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“Dama é aquela 
mulher que não 
se interessa em 
ter vários homens 
a seus pés, mas 
apenas um a sua 
altura”.
Carolina Herrera (1939)
Estilista venezuelana

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

Balança comercial tem 
segundo melhor saldo 
da história para fevereiro
A balança comercial – 

diferença entre expor-
tações e importações 

– fechou fevereiro com o 
segundo maior saldo positivo 
para o mês desde o início da 
série histórica, em 1989. No 
mês passado, o país vendeu 
US$ 3,673 bilhões a mais do 
que comprou do exterior, de 
acordo com a Secretaria de 
Comércio Exterior. O recorde 
anterior em meses de feve-
reiro havia sido registrado 
em 2017, quando o superávit 
atingiu US$ 4,555 bilhões. 

As exportações somaram 
US$ 16,293 bilhões, recuo de 
15,8% em relação a fevereiro 
do ano passado pelo critério 
da média diária. As importa-

neste ano. No entanto, outros 
produtos registraram queda na 
comparação, como veículos de 
carga (-56,3%), automóveis de 
passageiros (-46,6%) e máqui-
nas de terraplanagem (-39,7%).

As vendas de produtos se-
mimanufaturados recuaram 
21,2%, puxadas por óleo de 
soja (-76,5%), ferro fundido 
(-43,1%) e couros e peles 
(-30,8%). A única categoria 
com alta nas exportações foi 
a dos produtos básicos, cujas 
vendas para o exterior aumen-
taram 10,2%. Os principais 
destaques foram soja em grão 
(+81,6%), algodão (+44,5%) e 
milho em grãos (+39,3%).

A queda da demanda por 
veículos brasileiros da Argen-

No mês passado, o país vendeu US$ 3,673 bilhões a mais do que comprou do exterior,

de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.

tina impactou as exportações 
de automóveis. Outro fator 
foi a queda de 22,8% do preço 
internacional do petróleo no 
acumulado de 2019 em relação 
ao mesmo período do ano pas-

sado. No primeiro bimestre, a 
quantidade exportada cresceu 
5,3%. Os preços médios, no en-
tanto, caíram 6,2% em relação 
ao mesmo período de 2018. 
Depois de o saldo da balança co-

mercial ter encerrado 2018 em 
US$ 58,959 bilhões, o mercado 
estima um superávit menor 
em 2019, com os analistas de 
mercado prevendo superávit 
de US$ 51 bilhões (ABr). 

ções totalizaram US$ 14,411 
bilhões, queda de 21,2% na 
mesma comparação, também 
pelo critério da média diária. 
Nos dois primeiros meses de 
2019, a balança comercial re-
gistrou superávit de US$ 5,865 
bilhões, contra saldo positivo 
de US$ 5,823 bilhões no mesmo 
período de 2018.

Em relação às exportações, 
as vendas de produtos manu-
faturados caíram 32,3% em 
fevereiro na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
pelo critério da média diária. 
O resultado foi infl uenciado 
por uma exportação de plata-
forma de petróleo de US$ 1,5 
bilhão feita em fevereiro do 
ano passado que não se repetiu 

A aprovação das reformas 

vai provocar aceleração da 

atividade econômica.

O crescimento da economia 
depende da aprovação de 
reformas, em especial a da 
Previdência Social. A avaliação 
é de especialistas em ma-
croeconomia do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O PIB cresceu 1,1% em 
2018, o mesmo percentual de 
2017. O diretor de Estudos e 
Políticas Macroeconômicas 
do Ipea, José Ronaldo Souza 
Jr., disse que as despesas com 
a Previdência Social são os 
principais fatores de infl uência 
do défi cit.

As despesas da Previdência 
e o regime previdenciário do 
funcionalismo público (civil 
e militar) somaram R$ 288,8 
bilhões em janeiro, de acordo 
com a Secretaria do Tesouro 
Nacional. Souza Jr. ressaltou 
que essas despesas são cus-
teadas pelo Tesouro Nacional, 
gerando déficit fiscal. Para 
ele, o elevado volume leva “os 

Fevereiro mais chuvoso
A capital paulista registrou 323,2 

milímetros (mm) de chuva durante 
o mês de fevereiro, segundo o 
Inmet. O volume é 37% acima da 
média histórica para o mês, que é de 
235,9 mm. Há 15 anos, não chovia 
tanto em São Paulo em um mês de 
fevereiro. Foram 16 dias de chuva, 
sendo que o dia 4 de fevereiro bateu 
o recorde, com 57 mm. A velocidade 
do vento chegou a 82 km por hora, 
tanto na noite de 25 de fevereiro 
quanto  na tarde do dia 26.

Fachin e o 
pedido de 
rescisão da 
delação da J&F 

O ministro do STF, Edson 
Fachin, encerrou na sexta-feira 
(28) a instrução do pedido da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) para homologar 
a rescisão do acordo de co-
laboração dos executivos do 
grupo J&F. Com a decisão, a 
PGR terá 15 dias para enviar 
à Corte as alegações fi nais do 
caso e, em seguida, as defesas 
dos delatores terão o mesmo 
prazo para se manifestar. Após 
o cumprimento do prazo, o 
gabinete do ministro vai enviar 
o caso para julgamento pelo 
plenário da Corte.

Em setembro de 2017, o 
ex-procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, pediu ao 
Supremo a rescisão do acordo 
de colaboração de Joesley Ba-
tista, um dos sócios do grupo 
J&F, e do executivo do grupo 
Ricardo Saud. Desde então, 
Edson Fachin, relator do caso, 
analisa a questão. Segundo a 
PGR, os acusados omitiram da 
procuradoria a participação do 
ex-procurador Marcelo Miller 
em favor dos interesses do 
grupo J&F e uma suposta conta 
bancária de Saud no Paraguai. 

No entanto, para a procu-
radoria, as provas que foram 
obtidas e que basearam inves-
tigações penais contra vários 
investigação deverão ser man-
tidas e somente os benefícios 
do acordo devem ser anulados. 
Após pedido de rescisão, 
Fachin decretou a prisão de 
ambos, mas eles conseguiram 
liberdade provisória a partir de 
uma decisão da Justiça Federal 
em Brasília (ABr).

Bolsonaro terá agenda intensa internacional neste mês.

O presidente Jair Bolsonaro 
terá uma agenda intensa in-
ternacional neste mês. Inicial-
mente, ele irá para os Estados 
Unidos, depois para o Chile e 
Israel. As programações estão 
sendo fechadas. Bolsona-
ro deverá ter reuniões com 
os presidentes dos Estados 
Unidos, Donald Trump, e do 
Chile, Sebastián Piñera, e com 
o primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu.

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
antecipou a agenda do presi-
dente. A viagem aos Estados 
Unidos deve ocorrer entre os 
próximos dias 18 e 22; de lá, o 
presidente deve seguir para o 
Chile, onde fi cará até o dia 23, 
e no fi m do mês, irá para Israel. 
Os jornais de Israel noticiam 
que a viagem de Bolsonaro ao 
país deve ocorrer entre 31 de 
março a 4 de abril.

A visita do presidente aos 
Estados Unidos ocorre no 

momento em que lideram um 
movimento internacional para 
reconhecimento do autodecla-
rado presidente da Venezuela, 
Juan Guaidó, e da distribuição 
de ajuda humanitária para o 
povo venezuelano. No Chile, 
Bolsonaro deve participar 
do fórum Prosur, organizado 
pelo presidente chileno, que 
se destina a propor ações e 
acordos para promoção do de-
senvolvimento na América do 
Sul. Segundo Piñera, o fórum 
será um órgão “sem ideologias 
ou burocracia”.

A viagem do presidente a Is-
rael é uma retribuição à visita, 
em dezembro, de Netanyahu 
ao Brasil e ao comparecimento 
da cerimônia de posse. No mês 
passado, o primeiro-ministro 
israelense enviou um grupo 
de militares para ajudar nos 
resgates das vítimas do rom-
pimento da barragem Mina 
Córrego do Feijão, em Bruma-
dinho (ABr).
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O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, suge-
riu na sexta (1º) a abertura de 
diálogo com o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
no esforço de buscar uma 
saída pacífica para a crise ve-
nezuelana. Mourão lembrou 
que o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, e o 
líder da Coreia do Norte, Kim 
Jong-un, conversaram por 
duas vezes – este ano e em 
2018 -, demonstrando que o 
diálogo é o caminho para o 
entendimento.

“Alguém tem que conver-
sar, né? O Trump não foi 
conversar com o Kim Jong-
-un?”. Para Mourão, a visita 
do autodeclarado presidente 
da Venezuela, Juan Guai-
dó, gera efeitos positivos 
no cenário venezuelano e 
também externo. “O Guaidó 
está sendo reconhecido como 

Vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão.
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A Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) informou 
que 156 empreendimentos 
se cadastraram para o leilão 
de atendimento de energia ao 
estado de Roraima. Os projetos 
somam 6 gigawatts (GW) de 
capacidade instalada. A previ-
são é que o leilão seja realizado 
até o dia 31 de maio. Na última 
sexta-feira (1º), o Ministério 
de Minas e Energia  publicou 
as regras para a realização do 
leilão. O início do suprimento 
de energia se dará em 28 de 
junho de 2021.

O certame vai contratar dois 
tipos de produtos: por potên-
cia e energia. Na modalidade 
potência, está prevista a con-
tratação de dois subprodutos, 
gás e renováveis e outro, de 
demais fontes. No primeiro 
subproduto, serão contratadas 
soluções de suprimento que 
tenham como fontes primárias 
gás natural ou renováveis, com 
término de suprimento em 
27 de junho de 2036. No sub-
produto demais fontes serão 
contratadas outras soluções 
não enquadradas nas opções 
anteriores, com término de 
suprimento em 27 de junho 
de 2028.

Roraima é o único estado que não está interligado ao Sistema 

Interligado Nacional.
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Ipea: crescimento econômico 
está associado a reformas

no crescimento econômico 
faz Leonardo Mello de Car-
valho, técnico de pesquisa e 
planejamento do mesmo Ipea. 
“A aprovação das reformas vai 
provocar aceleração da ativi-
dade econômica”, explicou. 
“O empresário, para voltar a 
contratar, tem uma perspectiva 
muito sólida de melhora no seu 
setor e na economia como um 
todo”, acrescentou.

Para o técnico, a aprovação 
da reforma gera “sinalização 
positiva para o mercado”. Em 
caso de revés, há risco de o 
Brasil “entrar em uma espiral 
negativa”. Segundo Carvalho, 
há indicadores positivos para 
maior crescimento do PIB. “Os 
fundamentos da economia são 
bons: infl ação rodando abaixo 
da meta, política monetária 
com juros em patamar reduzido 
e a recuperação do mercado 
de trabalho, ainda que tímida, 
acontecendo” (ABr).

agentes econômicos a adiarem 
investimentos”. Segundo a 
STN, o défi cit foi de R$ 123,2 
bilhões em 12 meses.

Avaliação semelhante sobre 
os impactos do défi cit fi scal 

Mourão e o diálogo com 
Maduro como saída para a crise

de Juan Guaidó, e para mos-
trar a total ilegitimidade do 
regime do presidente Nicolás 
Maduro. De acordo com o 
chanceler, a articulação com 
outros países acontece no 
âmbito do Grupo de Lima, 
instalado para tratar da crise 
na Venezuela. Araújo deu a 
declaração após reunir-se 
com Hamilton Mourão no ga-
binete da Vice-Presidência.

Mourão reiterou a disposi-
ção de Bolsonaro para con-
versar com os parlamentares 
sobre a reforma da Previdên-
cia. Segundo ele, houve uma 
interpretação equivocada 
sobre a possibilidade de rever 
as propostas de idade mínima 
para mulheres, reduzindo de 
62 para 60 anos. “O presiden-
te mostrou que tem coisas 
que o Congresso poderá 
mudar ou negociar. Não que 
ele concorde”, disse (ABr). 

presidente real, vamos colo-
car assim, da Venezuela. Ele 
veio aqui para mostrar para os 
venezuelanos que é recebido 
pelo presidente brasileiro”.

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
disse que o Brasil está pronto 
para trabalhar pela legitima-
ção internacional do governo 

Bolsonaro irá aos Estados 
Unidos, ao Chile e a Israel

Fornecimento de energia a Roraima 
já tem 156 interessados

Os interessados no leilão 
poderão considerar em seus 
lances as perdas elétricas até o 
ponto de entrega e até mesmo 
perdas internas e o consumo 
interno do empreendimento. 
O edital com as regras de 
contratação de energia e de 
potência para atendimento 
a Boa Vista e localidades co-
nectadas, em Roraima, fi cará 
em audiência pública até 29 
de março.

Roraima é o único estado que 
não está interligado ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 
Desde julho de 2001, grande 
parte do estado, incluindo a 
capital Boa Vista, é suprida por 
energia elétrica proveniente 
da Venezuela, por meio de um 
sistema de transmissão situado 
parte em território venezuelano 
e parte em território brasileiro. 
O restante da energia provém 
de usinas termelétricas (ABr).
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OPINIÃO
Novas franquias

surgem para 
revolucionar o mercado

Por volta de 1850 um 

modelo de negócio que 

se assemelha ao que 

conhecemos hoje como 

franquias, dava seus 

primeiros sinais de vida

Nos Estados Unidos sur-
giu a primeira empresa 
a investir nesse ramo, 

a fabricante de máquinas de 
costura Singer. A companhia 
permitia que utilizassem a sua 
marca na comercialização de 
produtos, com a intenção de 
aumentar a sua penetração no 
mercado com investimentos 
relativamente pequenos.

A Singer abriu as portas para 
muitas outras empresas nos 
EUA que começaram a adotar 
o modelo franchising. Alguns 
exemplos são: Coca Cola, Ge-
neral Motors, McDonald’s, entre 
outros. No Brasil, os pioneiros 
no setor foram as redes ame-
ricanas de ensino de idiomas 
Yázigi e CCAA. Em 1960, elas 
introduziram o sistema que se 
espalhou rapidamente por todo 
o território nacional.

No entanto, o “boom” das fran-
quias no Brasil só aconteceu nos 
anos 1980, quando o McDonald’s 
expandiu para terras brasileiras 
e abriu as portas para outras 
marcas internacionais desem-
barcarem no país. O interesse 
destas empresas pelo Brasil 
fez-se devido a construção dos 
shoppings centers e a expansão 
de lojas do interior. 

Dos anos 80 até os dias atuais, 
o mercado das franquias vem 
em uma crescente. O fatura-
mento deste segmento aumen-
tou 6,8% no primeiro semestre 
de 2018 em relação ao mesmo 
período do ano anterior, pas-
sando de R$ 74,455 bilhões para 
R$ 79,496 bilhões, de acordo 
com a pesquisa “Desempenho 
do Franchising Brasileiro”, da 
Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF). 

Este estudo ainda aponta a re-
gião sudeste como responsável 
por mais da metade da receita 
do setor (56,8%), sendo só es-
tado de São Paulo, responsável 
por 37,8%. No entanto, uma 
questão ainda preocupa boa 

parte dos franqueados, que são 
as altas taxas cobradas pelas 
franqueadoras. Sejam elas de 
publicidade, royalties ou - até 
mesmo - taxa de franquia, estes 
valores acabam devorando boa 
parte do lucro do empresário. 

Em meio a este cenário, 
favorável para expansão, um 
novo modelo de negócio está 
surgindo e ganhando espaço no 
mercado, as chamadas: franquias 
por assinatura. Trata-se de um 
novo modelo, cerca de 80% mais 
barato que o tradicional, que 
dispensa o pagamento das taxas 
citadas acima, e oferece, por um 
valor fi xo mensal, uma série de 
serviços como consultoria de 
gestão, soluções em meios de 
pagamentos, sistema de gestão 
integrada, estudo geográfi co de 
ponto de vendas, estratégia de 
marketing e arquitetura, entre 
outros. 

Além disso, o franqueado 
começa a ter o retorno de seu 
investimento no período de 8 à 
12 meses. Pioneira neste mode-
lo de negócio, a Hub Odonto é a 
primeira rede de franquias por 
assinatura da América do Sul e 
que, com esta proposta, abre as 
portas para uma série de outras 
empresas que podem facilitar, 
ao máximo, a vida de seus fran-
queados, oferecendo-lhes ser-
viços que são necessários para 
a manutenção e qualifi cação 
de um consultório, que, muitas 
vezes, fogem da rotina diária de 
grande parte dos dentistas pois 
envolvem o trabalho “além das 
cadeiras”.

