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“A vida é para quem 
sabe viver, mas 
ninguém nasce pronto. 
A vida é para quem é 
corajoso o suficiente 
para arriscar e humilde 
o bastante para 
aprender”. 
Clarice Lispector (1920/1977)
Escritora ucraniana
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O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, disse que 

o resultado do leilão de 12 
aeroportos, na sexta-feira 
(15), na B3, em São Paulo, 
foi uma demonstração de con-
fi ança no Brasil e no acerto do 
rumo na condução da política 
econômica e na certeza de 
que o país voltou ‘para o jogo’. 
“Fica muito claro que este 
leilão, este ágio, signifi ca um 
acerto da trajetória, rumo e 
condução política econômica. 
É um resultado que nos dei-
xa felizes e mostra o grande 
potencial do país”, afi rmou o 
ministro.

Com ágio de 986%, o lei-
lão de privatização de 12 

Leilão de aeroportos mostra 
que país “voltou ao jogo”,
diz ministro da Infraestrutura

aeroportos superou a outorga 
estipulada pelo governo de R$ 
2,1 bilhões. No total, os lances 
pelos três blocos somaram R$ 
2,377 bilhões. Os terminais 
estão localizados nas regiões 
Nordeste, Sudeste e Centro-
-Oeste, e, juntos, recebem 19,6 
milhões de passageiros por 
ano, o que equivale a 9,5% do 
mercado nacional de aviação. 
O investimento previsto para os 
três blocos é de R$ 3,5 bilhões, 
no período de 30 anos.

Esta foi a primeira vez que o 
modelo de concessão em blocos 
foi testado. Até então, os ter-
minais vinham sendo leiloados 
individualmente. 

Além disso, o certame não 
contou com a previsão de parti-

cipação da Infraero. A previsão 
de pagamento do ágio, que 
nas regras anteriores poderia 
ocorrer ao longo do contrato, 
também foi alterada. Agora 
o pagamento deve ser feito 
integralmente no momento da 
assinatura do contrato.

O modelo adotado refl ete o 
aprendizado do governo em 
relação aos procedimentos de 
concessão. “Vamos trilhando 
uma curva de aprendizado 
e, com isso, vamos tirando 
incentivos para aqueles que 
demonstram um comporta-
mento oportunista. A partici-
pação da Infraero antes aca-
bava estimulando as empresas 
de construção a entrar nos 
leilões. Com isso, o incentivo 

passava a ser a realização de 
obras, e não a exploração do 
serviço˜, disse.

O ministro anunciou para a 
próxima segunda-feira (18), o 
lançamento do edital do leilão 

de chamamento para a sexta 
rodada de concessões de ae-
roportos. Serão oferecidos 22 
terminais divididos em três blo-
cos (Sul, Norte e Eixo Central). 
Tarcisio disse também que os 

terminais de Congonhas e 
Santos Dumont, por serem 
os mais atrativos, só irão à 
leilão mais à frente, na últi-
ma rodada de concessão de 
aeroportos da Infraero (ABr).

O leilão de 12 aeroportos na B3, em São Paulo, ‘é uma demonstração de confi ança

no Brasil e no acerto do rumo na condução da política econômica’.

O ministro do STF, Marco Aurélio, 
disse que as sentenças que foram 
proferidas antes da decisão da Corte 
sobre a competência da Justiça 
Eleitoral podem ser anuladas. Na 
avaliação do ministro, as condena-
ções podem ser afastadas diante da 
decisão do Tribunal. Na sessão de 
quinta-feira (13), o Supremo decidiu 
que a Justiça Eleitoral deve julgar 
casos de corrupção quando envol-
verem simultaneamente caixa 2 de 
campanha e outros crimes comuns, 
como lavagem de dinheiro, que são 
investigados na Operação Lava Jato. 

Segundo o ministro, que proferiu 
um dos votos a favor da medida, 
os atos processuais, como buscas 
e apreensões, realizadas pela 
Justiça Federal, poderão ser apro-
veitadas pela Justiça Eleitoral, no 
entanto, os demais atos decisórios 
devem ser anulados. “A instrução 

Liga dos Campeões
A Juventus enfrenta o Ajax, que 

eliminou o Real Madrid, nas quar-
tas de fi nal da Liga dos Campeões 
da Europa. O sorteio, realizado na 
sexta-feira (15), na sede da Uefa, 
também determinou que o vencedor 
do confronto entre os times italiano e 
holandês pegará o ganhador do duelo 
entre Tottenham e Manchester City. 
No outro lado da chave, o Liverpool 
encara o Porto, enquanto o Barcelona 
pega o Manchester United. 

O secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, disse que a proposta 
de reforma da Previdência 
apresentada pelo governo fe-
deral “não tem gordura” e que 
seria a última janela de oportu-
nidade que o país tem para não 
afetar direitos adquiridos. “O 
projeto foi apresentado dentro 
do que nós achamos adequado, 
ideal para recuperar as fi nanças 
públicas do país”, disse o se-
cretário, no seminário A Nova 
Economia Liberal, na FGV, no 
Rio de Janeiro.

Marinho afi rmou que, consi-
derando as despesas primárias, 
o Brasil investe hoje 64% dos 
recursos em assistência e pre-
vidência. Também minimizou 
eventuais indícios de difi cul-
dades de aprovação do projeto. 
“Esse é um governo novo, com 
um Congresso novo. Estão se 
conhecendo”, e que “a proposta 
de reforma da Previdência é a 
última janela de oportunidade 
que o país tem para não afetar 
direitos adquiridos”.

Marinho disse que a propos-
ta é baseada no princípio da 

Rovena Rosa/ABr

Ao encerrar o Seminário ‘A 
nova economia liberal’, na FGV, 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que pretende 
refazer o pacto federativo, para 
descentralizar os recursos en-
viando mais verbas para os esta-
dos e municípios, e desvincular 
as receitas para que os gestores 
tenham mais liberdade de 
aplicação do dinheiro. Para 
ele, os recursos do petróleo 
armazenado na camada pré-
-sal, estimados entre US$ 500 
bilhões e US$ 1 trilhão para os 
próximos 15 anos, podem ser 
melhor repartidos entre os 
entes federados.

“A nossa ideia é pegar todo 
o pré-sal, hoje 70% está com 
a União e 30% com estados e 
municípios. A minha ideia é 
70% para estados e municípios 
e 30% para o governo federal. 
Se eu quero a descentraliza-
ção de Poderes e recursos, eu 
tenho que partir dizendo isso. 
Nós vamos fazer uma transição 
suave, sem tirar nada da União”.

Além das privatizações, 
Guedes disse que outra forma 
de “emagrecer” o estado é 
não repondo pessoal que se 
aposentar. Ele afirmou que 
pretende fazer também uma 
reforma fi scal para fazer uma 
“simplifi cação brutal” no núme-
ro de impostos, na direção do 
imposto único federal. 

“Deveria ter um imposto só, 
não declaratório, e também só 
um gasto social, que é a renda 
básica da cidadania. Então colo-
ca lá, para cada pobre brasileiro 
que fi cou para trás, aposentado, 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.
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O presidente do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes, defen-
deu na sexta-feira (15), no 
seminário ‘A nova economia 
liberal’, organizado pela FGV 
no Rio de Janeiro, a privati-
zação da instituição. Segundo 
Novaes, mesmo privatizado, o 
banco poderá  cumprindo os 
objetivos do governo.

No mesmo evento, o presi-
dente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco, disse que a 
estatal deveria ser privatizada, 
assim como os bancos públicos. 
Castello Branco defendeu a 
extinção do BNDES.

Para Novaes, se o BB fosse 
privado, seria muito mais 
efi ciente, teria mais retorno 
e poderia alcançar melhor os 
objetivos do governo, como 
o crédito agrícola. Ao longo 
da história, o governo mais 
atrapalhou do que ajudou o 
BB”, afi rmou. “Não vejo nada 
que não pudesse ser alcançado 
como prioridade do governo 
por todo o sistema bancário. Eu 
defendo a privatização do BB e 

Presidente do Banco do Brasil,

Rubem Novaes.

Presidente da Petrobras,

Roberto Castello Branco.
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Presidentes de estatais debatem 
privatizações em seminário

da Caixa”, completou.
O presidente da Petrobras 

deu um exemplo de estatal 
que considera um caso bem-
-sucedido: a Codelco, a maior 
produtora de cobre do mun-
do. Ela é dirigida como uma 
empresa privada e tem sido a 
principal fonte de recursos para 
o fundo soberano do Chile. “É 
uma empresa lucrativa, nunca 
esteve envolvida em escânda-
los”, argumentou.

O presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, destacou o papel 

social do banco público, mas 
afi rmou que a instituição opera 
áreas e tem ativos que não de-
veriam fazer parte da carteira 
de um banco, como ações da 
Petrobras. “Vai ter a saída da 
Caixa de todos os seguimentos 
que não são estratégicos. As 
aberturas de capital serão his-
tóricas”, afi rmou, acrescentan-
do que o processo vai começar 
com a Caixa Seguridade, em 
setembro.

O presidente do BNDES, 
Joaquim Levy, disse que está 

empreendendo uma série de 
mudanças no banco para con-
tribuir com as privatizações no 
país. Segundo Levy, o governo 
tem condições de estruturar 
rapidamente o processo de 
privatização. “Usando os con-
troles certos, tomando os riscos 
certos, para poder responder 
os desafi os da infraestrutura. 
Estamos trabalhando com 
vários estados nesse sentido, 
empresas de gás, de energia. É 
para isso que o BNDES existe”, 
argumentou (ABr).

As empresas de telecomuni-
cações voltaram a liderar, em 
2018, o ranking das companhias 
cujos serviços mais provocaram 
reclamações de consumidores. 
Segundo dados da Secreta-
ria Nacional do Consumidor 
(Senacon), 40% das 609.644 
mil reclamações registradas 
no site (consumidor.gov.br) 
são queixas contra o setor. Já 
nos Procons, o percentual de 
contestação contra o segmento 
atingiu 29%.

Entre os que mais recebem 
reclamações estão bancos e 
financeiras (22%); empresas 
de gestão de bancos de dados 
e cadastros de consumidores 
(10%); comércio eletrônico 
(8,5%); transporte aéreo (4,7%); 
fabricantes de eletroeletrônicos, 
produtos de telefonia e de infor-
mática (2,5%); empresas de in-
termediação de serviços (1,8%) 
e companhias de energia elétrica, 
gás, água e esgoto (1,3%).

Entre junho de 2014 e dezem-
bro de 2018, foram registradas 
mais de 1,5 milhão de reclama-
ções. No mesmo período, mais 
de 1,1 milhão de usuários e 
478 empresas se cadastraram 
no site. Em média, 81% das 
queixas apresentadas foram 
resolvidas – considerando 
apenas as operadoras de tele-
comunicações, este percentual 
sobe para 90%. No geral, o prazo 
médio para as companhias res-
ponderem aos consumidores 
insatisfeitos é de 6,5 dias.

Segundo o secretário Nacio-
nal do Consumidor, Luciano 
Timm, o setor de telecomu-
nicações ocupa o topo do 
ranking de reclamações desde 
a criação do site, em 2014. Só 
entre 2017 e 2018, o número 
de reclamações registradas na 
plataforma aumentou cerca de 
30% - ao passo que o percentual 
de resolução de confl itos se 
manteve estável (ABr).

