
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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