Portanto, o mercado tradicio-
nal de franquias já é um sucesso. 
Os números que se estabele-
ceram ao longo dos anos são a 
maior prova disso. Mas, assim 
como tantos outros segmentos, 
sempre há espaço para inova-
ção e aperfeiçoamento, ainda 
mais quando o novo modelo 
oferece vantagens tanto para 
a franqueadora quanto para o 
franqueado.

(*) - É formado em Comunicação 
Social com ênfase em Publicidade e 

Propaganda, pós graduado
em Master de Marketing pela ESPM 

com extensão internacional
pela EADA/Barcelona. Atua como 
Head de Marketing e co-fundador

da Hub Odonto.

Guilherme Barros (*)
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News@TI
Android Oreo 8.1 chega para usuários do 
moto g4 plus
@A Motorola confi rma que foi liberada a atualização do Android 8.1 

(Oreo) para os usuários do moto g4 plus. O upgrade será realizado 
em fases, e nos próximos dias chegará para toda a base de usuários do 
produto. A nova atualização do sistema operacional Android oferece 
velocidades mais rápidas, maior duração de bateria, seleção de texto 
inteligente, notifi cações melhoradas, quadro de preenchimento auto-
mático para senhas mais difíceis e o Google Play Protect, que ajuda a 
garantir que nenhum dos aplicativos seja comprometido. Para realizar 
o upgrade, o usuário deverá realizar a busca manual em Atualizações 
do sistema, dentro do menu Sistema, nas confi gurações do aparelho. 
Mais informações em: http://motorola-global-portal-pt.custhelp.com/
app/software-upgrade-news/g_id/1978

Zenvia, 4all e Uhuu criam chatbot via WhatsApp 
para pagamento com cartão de crédito

@Quando uma empresa especialista em mensagens e chatbots, 
outra especializada em transformação digital de negócios e mais 

uma especialista no mercado do entretenimento resolvem unir forças, 
uma coisa é certa: vem simplifi cação para o consumidor, com inovação. 
E se a facilidade está ligada a viver uma experiência, melhor ainda! É 
assim que a Zenvia – empresa que promove conversas inteligentes e 
personalizadas por meio de uma Plataforma de Comunicação-, a 4all 
- venture building para soluções de transformação digital de negócios 
– e a Uhuu -  uma das maiores multiplataformas de entretenimento 
do Brasil - criaram o primeiro chatbot via WhatsApp Business API 
que aceita pagamento por cartão de crédito, algo até então inédito na 
América Latina. A tecnologia foi utilizada para ingressos limitados do 
Fuerza Bruta Look Up, em Porto Alegre (RS). O espetáculo, oferecido 
pela Uhuu, empresa do grupo 4all, é inspirado em festivais de rua e 
envolve a plateia com música, dança, acrobacias e interatividade em 
um ambiente de experimentação 360º (https://www.4all.com/).

A exposição traz trabalhos de toda a trajetória 

da artista, do início dos anos 1940 ao fi nal 

dos anos 1970.

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) recebe a 
exposição ‘Djanira: a memória de seu povo’, que 
traz trabalhos de toda a trajetória da artista, do 
início dos anos 1940 ao fi nal dos anos 1970. A 
mostra faz parte de um esforço para reposicio-
nar Djanira da Motta e Silva no cenário artístico 
brasileiro do século 20, além de marcar 40 anos 
de sua morte.

Com pouco estudo formal em artes e um 
desenvolvimento principalmente autodidata, 
Djanira trouxe diversas infl uências para suas 
obras. “Ela vai buscar uma série de referências 
plásticas tanto em uma tradição mais ocidental 
da história da pintura, quanto na própria visu-
alidade popular brasileira. Aí está essa fricção, 
essa difi culdade de reduzir Djanira a um lugar 
só”, explica um dos curadores da exposição, 
Rodrigo Moura.

Djanira recebeu, segundo o curador, rótulos 
como pintora “primitiva” ou “ingênua”, que sig-
nifi cavam que ela não tinha plena consciência 
de suas opções estéticas. “Me parece que isso é 
uma certa limitação que havia naquele momento 
para lidar com a sua singularidade”. No entanto, 
Moura explica que a produção de Djanira estava 
em diálogo com o momento artístico da época. 
Apesar de ter aprendido grande parte de sua 
técnica por conta própria, a pintora também 

Grafi tes temáticos lembram o

‘Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher’.

Com um texto bem ela-
borado, a Lei Maria da 
Penha permitiu que 

vários tipos de violência contra 
a mulher fossem denunciados, 
embora tenha vindo tardiamen-
te, se comparada à legislação 
instituída em outros países, 
segundo a pesquisadora Wânia 
Pasinato. Uma das principais 
estudiosas do assunto, a so-
cióloga afi rmou que o atraso 
na publicação da lei foi uma 
espécie de trunfo para o Brasil.

A Finlândia, por exemplo, de-
senvolve políticas de prevenção 
da violência contra a mulher 
desde 1998. Levantamento do 
país revelou que mais da meta-
de (53%) das mulheres do país 
nórdico já foi vítima de violência 
física a partir dos 15 anos de 
idade. País onde o índice chega 
a um quinto (20%) das mulhe-
res, a Áustria instituiu uma lei 
voltada a proteger as vítimas de 
violência doméstica em 1997.

Resolução previa 
multas a pedestres e 
ciclistas

O Contran revogou na sexta-feira 
(1º) a resolução que previa a apli-
cação de multas para pedestres e 
ciclistas que cometessem infrações 
no ambiente de trânsito, circulando 
fora das áreas permitidas. A medida 
entraria em vigor, depois de ter sido 
adiada por 12 meses. O órgão, su-
bordinado ao Ministério da Infraes-
trutura, disse que revogou a medida 
levando em consideração o fato de 
que o assunto exige discussões que 
envolvem engenharia, educação e 
fi scalização de trânsito.

Além disso, o conselho também 
elencou, entre os motivos, a neces-
sidade de se promover campanhas 
educativas para o trânsito. O Con-
tran informou ainda que aprovou 
a realização de um Campanha Na-
cional de Educação para o Trânsito, 
até abril de 2020, envolvendo os 
pedestres, ciclistas e motociclistas. 
O tema escolhido para a campanha 
2019/2020 foi: ‘No trânsito, o sentido 
é a vida’.

“Antes de estabelecer sanções, 
deve-se promover efetiva campa-
nha educativa para que todos os 
envolvidos no trânsito respeitem 
aqueles que são mais vulneráveis e 
que eles próprios saibam como ter 
uma atitude preventiva de aciden-
tes”, afi rmou o órgão em nota (ABr).
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Mesmo tardia, legislação de proteção 
à mulher no Brasil é avançada

Assessora técnica da ONU Mulheres, Wânia lembra que conceber melhoramentos às leis de proteção 
aos direitos das mulheres levou tempo no Brasil

com a longevidade do ciclo de 
violência contra as mulheres. 
“Sempre me impressiono muito 
com a durabilidade desse ciclo 
e como, de fato, prende as 
mulheres. Fica em torno de um 
conjunto de valores. Quando ele 
[o companheiro] a agride, dizem 
que ela não tem motivo para 
reclamar, que aquilo é o preço 
que tem que pagar para ter uma 
família, cuidar dos fi lhos, ter um 
marido provedor.”

Pesquisa do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e do Ins-
tituto Datafolha mostrou que 
a violência perpetrada por um 
parceiro íntimo ainda persiste 
em todo o país. De acordo com 
o estudo Visível e invisível: a 
vitimização de mulheres no 
Brasil, cônjuges cometeram 
23,9% das agressões e ex-côn-
juges, 15,2%. Também fi guram 
como autores irmãos da vítima 
(4,9%), amigos (6,3%) e pais 
(7,2%) (ABr).

Assessora técnica da ONU 
Mulheres, Wânia lembra que 
conceber melhoramentos às 
leis de proteção aos direitos 
das mulheres levou tempo no 
Brasil. “As leis eram muito 
voltadas à proteção da família, 
não se tinha um olhar muito 

cuidadoso para a situação das 
mulheres, das meninas. Isso 
começa a mudar a partir dos 
anos 2000”, afi rmou.

A pesquisadora Ana Paula 
Portella, especialista há duas 
décadas na área de gênero, diz 
que se impressiona, até hoje, 

Masp recebe exposição da 
pintora modernista Djanira

esteve em contato e acompanhou o trabalho de 
outros artistas modernos.

Djanira olhava o mundo a partir de sua origem, 
valorizando na produção o mundo do trabalho e os 
diferentes ofícios. A partir de uma temporada em 
Salvador, os temas afrobrasileiros e a religiosidade 
do candomblé também passam a ser retratados 
em suas pinturas. As festas populares e os cos-
tumes indígenas, especialmente dos Canelas, do 
Maranhão, foram outras temáticas que inspiraram 
suas obras. A exposição em cartaz no Masp, na 
Avenida Paulista, até o dia 19 de maio (ABr).

R
ep

ro
du

çã
o/

Se
cr

et
ar

ia
 E

st
ad

ua
l d

e 
C

ul
tu

ra
/R

J

Alexandre Pierro (*)

Nosso setor público é inchado, cheio de 
mecanismos de contratação ruins que 
trazem a cargos chave pessoas incom-

petentes, e muitos desencontros entre bons 
profi ssionais e cargos errados para esses. Na 
maior parte das vezes, nosso problema é o 
mal feito, e não o errado, feito com segundas 
intenções.

O Brasil paga por essa preguiça da máquina 
pública há anos. Não há verbas o bastante, 
quando na verdade há muita verba. Não há 
profi ssionais, enquanto há muita demanda de 
serviço. Conseguir material para aula em uma 
instituição pública muitas vezes sai do bolso de 
professores, porque sem isso aulas não seriam 
dadas e novos profi ssionais não seriam formados 
com conhecimento mínimo.

Por vezes falta medicamento em uma UBS 
ou hospital, enquanto há sobras em outro. Um 
dos piores exemplos é o dos Correios, uma ins-
tituição falida que decreta, a cada dois anos ao 
menos, problemas fi nanceiros severos, greves, 
etc, e está em um mercado monopolizado, sem 
qualquer sombra de concorrência, onde cobram 
caro, mas jamais conseguem ser efi cientes e ter 
como se sustentar.

Muitos podem pensar que alguém ganha 
com isso, que há a famosa “corrupção brasilei-
ra” envolvida. A verdade é que isso pode ser 
especulado, mas não descarta o fato de que o 
maior problema é a má gestão. 

Apesar disso tudo, existe uma luz no fi m do 
túnel, e uma pequena chama da inovação está 
ocorrendo em algumas empresas desse setor, 
como por exemplo IGov SP, que é um órgão 
com intenção de estimular a criatividade e 
combater a escassez de recursos fi nanceiros 
para otimizar os serviços e a gestão no Estado 
de São Paulo. A iniciativa visa fazer com que a 
gestão do conhecimento seja um aspecto cru-
cial para promover a inovação nas secretariais 
estaduais. Isso é possível por meio da troca de 
experiências, em que os servidores públicos 
podem usar um blog, um vídeo do YouTube 
e um site para relatar ações bem sucedidas.

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina (TRE-SC) é outro exemplo de como 
é importante investir na inovação no setor 
público. Ela foca em aperfeiçoar os processos 
organizacionais, com foco direcionado para 
as inovações tecnológicas e automatização de 
algumas atividades que permitiram expandir a 
sua produtividade.

Além disso, foram adotados mecanismos para 
seguir os padrões de procedimentos adotados 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o 
Tribunal de Contas da União (TCU).

Essas ações provocaram mudanças no modelo 
de comunicação entre os servidores do órgão 
e contribuíram para a melhoria dos serviços 
prestados, tornando mais ágil o atendimento 
às demandas do público-alvo.

Também podemos citar o case do Mato 
Grosso do Sul, o Cheff Escolar, que utiliza 

a tecnologia e a inovação para melhorar 
a gestão das merendas escolares. Isso é 
possível graças ao desenvolvimento de uma 
plataforma que calcula automaticamente o 
repasse de verbas para os colégios, consi-
derando as informações do censo escolar 
do ano anterior.

Outra vantagem engloba a elaboração dos 
cardápios. A ferramenta sugere as refeições 
com base nas preferências alimentares dos 
estudantes, contemplando também os que 
possuem restrições na alimentação. Ela também 
monitora a execução dos contratos e a pres-
tação de contas, porque acompanha as ações 
realizadas em cada escola e tem informações 
sobre as licitações em andamento.

Como vimos, existem alguns lampejos no 
setor público de inovação, eles são muito 
poucos em comparação com outros países 
como a Inglaterra, EUA, Chile ou Austrália, 
que focam boa parte dos seus recursos pú-
blicos para gerar inovação e com isso baixar 
custos e procuram ter uma gestão cada vez 
mais efi ciente e efi caz.

Ainda é tempo para reverter esse cenário e 
nós temos o potencial para isso, basta apoiarmos 
essas iniciativas para essa pequena chama de 
inovação, se torne uma labareda cheia de ener-
gia e entusiasmo, a qual não se apagará mais! 

(*) É fundador da Palas, consultoria em gestão da 
qualidade e inovação, engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e bacharel em física 

nuclear aplicada pela USP.

A inovação também serve para o setor público?
Talvez não exista nada mais engessado do que o setor público brasileiro. Grandes inefi ciências, 
corrupções e inúmeros outros problemas são fi lhos diretos de uma má gestão pública, que muitas 
vezes é mais preguiçosa do que corrupta
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O papel da advocacia, 

defi nido pela 

Constituição, não 

permite que se 

abra espaço para 

subserviência a 

ninguém

Começamos nossa ges-
tão imbuídos do propó-
sito de que, se quiser-

mos de fato contribuir com a 
valorização da advocacia, no 
atual ambiente ainda bastan-
te conturbado de busca do 
desenvolvimento para o País, 
precisaremos recorrer ao en-
tusiasmo. Trata-se de postura 
que vai além do otimismo dos 
que torcem para que tudo 
dê certo. Teremos que agir 
a partir de posicionamentos, 
obtidos democraticamente, 
no seio de nosso convívio, de 
modo que o empenho seja 
incansável na busca por ajudar 
a dar certo. 

Envolve todos e requer 
coragem. Uma diretriz estraté-
gica que demanda habilidade, 
aliada a uma importante pre-
missa desta gestão da Ordem 
dos Advogados do Brasil em 
São Paulo: a busca incessante 
da participação coletiva em 
defesa da cidadania. Nós, ad-
vogados e advogadas, damos 
voz ao cidadão – a única razão 
de existirmos – e diariamente 
defendemos visões de mundo 
das pessoas sobre as coisas 
em um Estado Democrático 
de Direito. 

Temos o compromisso de 
zelar pela aplicação dos 
regramentos e pelo direito 
de defesa, cujo objetivo é 
proteger a coletividade que, 
em sua esmagadora maioria, 
diariamente, age dentro da 
mais absoluta legalidade. O 
fortalecimento desse direito 
é fundamental no contexto 
de defesa da cidadania que, 
por sua vez, pede harmonia 
entre todos os integrantes do 
sistema de Justiça. Para tal 
sintonia, o respeito deve ser 
via de mão dupla entre todos 
os seus atores.

Entendemos que autoridade 
é reconhecida por meio do seu 
comportamento de respeito 
irrestrito à lei e às garantias 
civilizatórias previstas na 
Constituição Federal e não 
pelo despotismo da sua con-
duta ao não dialogar com o 
cidadão, escondendo-se atrás 

de uma insígnia ostentada 
no peito. Quando não forem 
respeitadas as prerrogativas 
profissionais da advocacia, 
esta gestão tomará todas as 
medidas legitimamente es-
tabelecidas na lei para punir 
severamente os devidos res-
ponsáveis. 

Não hesitaremos, portanto, 
em tomar providências edu-
cativas e até mesmo judiciais 
para a responsabilização 
administrativa, civil e penal 
de quem praticar ofensas às 
prerrogativas da advocacia 
porque a violação delas impli-
ca desrespeito direto à maior 
autoridade de todos em um 
Estado Democrático de Di-
reito que é o cidadão.  