Em média, 81% das queixas apresentadas foram resolvidas.

Marcello Casal Jr/ABr

Telecomunicações lidera 
queixas de consumidores

Mais recursos do pré-sal 
para ‘estados e municípios’

aleijado, dá lá R$ 1 mil. Renda 
básica da cidadania”, afi rmou.

Em seguida, o ministro acres-
centou que: “Queremos ir nessa 
direção, sei que é impossível 
chegar lá, mas reduzir de 54 
tipos de impostos e contribui-
ções para oito já vai ser um 
grande passo”. Além das pri-
vatizações, Guedes disse que 
outra forma de “emagrecer” o 
estado é não repondo pessoal 
que se aposentar. Ele afi rmou 
que pretende fazer também 
uma reforma fi scal para fazer 
uma “simplifi cação brutal” no 
número de impostos, na dire-
ção do imposto único federal. 
Em seguida, o ministro acres-
centou que: “Queremos ir nessa 
direção, sei que é impossível 
chegar lá, mas reduzir de 54 
tipos de impostos e contribui-
ções para oito já vai ser um 
grande passo” (ABr).

Reforma da Previdência 
“não tem gordura”

equidade. “Temos a previsão 
de aposentadorias especiais 
para professores, policiais e 
trabalhadores rurais. Tratar os 
desiguais de maneira desigual 
não é uma questão de preferên-
cia. É uma questão de justiça”. 
Segundo o secretário, a propos-
ta busca enfrentar um sistema 
injusto e insustentável. “Quem 
tem mais contribui com mais e 
quem tem menos contribui com 
menos”, defendeu.

Ele disse que a aprovação 
da reforma fará com que 20 
milhões de brasileiros que con-
tribuem com valores próximos 
de um salário mínimo tenham 
uma redução de alíquota para 
7,5%. Atualmente, a alíquota 
mínima da contribuição é de 
8%. O secretário anunciou 
ainda que, em breve, será 
apresentado o projeto que 
cuidará separadamente da 
reestruturação da seguridade 
social dos membros das Forças 
Armadas (ABr).

Secretário especial de 

Previdência, Rogério Marinho.
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Decisão do STF ‘pode anular’ sentenças já proferidas
processual é aproveitada pela ju-
risdição eleitoral. Agora, decisões 
proferidas por órgão incompetente 
sob ângulo material, se tem a in-
competência absoluta e esses atos 
decisórios não subsistem”, disse. 

Com o fi m do julgamento, os pro-
cessos contra políticos investigados 
na Lava Jato e outras apurações 
que envolvam simultaneamente 
esses tipos de crimes deverão ser 
enviados da Justiça Federal, onde 
tramitam atualmente, para a Justiça 
Eleitoral, que tem estrutura menor 
para supervisionar a investigação, o 
que pode resultar em condenações 
mais leves. Segundo o procurador 
Deltan Dallagnol, a decisão do STF vai 
ter impacto nos processos que estão 
em tramitação. “Hoje, começou a se 
fechar a janela de combate à corrup-
ção política que se abriu há 5 anos, no 
início da Lava Jato”, afi rmou (ABr).
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Situações 
Emocionais

Estudos estatísticos 

mostram que 80% das 

pessoas sofrem, se 

martirizam, pensando 

em questões ou fatos 

passados; 15% com 

eventos futuros e 

somente 5% vivem 

com vigor o momento 

presente

A maioria das pessoas, 
portanto, fi ca remoendo 
o passado ou tentando 

imaginar o futuro e se es-
quecem de que somente no 
hoje é possível operar alguma 
mudança. Dessa constatação 
talvez seja possível afi rmar que 
o homem moderno demonstra 
que seu ponto fraco é a ansie-
dade, a inquietude, seu desejo 
de ter ou ser. Ocorre que essa 
situação emocional, além de 
gerar impaciência, inseguran-
ça e insatisfação, acaba por 
desequilibrar os processos in-
ternos e externos da natureza 
que existem em nós.

A persistência desse quadro, 
num processo lento que vai 
se alojando, acaba por desar-
monizar a pessoa que passa 
a apresentar um conjunto de 
sinais e sintomas que a ciência 
chama de depressão. A depres-
são, para alguns estudiosos, é 
o mal da vida moderna e afeta 
pessoas de qualquer idade. É 
preciso notar que seja no as-
pecto médico, humanístico ou 
espiritual, a prevenção está no 
autoconhecimento, no amor a 
si mesmo e ao próximo.  

O tratamento desse mal, 
em sendo aceito pelo indi-
víduo, deve associar os três 
aspectos referidos – médico, 
humanista e espiritual -, pois 
que juntos trazem um melhor 
resultado. Na área da saúde, 
a terapêutica para suprir a 
falta de neurotransmissores 
no cérebro a ser adotada será 
prescrita pelo profissional 
médico e, eventualmente, pelo 
psicoterapeuta. Nas relações 

humanas, principalmente a 
família e os amigos terão papel 
importante prestando apoio, 
estímulo e incentivo constante 
na busca dos recursos para a 
melhora do doente. 

No campo espiritual, devem 
ser investigadas as diversas 
causas da doença, devendo 
ser propiciado a pessoa uma 
recepção fraterna, de modo 
que a mesma se sinta apoiada 
e reconfortada, bem como 
que lhe seja ministrado o 
passe, descongestionando 
determinados centros de força 
do nosso corpo, e a água fl ui-
difi cada, para ajudá-la na sua 
recuperação, e o estimulado 
para o estudo que consola e 
traz esperança.

Há de se cuidar para que não 
seja acrescentado ao estado de 
depressão o fator agravante e 
mantenedor do processo cha-
mado de obsessão, pelo qual 
há interferência negativa de 
um ser desencarnado sobre 
o encarnado. Lembre-se que 
a ação dos espíritos é secun-
dária, pois que eles nada mais 
fazem do que aproveitar uma 
disposição natural, a abertura 
dada pela pessoa, para exercer 
sua infl uência.

Em qualquer situação do 
dia-a-dia é preciso cultivar o 
bom ânimo, os pensamentos 
saudáveis, as ações produtivas, 
acreditando naquilo que esta-
mos realizando, colaborando, 
dessa forma, para o equilíbrio, 
reequilíbrio e bem estar do cor-
po e do espírito, pois energias 
otimistas e de fé estarão sendo 
geradas, trazendo equilíbrio 
psicológico e espiritual e, 
como consequência, sensação 
de paz.

“Orai e Vigiai porque o co-
ração alegre é como um bom 
remédio, mas o espírito abatido 
seca até os ossos” (Provérbios 
17-22)!

(*) - É vice-presidente do Conselho 
Curador da Fundação Arnaldo 

Vieira de Carvalho, mantenedora da 
Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo.

Paulo Eduardo de Barros Fonseca (*)
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News@TI
Redução de até 30% nas faltas de pacientes em 
pequenas clínicas e consultórios médicos
@A rotina administrativa de uma pequena clínica ou consultório mé-

dico é bastante pesada. O médico gasta muito tempo preenchendo 
prontuários, receituários, com a solicitação dos exames, só para citar 
alguns exemplos. Já a recepcionista ou secretária precisa gerenciar as 
agendas do médico e dos pacientes, esclarecer dúvidas, lidar com as de-
mandas dos convênios, entre outras tarefas. Isso sem falar nos pacientes 
que marcam a consulta mas não aparecem, gerando prejuízo fi nanceiro 
para o consultório e prejudicando aqueles que realmente precisam de 
atendimento. É neste contexto que se insere a iClinic, líder em software 
na nuvem para gestão de pequenos consultórios e clínicas. O sistema 
da empresa oferece um leque extenso de funções que facilitam uma 
série de tarefas do dia a dia da recepcionista e do médico e fortalecem 
o consultório como negócio. A parte de agendamento de consultas e 
exames, por exemplo, é capaz de proporcionar uma redução de até 30% 
nas faltas dos pacientes. Envio de lembretes automáticos de consultas e 
exames na agenda sincronizada e atualizada em tempo real são algumas 
funções simples que viabilizam a redução (https://iclinic.com.br/).

AMcom busca 30 profi ssionais de TI para 
projeto Pátio Digital 
@A AMcom, empresa de Tecnologia da Informação especializada 

em desenvolvimento customizado, sustentação de sistemas, alo-
cação de profi ssionais e consultoria, busca profi ssionais para atuação 
no projeto Pátio Digital, da Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo.  Nesta etapa, a empresa está contratando 30 colaboradores que 
poderão atuar por um período de dois anos na Secretaria Municipal de 
Educação, onde será realizada a sustentação e melhoria dos sistemas 
legados, além do desenvolvimento de novas ferramentas, baseadas em 
tecnologias avançadas e nas necessidades dos usuários. Neste primeiro 
ciclo de desenvolvimento, o projeto contempla a reformulação dos 
sistemas de alimentação escolar e gestão pedagógica, como o Diário 
de Classe on-line, além do portal da Secretaria. “O Pátio Digital é uma 
iniciativa de Governo Aberto, um conceito de proximidade entre órgãos 
governamentais e a sociedade para a melhoria da educação na cidade 
de São Paulo. Nossa proposta é promover mais transparência e viabi-
lizar a colaboração entre governo e sociedade por meio da inovação 
tecnológica. E esta parceria com a AMcom vai permitir a expansão do 
projeto”, pontua Fernanda Campagnucci, coordenadora da estratégia 
de transformação digital da SME-SP (https://amcom.com.br/vagas).

Carlos Rodrigues (*)

Um dos pontos chave da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), que entra em vigor em 

29 de dezembro de 2020, são as regras 
relacionadas ao registro de atividades 
de processamento em relação aos dados 
pessoais, incluindo a necessidade de 
controladores e operadores manterem o 
registro das operações de tratamento de 
dados (Artigo 37) e a formulação de boas 
práticas de governança (Artigo 50). Mas 
será que as empresas estão preparadas 
para atender às novas exigências?

Levando em consideração um estudo 
realizado pela Varonis no último ano, que 
revelou que 64% das organizações dizem 
não saber onde seu conteúdo sensível está 
localizado e quem pode acessá-lo, as em-
presas ainda têm um longo caminho pela 
frente para atenderem às novas regras. 

Segundo a última edição do Varonis 
Data Risk Report, divulgada em 2018, 
21% de todas as pastas em uma empresa 
são abertas a todos os funcionários, e 88% 
das organizações com mais de 1 milhão de 
pastas têm mais de 100 mil abertas para 
qualquer membro da equipe. Ou seja, quase 
não há controle e nem registros do que é 
realizado dentro dos arquivos de dados e 
por quem.

Controle de acesso e uso dos dados 
vai ser fundamental para atender 

regras do LGPD
Levando em consideração um estudo realizado pela Varonis no último ano as empresas ainda têm um 
longo caminho pela frente para atenderem às novas regras

Saber onde estão localizadas as infor-
mações pessoais que precisam ser prote-
gidas é só o primeiro passo para estar em 
conformidade com a LGPD. Uma vez que 
você sabe onde está localizado o conte-
údo sensível, os maiores desafi os vêm a 
seguir: entender quem tem acesso a essas 
informações, quem está usando, quem é 
o dono, se foram violados, se podem ser 
excluídos, se oferecem riscos e quem vai 
ser afetado com uma eventual mudança 
em seu conteúdo.

