e de Sofi a Khafi f.

O pretendente: EDWARD JAMES BATEMAN, nacionalidade britânica, estado civil sol-
teiro, profi ssão músico, nascido em Redhill - Reino Unido, no dia 12/02/1987, residente 
no Reino Unido e domiciliado em São Paulo - SP - Brasil, fi lho de Nigel Charles Bateman 
e de Sally Ann Bateman. A pretendente: SIRLEIDE DE OLIVEIRA LÔBO, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Iaçu - BA, no dia 
10/02/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lourival da Silva Lôbo 
e de Stelita Arruda de Oliveira.

O pretendente: JAN SELDERS, nacionalidade alemã, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Essen - Alemanha, no dia 22/09/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Karl Werner Selders e de Christel Selders. A 
pretendente: RENATA PIMENTA PEDROSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão consultora, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 14/07/1980, residente e 
domiciliada em Belo Horizonte - MG, fi lha de Sebastião de Aguiar Pedrosa e de Márcia 
de Fátima Pimenta Pedrosa. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de 
residência da pretendente.

O pretendente: ROGER ZUASNABAR LAZO, nascido em Huancavelica, Perú, no dia 
07/08/1985, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maximo Zuasnabar Ruiz e de Guadalupe Lazo de 
Zuasnabar. A pretendente: GIOVANNA DOMINGA ALATA HUAMAN, nascida em 
Arequipa, Perú, no dia 21/01/1983, estado civil solteira, profi ssão costureira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rufi no Alata Condori e de Serafi na 
Huaman Puma.
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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

As construções de séculos 
de existência abrigavam 
vários centros de com-

pras e estavam lotadas quando 
o fogo começou. Cerca de 50 
pessoas fi caram feridas, algumas 
delas com queimaduras graves. 
As chamas no bairro de Chawk-
bazar foram controladas após 10 
horas de trabalho dos bombeiros. 

O distrito, com cerca de 400 
anos, de existência é repleto 
de edifícios separados por ruas 
estreitas. As moradias, normal-
mente, fi cam nos andares acima 
das lojas, restaurantes ou arma-
zéns que ocupam o térreo. O fogo 
começou na noite de quarta-feira 
(20) em um dos edifícios e logo se 
espalhou para outros nas proximi-
dades. Muitas das vítimas fi caram 
presas dentro dos prédios. 

Os edifícios de Chawkbazar 
são utilizados para fi ns comer-

O bairro de Chawkbazar, com cerca de 400 anos de existência,

é repleto de edifícios separados por ruas estreitas.

Incêndio devasta bairro 
histórico em Bangladesh
Um incêndio devastador em um bairro de edifícios antigos em Daca, capital de Bangladesh, matou pelo 
menos 70 pessoas, informaram as autoridades locais ontem (21)

Testemunhas relataram que 
vários cilindros de gás estocados 
nos edifícios explodiram, assim 
como os tanques de combustí-
vel de alguns dos veículos que 
estavam nas ruas em frente aos 
locais incendiados. 

Relatos na imprensa dizem 
que muitas das vítimas eram 
pedestres, comerciantes ou 
funcionários de restaurantes, 
que morreram com as explosões. 
Tragédias como essa ocorrem 
com certa regularidade em 
Bangladesh, que convive com 
incêndios, enchentes, acidentes 
com balsas e outros desastres. 
Em 2012, chamas se espalharam 
por uma fábrica de roupas nos 
arredores de Daca, matando ao 
menos 112 pessoas. Seis meses 
mais tarde, o edifício que abri-
gava outra confecção entrou em 
colapso, matando mais de mil.
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ciais e de moradia, apesar dos 
alertas das autoridades sobre 
os potenciais riscos no caso de 
incêndios como o ocorrido em 
2010, quando morreram 123 

pessoas. As autoridades haviam 
prometido regulamentar os 
edifícios e retirar dos prédios 
residenciais alguns armazéns de 
produtos químicos.
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ABC BRASIL Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ nº 33.817.677/0001-76

Relatório da

Administração
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Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, juntamente 
com o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. São Paulo, 21 de fevereiro de 2019

Notas 2018 2017
Ativo
Circulante 101.979 100.378
 Disponibilidades 3 136 48
 Títulos e valores mobiliários 101.502 99.750
  Carteira própria 4.a 101.502 99.750
 Outros créditos 341 580
  Diversos 5 341 580
Realizável a longo prazo – 5
 Outros créditos – 5
  Diversos 5 – 5
Total do ativo 101.979 100.383