Priorizaremos sempre o di-
álogo, seja junto aos Poderes 
Constituídos como em toda 
estrutura de nossa Instituição. 
A Secional e as Subseções 
trabalharão juntas, mesclan-
do visões das mais distintas 
realidades. Vale reforçar que a 
Ordem não está para defender 
projetos de nenhum governo 
e precisamos, para isso, ter a 
independência e a legitimida-
de para fazer críticas, por mais 
severas que sejam, quando 
entendermos que há desvio 
de caminhos e desrespeito às 
regras da lei. 

Por isso, já demos um passo 
nessa direção ao lançar, ainda 
antes de cumprir um mês de 
gestão, o Portal da Trans-
parência. A despeito de não 
receber recursos públicos ou 
valores de quaisquer órgãos 
estatais, a diretoria da OAB 
SP entende que a Ordem pode 
e deve dar o bom e voluntário 
exemplo das melhores práti-
cas de gestão.

Ao adotar tais práticas em 
nossa própria instituição, 
conquistamos mais credibi-
lidade e legitimidade para 
reivindicarmos padrões idên-
ticos de todos os gestores, 
especialmente daqueles que 
integram órgãos públicos. 
Com transparência, descen-
tralização, autonomia, meri-
tocracia e qualidade, sempre 
aliadas a uma dose dupla de 
coragem para seguir em fren-
te, a OAB São Paulo cumprirá 
o papel de defender o cidadão 
com absoluta liberdade e 
independência . 

(*) - É presidente da OAB SP.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)

A - Declaração do IR
A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) começa a receber agenda-
mentos para o Plantão Fiscal 2019, que será realizado até 27 de abril, para 
auxílio e orientação no preenchimento da declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física. O atendimento, realizado há 26 anos pelos alunos de Ciências 
Contábeis da Unicid, com a supervisão dos professores e apoio técnico da 
Receita Federal, objetiva oferecer serviços contábeis e fi scais gratuitos para 
pessoas físicas e jurídicas. Agendar horário pelo tel. (11) 2178-1288. Levar 
fraldas geriátricas ou uma lata de leite em pó, que serão destinados para 
instituições assistenciais. Mais informações: (www.unicid.edu.br).

B - Curta Ecofalante
Estão abertas as inscrições para o concurso curta Ecofalante da 8ª Mostra 
Ecofalante de cinema ambiental, que é gratuita e será realizada em junho. 
Os fi lmes selecionados concorrerão em três categorias: Universitário, 
Ensino Técnico e Cursos Livres de Cinema; Ensino Médio; e Melhor 
Filme pelo Público. Os fi lmes devem tratar de temáticas ambientais 
como: energia, água, mudanças climáticas, consumo, povos e lugares, 
ativismo ambiental, resíduos sólidos, contaminação ou poluição, políticas 
públicas socioambientais, mobilidade, habitação, áreas verdes, áreas 
urbanas, alimentação, economia verde, globalização, vida selvagem, 
sustentabilidade, entre outras. Mais informações e inscrição: (http://
ecofalante.org.br/competicao/concursocurta).

C - Tecnologia Móvel
A Hands Mobile, empresa especializada em data driven & mobile expe-
rience com atuação no Brasil e México, lança a primeira edição do “Morse 
Yearbook”, publicação gratuita que apresenta as principais tendências 
tecnológicas e de mercado relacionadas a mobile, inovação e Big Data, 
e que são temas frequentes de sua plataforma de conhecimento Morse, 
criada com o objetivo de disseminar expertise e conhecimento sobre 
Mobile e Big Data. Elaborado segundo a perspectiva de 40 grandes nomes 
do mercado digital, o livro oferece ainda uma retrospectiva dos fatos 
mais importantes de 2018 relativos ao setor. Para mais informações, 
acesse (www.hands.com.br).

D - Setor de Alimentos
A FGV, em parceria com a Koelnmesse, promove nos próximos dias 12 
e 13, na São Paulo Expo, o Congresso Anufood Brazil, com a presença 

da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do presidente da Anvisa, 
Willian Dib, e do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, entre outros. 
Serão debatidos temas como segurança alimentar; os desafi os regula-
tórios do comércio agrícola internacional; os gargalos na distribuição 
de alimentos; a indústria de alimentos e as tendências do consumo de 
alimentos no mundo. Em paralelo, será realizada a feira Anufood Brazil, 
que reunirá toda diversidade das atividades relacionadas ao agronegócio 
e à indústria alimentícia e de bebidas. Mais informações (https://www.
anufoodbrazil.com.br/) 

E - Novos Cantores
Estão abertas as inscrições para o Coral da USP (Coralusp) aos interes-
sados, mesmo para os que não tnham vínculo com a USP. O Coralusp 
possui 13 grupos – totalizando quase 500 cantores -, que ensaiam em 
diferentes horários e dias da semana e se dedicam aos mais variados 
gêneros musicais, da música renascentista à contemporânea, passando 
pelo samba, pela música erudita e pela música popular brasileira. Uma 
das maiores riquezas do Coralusp é justamente a sua diversidade, con-
sidera o maestro Eduardo Fernandes, que é regente de dois grupos: o 
XI de Agosto e o 12 em Ponto. Saiba mais em: (http://www.coralusp.
prceu.usp.br/).

F - Criptoativos e Investimentos 
No dia 10 de abril, o Hotel Unique sediará a primeira edição do Universo 
Bitcoin, maior conferência do país voltada para o mercado de criptoativos 
e investimentos. Realizado pelo Grupo Bitcoin Banco, oferecerá um dia 
de atividades e discussões sobre o atual cenário do setor. O economista 
Ricardo Amorim será o principal palestrante, ao lado de nomes como 
Rafael Steinfeld, CEO da Bitwolf; Vô Epaminondas, do Epaminondas 
Bitcoin; Rodrigo Dash, do Canal Dash Dinheiro Digital; Matheus Grijó, 
CEO da AnubisTrade e developer blockchain; e Fausto de Arruda 
Botelho, CEO da Enfoque, empresa pioneira no Brasil na divulgação 
de cotações e gráfi cos das principais criptomoedas. Mais informações: 
(https://universo-bitcoin.com/). 

G - Plástico em Embalagens 
A M. Dias Branco, nacionalmente conhecida por ser dona de algumas 
das mais valorizadas marcas de massas e biscoitos do país, como Adria, 
Vitarella, Fortaleza e Piraquê, segue diretrizes de sustentabilidade em 

todo o seu processo produtivo. A partir da modernização dos equi-
pamentos ou readequações nas dimensões e design das embalagens, 
a companhia reduziu em 3,4% o consumo de embalagens plásticas, o 
equivalente a 457 toneladas de plástico. A economia chegou a 26% nos 
bolinhos das marcas Richester, Treloso e Pellagio. O uso do plástico 
na embalagem é necessário para a proteção do produto, por isso, a 
redução no consumo precisa ser aliada à manutenção da alta qualidade 
oferecida ao mercado. 

H - Projetos Inovadores 
A Ferrero, marca italiana de chocolates e detentora das marcas 
Ferrero Rocher, Rafaello, Nutella, Kinder e Tic Tac, está conduzindo 
um projeto de inovação aberta, em parceria com a Liga Ventures, 
aceleradora especializada em gerar negócios entre startups e grandes 
corporações. O programa está em busca de 4 startups que trabalhem 
com temas que vão de logística reversa a gerenciamento de times 
e terá duração de 4 meses. O dia a dia da aceleração vai contar não 
só com reuniões periódicas com executivos da Ferrero e acompa-
nhamento do time de aceleração da Liga Ventures, acesso a rede de 
mentores e parceiros, além de um escritório completo no coração 
de São Paulo. As inscrições irão até o dia 14 de abril em: (https://
ferreroaccelera.liga.ventures/).

I - Festival do Chocolate
Entre os dias 12 e 14 de abril, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibira-
puera, acontece o Chocolat Festival São Paulo 2019, maior evento de 
chocolate do Brasil, reúne num só lugar toda a cadeia produtiva do cacau. 
Além da grande exposição e venda de chocolates de Origem, Premium, 
Gourmet e outras, o festival tem programação completa com experiências 
sensoriais, uma série de atividades culturais, exposição de arte, cursos e 
palestras. O público poderá acompanhar o preparo de receitas ao vivo, 
executadas por grandes chefs, e workshops de gastronomia. Entre os 
nomes já confi rmados, a francesa Chloé Doutre Roussel, Maria Fernanda 
di Giacobbe, da Colômbia, e a brasileira Luisa Abram. Mais informações: 
(https://saopaulo.chocolatfestival.com/).

J - Compliance Digital 
Entender e aplicar o compliance digital é relevante para o controle 
fi nanceiro e administrativo das empresas. É uma moderna ferramenta 
que objetiva proporcionar aos estabelecimentos um panorama completo 
de sua situação estrutural e legislativa anticorrupção, além de tratar 
questões ligadas à TI. A área de formação continuada da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie desenvolveu um completo curso de pós em 
Compliance Digital, EAD, focado nas soluções dos problemas corpora-
tivos, para profi ssionais das áreas jurídica, ciências contábeis e de TI, 
interessados no refl exo das questões legais no emprego de recursos 
tecnológicos voltados à gestão de compliance. Saiba mais em (www3.
mackenzie.br/eadpos/).

A - Declaração do IR
A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) começa a receber agenda-

da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do presidente da Anvisa, 
Willian Dib, e do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa,entre outros. 
S ã d b tid t g li t d fi g l

As informações são do 
Ibope em pesquisa enco-
mendada pelo Instituto 

Brasileiro de Ética Concorren-
cial (Etco). Os dados mostram 
que o impacto financeiro é 
gigante. Somente com cigarros, 
em 2018, a Receita arrecadou 
R$ 11,4 bilhões no ano, mas 
a evasão fi scal foi de R$ 11,5 
bilhões em função do mercado 
ilegal. 

Conforme Edson Vismona, 
presidente-executivo do Etco, 
a liderança de mercado do ci-
garro ilegal leva a uma evasão 
fi scal que supera a arrecada-
ção. “Os cofres públicos estão 
perdendo somas maiores do 
que os valores arrecadados”, 
salienta.  A informação é des-
taque neste 3 de março, Dia 
Nacional de Combate ao Con-
trabando, quando o setor do 

O cigarro é um dos produtos mais contrabandeados pelas 

fronteiras brasileiras.

A inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) fechou 
fevereiro com taxa de 0,35%, 
abaixo do 0,57% registrado em 
janeiro. Com o resultado, o in-
dicador, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), acumula 
0,92% no ano e 4,38% em 12 
meses. Entre os oito grupos 
de despesas que compõem o 
IPC-S, quatro tiveram alta em 
fevereiro, com destaque para 
alimentação, 0,94%. 

Também registraram altas 
de preços os grupos habitação 
(0,44%), saúde e cuidados 
pessoais (0,5%) e despesas 
diversas (0,1%). O setor de 
comunicação manteve estabi-
lidade de preços. Três grupos 
tiveram defl ação (queda de 
preços): vestuário (0,13%), 

Moody’s 
reduz grau de 
investimento 
da Vale

A agência de classifi cação 
de risco Moody’s rebaixou, em 
escala global, o grau de investi-
mento da Vale de Baa3 para Ba1. 
A avaliação do rebaixamento foi 
iniciada após o rompimento da 
barragem do Córrego do Feijão, 
em Brumadinho. A agência 
também alterou a perspectiva 
para negativa.

A Moody’s apontou que a 
reclassifi cação “refl ete risco de 
crédito elevado após o colapso 
da barragem em 25 de janeiro, 
em Brumadinho, e as incertezas 
associadas ao impacto total e 
implicações a longo prazo deste 
desastre ambiental”. Além dis-
so, indica que há “signifi cativo 
excesso de exposição a litígios 
e responsabilidade fi nanceira 
que provavelmente persistirá 
nos próximos anos”.

“Embora a posição fi nanceira 
robusta da Vale ofereça uma boa 
proteção contra os possíveis im-
pactos fi nanceiros, o acidente 
suscita preocupações do ponto 
de vista social, ambiental e de 
governança corporativa, espe-
cialmente considerando que 
ocorreu pouco mais de três anos 
após o colapso da barragem de 
rejeitos da Samarco”, diz a nota 
da agência (ABr).

O Governador João Doria anunciou na sexta-
-feira (1) a redução de ICMS para a indústria 
naval no Estado de São Paulo. A medida vai 
viabilizar concorrência de empresas paulistas 
em licitação internacional lançada pela Marinha 
do Brasil para compra de embarcações militares. 

A expectativa é que, com maior competiti-
vidade, os navios possam ser construídos por 
estaleiros instalados no Guarujá, o que deve 

signifi car a geração de 2 mil empregos diretos 
e indiretos na Baixada Santista.

A medida viabiliza a participação de empresas 
paulistas na licitação internacional que elegerá 
a empresa que construirá quatro corvetas mili-
tares para a Marinha nos próximos oito anos. O 
resultado será divulgado no próximo dia 22 e a 
construção dos novos navios deverá ser iniciada 
em 2020 (AI/SEC).
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Contrabando faz governo 
perder R$ 11,5 bilhões

em impostos sobre o tabaco
No ano passado, 54% dos cigarros consumidos no Brasil eram de origem ilegal, sendo 50% 
contrabandeados do Paraguai e o restante produzido por indústrias que operam irregularmente no País

à população, pois o problema 
afeta os interesses nacionais. 
“Além de todas as questões 
econômicas, o contrabando 
acaba também colocando no 
mercado produtos sem nenhum 
tipo de controle”, acrescenta. 

Um dos motivos do contra-
bando de cigarros do Paraguai 
é o alto custo Brasil desses 
produtos. Para o presidente do 
Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Fron-
teiras (Idesf), Luciano Barros, 
a carga tributária sobre os 
cigarros no Brasil fi ca em torno 
de 80%, enquanto no Paraguai 
é de apenas 16%. “Não bastasse 
isso, as indústrias instaladas no 
Brasil não conseguem compe-
tir com os custos indiretos e 
diretos da fabricação desses 
produtos no Paraguai”, diz (AI/
SindiTabaco).

tabaco lamenta o incremento 
do mercado clandestino, pois 
o cigarro é um dos produtos 
mais contrabandeados pelas 
fronteiras brasileiras.

Segundo Iro Schünke, o com-
bate ao mercado ilegal é um 
trabalho que precisa ser feito 
por todos, do governo aos ór-
gãos de fi scalização e da polícia 

Infl ação pelo IPC-S fecha 
fevereiro em 0,35%

Entre os oito grupos de despesas que compõem o IPC-S, quatro 

tiveram alta em fevereiro, com destaque para alimentação, 0,94%. 
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educação, leitura e recreação 
(0,65%) e transportes (0,01%).

Todas as capitais registraram 
alta de preços em fevereiro, 
sendo a maior Belo Horizonte 
(0,65%). As demais cidades 

pesquisadas tiveram as se-
guintes taxas: Recife e São 
Paulo (0,53%), Rio de Janeiro 
(0,36%), Salvador (0,21%), 
Brasília (0,13%) e Porto Ale-
gre (0,02%) (ABr).

Redução de ICMS para a indústria naval
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A mudança no tratamento 
de dados no Brasil

Em agosto de 2018, 

foi sancionada Lei 

Geral de Proteção 

de Dados Pessoais 

(LGPD), que determina 

como os dados dos 

cidadãos podem ser 

coletados e tratados e 

prevê punições para 

transgressões
 

Com a decisão, o Brasil 
passa a fazer parte do 
grupo de países que tem 

proteção quando o assunto 
é cobertura de informações, 
ampliando as possibilidades 
de negociações com países que 
exigiam diretrizes presentes 
na legislação - assim como a 
toda a Europa, por exemplo, 
com o GDPR (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Da-
dos), que serviu de inspiração 
para a Lei brasileira.

No Brasil, o empresário está 
no período de maturação e 
adaptação. Como será cobra-
da e fi scalizada somente no 
início de 2020, é tempo de se 
adequar a um novo universo de 
direitos e deveres, que antes 
era mal regulado por usos e 
costumes, e por leis esparsas, 
que não ofereciam segurança 
jurídica em muitos aspectos 
elementares.