O LGPD, mesmo sendo algo relativamente 
novo – especialmente para as empresas que 
não foram afetadas pelo GDPR, a lei europeia 
de proteção de dados –, reafi rma uma boa 
prática já bastante conhecida dos especia-
listas de segurança, mas frequentemente 
esquecida pelos líderes de negócio: quanto 
mais sensíveis são as informações, menos 
pessoas devem ter acesso a esses dados.

Isso reforça a necessidade de contar com 
as ferramentas adequadas para controle de 
acesso às informações e, principalmente, 
para realização de análises de segurança 
das informações de forma rápida e fácil, 
focando nos dados de arquivos específi cos 
ou até nas atividades de um indivíduo ou 
grupo de indivíduos em relação às infor-
mações que acessam.

Assim, as empresas vão poder defi nir 
amplamente tendências nas atividades de 

acesso da empresa, incluindo a presença de 
dados obsoletos sensíveis que estão gerando 
riscos desnecessários ao negócio. Segundo 
informações do último Varonis Data Report, 
76% de todas as pastas contêm dados obso-
letos, um problema que, inclusive, também é 
previsto pelo LGPD, uma vez que a lei deixa 
claro que as empresas só podem manter 
informações enquanto forem necessárias e, 
caso não atendam a esse requisito, devem 
eliminá-las permanentemente.

Ou seja, contar com as ferramentas ade-
quadas para controle de acesso e análise de 
segurança das informações para a LGPD, 
além de facilitar a geração de relatórios para 
dar aos auditores o poder de determinar 
se as políticas de segurança apropriadas 
estão em aplicação, vai melhorar a estraté-
gia de segurança de dados como um todo, 
reduzindo os riscos para o negócio.

Diante deste cenário, buscar soluções 
equipadas com tecnologias de análise do 
comportamento do usuário, como o User 
Behaviour Analytics (UBA), vai ser o foco 
para estar em conformidade com o LGPD. 
Como detectam atividades em tempo real, 
mostrando exatamente onde um proble-
ma está acontecendo, essas tecnologias 
permitem identifi car com precisão quais 
dados e quais clientes vão ser afetados, 
aumentando a velocidade de resposta.

(*) É vice-presidente da Varonis para América Latina.

Localizada em Santa Cruz 
do Escalvado (MG), a 
represa funcionou como 

uma espécie de barreira após 
a tragédia de Mariana, ocor-
rida em novembro de 2005, 
impedindo o escoamento para 
o Rio Doce de parte da lama 
que vazou no rompimento da 
barragem da Samarco.

De acordo com o presidente 
da Fundação Renova, Roberto 
Waack, estima-se que 10 mi-
lhões de metros cúbicos de 
rejeito ainda se encontrem no 
fundo da represa. “Já existe 
um processo de erosão de 
outros rios e afl uentes daquela 
região, que continuamente 
leva areia e terra para dentro 
de Candonga. De rejeito de 
mineração, temos essa esti-
mativa de 10 milhões de me-
tros cúbicos. Mas há também 
um fl uxo contínuo, que não 
tem a ver com o desastre, de 

Fazenda Floresta, em Rio Doce (MG), vai receber o rejeito

de mineração que se encontra acumulado

no fundo da represa da Candonga.

Um dos autores do atentado a duas 
mesquitas na Nova Zelândia é um jovem 
australiano de 28 anos, identifi cado como 
Brenton Tarrant, que se defi niu como 
“fascista” e elogiou o presidente norte-
-americano, Donald Trump, e a China 
em um “manifesto” intitulado “A Grande 
Substituição”. Tarrant transmitiu ao vivo, 
via redes sociais, o atentado cometido na 
sexta-feira (15), que deixou 50 mortos e 
48 feridos. As mesquitas atacadas fi cam 
em Christchurch. Além de Tarrant, outras 
três pessoas estão envolvidas no ataque 
a tiros.

De acordo com as primeiras investi-
gações, Tarrant deixou um manifesto 
sobre o ataque, no qual diz que a China 
é um modelo de país, “uma nação com 
valores políticos e sociais mais próximos 
aos meus”. No documento de 74 páginas 
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Fazenda receberá lama depositada em 
represa desde tragédia de Mariana

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) fi rmado entre a Fundação Renova e a Semad, prevê 
medidas que possibilitem à Fazenda Floresta, no município de Rio Doce (MG), receber o rejeito 
de mineração que se encontra acumulado no fundo da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, também 
conhecida como represa da Candonga

controle e gestão ambiental no 
local até a emissão da licença 
de operação corretiva. “Para 
receber os rejeitos, é preciso a 
adequação do local. São neces-
sárias obras de infraestrutura 
e outras ações e isso requer um 
processo de licenciamento”, 
disse Waack.

A dragagem para retirada da 
lama na represa de Candonga 
foi um dos compromissos as-
sumidos pela Samarco e por 
suas acionistas Vale e BHP 
Billiton, em acordo assinado 
com o governo federal e os 
governos de Minas Gerais e 
do Espírito Santo em maio de 
2016. Nesse mesmo acordo, 
que defi ne ações para repa-
rar os danos da tragédia de 
Mariana, fi cou estabelecida a 
criação da Fundação Renova 
para gerir todas as medidas 
necessárias, usando recursos 
das mineradoras (ABr).

material que está sendo depo-
sitado e que também iremos 
remover”, acrescentou.

A Fazenda Floresta foi ad-
quirida pela Fundação Renova 
em 2016. Ela se localiza a três 

km da represa de Candonga 
e o rejeito que receberá será 
depositado em pilhas de ma-
terial seco. O termo fi rmado 
permite a continuidade das 
atividades de manutenção, 

Autor de ataque a mesquitas 
admirava Trump, China e Breivik

A polícia australiana considera Tarrant 
um “terrorista de extremadireita”. “Sou 
apenas um homem branco comum, de 
uma família normal, que decidiu adotar 
uma postura para assegurar o futuro do 
seu povo”, escreveu o atirador (ANSA).

postado na web, ele também demonstrou 
admiração ao presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, como “símbolo de 
uma identidade branca renovada”. 

Tarrant contou que seu objetivo era 
“criar uma atmosfera de medo” e “incitar 
a violência” contra imigrantes, valendo-se 
da cobertura da imprensa sobre o atentado 
para propagar suas ideias. Ele também 
evocou um documento escrito por Anders 
Behring Breivik, terrorista norueguês de 
extrema direita que matou 77 pessoas em 
2011. Tarrant disse que teve um “breve 
contato” com Breivik e confessou que foi 
sua “única inspiração verdadeira”. 

“Eu escolho as armas pelo efeito que 
elas terão no discurso social, a cobertu-
ra midiática adicional que elas terão e o 
efeito que podem ter na política dos EUA 
e na situação política do mundo”, afi rmou. 
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Eu  tinha um chefe, 

que vira e mexe antes 

de entrevistar alguém, 

desfi lava o seu mantra 

dos terços

Dizia: a entrada de um 
novo funcionário na 
empresa é como o 

casamento! Tem um terço de 
chance da empresa gostar dele 
e ele não gostar da empresa; 
tem um terço de chance da 
empresa não gostar dele e 
ele gostar da empresa e tem 
apenas um terço de chance 
dos dois se gostarem. Sempre 
penso nele quando o assunto 
gira em torno da contratação 
de um novo membro para o 
Conselho Consultivo ou Socie-
tário de uma empresa familiar 
onde a gestão ainda está na 
mão dos familiares.  

Imaginemos que o Conse-
lheiro escolhido venha de uma 
cultura de empresas de capital 
aberto onde os laços familiares 
com seus valores, princípios, 
aspectos culturais, ritos e 
“manias“ não existem. Certa-
mente ele terá que ter muito 
jogo de cintura para se adaptar 
e entender o “modus vivendi“ 
no contexto de governança da 
empresa familiar. A fi gura do 
chefe de família, dono do patri-
mônio e fundador da empresa 
se misturam continuamente. 
Suas decisões e maneira de 
pensar refl etem isso. É muito 
difícil e raro ele atuar apenas 
como CEO do negócio. 

Já numa empresa de capital 
aberto, o CEO vindo do merca-
do, tem como único foco a em-
presa que administra. Muitas 
vezes o presidente do Conselho 
é outra pessoa sem laços com 
a empresa que não sejam a de 
ser o presidente do Conselho. 
O conselheiro habituado a um 
ambiente estritamente profi s-
sional, irá conviver com seus 
novos colegas de Conselho, a 
esposa do dono, os fi lhos, o tio 
e o advogado da família como 
conselheiro externo. 

Ele será o primeiro conse-
lheiro independente da em-
presa. A estrutura das reuniões 
terá um “quê“ de improvisação 
e uma boa dose de informalis-
mo. Nem sempre os conselhei-

ros familiares  têm a bagagem 
necessária e dominam com o 
devido conhecimento o ferra-
mental colocado à disposição 
para a análise de performance 
da empresa ou estudos econô-
mico-fi nanceiros. O processo 
decisório muitas vezes carece 
de discussões preliminares. 

O CEO/Dono do Patrimônio/
Chefe de família já vem com as 
decisões tomadas dando, caso 
seja condescendente, espaço 
para perguntas e esclareci-
mentos adicionais. Temos tam-
bém casos de Conselhos onde 
a cultura societário - religiosa 
molda práticas de governan-
ça e gestão não encontradas 
em empresas não familiares. 
Podemos citar como exemplo 
o caso de sucessão da gestão, 
onde em certas culturas sem-
pre o fi lho primogênito homem, 
irá assumir a condução dos 
negócios independentemente 
de sua competência, vocação e 
habilidades para o cargo. 

Mas o fato de uma empresa 
de gestão  familiar buscar um 
conselheiro independente , 
indicado ou escolhido por sua 
competência e profi ssionalis-
mo, é um importante passo 
para a profi ssionalização da 
gestão e governança. Isto não 
quer dizer que os membros 
da família precisam ceder 
seus lugares a profi ssionais 
contratados. 

Ao contrário, se competen-
tes, podem e devem perma-
necer nos negócios da família, 
assimilando e adotando as 
práticas de gestão comumente 
aceitas pelo mercado, assim 
como os princípios de uma boa 
governança corporativa. 

Por sua vez, o conselheiro 
independente terá um grande 
desafi o. Além de suas funções 
de conselheiro deverá desem-
penhar o papel de mentor junto 
a todos envolvidos na gestão, 
com o intuito de profi ssionali-
zar  a organização e prepará-la 
para sua perpetuação. Ele terá 
que ter um bom jogo de cintura, 
uma grande resiliência, paciên-
cia e sentido de transformação.

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)

A - Intercâmbio Musical
Conhecer uma nova cultura, pessoas de países diferentes e ainda am-
pliar sua perspectiva sobre o mundo tudo por meio da música. Essa é 
a proposta do Move (Musicians and Organizers Volunteer Exchange), 
intercâmbio musical que, no Brasil, é promovido pela Amigos do Guri. O 
programa, custeado pelas forças de paz da Noruega (Fredskorpset – FK 
Norway), envia jovens dos países participantes para intercâmbios com 
o intuito de desenvolver novas habilidades individuais, interpessoais e 
culturais, ampliando e enriquecendo também as referências das comu-
nidades onde eles desenvolvem projetos e atividades transformadoras. 
Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira (20), 
pelo site (www.projetoguri.com.br). 