Notas 2018 2017
Passivo
Circulante 2.590 4.125
 Outras obrigações 2.590 4.125
  Fiscais e previdenciárias 6.a 2.535 4.086
  Diversas 6.b 55 39
Patrimônio líquido 10 99.389 96.258
 Capital 88.516 88.516
  De domiciliados no País - Ordinárias 44.258 44.258
  De domiciliados no País - Preferenciais 44.258 44.258
  Reserva de lucros 10.873 7.742
Total do passivo 101.979 100.383

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reservas de capital Reserva de lucros
Capital social Incentivos fiscais Reserva legal Equalização de dividendos Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 50.002 368 2.650 38.146 – 91.166
Lucro líquido do exercício – – – – 5.092 5.092
Destinação - Reserva legal – – 255 – (255) –
Aumento de capital 38.514 (368) – (38.146) – –
Constituição de reserva – – – 4.837 (4.837) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 88.516 – 2.905 4.837 – 96.258
Lucro líquido do exercício – – – – 3.131 3.131
Destinação - Reserva legal – – 156 – (156) –
Constituição de reserva – – – 2.975 (2.975) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 88.516 – 3.061 7.812 – 99.389
Saldos em 30 de junho de 2018 88.516 – 2.983 4.837 1.484 97.820
Lucro líquido do semestre – – – – 1.569 1.569
Destinação - Reserva legal – – 78 – (78) –
Constituição de reserva – – – 2.975 (2.975) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 88.516 – 3.061 7.812 – 99.389

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Distribuidora) é uma instituição financeira 
que tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. 
Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições, as quais atuam integradamente 
no mercado financeiro, utilizando a estrutura operacional do Banco ABC Brasil S.A.
Suas operações atuais se restringem à administração dos recursos próprios.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 
e Lei nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN.
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas 
e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão 
aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos 
contábeis já aprovados pelo BACEN são:
Resolução nº 3.566/08 - Redução ao valor recuperável de ativos;
Resolução nº 3.604/08 - Demonstração do fluxo de caixa;
Resolução nº 3.750/09 - Divulgação sobre partes relacionadas;
Resolução nº 3.823/09 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes;
Resolução nº 3.973/11 - Evento subsequente;
Resolução nº 3.989/11 - Pagamento baseado em ações;
Resolução nº 4.007/11 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro;
Resolução nº 4.144/12 - Pronunciamento conceitual básico;
Resolução nº 4.424/15 - Benefícios a empregados;
Resolução nº 4.524/16 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis;
Resolução nº 4.534/16 - Ativo intangível; e
Resolução nº 4.535/16 - Ativo imobilizado de uso.
As principais práticas contábeis são assim resumidas:
a) Critérios de avaliação dos ativos
Os ativos, exceto os títulos e valores mobiliários, são demonstrados pelo custo de aquisição acrescido de 
variações cambiais, monetárias e juros quando aplicável. Quando o valor de mercado for inferior, é efetuada 
provisão para ajuste do ativo ao valor de realização.
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, no tocante à 
sua manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação.
Títulos para negociação: são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são 
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período.
Os instrumentos financeiros derivativos são ajustados para o valor de mercado em contrapartida ao 
resultado do período.
As operações com opções são registradas pelo valor dos prêmios pagos ou recebidos até o efetivo exercício 
da opção, quando então é baixado como redução ajustado ao valor de mercado ou aumento do custo do 
bem ou direito, pelo efetivo exercício, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08 inclui dinheiro em caixa, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e 
limites, com prazo de vencimento original igual ou inferior a 90 dias.
c) Classificação dos ativos e passivos circulantes e a longo prazo
Os ativos e passivos operacionais, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação ocorram até o 
prazo de 1 ano da data do balanço, estão classificados no circulante e aqueles, cujos vencimentos ou 
possibilidade efetiva de liquidação ocorram após esse prazo são classificados no longo prazo.
d) Apuração das receitas e despesas
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera, quando aplicável, os efeitos de ajustes de 
ativos para o valor de mercado ou de provável realização.
O imposto de renda é reconhecido pelo regime de competência, cujos valores diferidos são calculados sobre 
as diferenças temporárias decorrentes de receitas e despesas ainda não tributáveis ou dedutíveis para fins 
fiscais, cujas adições ou exclusões futuras são autorizadas pela legislação tributária.
e) Ativos e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de acordo 
com os critérios descritos a seguir:
• Contingências ativas - não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência 
de evidências que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais recursos; e
• Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de 
assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como 
perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas 
classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação.
f) Imposto de Renda e Contribuição Social
As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, são constituídas com base no 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a 
contribuição social diferida são calculadas sobre o valor das diferenças temporárias, sempre que a realização 
desses montantes for julgada provável.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2018 2017
Depósitos bancários 136 48
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 136 48
4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Títulos e valores mobiliários
As classificações dos títulos, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, são demonstradas como segue:

2018 2017

Custo
Mercado/
Contábil Custo

Mercado/
Contábil

Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 101.502 101.502 99.761 99.750
Subtotal - Títulos para negociação 101.502 101.502 99.761 99.750
Total 101.502 101.502 99.761 99.750

A composição da carteira em 31 de dezembro de 2018 e 2017, considerando o prazo de vencimento, 
é demonstrada como segue:
Títulos para negociação De 3 a 6 Meses De 6 a 12 Meses De 1 a 3 Anos Total
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 101.502 101.502
Subtotal - Títulos para negociação 101.502 – – 101.502
Total - 2018 101.502 – – 101.502
Total - 2017 – – 99.750 99.750
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, os resultados gerados por títulos e valores mobiliários 
representam o montante de R$ 6.186  (R$ 9.232 em 2017).
b) Instrumentos financeiros derivativos
A Distribuidora realiza operações com instrumentos financeiros derivativos visando à proteção das variações 
de preços de mercado e diluição de riscos de moedas e de taxas de juros de seus ativos e passivos e fluxos 
de caixa contratados por prazos, taxas e montantes compatíveis.
Os derivativos são usados como ferramenta de transferência de risco com o objetivo de cobertura das 
posições das carteiras de não negociação (Banking Book) e de negociação (Trading Book). Adicionalmente, 
os derivativos de alta liquidez transacionados em bolsa são usados, dentro de limites estreitos e 
periodicamente revistos, com o objetivo de gerenciar exposições na carteira de negociação.
Visando administrar os riscos decorrentes, foram determinados limites internos para exposição global e por 
carteiras. Estes limites são acompanhados diariamente. Considerando a eventual possibilidade de existência 
de limites excedidos em decorrência de situações não previstas, a administração definiu políticas internas 
que implicam na imediata definição das condições de realinhamento. Esses riscos são monitorados por área 
independente das áreas operacionais e são diariamente reportados à administração.
A medição da exposição fundamenta-se no cálculo do valor a risco (VaR) com horizonte de um ano por meio 
de simulação histórica com nível de confiança de 99% e períodos de retenção de um dia para a carteira de 
negociação e vinte e um dias para a carteira de não negociação. Além dos controles de exposição e VaR, 
a Distribuidora também realiza testes de análise de sensibilidade para avaliar os impactos das mudanças nas 
taxas de juros sobre o portfólio.
Operações de derivativos compõem limite de crédito de contraparte, definido em função do perfil do 
cliente, e são revistas periodicamente em comitês de crédito com a presença da alta administração. 
As operações são custodiadas na B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão.
A determinação dos valores de mercado de tais instrumentos financeiros derivativos é baseada nas cotações 
divulgadas pelas bolsas especializadas, e em alguns casos, quando da inexistência de liquidez ou mesmo de 
cotações, são utilizadas estimativas de valores presentes e outras técnicas de apreçamento.
- Opções: determinadas com base em critérios estabelecidos em contratos e calculadas de acordo com 
modelos conhecidos amplamente utilizados pelo mercado.
Os valores diferenciais e ajustes dos instrumentos financeiros derivativos ativos e passivos são registrados em 
contas patrimoniais, tendo como contrapartida as respectivas contas de resultado.
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, a Distribuidora não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos.
Não existem resultados apurados com instrumentos financeiros derivativos no exercício findo em 
31 de dezembro 2018 (R$ 775 representavam os ganhos no exercício findo em 31 de dezembro 2017).
5. OUTROS CRÉDITOS
Diversos
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, os saldos de Outros créditos - Diversos, são assim compostos:

2018 2017
Créditos tributários (Nota 7) – 5
Impostos e contribuições a compensar 341 580
Total 341 585
6. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias:
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, os saldos de obrigações fiscais e previdenciárias são assim 
compostos:

2018 2017
Impostos e contribuições a recolher 22 28
Revisões para impostos e contribuições sobre lucros 2.513 4.058
Total 2.535 4.086
b) Diversas:
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, os saldos de outras obrigações diversas são assim compostos:

2018 2017
Provisão para pagamentos a efetuar 55 39
Total 55 39
7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Conforme determinado pela Resolução nº 3.059/02, alterada pela Resolução nº 3.355/06, ambas do Banco 
Central do Brasil, a Distribuidora registrou o saldo líquido dos créditos tributários.
A natureza, a origem e a movimentação dos créditos tributários constituídos no período são demonstradas 
a seguir:

Dezembro 
de 2017 Adições Baixas

Dezembro 
de 2018

Créditos tributários
Diferenças temporárias:
Ajuste ao valor de mercado 5 4 (9) –
Saldo líquido (Nota 5) 5 4 (9) –
Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15% acrescida de adicional de 10% sobre o lucro 
tributável anual excedente a R$ 240 mil e de 20% para contribuição social para as empresas financeiras.
A partir de 01 de janeiro de 2019, a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL foi reduzida 
de 20% para 15% conforme a Lei nº 13.169 de 06 de outubro de 2015.

Balanços

Patrimoniais
31 de dezembro de 2018 e 2017

Demonstrações das

Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e semestre findo em 31 de dezembro de 2018

Notas Explicativas às

Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais)

Demonstrações do

Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

e semestre findo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Demonstrações dos

Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

e semestre findo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de reais)

Demonstrações do

Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

e semestre findo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de reais)

2º Semestre Exercícios
Notas 2018 2018 2017

Receitas da intermediação financeira 3.110 6.186 10.007
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 4.a 3.110 6.186 9.232
 Resultado de instrumentos financeiros derivativos 4.b – – 775
Resultado bruto da intermediação financeira 3.110 6.186 10.007
Outras receitas (despesas) operacionais (279) (537) (845)
 Outras despesas administrativas (109) (199) (336)
 Despesas tributárias (170) (338) (509)
Resultado operacional 2.831 5.649 9.162
Resultado antes da tributação sobre lucro e participações 2.831 5.649 9.162
Imposto de renda e contribuição social 7 (1.262) (2.518) (4.070)
 Provisão para imposto de renda (694) (1.385) (2.220)
 Provisão para contribuição social (565) (1.128) (1.838)
 Ativo fiscal diferido (3) (5) (12)
Lucro líquido do semestre/exercício 1.569 3.131 5.092
Lucro líquido por ação - em R$ (49.960.109) ações 
  (49.960.109 ações em 2017) 0,031 0,063 0,102

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre Exercícios
2018 2018 2017

Atividades operacionais
Lucro líquido ajustado do semestre/exercício 1.569 3.131 5.092
 Lucro líquido do semestre/exercício 1.569 3.131 5.092
Variação de ativos e passivos (1.492) (3.043) (5.199)
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (2.594) (1.752) (4.582)
 Outros créditos (183) 244 101
 Outras obrigações 1.285 (1.535) (718)
Caixa (aplicado)/gerado nas atividades operacionais 77 88 (107)
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 77 88 (107)
 No início do semestre/exercício 59 48 155
 No final do semestre/exercício 136 136 48
Variações nos saldos de caixa e equivalentes de caixa 77 88 (107)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre Exercícios
2018 2018 2017

Apuração do valor adicionado
 Resultado bruto da intermediação financeira 3.110 6.186 10.007
 Outras despesas administrativas (109) (199) (336)
Valor adicionado total a distribuir 3.001 5.987 9.671
Distribuição do valor adicionado 3.001 5.987 9.671
 Remuneração do governo 1.432 2.856 4.579
  Despesas tributárias 170 338 509
  Imposto de renda e contribuição social 1.262 2.518 4.070
 Remuneração dos acionistas 1.569 3.131 5.092
  Lucros retidos 1.569 3.131 5.092

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RESERVADO POR NATUREZA

A apuração das despesas com imposto de renda para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 
2017 são demonstradas a seguir:

2018 2017
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 5.649 9.162
Encargos totais de imposto de renda pelas alíquotas nominais 2.542 4.123
Receitas/despesas não tributáveis líquidas de despesas não dedutíveis – 26
Resultado líquido de realizações e constituições de passivos diferidos líquidos de créditos
 tributários no exercício (5) (12)
Outros valores (24) (79)
Total do imposto de renda sobre os resultados correntes (Nota 6a) 2.513 4.058