A falta de uma lei anterior 
pode trazer certas difi culda-
des à adaptação ao modelo de 
tratamento e armazenamento 
de dados. Entre as estratégias 
possíveis, podemos destacar 
a nomeação encarregados 
de dados (DO) nas esferas 
empresariais, a realização de 
auditorias para checar vaza-
mentos já ocorridos e prevenir 
os futuros, além de revisão de 

contratos com fornecedores e 
clientes, checando cláusulas 
específi cas sobre dados, para 
que haja transparência entre 
as partes. 

A  antecipação e a prevenção 
são sempre os melhores cami-
nhos. Vale lembrar que essa é 
uma regulamentação positiva, 
que traz maior cuidado para os 
dados que obtemos. É neces-
sário respeitar a supremacia 
das informações coletadas, 
já que traduzem a vida dos 
nossos consumidores. Então, 
há sim, uma preocupação 
correta quando há vazamento 
de dados. 

Como pessoas jurídicas 
(empresários), devemos en-
xergar a iniciativa como uma 
vantagem, cuidando para que 
essa transição traga a melhor 
forma destes relatórios de 
impactos de dados tratados 
ou armazenados, informando 
a toda empresa – ou, ao menos 
a gerência -, para que seja 
avaliado a redução de custos, 
de dados dispensáveis em 
suas bases e algumas outras 
vantagens.

Apesar de, possivelmente, 
haver as difi culdades iniciais 
de adaptação e custos, há 
duas maneiras de enxergar a 
nova Lei: como um empeci-
lho ou como uma segurança 
para pessoas e empresas. O 
copo cheio traz o vislumbre 
dos novos negócios feitos em 
bases mais sólidas, de menos 
incertezas regulatórias num 
futuro próximo.

E você, como prefere ver? 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas de grandes volumes de 
dados (Big Data) extraídos da internet 

e outras bases de conhecimento.

Eduardo Tardelli (*)

O Paquistão entregou na 
manhã de sexta-feira (1) o 
piloto indiano Abhinandan 
Varthaman, que tinha sido 
capturado há dois dias por 
militares paquistaneses, em um 
incidente aéreo. O comandante 
da Aeronáutica da Índia foi en-
tregue ao embaixador indiano 
em Islamabad e seguiu para a 
zona de Wagah, na fronteira.
Centenas de pessoas estão 
reunidas do lado indiano da 
fronteira para receber o piloto, 
tido como herói. 

O primeiro-ministro do 
Paquistão, Imran Khan, anun-

ciou a libertação do piloto, 
“como gesto de paz”, após 
apelos da comunidade inter-
nacional. Na última quarta-
-feira (27), o Paquistão abateu 
dois jatos militares indianos 
que teriam invadido seu terri-
tório e capturou os pilotos (o 
outro está internado), em um 
episódio que elevou a tensão 
entre os países, que já têm um 
histórico de rivalidade pelo 
domínio da Caxemira. Nas 
últimas semanas, Paquistão e 
Índia também protagonizaram 
outros episódios de violência 
(ANSA).

Indianos celebram retorno do piloto Abhinandan Varthaman.

Em Assunção, no encontro 
com o presidente autodeclara-
do da Venezuela, Juan Guaidó, 
o presidente do Paraguai, 
Mario Abdo Benítez, disse na 
sexta-feira (1º) que espera a 
solidariedade dos democratas e 
das pessoas que acreditam nas 
instituições. Segundo Abdo, o 
mundo deve ser claro na defesa 
dos valores, da democracia e da 
liberdade.

“Hoje ele [Guaidó] chegou a 
um país amigo. Um país que o 
apoia e defende princípios e 
valores”, afi rmou Abdo, lem-
brando que no momento em 
que Nicolás Maduro tomou 
posse, em janeiro, ele rompeu 
relações com a Venezuela. 
“Eu fi z um discurso em que 
relato que o Paraguai rompeu 
relações diplomáticas com o 
tirano, não com o povo vene-

zuelano”. Segundo Abdo, sua 
decisão, na época, foi ques-
tionada. Porém, ele reiterou 
a imporância de mensagens 
claras para o mundo. Ao lado 
de Guaidó, o paraguaio fez 
elogios e reafi rmou seu apoio 
ao governo interino. 

“Hoje nós recebemos aqui. 
Você representa a esperança 
de todo um povo porque o 
problema da Venezuela amanhã 
pode ser um problema para 
outro país. Este não é apenas 
um momento temporário, o 
Paraguai e o mundo devem ser 
claros em defesa dos valores 
libertários democráticos”. Abdo 
afi rmou reiterou que a causa da 
Venezuela é justa e que “ele tem 
o povo paraguaio e seu amigo, 
o presidente do Paraguai, por 
qualquer coisa e em qualquer 
momento” (ABr).

O presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó, e o 

presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez.

A Justiça paulista aceitou a 
denúncia do Ministério Públi-
co e tornou o ex-prefeito de 
São Paulo, ex-ministro e se-
cretário afastado do governo 
paulista Gilberto Kassab réu 
por improbidade administra-
tiva. O MP acusa Kassab de 
ter cometido irregularidades 
na contratação da inspeção 
veicular quando ainda era pre-
feito (2006-2012). A decisão 
é do juiz Kenichi Koyama, da 
11ª Vara de Fazenda Pública. 
O MP denunciou também a 
empresa Controlar e a prefei-
tura de São Paulo, para que 
ressarçam os cofres públicos. 
A prefeitura foi denunciada 
por conta da aplicação de mul-
tas a motoristas, que foram 
consideradas ilegais. 

Em 2017, o ministro Dias 
Toffoli, do STF, arquivou um 
inquérito contra Kassab por 
causa do contrato e de paga-
mentos feitos pela prefeitura à 
Controlar, empresa responsá-
vel por fazer a inspeção veicu-
lar na cidade de São Paulo. Na 

Ex-prefeito Gilberto Kassab.

Outros nove ministros — 
entre eles, o da Justiça, 
Sergio Moro, e o da Eco-

nomia, Paulo Guedes — devem 
ser ouvidos pelos parlamentares 
em audiências públicas nos 
próximos dias, conforme reque-
rimentos aprovados pelas co-
missões permanentes da Casa.

Os ministros da Educação, 
Ricardo Vélez Rodríguez; da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas; da Agricultura, 
Tereza Cristiana; e do Desen-
volvimento Regional, Gustavo 
Canuto, foram ouvidos em 
audiências nesta semana. A 
primeira ministra a comparecer 
ao Senado foi Damares Alves, 
que atendeu a um convite da 
Comissão de Direitos Humanos 
no último dia 21. 

Um dos ministros esperados 
é Paulo Guedes, que comanda 
a área econômica do governo.  
Ele foi convidado para uma 
audiência pública no próximo 
dia 12, na Comissão de Assun-
tos Econômicos para debater 

Sergio Moro e Paulo Guedes estão entre os ministros que falarão 

aos senadores sobre suas diretrizes.

A Comissão de Relações 
Exteriores do Senado deve 
participar de audiência pública 
em que dirigentes do BNDES 
serão chamados a detalhar os 
empréstimos feitos pelo Brasil à 
Venezuela durante os governos 
do PT (de 2003 a 2016). O sena-
dor Eduardo Girão (Pode-CE) 
disse que os fi nanciamentos 
podem ter fortalecido os go-
vernos de Hugo Chávez e de 
Nicolás Maduro, relegando ao 
Brasil parte da responsabili-
dade pela atual crise política 
e humanitária no país vizinho. 

De acordo com o senador, 
dinheiro brasileiro fi nanciou 
metrôs, usina, ponte e sanea-
mento básico. Soraya Throni-
cke (PSL-MS) reforçou a im-
portância de debater a questão, 
dizendo que bilhões de dólares 
foram emprestados a juros 
baixos “de forma estranha”. Os 
senadores avaliaram a postura 
da diplomacia e do Exército e a 
recusa do governo de Maduro 
à ajuda humanitária enviada 
pelo Brasil e pela Colômbia, 
o que acirrou os ânimos nas 
fronteiras durante o fi m de 
semana e resultou em morte 
de civis venezuelanos. Para 

Jaques Wagner (PT-BA), a pos-
tura do Brasil sobre socorro e 
ajuda humanitária deve seguir 
fi elmente a das Nações Unidas. 

Ele acredita não ser hora de 
o Brasil se dedicar a problemas 
que estão além da fronteira 
e disse que a diplomacia bra-
sileira precisa ser “menos de 
punho de renda e mais como 
a americana, que é pragmática 
e comercial”. A posição dos 
Estados Unidos na crise foi co-
mentada por vários senadores. 
Para Telmário Mota (Pros-RR), 
o Brasil deve manter sua tra-
dição na mediação, paz e boa 
vizinhança, mas está sendo 
usado pelo governo Trump, que 
teria mais interesse no petróleo 
do que na crise humanitária. 

Humberto Costa (PT-PE) re-
forçou o discurso de Telmário, 
dizendo que o Brasil não deve 
entrar numa guerra que não é 
sua. Líder do partido de Bolso-
naro, o senador Major Olimpio 
(PSL-SP) disse que “corpos no 
chão é tudo o que o Brasil não 
quer neste momento”. E que o 
país tem grande chance de se 
colocar de forma altiva nesse 
processo como mediador (Ag.
Senado).

Horta comunitária 
poderá ser cultivada 
em área da União

Projeto em análise na Câmara 
autoriza o uso de áreas de domínio 
da União para cultivo de horta comu-
nitária orgânica por famílias de baixa 
renda organizadas em associações, 
cooperativas ou sindicatos. A pro-
posta é do deputado Rubens Otoni 
(PT-GO).  A permissão para o uso 
deverá ser dada pelo Secretário do 
Patrimônio da União e publicada no 
Diário Ofi cial. A destinação da área 
deverá ser compatível com o plano 
diretor municipal.

Atualmente, o regime geral dos 
bens da União permite utilizar essas 
áreas para eventos de curta duração, 
de natureza recreativa, esportiva, 
cultural, religiosa ou educacional. 
Otoni afi rmou que há, nas áreas ur-
banas, terrenos da União ociosos que 
acabam destinados a atividades que 
degradam a qualidade das cidades 
e da vida de seus habitantes, como 
acumulação de lixo e entulhos.

“A instalação das hortas elimina o 
mau uso dos espaços urbanos, con-
tribui para o suprimento de carên-
cias nutricionais com alimentos de 
qualidade, contribui para a preser-
vação do meio ambiente e constitui 
instrumento poderoso de educação 
e conscientização ambiental”, afi r-
mou Otoni. A proposta tramita em 
caráter conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Agricultura; de 
Trabalho; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Jorge Adorno/Reuters

W
ils

on
 D

ia
s/

A
B

r

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

Depois de ouvirem cinco ministros, 
senadores aguardam Moro e Guedes
Pouco a pouco, os senadores tomam conhecimento das prioridades do governo de Jair Bolsonaro. Um 
mês após a posse dos parlamentares, cinco ministros já apresentaram ao Senado as principais metas e 
programas de suas pastas

e Justiça. Como é de praxe no 
Senado, existe a possibilidade 
de que os colegiados façam uma 
audiência pública conjunta. A 
presidente da CCJ, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), e o 
presidente da CDH, Paulo Paim 
(PT-RS), aguardam resposta do 
ministério para defi nir a data 
da reunião.

As Comissões de Assuntos 
Sociais e de Educação apro-
varam convites para ouvir o 
ministro da Cidadania, Osmar 
Terra. Senadores também se 
articulam para garantir que a 
reunião seja conjunta.  Ainda 
não há data defi nida para o 
comparecimento do ministro. 
Já os desafi os da política exter-
na serão tratados em audiên-
cias públicas promovidas pela 
Comissão de Relações Exte-
riores nas próximas semanas, 
em datas a serem acertadas, 
com os ministros das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, e 
da Defesa, general Fernando 
Azevedo e Silva (Ag.Senado).

o endividamento dos estados. 
Entre os dias 13 e 14 também 
será marcada uma sessão te-
mática no Plenário para que 
o ministro da Economia possa 
expor as diretrizes econômicas 
do governo. A agenda servirá 
para debater a reforma da Pre-
vidência e o pacto federativo.

Também é aguardada a vinda 
do ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, que 
deverá comparecer ao Senado 
para detalhar o pacote anti-
crime entregue ao Congresso. 
Foram aprovados convites em 
duas comissões: a de Direitos 
Humanos e a de Constituição 

Justiça aceita denúncia 
contra Gilberto Kassab

decisão, Toffoli acolheu parecer 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) e entendeu que 
não havia indícios sufi cientes a 
respeito da participação do ex-
-prefeito nos supostos ilícitos. 

Por meio de nota, a asses-
soria do ex-prefeito informou 
que Kassab “prestará todos os 
esclarecimentos que se façam 
necessários, para demonstrar 

que agiu na defesa do estrito 
interesse público. O Tribunal 
de Justiça já absolveu o ex-
-prefeito em ação criminal 
defi nitiva sobre o mesmo 
caso, em decisão transitada 
em julgado, e o STF arquivou 
denúncia criminal sobre o 
mesmo tema, a quinta vitó-
ria judicial neste assunto” 
(ABr). 

Governo paraguaio 
defende valores, 

democracia e liberdade

Paquistão solta
piloto indiano

e esfria confl ito
EPA

Investimentos
do Brasil na Venezuela 

serão examinados

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, avaliou 
na última quarta-feira (27) 
como “cláusula pétrea”, e 
questão “inegociável”, a ob-
tenção de uma economia de, 
no mínimo, R$ 1 trilhão, no 
período de 10 anos, a partir 
da aprovação da proposta da 
reforma da Previdência. Se-
gundo ele, não há condições 
de negociar este ponto com 
o Congresso. 

“O que é inegociável é a 
gente conseguir chegar no um 
trilhão [de reais] de economia 
em 10 anos. Isso é inegociável. 
Como esta fórmula vai ser tra-
balhada, isso é o espaço para 
que se possa conversar”, disse 
Onyx durante 20º CEO Brasil 
2019 Conference, organizado 
pelo BTG Pactual, em São 

Paulo. Ressaltou que o valor, 
considerado inegociável, é o 
suficiente para fazer o país 
atingir o equilíbrio fiscal. 

Ele disse que, após a apro-
vação da reforma, haverá um 
“pacote de bondades para 
governadores e prefeitos”. 
“O Paulo [Guedes, ministro 
da Economia] diz sempre: 
‘Onix, a gente passa a nova 
Previdência, depois tem um 
pacote de bondades espeta-
cular para os governadores 
e os prefeitos. Vai vir um 
excelente tempo para ser 
governador no Brasil’”, disse. 
Em reuniões entre governa-
dores e prefeitos com repre-
sentantes do governo federal, 
eles cobram uma divisão mais 
equilibrada da arrecadação de 
tributos (ABr).

Onyx chama de “cláusula pétrea” 
economia gerada pela reforma



Não é segredo para 

ninguém que os Estados 

brasileiros enfrentam 

sérios problemas de 

caixa

Há tempos Estados e 
Municípios cobram 
uma solução para os 

prejuízos trazidos pela Lei 
Kandir e, com as difi culdades 
fi nanceiras enfrentadas pelos 
entes federativos, a pressão 
para receber os repasses da 
União aumentou. A Lei Kandir 
regulamentou o ICMS após a 
Constituição de 1988. Entre 
as principais inovações, a 
desoneração das exportações 
para produtos primários e 
industrializados semielabora-
dos, além do aproveitamento 
de crédito do imposto relativo 
aos insumos utilizados na 
cadeia da exportação.

O texto original estabele-
ceu imunidade do imposto 
nas exportações apenas para 
produtos industrializados, 
delegando à lei complementar 
a competência para desonerar 
os produtos semielaborados 
que especifi casse. Ela foi ado-
tada não só para trazer mais 
competitividade aos produtos 
nacionais e acabar com o 
défi cit da balança comercial, 
mas também para acompa-
nhar a política internacional 
de comércio exterior, que 
desaconselha a “exportação 
de tributos”.

Contudo, o incentivo à 
exportação está ameaçado 
pelos Estados, que vêm 
alterando unilateralmente 
as regras e criando novas 
contribuições (fundos) para 
recompor perdas de arreca-
dação devido à concessão do 
benefício fi scal. A justifi cativa 
é que não receberam a devi-
da compensação fi nanceira 
prevista na Lei Kandir, haja 
vista que a desoneração gerou 
severa perda de arrecadação, 
concorrendo para os atuais 
problemas fi nanceiros.