B - Reservas de Voos 
O CWT Solutions Group, braço de consultoria da CWT, prevê que a 
média global de preços de passagens aéreas deve cair para cerca de 
US$ 673 em abril - queda de pouco mais de 4% em relação aos níveis de 
fevereiro. Esse é um dos destaques da terceira edição do levantamento 
bimestral Air Trends Report, que utiliza um algoritmo proprietário 
para prever as mudanças. O preço médio subiu aproximadamente 
6% mês a mês em janeiro, e depois mais 3% em fevereiro, chegando 
a US$ 702. Isso foi, em grande parte, causado pela implementação 
de novas políticas comerciais e modelos de gerenciamento de receita 
por parte de companhias aéreas de todo o mundo, o que elevou as 
tarifas aéreas. Saiba mais em (www.carlsonwagonlit.com).

C - Tecnologia e Criatividade
O programa de aceleração ‘Transforma Souza Cruz’ está buscando 
startups que usam tecnologia e criatividade para transformar o 
ambiente social e de negócios da companhia nos próximos anos. 
Com uma história de 115 anos no mercado e tradição em ino-
vação nos negócios, a empresa traz para dentro de casa novos 
empreendedores que desejam desenvolver soluções inovadoras 
para grandes mercados. O programa  terá duração de 4 meses e 
busca de 4 startups inovadoras para atuarem em diversas frentes 
como: logística, gestão, otimização de processos internos, análises 
financeiras, entre outros. Inscrições e mais informações: (https://
transformasouzacruz.liga.ventures).

D - Medicina Nuclear
No Brasil, segundo o Observatório de Câncer da OMS, os cânceres 
linfoma e mieloma múltiplo causaram juntos mais de 9 mil mortes em 
2018, com incidência de 18,6 mil novos casos. Para discutir esse tema, 
nos próximos dias 28 e 29, no Royal Palm Tower Anhanguera, em 
Campinas, acontece o ‘XIV Simpósio Professor Edwaldo Camargo em 
Oncologia’. O evento contará com a presença de autoridades mundiais 
no diagnóstico e tratamento dessas doenças por meio da Medicina 
Nuclear, especialidade médica que utiliza elementos radioativos para 
diagnosticar e tratar tumores. Confi rmada a presença de convidados 
dos Estados Unidos, França e Alemanha. Mais informações em: : (www.
simposioedwaldocamargo.com.br).

E - Açúcar e Etanol
A BASF reuniu em uma única marca um portfólio completo de soluções 
para o setor de açúcar e etanol. A linha LonateTM integra tanto novos 
desenvolvimentos como soluções já consagradas pelo mercado, que 
facilitam a produção sucroenergética em todas as etapas, passando pela 
lavagem e moagem, evaporação, fermentação e destilação. A divisão da 
BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para 
cuidados pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e 
aplicações técnicas. As soluções estão disponíveis também na plataforma 
digital (https://shop.basf.com/lonate/), onde é possível,  inclusive, pedir 
amostras e cotação de preços.

F - Efi ciência e Segurança
A Ocyan abriu inscrições para startups de todo o país apresentarem soluções 
inovadoras para desafi os internos da empresa, que atua no setor de óleo 
& gás. Os produtos ou serviços deverão atender questões apresentadas 
pelas áreas operacionais e de apoio da companhia. As startups seleciona-
das terão suporte para o desenvolvimento de um projeto piloto in loco, e 
poderão se tornar fornecedoras ou parceiras da empresa. As interessadas 
têm até o dia 28 de abril para acessar as informações do Ocyan Waves 
Challenge e cadastrar suas propostas pelo site (www.ocyanwaves.com). 

G - Rádio Retrô
Até terça-feira (19), no Shopping Center 3 (Av.Paulista, 2064), pode 
ser vista a mostra que reúne mais de 60 modelos raros de rádios, de 

diferentes épocas, além de muita história deste meio de comunicação, 
considerado o mais popular no mundo. Resgata a memória do rádio, 
aparelho que desde os primórdios do século XX habita lares por todo o 
planeta. Entre os exemplares antigos, o público poderá apreciar a evo-
lução deste equipamento entre as raridades expostas. Não poderia fi car 
de fora, por exemplo, o gramofone, cuja fabricação é datada de 1912 e 
sua corda é sufi ciente apenas para tocar o velho disco de 78 RPM. Em 
destaque, o rádio Capelinha, dos anos 1930, e o rádio Cacique, de 1936; 
além de modelos em formato de mobília. 

H - BB Leiloa Imóveis  
O Banco do Brasil (BB) anuncia leilão de 95 imóveis residenciais e 
comercias, sendo 36 deles de agências desativadas, localizados em 
cidades do estado de São Paulo. Os lances variam de R$ 12,6 mil a R$ 
3,635 milhões, com possibilidade de fi nanciamento. O leilão  acontece 
na próxima quinta-feira (21), às 11h, no auditório da rua Pio XI, 743, 
Alto da Lapa. O investidor pode comparecer presencialmente ou fazer 
os lances de forma online. Para isso, basta se cadastrar no site (www.
lancenoleilao.com.br). Podem participar tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas.

I - Mecânica de Ativação
Imagine como seria conhecer o maior parque temático de chocolates do 
mundo? Em sua nova promoção, a gigante americana de chocolates e 
snacks Hershey’s transforma isso em realidade. Batizada de 'Hershey’s 
Que Viaaaagem', a ação levará o vencedor com um acompanhante com 
passaporte e visto válidos ao Hershey Park, na Pensilvânia, Estados 
Unidos. A partir desta semana, os consumidores poderão cadastrar o 
código do cupom fi scal de qualquer produto Hershey’s vendido no Brasil 
e participar da promoção, concorrendo a 1 viagem com acompanhante e 
dezenas de prêmios diários. Os consumidores devem cadastrar o código 
de qualquer produto Hershey’s, comercializados no Brasil, no hotsite 
(www.promoqueviagem.com.br).

J - Limpa Nome
A partir desta segunda-feira (18), os consumidores de São Paulo com 
dívidas atrasadas e/ou negativadas terão a oportunidade de renegociar 
seus débitos com condições especiais. É o ‘Feirão Serasa Limpa Nome’ 
em sua versão física que chega a sua 23º edição e acontece no Vale do 
Anhangabaú, como uma alternativa para quem não possuir acesso à 
internet. Os descontos que podem chegar a 90%. O evento visa facilitar 
o processo de renegociação de dívidas em um único local, economizando 
tempo daqueles que possuem dívidas e garantindo segurança e valida-
de da oferta. Empresas como Santander, Itaú, Tribanco, Credsystem, 
Recovery, Ativos e Renner estarão presentes no evento, oferecendo 
oportunidades exclusivas para a quitação das contas. Mais informações: 
(www.feiraolimpanome.com.br).

A - Intercâmbio Musical
Conhecer uma nova cultura, pessoas de países diferentes e ainda am-

D - Medicina Nuclear
No Brasil, segundo o Observatório de Câncer da OMS, os cânceres

Volume de 
serviços caiu 
de dezembro 
para janeiro

O volume do setor de serviços 
no país recuou 0,3% em janeiro, 
na comparação com dezembro 
do ano passado. A queda veio 
depois de uma alta de 1% na 
passagem de novembro para 
dezembro. O dado, da Pesquisa 
Mensal de Serviços, foi divul-
gado na sexta-feira (15) pelo 
IBGE. Apesar da queda, o volu-
me de serviços avançou 2,1% na 
comparação com janeiro do ano 
passado e 0,3% no acumulado 
de 12 meses. 

A receita nominal caiu 0,3% 
na comparação com dezembro 
e avançou 5,6% na comparação 
com janeiro de 2018 e 3,1% no 
acumulado de 12 meses. A que-
da no volume de dezembro para 
janeiro foi provocada por recuos 
nos serviços de transportes 
e correios (-0,6%) e pelos 
serviços de informação e co-
municação (-0,2%). Apesar da 
queda média dos serviços, três 
dos cinco setores tiveram alta: 
serviços prestados às famílias 
(1,1%), serviços profi ssionais, 
administrativos e complemen-
tares (1,7%) e outros serviços 
(4,8%) (ABr).

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) regis-
trou taxa de 1,4% em março deste ano, depois de 
uma infl ação de 0,4% no mês anterior, segundo 
dados divulgados na sexta-feira (15) pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado 
de março, o indicador acumula taxas de 1,54% 
no ano e de 7,99% em 12 meses.

A alta da taxa de fevereiro para março foi pro-

vocada principalmente pelos preços no atacado, 
medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, 
que passou de 0,4% em fevereiro para 1,93% em 
março. O Índice de Preços ao Consumidor, que 
mede o varejo, cresceu de 0,38% em fevereiro 
para 0,48% em março. Por outro lado, o Índice 
Nacional de Custo da Construção recuou de 0,41% 
em fevereiro para 0,07% em março (ABr).

Dados apurados pelo In-
dicador de Inadimplên-
cia, da Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil), 
apontam que mesmo com o 
crescimento da ordem de 1,78% 
do número de consumidores ne-
gativados na comparação anual, 
o avanço foi o menor registrado 
desde dezembro de 2017.

Quanto ao número de dívidas, 
houve queda de 1,01% em rela-
ção a fevereiro de 2018. Contudo, 
assim como registrado nos Indi-
cadores de janeiro, o volume de 
pendências continua crescendo 
em dois setores específi cos: o de 
bancos, com avanço de 2,04%; 
e o de água e luz, com aumento 
de 11,38%. Em contrapartida, 
comércio e comunicação regis-
traram quedas de 6,91% e 9,57%, 
respectivamente.

A economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti, des-

Setor de serviços registra maior alta no número de empresas negativadas, com avanço de 9,15%.

A produção do setor eletro-
eletrônico apontou queda de 
6,6% em janeiro  na compa-
ração com o mesmo mês de 
2018. O desempenho sofreu 
mais infl uência da retração 
de 10,2% da área eletrônica, 
uma vez que a redução da área 
elétrica foi mais amena, atin-
gindo 2,9%.  É o que mostram 
os dados divulgados pelo IBGE 
e agregados pela Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee). 

No acumulado dos últimos 
12 meses, a produção da 
indústria eletroeletrônica re-
cuou 0,6%. Essa foi a primeira 
vez, desde maio de 2017, que 

Presidente da Abinee, 

Humberto Barbato.
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Inadimplência continua 
em desaceleração, 

aponta CNDL/SPC Brasil
Em fevereiro, os sinais de acomodação da inadimplência confi rmam a tendência registrada no mês anterior

taca que o crescimento da 
inadimplência em menor ritmo 
no País se dá simultaneamente 
ao aumento da oferta de cré-
dito, segundo dados do Banco 
Central. “Por muito tempo, o 
avanço da inadimplência foi 
mitigado pela oferta de crédito 
diminuída. Agora, a desace-
leração ocorre a despeito do 
crescimento das concessões, 
indicando um cenário melhor 

para o mercado de crédito”, 
explica a economista.