Impostos e contribuições diferidos
Passivos fiscais constituídos no exercício – 349
Passivos fiscais realizados no exercício – (349)
Créditos tributários constituídos no exercício (4) (2)
Créditos tributários realizados no exercício 9 14
Total dos impostos e contribuições diferidos 5 12

Total do resultado de imposto de renda e contribuição social 2.518 4.070
Imposto de renda 1.385 2.220
Contribuição social 1.128 1.838
Ativo fiscal diferido 5 12
8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações com partes relacionadas foram contratadas a taxas normais de mercado, compatíveis com as 
taxas praticadas em operações com terceiros nas datas das operações. Os saldos e resultado das transações 
realizadas com partes relacionadas (Banco ABC Brasil S.A.) estão relacionados a seguir:

2018 2017
Ativos/ Receitas/ Ativos/ Receitas/

(Passivos) (Despesas) (Passivos) (Despesas)
Depósitos bancários 136 – 48 –
A Distribuidora não possui remuneração para os administradores.
9. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
A Distribuidora responde por ações e processos cujas perdas estão sendo considerados com prognósticos 
possíveis por nossos assessores que totalizam R$ 2.583 (R$ 2.530 em 2017) e não foram provisionados, o 
detalhamento do principal processo é o seguinte:
PIS
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela União Federal em face de decisão transitada em julgado na qual 
foi reconhecido o direito à Distribuidora ao não recolhimento da contribuição ao PIS nos períodos de 
julho de 1997 a dezembro de 1999 nos termos da EC 17/1997. O valor estimado das contingências 
corresponde a R$ 1.895 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 1.865 em 2017).
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o capital social está representado por 49.960.109 ações, sendo 
24.980.054 ações ordinárias e 24.980.055 ações preferenciais, todas sem valor nominal.
b) Dividendos e Juros sobre o capital próprio
Conforme previsto no estatuto social da Distribuidora, aos acionistas é assegurado o direito de um dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado na forma da lei. Não foram provisionados dividendos em 
função de não haver intenção de distribuição no exercício.
c) Aumento de Capital
Em 28 de abril de 2017, foi deliberado o aumento do capital social da Distribuidora, no valor de R$ 38.514, 
mediante a capitalização do saldo da conta “Reserva de Capital - Outras Reservas de Capital” no valor de 
R$ 368 e da “Reserva de Lucros - Reserva para Equalização de Dividendos” no valor de R$ 38.146, sem 
modificação do número de ações, em conformidade com o artigo 169, § 1º da Lei nº 6.404/76, homologado 
pelo Banco Central do Brasil em 04 de julho de 2017.
d) Destinação do lucro
i) Reserva de lucros - Reserva legal
A constituição da reserva legal obrigatória de 5% sobre o lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2018 
apresenta o montante de R$ 156 (R$ 255 em 2017).
ii) Reserva de lucros - Equalização de dividendos
Por deliberação dos acionistas, através de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 
2009, foi aprovada a criação da conta reserva de lucros para equalização de dividendos destinando para esta 
reserva o saldo da conta de lucros acumulados, limitada a 50% do capital social, sendo esta constituída 
como forma de manter o fluxo de remuneração aos acionistas.
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2015, foi aprovado o aumento do limite 
percentual da reserva de Equalização de dividendos de 50% para 80% do capital social.
e) Lucro por ação
O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da sociedade, pela 
quantidade de ações em circulação durante o período, excluindo as ações compradas pela sociedade e 
mantidas como ações em tesouraria.
11. OUTRAS INFORMAÇÕES
O Banco Central do Brasil, através das Resoluções nº 4.192/13 e 4.278/13, instituiu a apuração do 
Patrimônio de Referência em bases consolidadas sobre o Conglomerado Financeiro e através da Resolução 
nº 4.193/13, instituiu apuração do Patrimônio de Referência mínimo requerido para os ativos ponderados 
por risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013. O índice da Basileia para 31 de dezembro 
de 2018 apurado com base no Conglomerado Prudencial é de 17,16% (16,31% em 2017).

Relatório do

Auditor Independente

A Diretoria                       Contador: LEILA MARIA DE CARVALHO ROCHA - CRC 1SP 170428/O-5

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Distribuidora”) que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
elaborada sob a responsabilidade da administração da Distribuidora, e apresentada como informação 
suplementar para fins das práticas contábeis do Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Distribuidora. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião a demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às 
demonstrações financeiras.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Distribuidora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria  e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2019
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