Mas essa briga não é nova. 
Em 2013 o estado do Pará 
ajuizou a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por 
Omissão, exigindo que a 
União regulamentasse o tema 
e fi xasse os parâmetros para 
compensação da perda de 
arrecadação. A ação foi jul-
gada em 2016 e o Plenário 
do STF fi xou o prazo de 12 
meses para que o Congresso 
regulamentasse os repasses 
de recursos da União para 
os estados e, se não o fi zesse 
no prazo acima, caberia ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) fi xar as regras de re-
passe e calcular as cotas de 
cada um dos interessados.

Como o Congresso não 
cumpriu o prazo, a decisão 
passou para a mão do TCU. 
Com o receio de como viria 
essa regulamentação, 12 
governadores se reuniram 
com o presidente do STF, 

Dias Toffoli, e com o ministro 
Gilmar Mendes, relator, para 
pedir mais prazo para que 
o Congresso editasse a lei 
complementar. O pleito dos 
governadores foi atendido 
pelo STF, por decisão mono-
crática de Gilmar Mendes, 
que prorrogou em 12 meses 
o prazo para que o Congresso 
possa prosseguir com as dis-
cussões e concluir a edição 
da lei.

Apesar da pressão dos 
estados para que os repas-
ses sejam defi nidos a fi m de 
aliviar as contas públicas, há 
também uma enorme insatis-
fação dos exportadores, visto 
que não se benefi ciaram com 
os créditos previstos na Lei 
Kandir, porque os estados 
os glosavam, e, ainda, a pre-
ocupação com o fi m da deso-
neração, uma vez que acaba 
como estímulo à produção, 
dado que a margem de lucro 
é baixa pois não existe muito 
valor agregado ao produto, 
principalmente, no primário.

Não se pode desprezar o 
resultado positivo da deso-
neração no setor exportador 
como indutor da atividade 
econômica. O Demonstrativo 
de Gastos Tributários (DGT), 
estudo da Receita Federal que 
estima a perda de arrecadação 
decorrente da concessão de 
benefícios, mostra que no 
ano de 2018 a exportação da 
produção rural representou 
apenas 2,12% dos incentivos 
concedidos pelo governo!

Por outro lado, segundo 
estimativas da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), as exportações 
do agronegócio registraram 
uma participação de aproxi-
madamente 23% do PIB, ou 
seja, expressivo para manter a 
balança comercial com supe-
rávit. Os números acima com-
provam que existem refl exos 
indiretos que geraram outras 
riquezas para os estados e 
devem ser considerados.

Portanto, o não cumpri-
mento pela União da com-
pensação prevista na lei 
não pode ser a única razão 
para o fi m da desoneração 
das exportações, uma vez 
que existem outros fatores 
socioeconômicos e políticos 
que devem ser analisados, 
como visto acima. A briga de 
braço entre exportadores e 
governo não será fácil. Cada 
lado terá que trabalhar ativa-
mente com os parlamentares, 
sendo certo que, aquele que 
tiver o melhor argumento e 
mais força política, terá o seu 
pleito atendido.

Torcemos para que seja 
feito o melhor para o país. 

(*) - Direito pela PUC/SP, coordenador 
do curso de pós-graduação em 

Direito Tributário da FGV Direito 
SP, é sócio fundador do Fernandes, 

Figueiredo Advogados;

(**) - Pós em direito tributário pelo 
CEULaw/SP, é advogada associada 

do Fernandes, Figueiredo, Françoso 
e Petros Advogados.

Fim do incentivo à 
exportação: quem tem razão 

nessa queda de braço?
Edison Carlos Fernandes (*) e Nahyana Viott (**)

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
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Postera Administradora de Bens Ltda.
CNPJ: 28.154.191/0001-65 - NIRE: 35235058431

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data Horário e Local: As 10 horas do dia 25/02/2019, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. 
Deliberações: Foi deliberado: a. A 3ª alteração contratual da Postera Administradora de Bens Ltda., datada 
em 16/05/2018 e registrada perante a JUCESP sob nº 356.861/18-1, em 27/07/2018 tratou de aumento de capital por 
integralização de bem imóvel, no valor de R$ 528.000,00. Apesar da integralização, a perfeita transmissão do bem 
não ocorreu, em virtude da negativa do Cartório de Registros de Imóveis do município de Barueri na transmissão de 
propriedade imóvel em nome dos sócios Arthur Papatella Lustosa e Thais Papatella Lustosa, ambos menores 
de idade, para a sociedade Postera Admnistradora de Bens Ltda., assim, em linha com o artigo 1.082, inciso II do 
Código Civil os  titulares da totalidade das quotas, autorizada pela cláusula “2.2” do Contrato Social, deliberam pela
redução do capital social na exata medida do valor do bem imóvel ora integralizado, mas não transmitido 
para a Sociedade. b. A redução se deu subtraindo o valor de R$ 528.000,00 do valor do capital social de R$1.385.100,00, 
resultando no novo valor do capital social que passa a ser de R$857.100,00 dividido em 857.100 quotas, no valor 
nominal de R$1,00 cada. c. Atendendo ao disposto no artigo 1.084 deliberam publicar esta ata, Superado o prazo de 90 
(noventa) dias estabelecido no artigo 1.084, § 3º, será arquivada a 4ª alteração do contrato social com nova redação do 
capítulo V. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 25/02/2019. Arthur Papatella Lustosa (menor impúbere), 
representado por Bernardo Carvalho Lustosa (pai) Usufrutuário e Valéria Papatella Pereira Lustosa (mãe) 
e Usufrutuária. Thais Papatella Lustosa (menor impúbere), representado por Bernardo Carvalho Lustosa (pai)
Usufrutuário e Valéria Papatella Pereira Lustosa (mãe) e Usufrutuária.

Edital de Praça Judicial. 1º Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé – Comarca de São Paulo/SP. Edital 
de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos Fressmaq Comercio de Maquinas 
Eirelli – Me. (CNPJ: 18.785.598/0001-37), Norival Tadeu Fressato (CPF: 942.580.078-20), seu cônjuge 
Eliana Cano Fressato (CPF: 010.298.878-10), os credores Tuberfil Indústria E Comécio De Tubos 
Ltda (CNPJ: 59.300.962/0001-09), Itaú Unibanco S/A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), Gabriel Armando 
Uchoa Pinto (CPF: 044.111.198-03), e demais interessados, expedido na Ação de Cumprimento de 
Sentença nº 1008531-78.2016.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé 
- Comarca de São Paulo/SP. Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, Faz Saber que levará à praça o 
bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Zukerman Leilões (www.zukerman.com.
br), em condições que segue: 1. Descrição do Imóvel: Uma casa e seu respectivo terreno situados 
situado à Rua Santa Elvira, n.º 206, Parque São Jorge, Tatuapé, medindo 5,0m de frente por 15,93m 
da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, confrontando 
do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com prédio nº 202, da mesma rua, do espólio de 
Elias Jabra, e do seu lado esquerdo com o prédio nº 208, da mesma rua, vendido à Yolanda Spingliati 
e nos fundos com propriedade de Luiz Benissi e Antonio Ferreira Simões. Contribuinte 062.030.0055-
8 (Conf. Av.2). O imóvel encontra-se matriculado no 9.º Cartório de Registro de Imóveis de SP, sob 
o n.º 14.022. Benfeitoria. (Conf. laudo de Avaliação Fls. 125). Foi cons truído um sobrado geminado, 
com área aproximada de 80m². Existe uma cobertura sobre parte do quintal que será retirada e 
não foi considerada na avaliação. ÔNUS: Consta na Matrícula Conf. Av.5 (06/10/ 2015) Distribuída 
a ação de execução da 2ª Vara Cível do Tatuapé Proc. Nº 1007138-55.2015.8.26.0008 movida por 
Tuberfil Indústria e Comécio de Tubos Ltda (CNPJ: 59.300.962/0001-09). Av.6 (07/12/2017) Penhora 
Exequenda. Av.7 (19/12/2017) Penhora movida pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ: 60.701.190/0001-
04) ação de Execução CIVIL Proc. nº 1000462232017. Av.8 (05/03/2018) Indisponipilidade ref. ao 
Proc. Nº 0001865-75.2012.5.02.0028. 2. Débito Exequendo: R$ 52.273,82 (cinquenta e dois mil, 
duzentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) 1. Avaliação Total: R$ 255.351,47 (Conf. 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP) 2. Visitação - Não há visitação. 3. 
Datas das Praças – 1ª Praça começa em 28/03/2019, às 14h45min, e termina em 01/04/2019, às 
14h45min e; 2ª Praça começa em 01/04/2019, às 14h46min, e termina em 22/04/2019, às 14h30min. 
4. Condições de Venda E Informação – edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, 
comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. Dúvidas e Esclarecimentos: 
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-
8283 e e-mail: contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, Fressmaq Comercio de Maquinas 
Eirelli – ME, Norival Tadeu Fressato, seu cônjuge Eliana Cano Fressato, os credores Tuberfil Indústria 
E Comécio De Tubos Ltda, Itaú Unibanco S/A e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada 
em 07/11/2017. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 14 de janeiro de 2019. 

Centro Trasmontano de São Paulo 
CNPJ nº 62.638.374/0001-94

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores Associados: Em conformidade com o artigo 47, inciso II, parágrafos 1º e 3º, artigo 48, inciso VI e artigo 66 
do Estatuto Social, ficam V.Sas., convocados a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 
13 de março de 2.019 (quarta-feira), às 18h00, na Sala Augusto do Nascimento Mesquita, sito à Rua Tabatinguera, 
294, 2º andar, Centro, São Paulo – SP., a fim de deliberar o seguinte:- Ordem do Dia: I) Eleger e empossar Membros 
do Conselho Deliberativo (Recomposição do corpo de Conselheiros Vitalícios). A abertura dos trabalhos em primeira 
chamada far-se-á com a presença mínima de (200) duzentos associados e, não havendo número, a Assembleia insta-
lar-se-á meia hora após com qualquer número, na forma do artigo 47, parágrafo 3º do Estatuto Social. Na expectativa 
de que o prezado associado compareça à Assembleia ora convocada prevalecemo-nos do ensejo para apresentar 
nossas “Cordiais Saudações”. Lembramos que para participar da citada Assembleia é indispensável a apresen-
tação da Carteira Social e prova de quitação com a tesouraria. São Paulo, 01 de março de 2.019. A Presidência.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 31.12.18 e 17
(valores expressos em reais R$ (Reais), com supressão de centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31.12.18 e 17 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
ATIVO 2018 2017
Circulante 40.241.732 43.631.478
Caixa e Equivalentes de caixa 6.744.418 5.327.768
Contas a Receber de Clientes 12.212.245 14.704.176
Estoques 19.497.065 21.773.181
Impostos a Recuperar 1.621.769 1.672.247
Outros Ativos Circulantes 166.235 154.107

Não Circulante 2.559.599 2.879.276
Realizável a Longo Prazo 1.274.334 1.258.264
Depósitos Judiciais 1.274.334 1.258.264
Imobilizado 1.088.405 1.366.207
Intangível 196.860 254.806

Total do Ativo 42.801.331 46.510.755

PASSIVO 2018 2017
Circulante 29.899.419 27.508.253
Fornecedores 21.789.072 24.630.662
Empréstimos e Financiamento  24.108 23.220
Salários e Encargos Sociais 232.663 249.590
Obrigações Tributárias 9.265 14.805
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 960.000 1.900.000
Provisões Trabalhistas 741.620 685.897
Outros Passivos Circulantes 303 4.079
Provisão de Dividendos 6.142.388 -

Não Circulante: Impostos a Pagar 164.730 164.687
Patrimônio Líquido 12.737.182 18.837.815
Capital Social 10.000.000 10.000.000
Reserva de Capital 3.515 3.515
Reserva de Lucros 2.733.667 8.834.300

Total do Passivo 42.801.331 46.510.755

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações fi nanceiras, devidamente acompanhadas das notas 
explicativas correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.  A Diretoria

DISAL DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.
CNPJ 62.277.041/0001-87

Relatório da Diretoria

Receita Bruta 2018 2017
Revenda de Mercadorias 91.795.355 88.774.489
Impostos e Contribuições sobre Vendas (41.644) (69.670)
Devoluções (3.539.723) (2.872.080)

Receita Operacional Líquida 88.213.988 85.832.739
Custo das Mercadorias Revendidas (63.556.588) (62.804.138)

Lucro Bruto 24.657.398 23.028.600
Despesas (Receitas) Operacionais (23.603.243) (21.320.182)
Vendas e Administração (23.684.947) (21.742.571)
Resultado Financeiro Líquido 38.266 294.600
Outras Receitas (Despesas) 43.438 127.789

Lucro antes do IRPJ e da CSLL 1.054.156 1.708.419
Imposto de Renda e Contribuição Social (652.401) (785.173)

Lucro Líquido antes da reversão do JCP 401.754 923.245
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio - -

Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício 401.754 923.245
Quantidade de Ação 114.174 114.174
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação 3,52 8,09

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31.12.18 e 17 
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais 1.335.076 1.804.164
Recebimentos de clientes 93.612.671 83.361.226
Pagamentos de fornecedores de 
 mercadorias e despesas gerais (79.721.371) (69.080.556)
Pagamentos de salários, encargos e benefícios (12.079.675) (11.136.021)
Pagamento de impostos e contribuições (149.050) (211.454)
Recebimento (pagamento) de depósitos judiciais (16.070) (722.127)
Recebimento (pagamento) de encargos
 fi nanceiros líquido 132.058 357.083
Pagamento do IR e da CS sobre o lucro (443.487) (763.988)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos (183.719) (300.266)
Adição do imobilizado/intangível (183.719) (300.266)
Venda do imobilizado - -
Fluxos de caixa das atividades 
 de fi nanciamentos (1.401.262) (1.319.579)
Pagamento de REFIS (17.332) (119.579)
Pagamento Depósitos Judiciais FGTS 16.070 -
Dividendos pagos (1.400.000)  (1.200.000)
Aumento (Redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (249.905) 184.319
Demonstração do aumento (redução) do caixa e 
 equivalentes de caixa: No início do exercício 6.994.323 5.143.450
No fi m do exercício 6.744.418 5.327.768
Variação do caixa e equivalentes 
 de caixa no período (249.905) 184.319

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em
31.12.18 e 17 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente Renato Guazzelli - Diretor Luciano Miranda Fernandes - Contador CRC 1SP146509/O-1

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva  Reserva para Retenção Lucros Total
 Social Capital Legal Expansão de Lucros Acumulados Patrimônio
Em 31 de dezembro de 2015 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.223.007 - 18.918.435
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.396.135 1.396.135
Retenção de Lucros - - - - 1.396.135 (1.396.135) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)

Em 31 de dezembro de 2016 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.419.142 - 19.114.570
Lucro líquido do exercício - - - - - 923.245 923.245
Retenção de Lucros - - - - 923.245 (923.245) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)

Em 31 de dezembro de 2017 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.142.387 - 18.837.815
Lucro líquido do exercício - - - - - 401.754 401.754
Retenção de Lucros - - - - (5.740.633) (401.754) (6.142.387)
Distribuição de Lucros - - - - (360.000) - (360.000)

Em 31 de dezembro de 2018 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 41.754 - 12.737.182