Mas o consumidor não pode 
se descuidar. Uma maior oferta 
de crédito no mercado pode ser 
tentadora, chegando a levar as 
pessoas a contrair dívidas que a 
levem a negativação. Para não 
incorrer neste risco, Marcela 
alerta: “Tomar crédito conscien-
te e não movido por impulso; ter 
uma reserva fi nanceira para lidar 

com imprevistos; evitar opções 
com altas taxas de juros, como 
cartão de crédito e cheque es-
pecial; planejar seu orçamento 
atual e futuro para o pagamento 
de parcelas; e renegociar suas 
dívidas com seus credores são 
sugestões que podem fazer toda 
a diferença para não incorrer 
na inadimplência”. Brasil tem 
62,01 milhões de negativados 
(CNDL/SPC Brasil).

Produção da indústria 
eletroeletrônica recua

berto Barbato, afi rma que os 
números são decepcionantes 
e acendem um sinal de alerta.

“O resultado demonstra o 
quanto é fundamental a rápida 
adoção de medidas de promo-
ção da produtividade, de ca-
ráter infraconstitucional, além 
das reformas da Previdência e 
Tributária, para que possamos 
sair desse ciclo de baixo ou 
nenhum crescimento”. Em 
relação ao mês anterior, com 
ajuste sazonal, a produção do 
setor cresceu 1,6%, puxado 
pela expansão da indústria 
eletrônica (3,7%), uma vez 
que a indústria elétrica recuou 
0,1% (AI/Abinee).

a taxa acumulada nesse período 
apontou desempenho negativo. 
O presidente da Abinee, Hum-

IGP-10 registrou infl ação de 1,4% 
em fevereiro
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O respeito
na política

Tenho assistido com 

preocupação esse 

início de governo do 

presidente Bolsonaro

Eleito que foi, democra-
ticamente, sem contar 
com a grande mídia, sem 

partidos fortes, sem militância, 
derrotou a todos e tornou-se a 
esperança de grande parte dos 
brasileiros em melhorar a vida 
do país. Por certo, os quase 
trinta anos que o presidente 
passou na Câmara devem ter 
lhe dado experiência sufi ciente 
para que saiba que na política 
há que haver respeito. 

Ele mesmo já se envolveu 
em vários episódios no calor do 
debate no plenário da Câma-
ra, que só não lhe trouxeram 
maiores problemas pela imu-
nidade que tem. Quando digo 
respeito, não é só no aspecto 
dos poderes constituídos, o 
que ultimamente também não 
vem tendo, nem tampouco 
aos partidos, mas refi ro-me 
às pessoas.

O presidente no exercício do 
cargo ainda não deu nenhuma 
cotovelada em ninguém nesse 
sentido, mas seus fi lhos, que 
também foram eleitos demo-
craticamente, acham-se no 
direito de dizer o que pensam 
a torto e a direito. Não diriam 
se não fossem fi lhos do presi-
dente, como se isso bastasse. 
Estão “valentes” demais... 

Passam dos limites! Deviam 
perceber que não são, perante 
a opinião pública, um senador, 
um deputado federal ou vere-
ador qualquer. São fi lhos do 
Presidente da República e suas 
ações refl etem diretamente na 
imagem do presidente e, por 
conseguinte, no seu governo. 

Uma pena para o país, pois 
há uma verdadeira inversão 
de valores. Ao invés do povo 
estar preocupado com temas 
que nos afetam diretamente, 
fi camos nos ocupando com 

bobagens ditas por esses co-
adjuvantes, sejam seus fi lhos, 
ou seus ministros. A orquestra 
precisa estar afinada. Não 
parece que esteja. Debater 
politicamente, divergir ideo-
logicamente e não concordar 
com o ponto de vista do outro 
é perfeitamente natural na vida 
pública, mas estão indo para o 
lado pessoal e isso é perigoso. 

Miram-se no pai, que sem 
papas na língua, se deu bem 
na carreira, surpreendendo 
até eles mesmos e chegando 
à Presidência da República. 
Atrevo-me a dizer que Bol-
sonaro estava no lugar certo, 
na hora certa, da forma certa, 
com o discurso certo. Falou o 
que o povo queria ouvir e que 
os outros não tiveram coragem 
de dizer. Por isso foi eleito. 
Ganhou a eleição. Agora, des-
monta-se o palanque e vamos 
trabalhar. O Vice-Presidente, 
General Mourão já disse que 
o presidente “vai botar ordem 
na rapaziada dele”. 

Dizem que o Brasil só começa 
a trabalhar depois do carnaval. 
Vamos ver. Esses dois meses de 
governo foram interrompidos 
pela internação do presidente 
o que resultou num hiato e mui-
tas coisas aconteceram nesse 
período. O governo precisa de 
menos conversa e mais traba-
lho e lembrar que a campanha 
acabou. Ficar “cutucando a 
onça com vara curta” e dando 
munição para a oposição, pode 
ser trágico para o país. 

A eleição acabou. Precisa 
avisar os fi lhos do presidente. 
Ficar usando as redes sociais 
agora, como na campanha, 
pode ser letal. Na campanha 
deu certo. Agora, pode não dar. 
Pelo contrário: o tiro pode sair 
pela culatra.

Não estão percebendo isso!

(*) - É Professor de Direito Eleitoral 
no Curso de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, campus 
Campinas, onde é Diretor do Centro 

de Ciências e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*)

Ainda não se sabe como 
Guilherme Taucci Mon-
teiro, 17, e Luiz Henrique 

de Castro, 25, tiveram acesso 
ao revólver calibre 38 usado 
no atentado, mas o tema voltou 
à pauta em função das regras 
menos rígidas para se ter armas 
em casa.

Um dos primeiros a abordar 
essa questão foi o vice-presi-
dente Hamilton Mourão, que 
disse não ver relação entre o 
massacre e o decreto de Bol-
sonaro. “Não vejo essa questão. 
Vai dizer que a arma com que os 
caras estavam era legal? Acho 
que não tem nada a ver, mas 
sei que a questão vai ser colo-
cada”, declarou. Alguns nomes 
ligados ao governo preferiram 
seguir por outro caminho e 
aproveitaram a ocasião para 
defender não apenas a posse, 
mas também o porte de armas. 

O senador Major Olímpio 
(PSL-SP), por exemplo, pregou 
a ideia de armar professores 
para evitar tragédias do tipo. 

Velório de seis das oito vítimas do atentado de Suzano.
EP
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Um projeto que pretende 
reverter a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
sobre processos da Lava 
Jato que envolvem crimes 
eleitorais, associados a cri-
mes comuns, foi apresentado 
pelo líder do PSL no Sena-
do, Major Olímpio. O texto 
aguarda leitura no Plenário. 
Em julgamento encerrado na 
quinta-feira (14) o Supremo 
decidiu, por seis votos a cin-
co, que processos da Lava 
Jato que envolvem crimes 
eleitorais associados a crimes 
comuns, como corrupção, 
devem tramitar na Justiça 
Eleitoral. 

A proposta de Major Olím-
pio, no entanto, determina 
que o crime comum será julga-
do pela Justiça competente e, 
o crime eleitoral, pela Justiça 
Eleitoral. A intenção, segundo 
o senador, é sanar qualquer 
dúvida sobre a competência 
para julgar crimes comuns 
cometidos em conexão com 
crimes eleitorais, garantir o 
combate ao crime organizado 
e a corrupção, evitando a im-
punidade. “A Justiça Eleitoral 
continuará a fazer o brilhante 
trabalho de combater crimes 

Major Olímpio apresentou projeto para que apenas os crimes 

eleitorais sejam de competência da Justiça Eleitoral.

A existência de recifes de coral na Flo-
resta Amazônica foi comprovada há apenas 
alguns anos por pesquisadores, fato ainda 
pouco conhecido pela população brasileira. 
O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-
-PB) apresentou um projeto que atribui aos 
corais da Amazônia a condição de área de 
preservação permanente.

Determina que os corais da Amazônia, loca-
lizados no litoral do Pará e do Amapá, serão 
considerados Área de Preservação Permanente 
(APP). É uma “área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, fa-
cilitar o fl uxo gênico de fauna e fl ora, proteger 

o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas”.

O projeto também determina que fi carão 
proibidas quaisquer atividades que possam 
causar danos aos corais amazônicos. A pro-
posta está na Comissão de Meio Ambiente 
e será analisada em caráter terminativo, ou 
seja, poderá seguir direto para a Câmara se 

for aprovada. Na justifi cação do projeto, o 
senador Vital do Rêgo informa que em 2016 
foram descobertos recifes de corais na foz do 
Rio Amazonas, ou seja, na região onde o rio 
encontra o oceano. Ele explica que esses corais 
estão em profundidades que variam de 30 a 
120 metros abaixo do nível do mar e cobrem 
uma área de 56 mil km quadrados (Ag.Senado).
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Senador Jorge Kajuru (PSB-GO).
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doO senador Jorge Kajuru (PSB-
-GO) criticou a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) de 
que a competência para julgar 
crimes comuns, como corrupção 
e lavagem de dinheiro, cometidos 
junto a crimes eleitorais, como o 
caixa dois, é da Justiça Eleitoral. 
Para o parlamentar, cinco minis-
tros votaram para que a Justiça 
Federal continuasse protegendo 
a Operação Lava Jato e dando 
sequência às investigações de 
crimes comuns, eleitorais e 
caixa dois em campanhas. E os 
outros seis votaram pela morte 
da Lava Jato.

“Eu amanheci de luto pela 
vida da Lava Jato. O resultado 
de ontem é o começo do fi m da 
Lava Jato ou não? Ela vai con-
tinuar tendo força, liberdade 
e independência, juntamente 
com a Polícia Federal, esta 
instituição consagrada no Brasil 
hoje? Essas, em mão dupla, 
vão ter força para a sequência 
das investigações de crimes 

O senador Izalci Lucas (PS-
DB-DF) defendeu anistia aos 
contadores e empresas pelo 
atraso na entrega ou no paga-
mento da Guia de Recolhimento 
do FGTS e Informações à Pre-
vidência Social (Gfi p), entre 
2009 e 2013. Ele informou que 
a votação do projeto que tem 
esse objetivo, estava prevista 
quarta-feira (13), mas o gover-
no federal pediu mais diálogo 
com os parlamentares antes da 
aprovação do texto.

Izalci afi rmou que o atual 
texto foi fruto de acordo com 
o governo passado e defendeu 
a manutenção dos termos em 
respeito aos contadores, que 
têm atuado, a seu ver, pratica-
mente como “voluntários” do 
Poder Executivo federal. “Mas 
os contadores foram surpre-
endidos agora, recentemente, 
com multas atribuídas, e multas 
imensas: R$ 500 para cada obri-
gação acessória, em que, muitas 
vezes, há diversas informações. 
E, para cada informação, há 

uma multa. Há escritórios hoje 
com multas de R$ 1 milhão, R$ 
2 milhões, R$ 3 milhões, e os 
contadores não têm nem como 
cobrar das empresas. 

Até porque em muitos [casos] 
assumiram ou compraram os 
escritórios bem depois. Ou as 
empresas já foram fechadas e 
caiu nas costas do contador essa 
multa. Eles estão desesperados. 
Nós temos casos de suicídio já, no 
Brasil — isso vale para o Brasil 
todo —, de contadores que estão 
desesperados”, disse Izalci. A 
cobrança de multas começou 
quando a responsabilidade sobre 
a cobrança passou da Caixa para 
a Receita Federal, em 2009. 

Antes, o contribuinte se dirigia 
à Caixa, resolvia, retifi cava e en-
tregava a informação corrigida 
sem a cobrança de multa. Em 
2014, a Receita Federal come-
çou a cobrar os anos anteriores. 
Isso gerou insatisfação dos em-
presários e da classe contábil, o 
que levou à criação do projeto 
de lei (Ag.Senado).

Senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Jeff erson Rudy/Ag.Senado

Registro 
automático 

de empresas 
nas juntas 
comerciais
O Congresso Nacional 

vai criar uma comissão 
mista para analisar a MP 
editada na quinta-feira 
(14). O texto prevê o 
registro automático, nas 
juntas comerciais, de 
firmas constituídas como 
Empresário Individual, 
Empresa Individual de 
Responsabilidade Limi-
tada (Eireli) e Sociedade 
Limitada (Ltda). Com 
isso, segundo o governo, 
o empresário já sairá da 
junta comercial com o 
número do seu CNPJ. A 
análise formal dos atos 
constitutivos da empresa 
será realizada posterior-
mente, no prazo de dois 
dias úteis contado do 
deferimento do registro. 

Se for constatada algu-
ma inconsistência duran-
te o exame posterior, a 
junta comercial terá duas 
opções: se o problema for 
sanável, o registro será 
mantido, mas o empre-
sário terá que apresentar 
os documentos exigidos 
pela junta; se insanável, 
a junta comunicará os 
demais órgãos públicos 
envolvidos no processo 
de abertura de empre-
sas para que tomem as 
devidas providências 
(cancelamento do CNPJ 
e da inscrição estadual, 
por exemplo).

O objetivo, segundo o 
Ministério da Economia, 
é diminuir o tempo de 
abertura de pequenos 
empreendimentos, deter-
minando o deferimento 
imediato do registro após 
a etapa inicial de análise 
da viabilidade (aprovação 
prévia do nome empre-
sarial e do endereço). O 
governo afirma que as 
empresas beneficiadas 
representam 96% da 
totalidade das que pro-
curam registro nas juntas 
comerciais (Ag.Câmara).

Massacre de Suzano 
reacende debate sobre armas
O massacre em uma escola de Suzano, que deixou oito inocentes e dois atiradores mortos, reacendeu 
o debate sobre o acesso a armas no Brasil, dois meses após o decreto do presidente Jair Bolsonaro que 
fl exibilizou as regras para posse

mal, precisa de uma pessoa 
por trás dela. Armas não ma-
tam ninguém, quem mata são 
pessoas”, explicou. Segundo 
ele, ter uma arma para defesa 
pode evitar “um roubo ou algo 
pior”. Em meio à polêmica, o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia, disse que fl exibilizar 
o porte de armas, como quer 
Olímpio, seria a barbárie. 

“O que eu espero é que alguns 
não comecem a dizer que se 
os professores estivessem ar-
mados ia resolver o problema, 
pelo amor de Deus”, afi rmou. 
“O monopólio da segurança 
pública é do Estado, não é 
responsabilidade do cidadão. 
Se o Estado não está dando 
segurança, a responsabilidade 
é dos gestores da segurança 
pública. Já não basta o debate 
sobre posse, mas agora um 
pedido desse que não é posse, 
é discussão sobre porte em área 
urbana, aí nós passamos para 
uma proposta de barbárie”, 
acrescentou (ANSA).

“Se houvesse um cidadão com 
uma arma legal dentro da esco-
la, um professor, um servente 
ou um policial aposentado, ele 
poderia ter minimizado o ta-
manho da tragédia”, justifi cou. 
Flávio Bolsonaro, fi lho mais 
velho do presidente, culpou o 
estatuto do desarmamento e a 
maioridade penal de 18 anos.

“Mais uma tragédia protago-
nizada por menor de idade e que 
atesta o fracasso do malfadado 
estatuto do desarmamento, 
ainda em vigor”, declarou o 
senador. O deputado Eduardo 
Bolsonaro, por sua vez, disse 
que a arma é apenas um ‘pedaço 
de metal’ e faz ‘tão mal quanto 
um carro’. “Ou seja, para fazer 

Senadores têm projeto para reverter 
decisão sobre crimes eleitorais

eleitorais e a Justiça comum 
irá continuar combatendo a 
corrupção e a impunidade”, diz 
na justifi cativa.

Os senadores Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) e Alessandro 
Vieira (PPS-SE) também se 
posicionaram sobre o assunto. 
Em seu Twitter, Randolfe mani-
festou interesse em apresentar 
projeto no mesmo sentido e 
disse que “o combate ao crime 
de colarinho branco não pode 
retroceder em favor da cultura 
da impunidade”. Já Alessan-
dro Vieira protocolou projeto 
que extingue a competência 

criminal da Justiça Eleitoral, 
garantindo a atuação da Justi-
ça Comum Federal nos casos 
de crimes eleitorais e crimes 
conexos. 

Ele disse que já iniciou a 
formação de um acordo com 
as lideranças partidárias para 
assegurar a tramitação da pro-
posta em regime de urgência. 
“Contando com o empenho da 
Casa, já verifi cado em outras 
oportunidades neste início de 
legislatura, é possível votar o 
projeto já na próxima sema-
na”, declarou o senador, na 
rede social (Ag.Senado).

Decisão do Supremo ‘sepulta’ 
Operação Lava Jato

eleitorais de caixa dois em cam-
panhas, de corrupções da classe 
política brasileira?”, disse.

O senador apresentou, ainda, 
requerimento solicitando ao mi-
nistro Paulo Guedes, informações 
acerca das projeções atuariais do 
Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores Públicos. Kajuru 
afi rma que as projeções de longo 

prazo dos resultados do regime 
próprio dos servidores, assim 
como as projeções demográfi cas 
calculadas pelo IBGE, são de 
extrema relevância para a com-
preensão da peça orçamentária 
anual e do plano de ajuste fi scal 
do governo, dentro do qual está 
a proposta da Reforma da Previ-
dência (Ag.Senado).

Izalci defende anistia 
de multas a contadores

Preservação permanente para recifes de coral da Amazônia



O ano de 2019 começou 

com desafi os ainda 

maiores para os 

exportadores brasileiros 

de aço

Isso porque, a exemplo do 
que fez o presidente Donald 
Trump, a União Europeia 

aprovou, no último dia 16, a 
imposição de barreiras à im-
portação deste produto. A pro-
posta precisa ser aprovada pela 
Comissão Europeia, mas parte 
dos países europeus já concor-
dou para que entre em vigor a 
partir de fevereiro. Entretanto, 
para entendermos esse novo 
capítulo da guerra comercial, 
precisamos retornar à decisão 
tomada por Donald Trump, em 
março do ano passado. 

Na ocasião, ele anunciou a 
criação de novas taxas para a 
importação de aço e alumínio ao 
país, cobrando uma sobretaxa 
de 25% para o aço importado e 
de 10% para o alumínio. Apenas 
o aço importado do Canadá e do 
México não seriam sobretaxa-
dos; já com relação aos demais 
países, as importações seriam 
verificadas individualmente. 
Trump justifi cou a medida como 
forma de segurança nacional, 
uma vez que alegou a existência 
de práticas desleais de comér-
cio que estariam devastando a 
indústria americana de aço e 
alumínio. 

Ainda, é importante lembrar 
que a sobretaxa, considerada 
por outros países como prote-
cionista, foi uma de suas pro-
messas de campanha eleitoral. 
Com a diminuição do volume 
importado pelos Estados Uni-
dos, os países exportadores 
de aço tiveram que procurar 
outros mercados para escoar a 
produção e, dentre estes mer-
cados, encontra-se o europeu. 
O aumento das exportações 
para a União Europeia fez com 
que os países deste bloco apro-
vassem a imposição de barrei-
ras contra a importação do aço, 
sob a justifi cativa de “blindar os 
produtores de aço da Europa” 
e de “preservar os fl uxos de 
comércio tradicionais”.

Assim, todas as importações 
deste produto fi carão sujeitas 
a uma cota até julho de 2021 
e o volume que ultrapassar 
o teto fi xado será taxado em 
25%. Pela proposta, 26 produ-
tos seriam taxados, dentre os 
quais encontram-se chapas, 
lâminas e certos tubos, que 
são produtos exportados pelo 

Brasil. No caso brasileiro, por 
exemplo, os importadores eu-
ropeus que desejarem importar 
laminados e/ou folhas metálicas 
do Brasil, terão uma cota inicial 
de 168 mil toneladas e de 50 mil 
toneladas, respectivamente; o 
volume importado excedente 
será sobretaxado em 25%.

Mas quais os impactos que 
essa medida imposta pela União 
Europeia poderá causar no Bra-
sil? Em 2018, cerca de 18% das 
exportações de aço do Brasil 
foram destinadas à Europa, o 
que representa a exportação 
de 2,1 milhões de toneladas, 
cerca de USD 1,4 bilhão. Com as 
cotas e a sobretaxa, o impacto 
imediato seria a redução do 
volume comercializado com os 
países europeus. 

Diante disso, o Brasil deverá 
buscar outros mercados para 
a comercialização de sua pro-
dução para que a indústria na-
cional, que teve sua capacidade 
instalada reduzida para 70%, 
não sofra mais retração. Caso 
contrário, a consequência, em 
médio prazo, seria o aumento 
da vulnerabilidade, a perda da 
competitividade da indústria e 
o agravamento da crise econô-
mica interna.

Entretanto, a onda protecio-
nista, muito em decorrência dos 
desdobramentos das medidas 
adotadas pelo presidente dos 
Estados Unidos, contribui 
para a restrição dos merca-
dos disponíveis para a livre 
comercialização. Dessa forma, 
os países exportadores de aço 
concentrarão seus esforços 
para vender seu excedente 
produtivo para mercados que 
não possuem restrições, au-
mentando a concorrência. Há 
quem defenda que a América 
Latina seja o principal destino 
para a absorção do excedente 
da produção mundial do aço. 

Independentemente do des-
tino, está sobrando aço no mun-
do. E quanto maior a quantida-
de de produto ofertado, mais o 
mercado força os preços para 
baixo, desvalorizando, assim, 
o produto. Enquanto a medida 
não entra em vigor, o Brasil pre-
tende recorrer a mecanismos 
multilaterais, como a OMC, e 
negocia com a União Europeia 
uma possível fl exibilização aos 
produtos brasileiros. 

Apesar dos esforços, o futuro 
ainda é incerto.

(*) - É doutora em Administração e 
professora dos cursos de Administração, 

Comércio Exterior e Engenharia da 
Produção da Universidade Positivo.

Está sobrando aço no 
mundo: e agora?

Renata Fragoso Maria Sobrinho (*)

Página 5São Paulo, sábado a segunda-feira, 16 a 18 de março de 2019

Mas o tiro pode sair pela 
culatra quando, no afã de 
se tornar uma ex-sedentá-

ria, a pessoa começa a frequentar 
a academia ou o parque sem metas 
claras e, ainda pior, exagera na 
prática da modalidade escolhida 
para tentar alcançar resultados 
rápidos. 