1. Contexto Operacional: A DISAL Distribuidores Associados de Livros 
S.A. (a seguir designada como Companhia) é uma companhia anônima de 
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Companhia tem 
por objeto social a importação, exportação, comercialização, representa-
ção e distribuição de livros técnicos, culturais, científi cos, didáticos, revistas 
e outros. 2. Base para Preparação e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, observando 
as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6404/76) 
que incluem dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas leis nºs 
11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 12.973, de 13 de maio de 2014. 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do Resultado: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime con-
tábil de competência de exercício. A receita com as vendas de mercadorias 
é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não 
é reconhecida quando há incerteza signifi cativa de sua realização. Estima-
tivas contábeis: As estimativas contábeis, revisadas anualmente, foram ba-
seadas no julgamento da Administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações fi nanceiras, em conformidade 
com a prática contábil vigente. Itens signifi cativos, sujeitos a estas estima-
tivas e premissas incluem, entre outros, depreciações de bens do ativo 
imobilizado. Disponibilidade: São representadas pelo valor de sua efetiva 
realização. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa: Essa provisão é 
fundamentada em análise do histórico de perdas monitorada pela Adminis-
tração, sendo constituída em montante considerado sufi ciente para cobrir 
as prováveis perdas na realização das contas a receber. Estoques: O esto-
que foi avaliado com base no custo médio ponderado não superando o cus-
to de mercado. Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes: Estão apre-
sentados ao valor de custo ou de realização, e inclui, sempre que cabível 

os rendimentos auferidos pró-rata tempore até a data do encerramento das 
demonstrações fi nanceiras. Imobilizado: O imobilizado é registrado pelo 
custo de aquisição, formação ou construção, corrigido monetariamente até 
31 de dezembro de 1995, deduzido das respectivas depreciações acumu-
ladas, calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação fi s-
cal em vigor, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens. 
Passivos Circulantes e Não Circulantes: Estão demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos fi nanceiros e variações monetárias, incorridos até a data 
do balanço. Provisões: São registradas no momento em que a sociedade 
possui obrigações legais ou constituídas como resultado de eventos passa-
dos, e é provável que recursos econômicos sejam requeridos para saldar 
as obrigações. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas de riscos envolvidos. Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido: O imposto de renda e contribuição social sobre o lu-
cro líquido do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas 
previstas na legislação fi scal vigente na data da ocorrência do fato gerador, 
15% mais adicional e 9%, respectivamente. 4. Resultado líquido do exer-
cício: Demonstramos a seguir os efeitos extraordinários no ano de 2018 em 
comparação com o ano de 2017, que afetaram o resultado líquido do exer-
cício: Descrição 31/12/18 31/12/17
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 401.754 923.245
a) Efeitos extraordinários: Ajustes de Inventário/
 Perdas no Recebimento de Créditos  108.120 19.751
 NFs dos MKT  Place’s de períodos anteriores 55.048 455.767
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 
 antes dos efeitos extraordinários 564.922 1.398.763
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2018, o Capital Social da Com-
panhia, totalmente integralizado em moeda corrente é de R$ 10.000.000,00, 

dividido em 114.174 ações ordinárias nominativas. 6. Cobertura de Segu-
ros: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía cobertura de se-
guros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado e 
para os estoques, em montante considerado pela administração como su-
fi ciente para assegurar a reposição dos bens e a continuidade das opera-
ções da sociedade em caso de sinistros. 7. Hipotecas e Garantias: Os 
bens da Companhia, cujo saldo líquido contábil, no montante de R$ 
1.285.265 não foram conferidos como garantia, estando, portanto, total-
mente livres e desembaraçados de ônus ou gravames. 8. Agradecimen-
tos: Registramos nossos agradecimentos a todos que contribuíram para a 
obtenção dos resultados ora apresentados: aos parceiros comerciais – 
clientes e fornecedores; e à comunidade fi nanceira – nossos credores, pela 
confi ança uma vez mais depositada em nosso trabalho. A toda equipe de 
trabalho, nosso especial reconhecimento pelo esforço, dedicação e com-
prometimento.

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2019

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 2018 (Em Reais)

Efforts Profissionais Contábeis
Mauricio de Araujo - Contador - CRC. 2SP024027/O-0

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de CaixaDemonstração do Resultado Consolidado 
Ativo 31/12/2018
Circulante 1.500
Caixa e equivalentes de caixa 1.500 
Não-circulante -   
Total ativo 1.500

 Capital Lucros/Prejuízo
 Social Acumulados Total
Saldo em 30 de dezembro de 2017 - - -   
Integralização de capital 1.500 - 1.500
  Lucro líquido do exercício  - - -
 Dividendos  Pagos  - - -
 Ajuste anos anteriores  - - -
Saldo em 30 de dezembro de 2018 1.500 - 1.500 

Fluxo de caixa de atividades operacionais 31/12/2018
 Lucro liquido do exercício -
Redução (aumento)  nos ativos operacionais: 
 Variação do ativo -
(Redução) aumento nos passivos operacionais: 
 Variação do  passivo -
 Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais -
Atividades de financiamento 
 Integralização de capital 1.500
 Fluxo de caixa das atividades de financiamento 1.500
Total do fluxo de caixa 1.500 
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.500
Caixa e equivalentes de caixa no início do período -
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.500

 31/12/2018
Resultado Operacional -   
Despesas administrativas -   
Resultado Financeiro -   
Resultado Bruto antes Impostos -
Impostos e Contribuições -
Lucro/(prejuízo) do exercício -

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2018
Circulante -
Não-circulante -
Patrimônio líquido 1.500
Capital social 1.500 
Total passivo + patrimônio liquido 1.500 

COMPANHIA JARDIM BOTÂNICO DE BARRETOS - 2
CNPJ: 30.383.372/0001-05

Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)

As demonstrações financeiras completas estão a disposição 
dos acionistas na sede da Companhia

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCELO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: funcionário público, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/03/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Ferreira da Silva e 
de Genézia Francisca da Silva. A pretendente: VALERIA ALVES FERREIRA, profi s-
são: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 27/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Morival Durães Ferreira e de Maria Derci Lopes Ferreira.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica, 
2197, 7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração.  (02.07.08/03/2019)

AVISO AOS ACIONISTAS

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro Indiano-
polis, CEP 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração. 02.07.08/03/2019)

SPE Diogo Moreira S.A.
CNPJ/MF nº 12.360.052/0001-58

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)
Demonstração do Resultado

Despesas/Receitas operacionais 2018 2017
Despesas comerciais – (28.852)
Despesas administrativas (13.123) (27.310)
Despesas/receitas financeiras (6.188) (2.840)

(19.312) (59.003)
Lucro operacional (19.312) (59.003)
Despesas/receitas não operacionais – 126.939
Resultado antes de provisão para o imposto de 
renda e contribuição social (19.312) 67.937

Contribuição social (1.391) (3.813)
Imposto de renda (2.318) (6.354)
Resultado líquido do exercício (23.020) 57.770

1. Contexto operacional – A Sociedade tem por objetivo a construção de 
edifícios, podendo ainda, participar de incorporação imobiliária. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis – 2.1. Base de apresentação: 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2018 
foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na lei das sociedades por ações 
(Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07), nos pronunciamentos, nas 
orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen tos 
Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores. 3. Principais prá-
ticas contábeis – 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa incluem dinheiro em espécie, depósitos bancários, investimen-
tos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança 
de valor. 3.2. Estoques: Registrado pelo custo de aquisição, formação ou 
construção. 3.3. IRPJ e CSLL: O IRPJ e a CSLL são calculados e registra-
dos com base no lucro presumido, conside rando as alíquotas previstas pela 
legislação. 3.4. Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações 
contábeis são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas 
para registro de certos ativos, passivos e outras operações como: provi-
sões para contingências e depreciação do ativo imobilizado e medições de 
receitas e custos. Os resultados a serem apurados quando da concretização 
dos fatos que resultaram no reconheci mento destas estimativas, poderão 
ser diferentes dos valores reconhecidos nas presentes demonstrações. 
3.5. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As práticas 
contábeis para registro e divulgação de ati vos e passivos contingentes e 
obrigações legais são as seguintes: a) Ativos contingentes: são reconhe-
cidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, 
transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxito provável são ape-
nas divulgados em nota explicativa; b) Passivos contingentes: são provi-
sionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados 
em nota explicativa e os passivos contingentes ava liados como de perdas 
remotas não são provisionados e/ou divulgados; c) Obrigações legais: são 

Ativo 2018 2017
Ativo circulante 239.598.657 202.450.067
Disponível 14.389 3.842
Imóveis destinados a venda 239.243.438 202.436.013
Impostos a recuperar 2.124 9.662
Adiantamento Forcedores 6.300 550
Outros Créditos 332.407 –
Total do ativo 239.598.657 202.450.067

Passivo e Patrimônio Líquido 2018 2017
Passivo circulante 31.636.288 332.886
Fornecedores 474.730 331.126
Obrigações tributárias 61.558 1.760
Títulos a Pagar 31.100.000 –
Passivo não circulante 13.619.905 7.751.696
Partes relacionadas 13.619.905 7.751.696
Patrimônio líquido 194.342.464 194.365.484
Capital social 164.026.000 164.026.000
Reserva de capital 30.182.415 30.182.415
Lucros acumulados 134.049 157.069
Total do passivo e patrimônio líquido 239.598.657 202.450.067

Balanços Patrimoniais

Capital 
social

Reserva 
de capital

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 164.026.000 30.182.415 99.300 194.307.715
Lucro do exercício – – 57.770 57.770
Saldos em 31/12/2017 164.026.000 30.182.415 157.069 194.365.484
Prejuízo do exercício – – (23.020) (23.020)
Saldos em 31/12/2018 164.026.000 30.182.415 134.049 194.342.464

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Das atividades operacionais 2018 2017
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social (19.312) 67.937
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Estoques (36.807.425) (1.838.664)
Acréscimo em passivos
Fornecedores 163.674 274.142
Adiantamento Fornecedores (6.300) (550)
Obrigações trabalhistas e tributárias (59.798) (4.106)
Outros passivos 31.100.000 –
Caixa aplicado nas operações (5.629.161) (1.501.242)
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.708) (10.167)
Caixa líquido (aplicados nas) atividades 
operacionais (5.632.869) (1.511.409)

Das atividades de financiamento com acionistas
Partes relacionadas 5.868.209 1.514.002
Caixa líquido utilizado pelas atividades de 
financiamento com acionistas 5.868.209 1.514.002

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 235.340 2.593
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 3.842 1.249
No final do exercício 14.389 3.842
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 10.547 2.593

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

registradas como exigíveis, independente da ava liação sobre as probabilida-
des de êxito. 3.6. Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: 
Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo 
ou de realização, incluindo, quando aplicá vel, as variações monetárias e os 
correspondentes rendimentos auferidos. Os passivos circulantes e não cir-
culantes demonstrados por valores conhe cidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, das variações monetá rias e os correspondentes encargos 
incorridos. Não há ativos ou passivos sujeitos a ajustes relevantes para tra-
zer sua mensuração a valor presente de realização. 4. Estoques – A com-
posição do estoque da Sociedade é assim representada:

2018 2017
Terrenos e gastos relacionados 233.950.330 199.509.032
Gastos com materiais e prestações de serviços 5.293.108 2.926.981

239.243.438 202.436.013
5. Partes relacionadas – A composição dos partes relacionadas da Socie-
dade é assim representada:

2018 2017
llaja Empreendimentos Imobiliário Ltda 6.458.885 1.939.197
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda 5.287.949 5.287.949
SCP Maragogipe Diogo Moreira 1.459.970 111.449
Parceiros de Negócios 413.101 413.101

13.619.905 7.751.696
6. Capital social – O capital social autorizado em 31/12/2018 é de 
R$ 164.026.000 milhões. O capital social é dividido em 184.076.313 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 7. Cobertura de seguros – A 
Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração, como 
sufi cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
ati vidade.

A Diretoria
Rogério Gonçalves – Contador CRC 1SP 201.412/O-7
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São Paulo, sábado a quarta-feira, 02 a 06 de março de 2019Página 6

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
TERÇA 05 de Março de 2019. Dia de São Domingos Sávio, São 
Eusébio, São Virgílio de Arles, São Teófi lo, São José da Cruz, e Dia 
do Anjo Harahel, cuja virtude é a coragem. Hoje aniversaria a atriz 
Samantha Eggar que faz 80 anos, o apresentador Fernando Vannucci 
que nasceu em 1951, a atriz Eva Mendes completa 45  anos e o ator 
Jake Lloyd, que nasceu em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau costuma ser respeitoso em relação 
às normas sociais e familiares. Espontaneidade, inquietude e impulsivi-
dade são algumas características dos nascidos neste dia. É uma pessoa 
solidária e com isso deve ter cuidado em não assumir problemas alheios, 
espera muito dos outros. É também trabalhador, prático e dinâmico. 
Normalmente bem-humorado, pode desenvolver dons de cura através 
de métodos espirituais ou psíquicos. Possui uma mente inquiridora 
e em geral aprecia o modo refi nado independente da posição social.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres, 
abundância e melhorar de vida. Ver danças é alegria. 
Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

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

Esta terça é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua transita para Peixes de manhã favorecendo dietas, que podem 

ser iniciadas. Restaurantes a quilo e os do tipo comidas rápidas terão maior procura. À tarde e à noite haverá 

maior sensibilidade e boa intuição dando a chance de encontros afetivos inesquecíveis. Uma ótima terça-feira 

gorda de carnaval para os amores e as viagens de última hora. No caso de eventos, é necessário a escolha por um 

local bonito, seguro e, se possível, bucólico. É importante, também, que ofereça todas as facilidades.
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A refl exão ajuda a saber o que deseja 
da vida e preparar o que pretende 
fazer. De tarde e à noite com a Lua em 
Peixes haverá maior sensibilidade e 
chance de encontros amorosos que 
tendem a ser bem-sucedidos. Use a 
intuição pra  não errar em suas ações. 
78/478 – Branco.

O seu bem-estar estará associado ao 
dever cumprido. Por isso faça tudo 
corretamente. Na parte emocional, 
analise friamente a situação, corte 
excessos. Com a Lua em Peixes pro-
teja sua relação e faça tudo para criar 
um clima de prazer. 83/383 – Azul.

Muita habilidade nas negociações e 
nas relações de negócios. Cuidado 
para que suas ambições não escon-
dam a realidade. É hora de usar 
de sabedoria e maturidade. Bom 
momento para lidar com as fi nan-
ças e resolver assuntos pendentes. 
52/352 – Amarelo.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer na relação com as outras 
pessoas, podendo acarretar desen-
tendimentos e será melhor tentar 
evitar isso. O momento não é bom 
para os negócios. Atividades ligadas 
a diversão estão favorecidas e trarão 
progresso e elevação. 44/544 – Verde. 

Melhoria da situação material e 
fi nanceira virá através de mudanças 
na rotina e no trabalho. Se continuar 
fazendo a mesma coisa nada irá mu-
dar. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de agir, pois podem ajudar 
muito na tentativa de encontrar 
soluções. 92/592 – Amarelo.

Com a Lua em Peixes a terça será 
ótima para aumentar a sensibilidade 
e isso torna o dia muito positivo para 
lidar com as coisas do coração. Pode 
enfrentar confl itos pessoais por suas 
atitudes e acabar sendo prejudicada. 
Atente a saúde e a recupere bem.  
42/142 – Verde.

Aproxime-se de pessoas objetivas 
e práticas e ouça conselhos úteis. 
Uma decisão importante precisará 
ser tomada, e algo irá mudar na 
sua rotina nesta terça, que é o seu 
dia favorável da semana. Uma fase 
de intensas emoções, em que irá 
demonstrar tudo o que se passa no 
seu íntimo. 33/433 – Verde.

Muito entusiasmo nas relações, 
levando-o a encantar as pessoas 
próximas e atrair atenção de todos a 
sua volta. Precisa encarar tudo mais 
às claras e resolver o que deseja e o 
que quer alcançar neste ano. Novos 
impulsos surgirão para a sua pros-
peridade material. 43/243 – Branco.

O fundamental é a presença e o 
contato físico com a Lua em Peixes. 
Seja mais aberto ao social e diga o 
que pensa para ser melhor compre-
endido. Na parte emocional, analise 
friamente a situação, corte excessos 
que irão tirar sua disposição na quar-
ta-feira de cinzas. 88/388 – Verde. 

Há perigo de acidentes e problemas 
no trabalho mesmo que tenha pre-
parado tudo antes muito bem. Estes 
dias de carnaval são ótimos para 
resolver pendências, limpar a mesa 
e as gavetas e investir em efi ciência.  
Recomece o que não deu certo e 
poderá obter sucesso. 28/428 – Azul. 

Encare tudo dentro da realidade 
e não faça inovações na sua vida. 
Uma atitude generosa e simpática 
será muito melhor do que apenas 
criticar. Logo começará a prosperar 
materialmente depois que o Sol 
entrar na sua casa dois em Áries 
no próximo dia 21, aguarde até o 
lá. 29/429 – Cinza.