Esses e outros erros podem 
levar a um objeto bem diferente 
do inicialmente almejado: uma 
lesão, por exemplo. Veja abaixo 
como evitá-los:

1. Tenha um objetivo - Ema-
grecer? Ficar com a musculatura 
mais torneada? Ganhar mais 
fôlego? É importante ter um ob-
jetivo quando se inicia a prática 
de uma atividade física. “Se isso 
não for traçado, é provável que a 
pessoa tenha insucesso”, diz Luiz 
Acácia Branco, educador físico do 
Hospital Israelita Albert Einstein. 
É quase certo também que logo 
abandone o treino. Isso porque 
a falta de adesão ao exercício em 
geral ocorre porque não se tem 
uma meta. 

2. Metas alcançáveis - Se por 
um lado começar a mexer o corpo 
sem ter uma meta pode levar tudo 
a perder, mirar num objetivo irreal 
também não é uma boa. Querer 
perder 5 kg em uma semana, por 
exemplo. “A pessoa não consegue 
alcançar esse objetivo e se frustra”, 
explica Luiz Acácio. Para perder 
peso de um jeito saudável, além 
da atividade física orientada, é 
preciso mudar os hábitos ali-

Vai começar a se exercitar? 
Evite esses erros

Correr, nadar ou levantar pesos. Não importa o tipo de atividade física: a ciência vem demonstrando 
que o exercício feito com regularidade previne uma série de problemas, como diabetes, osteoporose, 
alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares e até depressão

fl exíveis, prevenindo lesões. Cinco 
minutos de caminhada moderada 
na esteira estão de bom tamanho. 

7. Equilíbrio muscular - Nos-
so corpo é formado por grupos 
musculares. Existem os músculos 
chamados de agonistas e os anta-
gonistas. Eles têm de trabalhar em 
equilíbrio. Em outras palavras, se 
for malhar o bíceps, um músculo 
agonista, tem de levantar peso 
também para o tríceps, um mús-
culo antagonista. “Se um deles 
fi ca mais forte do que o outro, 
a pessoa perde a capacidade de 
sustentação do braço”, explica o 
educador físico. Fica o conselho: 
nada de trabalhar só um grupo 
muscular, como, infelizmente, 
muita gente faz. 

8. Respeite os intervalos 

entre as séries - É durante essa 
pausa que são liberados hormônios 
como GH, que é responsável pelo 
crescimento dos tecidos do orga-
nismo. “Sem o intervalo a hiper-
trofi a não vai acontecer”, explica 
o ortopedista Noel Oizerovici Foni.  

9. Faça atividades comple-

mentares - Você corre? Alterne 
os treinos na esteira ou na rua com 
sessões de musculação. Trata-se 
de uma forma de fortalecer os mús-
culos, sobretudo os mais usados 
na modalidade - nesse caso, os 
membros inferiores. Isso ajuda a 
prevenir lesões que podem advir 
da corrida. O combo vale para 
outras atividades também. 

Fonte: AI/Hospital Israelita 
Albert Einstein.

mentares sob supervisão de um 
nutricionista. 

3. Visite seu médico - Começar 
a se exercitar sem saber a quantas 
anda seu estado de saúde pode 
colocar sua vida em risco. Isso vale 
até para os aplicativos que já vêm 
com treinos prontos. Às vezes, a 
gente nem suspeita que tem hi-
pertensão, uma doença silenciosa, 
ou mesmo diabetes. “O melhor 
profi ssional para encaminhar al-
guém para a prática de exercício 
é o médico”, diz Luiz Acácio. “O 
educador físico vai prescrever a 
atividade.”

4. Passo a passo - Os princí-
pios do treinamento preconizam 
que, ao se iniciar a prática de 
uma atividade física, que deve-se 
começar, por assim dizer, pegando 
leve, com séries mais fáceis para, 
com a evolução do aluno, passar 
progressivamente a incluir exer-
cícios mais difíceis. Ou seja, é um 

erro grave, por exemplo, dar o start 
na musculação levantando muito 
peso. O resultado não vai chegar 
rápido. O que pode rolar mesmo 
são lesões. “Começar a correr 10 
km de uma hora para outra con-
tribui para a ocorrência de uma 
lesão muscular ou ortopédica”, 
exemplifi ca Noel Oizerovici Foni, 
também do Einstein. Sem falar 
no risco de problemas cardíacos. 

5. Devagar e sempre - Quem 
está acima do peso também 
deve começar devagar devido à 
sobrecarga nas articulações. A 
caminhada, nesses casos, é uma 
ótima opção para ganhar condicio-
namento cardiovascular e iniciar 
o processo de emagrecimento. 

6. Aquecer é preciso - “Antes de 
qualquer exercício, é preciso aque-
cer o corpo, aumentar a frequência 
cardíaca para preparar o corpo”, 
diz Luiz Acácio. Isso faz com que 
as fi bras musculares fi quem mais 
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Usina Açucareira Paredão S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açu-
careira Paredão S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 15 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede 
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta 
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos honorá-
rios da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 14 de março de 2019. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

 Santa Cruz Participações S/A.
CNPJ nº 60.890.746/0001-40 - NIRE 35.300.054.512

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede 
Social à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 5º andar - Sala 501 
- Jardim Paulistano - São Paulo (SP), os documentos a que se refere 
o Artigo 133 da Lei 6404 de 15/12/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. São Paulo, 11 de março 
de 2019. Rodolfo de Almeida Prado - Diretor Superintendente.

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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DEMISSÃO DURANTE ESTABILIDADE
O período de estabilidade pode ser convertido em indenização em 
eventual demissão da empresa, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PODE SER PARCELADA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
DESCONTADA DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS OPTANTES PELO 
SIMPLES NACIONAL?

Como regra geral é proibido tendo em vista os Artigos 2° e 3° com-
binado com o Artigo 11 da CLT, todavia, como se trata de empresa 
optante do Regime Simplificado, existe possibilidade por meio da 
Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/2009 o que se aconselha consulta 
ao Posto Fiscal da RFB que jurisdiciona a região da sede da empresa.

PAGAR O RESTANTE DO PERÍODO DO AVISO PRÉVIO
Funcionário pediu demissão e estava cumprindo o aviso, entretanto a 
empresa deseja efetuar o desligamento de imediato, terá que indenizar 
os dias restantes, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEI
Empresa contratou MEI para prestação de serviços. Quais os tipos de 
encargos tributários existirão na emissão da nota fiscal? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE DESCONTAR INSS SOBRE O CARTÃO DO VR 
DOS FUNCIONÁRIOS? 

O Vale Refeição (VR) com pagamento em dinheiro, o que é proibido, 
ou em cartão magnético, sem que a empresa tenha cadastro no 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), referido pagamento 
está sujeito às incidências em folha de pagamento (INSS e FGTS), 
aliás, é o que estabelece o § 2° do Artigo 2° da CLT com a redação 
dada pela Reforma Trabalhista que veio pela Lei 13.467/2017.

• • •

Relatório da Administração

As Demonstrações Financeiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Ativo 2018 2017   
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 787.192,73 749.719,05
Adiantamento a fornecedor 23.441,55 10.655,25
Partes relacionadas 220.980,42 220.980,42   

1.031.614,70 981.354,72
Não Circulante
Imobilizado 10.293.059,70 10.293.059,70   

10.293.059,70 10.293.059,70   

Total do Ativo 11.324.674,40 11.274.414,42   

Passivo 2018 2017    
Circulante
Fornecedores 1.908,00 1.874,00
Obrigações tributárias 218.563,97 201.436,90
Obrigações sociais 7.384,08 3.916,66    
 227.856,05 207.227,56
Patrimônio Líquido
Capital social 8.810.491,87 8.810.491,87
Reserva de lucros 2.286.326,48 2.256.694,99    
 11.096.818,35 11.067.186,86    
Total do Passivo 11.324.674,40 11.274.414,42    

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

ITAPEVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF 05.619.906/0001-02

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)
  Reserva de Lucros     

Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total         
Saldo em 1º de janeiro de 2017 8.810.491,87 1.762.098,37 503.097,23 - 11.075.687,47
Lucro líquido do exercício - - - 5.887.511,58 5.887.511,58
Distribuição de dividendos - - - (5.896.012,19) (5.896.012,19)
Absorção da reserva de lucros - - (8.500,61) 8.500,61 -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 8.810.491,87 1.762.098,37 494.596,62 - 11.067.186,86
Lucro líquido do exercício - - - 5.878.792,66 5.878.792,66
Distribuição de dividendos - - - (5.849.161,17) (5.849.161,17)
Constituição da reserva de lucros - - 29.631,49 (29.631,49) -
Saldo em 31 dezembro de 2018 8.810.491,87 1.762.098,37 524.228,11 - 11.096.818,35

 2018 2017    

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios 
fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)

Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. São Paulo, 01 de março de 2019.  A Diretoria.

Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 5.878.792,66 5.887.511,58
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (12.786,30) (10.655,25)    
 (12.786,30) (10.655,25)
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 34,00 114,00
Obrigações tributárias 17.127,07 504,11    
 20.628,49 2.572,77    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 5.886.634,85 5.879.429,10    

Atividades de fi nanciamentos:
Distribuição de dividendos (5.849.161,17) (5.896.012,19)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (5.849.161,17) (5.896.012,19)    

Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 37.473,68 (16.583,09)
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 749.719,05 766.302,14
Saldo no fi nal do exercício 787.192,73 749.719,05    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 37.473,68 (16.583,09)    

Demonstrações de Resultados para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em reais)
2018 2017   

Receita operacional bruta 6.938.489,34 6.934.607,13
Impostos sobre as vendas (253.254,85) (253.113,15)
Receita operacional líquida 6.685.234,49 6.681.493,98
Lucro bruto 6.685.234,49 6.681.493,98
Administrativas e gerais (71.185,60) (61.674,86)
Tributárias (561,93) (390,94)
Resultado fi nanceiro (3.607,35) (961,90)

 2018 2017    
Lucro operacional 6.609.879,61 6.618.466,28
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 6.609.879,61 6.618.466,28
Imposto de renda e contribuição social (731.086,95) (730.954,70)
Lucro líquido do exercício 5.878.792,66 5.887.511,58
Quantidade de ações 881.049.187 881.049.187
Lucro por ação - R$ 0,01 0,01

Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC 1SP085590/O-0

Composição da Diretoria
Mario Caterina

Diretor Presidente
Flavio Bonfi m Pestana

Diretor

Mario Caterina
Conselheiro

Flavio Bonfi m Pestana
Conselheiro

Composição do Conselho de Administração
Roberta Bianca Fernandes

Presidente do Conselho

Balanços Patrimoniais em 2018 e 2017 (em reais)

Relatório da Administração

Ativo 2018 2017    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 211.682,18 177.984,52
Adiantamento a fornecedores 14.241,00 2.400,00    
 225.923,18 180.384,52
Não Circulante
Imobilizado 4.000.000,00 4.000.000,00    
 4.000.000,00 4.000.000,00    

Total do Ativo 4.225.923,18 4.180.384,52    

Passivo 2018 2017    
Circulante
Fornecedores 957,00 940,00
Obrigações tributárias 39.087,06 34.989,56
Obrigações sociais 9.712,42 7.321,50    
 49.756,48 43.251,06
Patrimônio Líquido
Capital social 4.001.000,00 4.001.000,00
Reserva de lucros 175.166,70 136.133,46    
 4.176.166,70 4.137.133,46    
Total do Passivo 4.225.923,18 4.180.384,52    