O modo de encarar uma situação 
poderá mudar tanto em casa como 
na atividade profi ssional. É hora de 
encarar tudo com mais maturidade 
e seriedade.  Poderá tomar algumas 
decisões importantes esta semana 
desde que tenha preparado tudo 
antes. Só não faça nada impensado. 
21/721 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para cuidar das estrias: Para diminuir as estrias, 
misture um pouco de mel e óleo de amêndoas e 
passe com o auxílio de um lenço branco limpo nas 
regiões afetadas, de cima para baixo. Feito isso, 
enterre o lenço num jardim com muitas roseiras 
fl oridas, de preferência com rosas brancas. Imagi-
ne no momento de enterrar o lenço que as estr ias 
estão diminuindo. Faça sempre a simpatia na Lua 
Minguante.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Substância
azul usa-
da como
corante

Caminho
opcional
para dar 
a volta

Emitir lu-
minosidade

como o
vaga-lume

Estado
natal de
Zagallo
(sigla) 

Tito Lívio, 
historiador
romano 

Dito moral
de origem
popular

Estrutura
vertical 

de anúncio
de rua

"Que (?)
Foi Esse?",
hit de Jojo
Todynho 

Raio 
(abrev.)

Significa
"os dois",
em "ambi-
valente"

Internet
Explorer
(sigla)

Negligente
no cum-
primento
do dever

Evento pla-
nejado pe-
la agência 
de turismo

A pátria,
a terra
natal

(?) do
mundo: lu-
gar afasta-
do (bras.) 

Lance
rápido 

do tênis
(ing.)

Fósforo
(símbolo)

Indica o
Sul na

rosa dos
ventos

Recurso de investiga-
ção do Congresso pa-
ra elucidar denúncia

grave (sigla)

Diz-se dos
filhos não
adotivos

Deteriorado

Trituram
(cereais)
Tomam 

providência

A arte de
Bia Lessa

Cavar, 
em inglês

Senhor
(abrev.)
Poder, 

em inglês

Um dos temperos  
do cachorro-quente

Qualidade esperada
num relacionamento

Piloto
suicida
japonês

Confusão
(gíria)

Área de
diversão
aquática

Coautor de "O Teu Ca-
belo Não

Nega"

(?)
ambiente,
conceito
ecológico
Poeta da
Grécia
Antiga

Opressivo

Cálice
sagrado
(Bíblia)
Amputar

LALC
PANDEMONIO

CAMICASEN
GRALLTPT

QRADAGIO
MUTILARSR
MEIODDCAN

MNTEATRO
AEDOI

ARBITRARIO
VIAGEMMOEM

TBABI
BIOLOGICOS

MACEPS
CORROMPIDO

3/ace — can — cpi — dig. 4/aedo — gral.

Quantas vezes você já 

ouviu alguém falar que o 

varejo físico vai morrer? 

Muitas, não é? A meu 

ver, mesmo as previsões 

mais pessimistas não 

fazem sentido

Enquanto, de fato, algu-
mas lojas de varejo estão 
fechando suas portas, 

grandes varejistas abrem novas 
unidades todos os meses. Os 
números apresentados na NRF 
2019, maior feira de varejo do 
mundo realizada em janeiro 
em Nova York, evidenciam 
essa tendência de crescimento 
de lojas físicas e seu papel no 
centro do comércio varejista 
no futuro. As lojas físicas não 
vão morrer. Pelo contrário, 
serão cada vez mais fortes e 
com papel relevante no pro-
cesso de venda e captura do 
consumidor.

Mas então o que diferencia 
aqueles que fecham dos que 
seguem em expansão? A tec-
nologia deu ao varejo uma nova 
cara. A evolução contínua das 
realidades virtual e aumenta-
da, internet das coisas e blo-
ckchain permite aos varejistas 
analisar dados de suas vendas 
quase em tempo real e investir 
em soluções, produtos e distri-
buição de forma cada mais vez 
mais efi ciente e efi caz.

O desafi o é que a maior parte 
das tecnologias aplicadas ao 
varejo ainda está em experi-
mentação. É difícil encontrar 
cases de sucesso 100% prontos 
e comprovados em que se ins-
pirar. Estamos em construção 
dessa vitrine, ou seja, ainda é 
difícil escolher onde investir, e 
a disposição de correr algum 
risco pode ser fundamental. 
A disrupção desse mercado 
e a velocidade com que ele 
muda desafi am as capacida-
des analíticas dos varejistas 
conservadores. 

Construir uma plataforma 
que conecte diferentes dispo-
sitivos em um único ecossis-
tema, trazendo melhor leitura 
dos dados, permitirá que os 

varejistas criem e sustentem 
uma proposta única de valor 
agregado para os consumido-
res. Mas por que ainda existe 
uma difi culdade tão grande na 
adaptação dos varejistas a essa 
Era Digital?

O maior desafi o é defi nir a 
“mistura” ideal de inovações 
humanas e tecnológicas, tendo 
em vista sempre a experiência 
360 graus do cliente. Oferecer 
tecnologia suficiente para 
atender às expectativas dos 
consumidores sem deixar de 
lado o contato com o cliente, 
fortalecendo a proposta de 
valor fi nal do varejista.

É necessário juntar as cone-
xões humanas com a funciona-
lidade de robôs, inteligência 
artifi cial e análise de dados. 
E é preciso criatividade para 
combinar o aspecto físico e o 
digital – Phygital, como dizem 
–, para criar uma experiência 
de consumo personalizada nas 
lojas físicas, tanto quanto já 
ocorre nas lojas on-line, mas 
com a vantagem do olho no 
olho.

É hora de esquecer a forma 
antiga de trabalhar! Para os 
varejistas sobreviverem, terão 
de adotar mudanças na forma 
de pensar, testar, arriscar, 
estimular, desenvolver novas 
experiências para atrair e reter 
os consumidores. Terão de 
oferecer com agilidade opor-
tunidades capazes de mudar o 
dia a dia do consumidor.

Até 2025 teremos uma 
transformação consolidada no 
varejo. Com o avanço da Era Di-
gital, a forma de o consumidor 
fi nal comprar será diferente, e 
então os varejistas que ofere-
cerem a combinação exata de 
experiências, com ambientes 
convidativos, fidelizando a 
marca e colocando o cliente 
no centro de tudo, e em meio 
a uma experiência humaniza-
da, conseguirão fi rmar uma 
posição de mercado singular 
em um cenário tão disputado 
que temos nessa Era Digital.

(*) - É Client Service Executive de 
varejo e consumo da Cognizant 

(www.cognizant.com.br).

Os desafi os do varejo 
na Era Digital 

Gustavo Pipa (*)

Refl exões Refl exõesRefl exões Refl exõesRefl exões

Camila Barbosa da Silva (*)

Com tantos perigos à espera, é bom 
saber as características, causas e tra-
tamentos para cada um dos males do 

cromossomo X. Mulheres, muitas vezes, têm 
que abraçar mais de uma função na sociedade. 

Os avanços sociais nas últimas décadas 
alavancaram os números femininos em 
indústrias e escritórios ao redor do Brasil, 
o que é deveras positivo. Porém, ainda é 
extremamente comum que mães tenham 
que se desdobrar entre sua vida profi ssional 
e a vida dentro de casa, tomando as rédeas 
da vida domiciliar e liderando ações como 
levar os fi lhos na escola, fazer as compras 
no supermercado e se preocupar com as 
responsabilidades e necessidades das crian-
ças. Assim, fi ca difícil achar um tempo para 
cuidar de seu próprio corpo, o que pode levar 
a sérios problemas de saúde. 

Confi ra alguns dos males que mais afetam 
o universo feminino:

1) Câncer de mama: o primeiro item da 
lista não poderia ser outro. O mais comum 
entre mulheres no Brasil e no mundo, ele 
representa 25% dos novos casos de câncer 
todos os anos. Em 2017 foram diagnosticados 
mais de 57 mil casos apenas no Brasil. A boa 
notícia é que, quando encontrado nas fases 
iniciais, a possibilidade de cura é signifi cati-
vamente maior. 

Assim, realizar exames preventivos, como 
o autoexame, a ultrassonografi a de mamas 
e a mamografi a, é fator fundamental para 

o rastreio e tratamento dessa moléstia. Ao 
encontrar qualquer anomalia ou nódulo em 
seus seios, alterações na pele e nas axilas e 
secreções estranhas no mamilo, procure um 
médico imediatamente. 

2) Câncer de colo de útero: pesquisas 
do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
mostram que há 15 novos casos que surgem a 
cada 100 mil brasileiras anualmente. O câncer 
de colo de útero tem como suas principais 
causas o início precoce da atividade sexual, a 
higiene íntima inadequada e o Papilomavírus 
Humano, conhecido como HPV. Sintomas 
incluem o sangramento vaginal após uma 
relação e, em estados mais avançados, he-
morragias, dores na lombar e no abdômen e 
até perda de peso. 

Há uma boa notícia, porém: a famosa vacina 
HPV, destinada a jovens, principalmente an-
tes de iniciar suas atividades sexuais, ajuda 
a prevenir a doença e reduzir em demasia o 
risco dela. Ainda assim, recomenda-se estar 
sempre em dia com seus exames clínicos 
anuais e com o Papanicolau.

3) Esclerose múltipla: essa doença crô-
nica, infl amatória e degenerativa perturba o 
sistema nervoso central e afeta até quatro 
vezes mais mulheres que homens. Alguns dos 
sintomas são: fadiga, visão turba, alteração do 
equilíbrio, difi culdade em urinar e perda de 
sensibilidade nos órgãos sexuais. As causas 
do transtorno não são conhecidas e, por isso, 
é de extrema importância que a paciente 
busque um médico ao sentir qualquer um 
dos sintomas mencionados acima. 

4) Osteoporose: esta doença metabó-
lica e sistêmica acomete os ossos e afeta 
principalmente pessoas já na terceira idade. 
Ela ocorre quando o corpo deixa de formar 
material ósseo novo o sufi ciente, o que deixa 
o esqueleto mais frágil. As mulheres, por 
perderem densidade óssea mais rapidamente 
após a menopausa, tem um risco aumentado 
de lesões com a doença. Para se prevenir, é 
recomendado 1.200mg de cálcio por dia, que 
podem ser ingeridos com o consumo de leite 
e outros laticínios, como o queijo. 

5) Depressão: apesar de este ser um 
transtorno que não diferencia entre raça, 
idade, gênero ou sexualidade, a depressão 
é mais comum entre mulheres mais velhas, 
em razão das mudanças que ocorrem durante 
a menopausa. Ela pode ser combatida com 
remédios, se necessário, mas o fundamental 
mesmo é buscar assistência psicológica ao 
menor sinal da doença. Alguns dos sintomas 
são: perda de apetite, fadiga extrema, irrita-
bilidade, falta de motivação e diminuição da 
capacidade de sentir alegria. 

Independentemente do gênero, é impor-
tante lembrar de sempre visitar seu médico 
regularmente, alimentar-se de forma saudá-
vel e praticar exercícios físicos e atividades 
prazerosas. Que no mês das mulheres, brin-
demos a delicadeza do nosso ser, com saúde 
e alegria! Parabéns à todas nós!

(*) - É coordenadora médica da Unidade de Clínica 
Médica e Plantonista do Pronto Socorro Adulto

do HSANP, centro hospitalar da Zona Norte
de São Paulo.

No mês da mulher,
confi ra dicas para a 
saúde feminina

Em março, é celebrado anualmente o mês da mulher.
Se já não bastassem todos as difi culdades que 
envolvem o universo feminino, elas ainda têm que 
se preocupar com doenças que têm maior incidência 
exatamente entre seu gênero – ou, às vezes, que as 
afetam exclusivamente

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Encontrando o equilíbrio. Não se esqueça do que é realmente 

importante. Lembre-se de manter um equilíbrio em suas atividades 
e certifi que-se de incluir um tempo para relaxar, um tempo para se 
divertir, cercar-se de pessoas positivas e passar algum tempo se so-
cializando. É claro que é sempre importante buscar o seu trabalho, 
mas é igualmente importante estabelecer limites saudáveis por toda 
parte. Alguns de vocês precisam se satisfazer um pouco mais; alguns 

de vocês um pouco menos, o mais importante é garantir que você 
tenha um equilíbrio saudável. Pensamento para hoje: Quando você 
encontrar o seu próprio equilíbrio, você se sentirá mais feliz, mais 
saudável, aproveitará mais a vida, sairá e fará as coisas acontecerem! 
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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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Marcos Scaldelai – Gente – Executivo de 
várias empresas multinacionais, trajetória que o 
qualifi ca no cenário mundial, como um dos dirigentes 
mais exitosos, autor de vários best-sellers relacio-
nados à gestão de pessoas e vendas, recentemente 
lançou uma instigante obra que tem o condão de 
chacoalhar nosso status quo . Valendo-se do seu 

profundo cabedal, apresenta formulas, nada mágicas, para que 
consigamos pleno sucesso na carreira abraçada. Num momento 
em que nos preparamos para momentos melhores, trata-se de 
uma edição oportuna.

Indispensável, Imbatível e Invencível

Regina Maria – Scortecci – Muita animação, 
lutas e descobertas, numa dinâmica de impressionar. 
Essa é a tônica prevalente dessa segunda etapa da 
série “Bifrost”. Numa boa sequência de arrepiantes 
ocorrências, temos um confl ito que poderá colocar 
em risco um reino onde vigora paz e prosperidade. 
Uma boa mensagem de leniência, perseverança e fé 

em suas convicções, são as mensagens endereçadas aos jovens, 
com muita sensibilidade. A galera irá vibrar!

Bifrost e o Portal do Espelho

Andréia Roma e Cacilda Silva (Coords) – 
Leader – Catorze lídimas representantes do Piauí, 
contam, com muito orgulho e plena satisfação, suas 
vitórias e agruras para alcança-las . Folego é o que 
não falta à essas obstinadas pessoas. Nada de sorte 

e sim, muita transpiração. Deverão sempre regozijarem-se de 
seus heroicos feitos. Exemplar! 

Empreendedoras de Alta 
Performance do Piauí

Canizales – Cortez –  Figuras são apresentadas 
em pose normal. Após, a criança deverá virá-la ao 
contrário, para adivinhar sua transformação. Total-
mente em cartolina, com ilustrações atraentes, fará 

a petizada “pirar” nas possibilidades propostas. Educativamente 
engenhoso!

De Cabeça Para Baixo

Vilma Farias – Marina Almeida Mendes 

(Ilustr) – Autografi a –  A professora, psicopedagoga 
e demais atributos na área de educação infantil, 
lançou essa obra que seguramente irá reforçar 
a psique e personalidade dos infantes. Mediante 

aplicação de um sistema lúdico, sem desrespeito à capacidade 
dos educandos, tarefas são sugeridas, todas factíveis, para um 
reforço à educação normal ministrada. Descortinará um bom 

universos aos pequenos.

Tesouro Kids: Incentivando a 
autoconfi ança das crianças

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATAR MEI COMO VENDEDOR INTERNO
Empresa optante pelo Simples Nacional, pode contratar uma empresa 
MEI para trabalhar como vendedor interno (autônomo) no seu comér-
cio, como proceder? Saiba mais : [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE PODE SER CELEBRADO 
COM PRAZO DE EXPERIÊNCIA DE 90 DIAS?

Esclarecemos que a legislação é omissa neste sentido, assim, 
entende-se que poderá ser feito um contrato de experiência com o 
prestador de serviço intermitente, desde que presente os requisitos 
da contratação de intermitente. Base Legal – Art.443, §3º da CLT; 
art.452-A da CLT, Portaria Mtb nº349/18.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Empresas optantes pelo simples nacional estão obrigadas a enviar a 
EFD-REINF referente a 01/2019 até 15/02/2019? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER ALIMENTAÇÃO FORA DAS REGRAS DO PAT
Vale alimentação ou refeição concedido através de carga em cartão ou 
ticket é isento de encargos, mesmo que a empresa não esteja inscrita 
no PAT, pode ser suspenso, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTINUA NÃO SENDO OBRIGADO A EMPRESA DE REALIZAR A 
HOMOLOGAÇÃO NA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS?

Esclarecemos que não houve alteração em lei, desta forma, a homolo-
gação continua a não ser obrigatória pela revogação do §1º do art.477 
da CLT, salvo previsão em convenção coletiva de trabalho.

INFORMAR NO EVENTO PERIÓDICO
Quais os pagamentos que a empresa deve informar no evento periódico 
S-1210 do eSocial? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCOS RENATO PRADO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, fotógrafo, natural nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, no dia (01/06/1980), 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza e de Elisete 
Prado. A pretendente: ARIANNE TOGASHI GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, natural nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia (02/05/1984), residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Edson Gimenes Gonçalves e de 
Olinda Kazuko Togashi Gonçalves.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

A professora regente do Colégio 
Marista Champagnat, de Ribeirão 
Preto, Gabriela Branco, afirma 

que independentemente dos estudos, 
ter uma dieta equilibrada é sempre im-
portante. “Existem alguns alimentos que 
são especialmente bons para melhorar as 
habilidades cognitivas, manter o aluno mais 
ativo e concentrado ou para melhorar a 
disposição”, diz.

Os prebióticos, por exemplo, estão entre 
eles. Pesquisa realizada por cientistas da 
Universidade de Oxford, em 2016, encon-
trou uma ligação direta entre memória e o 
consumo dessas substâncias. Foi concluído 
que esse tipo de alimento ajuda na cone-
xão entre o sistema nervoso e a mucosa 
intestinal. Os prebióticos são encontrados 
em carboidratos complexos, laticínios e 
alimentos fi brosos como rúcula, feijão preto 
e framboesas.

Rica em nitratos, a beterraba é outro 
alimento que pode auxiliar na aprendi-
zagem e na memória, já que ela melhora 
a circulação do sangue. Um estudo de 
2017, publicado no periódico acadêmico 
Nutrition, apontou que a performance 
física melhora com a ingestão do suco de 
beterraba. O óxido nítrico (NO) presente 
na raiz contribuiu com as trocas gasosas 
entre as células, na biogênese, na efi ciên-
cia mitocondrial e no fortalecimento da 
contração muscular. Para o consumo, a 
melhor forma é apostar no vegetal cru ou 

Conheça os alimentos que ajudam a 
memória e melhoram a aprendizagem
O ano letivo começou e com ele os compromissos e atividades do dia a dia, que já preenchem as páginas 
da agenda escolar. Em meio a várias atividades, é preciso ter uma boa memória para não se esquecer de 
nada. Além disso, é importante manter uma alimentação saudável para melhorar o rendimento escolar

muito saudável, já que possui nutrientes 
lipossolúveis.

O ômega-3 presente nas nozes, junto às 
vitaminas, aos minerais, ácidos graxos e 
fenóis são essenciais para o bom funciona-
mento do cérebro e das funções cognitivas. 
Esse tipo de castanha, em particular, tem 
propriedades anti-infl amatórias e antioxi-
dantes, que atuam no combate aos radicais 
livres. O consumo de ômega-3 está dire-
tamente relacionado com a formação das 
células cerebrais. A substância constitui as 
membranas, que colaboram para o funcio-
namento dos neurotransmissores. Outro 
benefício é a melhora do fl uxo sanguíneo, 
que ajuda na chegada do sangue arterial 
(rico em oxigênio) ao cérebro.

O chá verde também é um dos alimentos 
com “superpoderes”. Além de dar energia 
e colaborar na limpeza do organismo, 
a bebida ajuda no envio de mensagens 
ao cérebro, ajudando o sistema nervoso 
a transmitir impulsos para diferentes 
partes do órgão. O ovo, além de ser um 
dos alimentos mais completos, é rico em 
proteínas e gorduras boas, o que ajuda no 
funcionamento dos neurotransmissores. 
Uma pesquisa publicada em 2017 no Jornal 
da Evolução Humana sugere que os fatores 
cognitivos também são benefi ciados pelo 
consumo de ovos. Isso inclui habilidades 
como a oralidade, lógica e memória.

Fonte e mais informações: (www.cole-
giosmaristas.com.br).

batido em sucos junto a outros alimentos 
nutritivos.

O tutano ou medula óssea também é 
recomendado. É um caldo gelatinoso que 
fi ca na cavidade interna dos ossos. Antiga-
mente se consumia caldos feitos a partir 
de ossos, as partes não comestíveis dos 
animais, o que foi essencial para o bom 
desenvolvimento da memória.

As propriedades anti-infl amatórias da 
cúrcuma melhoram a circulação sanguínea, 
para que o fl uído chegue em bom estado ao 
cérebro. Na Índia, o consumo do tempero 
é muito comum junto à gordura, o que é 

Mohammed Siali/Agência EFE

O açúcar é quase um 
artigo de primeira neces-
sidade no Marrocos, um 
país onde cada cidadão 
consome, em média, mais 
do que 35 quilos por ano, 
e em que até hoje nenhum 
governo se atreveu a retirar 
os generosos subsídios que 
permitem que o produto es-
teja ao alcance de todos. A 
gastronomia marroquina se 
vale de muito açúcar para os 
seus mais diferentes pratos, 
na ampla variedade de do-
ces e principalmente para 
preparar uma das bebidas 
mais populares do país: o 
chá de hortelã.

Além da cozinha, o açú-
car tem peso simbólico. O 
bloquinho de açúcar, por 
exemplo, é tradicionalmen-
te uma cortesia para o an-
fi trião, seja no nascimento 
de um bebê ou na morte de 
alguém. Apesar de ter se 
perdido um pouco, o gesto 
ainda é mantido no interior 
e o presente é chamado 
de “açúcar da alegria”. Ao 
entrar em um mercado de 
qualquer cidade do Mar-
rocos, o que mais chama a 
atenção do visitante são os 
stands de doces que exibem 
produtos em diferentes for-
mas e cores, sendo o açúcar 
o principal ingrediente. 

O consumo aumenta ain-
da mais nas festas religiosas 
e no mês do Ramadã, quan-
do surgem artigos especiais 
como a Chebakia, um doce 
típico e coberto com muita 
calda. Além disso, o açúcar 
é base para a bebida nacio-
nal, o chá. O chá é quase 
obrigatório quando alguém 
quer demostrar atenção 
com um convidado, seja 
em lugares mais luxuosos 
ou mais humildes. Em 
qualquer café marroquino 
ou “salão de chá”, como cos-
tumam ser chamado estes 

A gastronomia marroquina se vale de muito açúcar para os 

seus mais diferentes pratos.

Na alegria e na tristeza, a 
importância do açúcar no Marrocos

Mohamed Siali/EFE

lugares, quando uma pessoa 
pede “um chá marroquino”, 
já está subentendido que ele 
será muito doce, tanto que o 
copo acaba atraindo abelhas.

O açúcar é também sím-
bolo do amor. Quando uma 
jovem diz ao namorado 
“traga o bloco de açúcar!”, 
isto signifi ca “venha aqui 
em casa para pedir a minha 
mão!”. Entre as razões para 
o grande consumo do açú-
car está o preço acessível. 
O produto tem incentivos 
do governo, que cobre mais 
de 30% do preço real. Este 
subsídio variou nos últimos 
anos entre 3,5 bilhões e 5 
bilhões de dirhams por ano 
(R$ 1,3 bilhão e R$ 1,9 bilhão, 
respectivamente).

Apesar das intenções do 
Estado de abrir os preços do 
produto para que o merca-
do o fi xe, nenhum governo 
se atreveu até hoje a dar 
tamanho passo por conta 
do papel essencial desse 
aditivo na vida cotidiana da 
população. O orçamento do 
Estado em 2019, no entanto, 
estabeleceu um leve imposto 
(o equivalente a cerca de R$ 
12 a cada 100 litros) para 
empresas de refrigerantes 
e sucos. O imposto será 
aplicado de forma gradual 
quando a quantidade de 

açúcar superar o teto de 
cinco gramas em cada 100 
mililitros.

A primeira refi naria de 
açúcar do país foi fundada 
em 1929 em Casablanca 
e tinha capacidade para 
produzir 100 toneladas de 
bloquinhos de açúcar por 
dia. Hoje, o país produz 
mais de 1,6 bilhão de to-
neladas deste produto por 
ano e isso só cobre 46% do 
consumo nacional. O gover-
no está tentando, desde a 
instalação do ambicioso 
plano agrícola “Marrocos 
Verde”, em 2008, aumentar 
a sua produção de açúcar 
para cobrir as necessidades 
e transformar este setor em 
um grande gerador de em-
pregos e desenvolvimento 
rural.

O presidente da Federa-
ção Nacional do Agrone-
gócio, Mohammed Fikrat, 
disse que o setor emprega 
mais de 80 mil agricultores 
nos quase 100 mil hectares 
onde a cana-de-açúcar e a 
beterraba açucareira são 
cultivadas. O presidente da 
União Nacional de Produto-
res de Açúcar, Abdelkader 
Ayach, afi rmou que o setor, 
no qual operam 1.200 em-
presas, gera 5 mil empregos 
diretos e indiretos.

Capital humano 
é o segredo do 
sucesso de uma 
empresa

Alessandra Rocha (*)

O mundo empresarial vive 
uma revolução, a tecnologia 
avançou em diversos setores 
empresariais.

Como o setor bancário, que 
sofreu grandes transformações 
tecnológicas, resultando na 
implantação de inúmeros caixas 
eletrônicos, Internet Banking, 
aplicativos e demais funcio-
nalidades, diminuindo assim 
a quantidade de funcionários 
necessários. Outro exemplo 
é o transporte público, pois 
atualmente é raro se deparar 
com um trocador, aquela pessoa 
que apenas recolhe o dinheiro 
da passagem. 

O uso intensivo dos cartões 
com chip nas catracas é um 
exemplo de como a tecnologia 
pode substituir o ser humano 
em determinadas funções, e 
isso aterroriza os profi ssionais, 
pois fi camos diante de um para-
doxo: os avanços tecnológicos 
e o desemprego.

O uso massivo da tecnologia 
nas empresas tende a equi-
parar as mesmas, tornando 
a maioria dos produtos e 
serviços uma “commodi-
ties”. E nesse mundo, onde 
todos oferecem produtos e 
serviços semelhantes, o que 
diferenciaria uma empresa 
da outra? Quando chegamos 
nesse ponto, certamente o 
diferencial competitivo se 
torna a qualidade do serviço 
prestado por pessoas.

Não há dúvidas de que a 
tecnologia se tornou uma 
ferramenta vital para o cresci-
mento de diversas empresas. 
Na área de Recursos Humanos, 
por exemplo, surgiram novos 
conceitos, como a implemen-
tação de soluções inteligentes, 
softwares de controle, sistemas 
de análise comportamental e de 
competências, plataformas de 
recrutamento e seleção online, 
entre outros. 

E nesse momento, observa-
mos o outro lado da tecnolo-
gia, pois com a utilização de 
sistemas de RH, os profi ssio-
nais do setor ganharam mais 
tempo para exercer funções 
estratégicas e focadas no que 
realmente interessa: o Capital 
Humano. 

E hoje, o grande desafio 
do RH é desenvolver talentos 
promovendo o engajamento dos 
colaboradores, afi nal o capital 
humano é um ativo valioso da 
empresa, portanto é necessário 
oferecer gestão e mecanismos 
de acompanhamento que pro-
porcionem extrair os melhores 
resultados. 

Portanto, o que podemos 
observar é que, ao mesmo 
tempo que a tecnologia subs-
titui algumas atividades, ela 
gera novas oportunidades 
e segmentos, possibilitando 
também que os empresários 
tenham tempo para se dedicar 
ao seu core business, ou seja, 
desenvolver e aperfeiçoar sua 
própria empresa, focando nas 
necessidades do cliente. 

(*) - É gerente de Gestão
de Pessoas da King Contabilidade. 
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a quarta-feira, 02 a 06 de março de 2019Página 8

Especial

Morte do Barão do Rio Branco fez 
Brasil ter dois carnavais em 1912

Irreverência levou festejos a avenida rebatizada com o nome do herói
Photo via @cadulorena

Ricardo Westin/Agência Senado

Os foliões nunca se esbaldaram tanto quanto em 
1912. Naquele ano, o Brasil teve dois carnavais. O 
primeiro foi em fevereiro, seguindo o calendário 

regulamentar. A festança se repetiria em abril, com outros 
cinco dias de fantasia, confete e serpentina que passaram 
pelo domingo de Páscoa.

Paradoxalmente, o carnaval em dobro teve origem na 
morte de um herói nacional: o Barão do Rio Branco, ministro 
das Relações Exteriores havia quase uma década. Vítima 
de insufi ciência renal, ele morreu aos 66 anos no dia 10 
de fevereiro, um sábado, quando faltava exatamente uma 
semana para a largada dos festejos.

Revista O Malho noticia morte do Barão do Rio Branco e 
enaltece alguns de seus feitos.

O Brasil caiu em luto. No Rio de Janeiro, a capital da Repú-
blica, uma multidão chorosa fez fi la no Palácio do Itamaraty 
para ver o cadáver de Rio Branco e acompanhou o caixão 
até o Cemitério do Caju, onde o ministro foi enterrado com 
honras de chefe de Estado.

Dada a comoção generalizada, os clubes do país que or-
ganizavam bailes à fantasia, em especial os do Rio, acharam 
que seria desrespeitoso promover a esbórnia em pleno 
período de luto. Por isso, decidiram cancelar os bailes em 
cima da hora e remarcá-los para a semana da Páscoa.

Em sinal de luto pela morte de Rio Branco, clubes do 
Rio adiam bailes de Carnaval de fevereiro para abril.

O problema é que, para os foliões mais afoitos, um mês e 
meio seria uma espera longa e torturante demais. Quando 
chegou o sábado de Carnaval, eles concluíram que uma 
semana de luto por Rio Branco já tinha sido mais do que 
sufi ciente. Vestiram a fantasia e foram para as ruas muni-
dos de confete, serpentina e lança-perfume (que só seria 
proibido em 1961, pelo presidente Jânio Quadros).
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Charge do jornal O Paiz sugere que, em respeito a Rio 
Branco, brasileiros não abram a porta para o Carnaval.

Passada a Quaresma, veio a segunda rodada de festejos. 
No Carnaval bônus, a gandaia foi mais diversifi cada do 
que no primeiro Carnaval. Os foliões puderam se divertir 
tanto nas guerras de confetes nas ruas quanto nos bailes 
de máscaras nos clubes.

A penúria fi nanceira de uma viúva casa-se com o 
carnaval em dobro na menção à duplicata.

Apesar de não ter funcionado, a ideia de adiar o Carna-
val por causa da morte de Rio Branco não chegava a ser 
descabida. Documentos históricos guardados no Arquivo 
do Senado mostram que, de fato, o Barão do Rio Branco 
tinha o status de herói nacional.
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Imagem: reprodução/Biblioteca Nacional

Em 1904, quando ele já era ministro, os senadores e 
deputados aprovaram um projeto de lei que lhe concedeu 
uma pensão vitalícia mensal de 2 contos de réis pelo “re-
conhecimento aos inolvidáveis serviços prestados ao país”.

O senador Arthur de Souza Lemos (PA), num relatório 
de 1910 a respeito de um tratado entre o Brasil e o Uru-
guai negociado por Rio Branco, classifi cou o ministro de 
“legendário” e destacou o seu “tato delicadíssimo” mas 
negociações internacionais.

O grande feito de Rio Branco foi ter concluído o traçado 
das fronteiras do Brasil, que ainda tinha linhas nebulosas e 
pendentes. Antes de ser ministro, apenas como diplomata, ele 
atuara nas arbitragens internacionais que garantiram ao país 
o oeste de Santa Catarina (disputado com a Argentina), em 
1895, e a área que compreende o Amapá, Roraima e o norte 
do Pará e do Amazonas (disputada com a França), em 1900.

Graças ao sucesso nessas duas missões, Rio Branco se 
tornou ministros das Relações Exteriores em 1902. Logo 
veio outro grande êxito: em 1903, após intensas negocia-
ções, assinou com a Bolívia o Tratado de Petrópolis, que 
incorporou o Acre ao território nacional.

De acordo com o historiador e diplomata Luís Cláudio 
Villafañe G. Santos, autor da biografi a Juca Paranhos, o 
Barão do Rio Branco (editora Companhia das Letras), não 
é exagero considerá-lo um herói nacional:

— Se juntarmos todas as áreas que Rio Branco ganhou 
para o Brasil, teremos um território equivalente a toda a 
Região Sul mais o estado de Pernambuco. Isso não é pouca 
coisa. Além disso, é preciso lembrar que, na disputa com 
os franceses, o pleito deles era chegar até o Rio Amazonas. 
Foi graças a Rio Branco que isso não aconteceu.