SBIC ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ/MF: 04.757.453/0001-18

Demonstrações dos Resultados em 2018 e 2017 (em reais)
 2018 2017    
Receita operacional bruta 1.495.931,78 1.337.739,18
Deduções
Impostos sobre as vendas (54.601,56) (48.827,49)
Receita operacional líquida 1.441.330,22 1.288.911,69
Lucro bruto 1.441.330,22 1.288.911,69
Despesas operacionais
Administrativas e gerais (50.199,20) (53.003,66)
Tributárias (156,95) (1.237,94)

Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 1.251.299,86 1.112.417,96
(Aumento)/Redução de ativos
Adiantamento a fornecedores (11.841,00) (2.400,00)    
 (11.841,00) (2.400,00)
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 17,00 57,00
Obrigações tributárias 4.097,50 2.136,38
Obrigações sociais 2.390,92 5.202,30    
 6.505,42 7.395,68    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais 1.245.964,28 1.117.413,64

Atividades de fi nanciamentos:
Distribuição de dividendos (1.212.266,62) (1.057.183,44)    
Caixa líquido (aplicado) proveniente 
 de atividades de fi nanciamentos (1.212.266,62) (1.057.183,44)    

Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade 33.697,66 60.230,20    
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 177.984,52 117.754,32
Saldo no fi nal do exercício 211.682,18 177.984,52    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades 33.697,66 60.230,20    

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 2018 e 2017 (em reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 2018 e 2017 (em Reais)
  Reserva de Lucros          
 Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros  Lucros Acumulados Total          
Saldo em 01 de janeiro de 2017 4.001.000,00 - 80.898,94 - 4.081.898,94
Lucro líquido do exercício - - - 1.112.417,96 1.112.417,96
Distribuição de lucros - - - (1.057.183,44) (1.057.183,44)
Constituição da reserva de lucro  - 55.234,52 (55.234,52) -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 4.001.000,00 - 136.133,46 - 4.137.133,46
Lucro líquido do exercício - - - 1.251.299,86 1.251.299,86
Distribuição de lucros - - - (1.212.266,62) (1.212.266,62)
Constituição da reserva de lucro - - 39.033,24 (39.033,24) -
Constituição da reserva legal - 175.166,70 (175.166,70) - -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.001.000,00 175.166,70 - - 4.176.166,70

A Diretoria
Flavio Bonfi m Pestana - Diretor Presidente

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
 São Paulo, 01 de março de 2019.  A Diretoria

As Demonstrações Financeiras completas estão 
à disposição na sede da Companhia.

Resultado fi nanceiro (916,81) (706,10)
Lucro operacional 1.390.057,26 1.233.963,99
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social 1.390.057,26 1.233.963,99
IRPJ e CSLL corrente (138.757,40) (121.546,03)
Lucro líquido do exercício 1.251.299,86 1.112.417,96
Quantidade de ações 4.001.000 4.001.000
Lucro por ação - R$ 0,31 0,28

 2018 2017    

 2018 2017    

O Brasil e os Emirados Árabes assina-
ram na sexta-feira (15) acordo de coo-
peração e facilitação de investimentos 
que tem por objetivo estimular, simpli-
fi car e apoiar investimentos bilaterais. 
A ideia é abrir novas oportunidades de 
integração entre os dois países por meio 
de ambiente favorável aos negócios aos 
investidores.

O chanceler Ernesto Araújo e o mi-
nistro dos Negócios Estrangeiros e Co-
operação Internacional dos Emirados 
Árabes, xeique Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan, também assinaram no Palácio 
Itamaraty tratados sobre assistência 
jurídica mútua em matéria penal e so-
bre extradição, cujo intuito é promover 
cooperação entre os dois países para 
fortalecer a repressão ao crime por 

meio de ações conjuntas voltadas para 
a extradição de criminosos que fugiram 
para o exterior.

Segundo Araújo, o Brasil pretende 
atrair mais investimentos do país, “so-
bretudo com o potencial dos fundos de 
investimento dos Emirados Árabes”. 
“Discutimos temas bilaterais na área de 
comércio e investimentos e, com grande 
destaque, temas regionais. Ouvimos sua 
percepção sobre a situação do Oriente 
Médio, com seus vizinhos, o Iêmen, por 
exemplo, e sobre o terrorismo naquela 
região. O Brasil está pronto para apoiar 
os esforços em favor da paz e da esta-
bilidade na região”.

O xeique Abdullah também destacou 
o comércio promissor e a disposição 
do país de aumentar as oportunidades 

de negócios. De acordo com o governo 
brasileiro, o intercâmbio comercial bi-
lateral atingiu, no ano passado, US$ 2,6 
bilhões. Estima-se que os investimentos 
dos Emirados Árabes no Brasil superem 
US$ 5 bilhões.

O chanceler dos Emirados Árabes 
assinou memorando de entendimento 
para cooperação em turismo com o 
ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio. O acordo prevê ações para fa-
cilitar os procedimentos alfandegários 
para intensificar o fluxo de viagens e 
a atração de investimentos entre os 
dois países. O xeique Abdullah está 
em visita oficial ao Brasil. Ele ainda 
se reunirá com o presidente Jair Bol-
sonaro no Palácio do Planalto nesta 
tarde (ABr).

Acordo nas áreas de economia e turismo
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São Paulo, sábado a segunda-feira, 16 a 18 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
SEGUNDA 18 de Março de 2019. Dia de São Cirilo de Jerusalém, 
São Cristiano, São Narciso e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude 
é a espiritualidade. Hoje aniversaria a política Marta Suplicy que 
completa 74 anos, o cineasta Luc Besson que nasceu em 1959, 
a atriz Júlia Lemmertz que chega aos 56 anos, a cantora e atriz 
Queen Latifah que nasceu em 1970 e a atriz  Giovanna Antonelli 
que faz 43  anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é jovial, espontâneo e possui muitos 
talentos. Tem natureza extravagante e deseja recompensas fi nancei-
ras imediatas, mas precisa aprender a ter paciência e a disciplinar o 
seu orçamento, pois gosta de um estilo de vida caro. É espirituoso e 
divertido gosta de atividades sociais e sabe lidar com as pessoas. Sabe 
unir a ciência de seu tempo às tradições espirituais de todas as épo-
cas. Costuma ser bastante hábil em ver além das aparências e gosta 
de partilhar com outro o que percebe, principalmente se isto ajudar 
alguém a superar difi culdades. Aprecia o conhecimento das leis, sejam 
elas científi cas humanas ou divinas. Geralmente têm vida longa, se não 
se envolver em assuntos perigosos.

Dicionário dos sonhos
ENTERRAR – Um objeto indica desconfi ança do 
próximo. Uma pessoa indica para a mulher, casamen-
to e para o homem boas notícias. Se você enterrar 
alguém em sonho, seja como for, é aviso de que está 
sendo traído. Números de sorte:  12, 36, 54, 66 e 76.

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

Esta segunda é o décimo terceiro dia da lunação . A Lua em Leão fi ca fora de curso as 12h20 e assinala uma tarde em 
que será melhor não esperar demais de qualquer situação ou querer chamar a atenção para o que estiver fazendo neste 
começo de semana. A noite as 22h42 passa para Virgem e pode levar a um ótimo para o diálogo. Qualquer assunto mais 
delicado será fácil de ser tocado e resolvido. Ótimo para divulgação de trabalhos. Fazer a propaganda de um trabalho ou 
serviço. As pessoas interessadas estarão mais receptivas e dispostas a negociar. Será mais fácil executar tarefas e resolver 
muita coisa de forma prática nesta segunda-feira.
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Está se iniciando um período de re-
novação que trará também a melho-
ria da disposição para suas atividades 
e o caráter moral. Os resultados 
esperados chegam rapidamente 
no máximo até o próximo mês de 
abril. No trabalho, a fase é perfeita 
para o comércio, a comunicação e o 
marketing. 19/419 – Verde.

Aproveite as boas oportunidades 
que se apresentarem, mas espere o 
momento certo para agir. Enfrentará 
provações e obstáculos passageiros, 
mas nada que não possa vencer. As 
emoções tendem a estar mais inten-
sas e profundas. Haverá valorização 
das raízes emocionais. 52/352 – Azul.

Novos pensamentos geram sonhos e 
ideais diferentes que antes não exis-
tiam. Fique mais perto de amizades 
que sejam confi áveis e do ambiente 
social e íntimo que será feliz. Boa 
hora de relacionar-se, propiciando 
a circulação de ideias, informações 
ou produtos. Cuide melhor da saúde. 
23/423 – Azul.

A Lua fora de curso até quase o fi nal 
da noite aconselha a manter a rotina 
e evitar o mau humor. Pode criar 
uma base mais sólida nas questões 
fi nanceiras se cuidar melhor do seu 
dinheiro. Dedique-se a profi ssão e as 
questões materiais onde encontrará 
boas soluções. 56/356 – Branco.

As mudanças podem ser preparadas. 
É uma fase de maior desenvolvimen-
to de seus planos e de novas aspira-
ções. Termine o mês saindo da rotina, 
fazendo viagens ou perseguindo um 
novo ideal de vida que logo será 
alcançado com o Sol indo para Áries 
esta semana. 54/354 – Vermelho.

Diversifi que os assuntos do trabalho 
ou dos estudos. Não se prenda muito 
num único assunto ou matéria. 
Atitudes defi nitivas e até radicais 
podem ser necessárias esta semana 
para defi nir a sua vida. O dia pode 
trazer de repente lucros e vanta-
gens, mas é neutro para a saúde o 
amor. 29/829 – Cinza.

A criatividade deve ser usada no 
trabalho e renderá bons resultados 
nas suas atividades. É tempo de de-
dicação ao cotidiano, sem mudanças 
radicais. Faça tudo bem pensado e 
preparado. Ótimo para divulgação 
de trabalhos. Fazer a propaganda 
de um trabalho ou serviço.  75/275 
– Cores escuras.

Este é um momento para trans-
formar e se renovar. As emoções 
tendem a estar mais intensas e 
profundas. As mudanças podem 
ser preparadas de forma profunda 
e defi nitiva. Um bom momento para 
a vida amorosa e maior cuidado com 
os fi lhos e à família. 78/478 – Branco.

O dia pede um convívio social e 
afetivo intenso que tende a ser 
satisfatório neste fi nal de março. 
Fique perto das pessoas queridas e 
volte as suas raízes, pois será mais 
feliz vivendo assuntos do seu lar. 
Será mais fácil executar tarefas e 
resolver muita coisa ao mesmo tempo 
56/556 – Cinza.

Qualquer assunto mais delicado 
será fácil de ser tocado e resolvido. 
O começo do próximo mês de abril 
será de mudanças radicais que irão 
estabelecer um novo ritmo a sua 
vida. Mudanças e transformações 
virão nesta semana com a casa três 
iluminada pelo Sol. 83/583 – Branco.

Com a Lua em Virgem não nade 
contra os acontecimentos, adap-
te-se e abra espaço para fantasia, 
converse menos e sinta mais. Com 
o Sol daqui algumas horas na casa 
do dinheiro poderá receber ajuda 
para cuidar melhor do que é seu. 
Dedique-se a ganhar mais dinheiro. 
29/229 – Amarelo. 

A Lua em Virgem torna a noite desta 
segunda fácil para comunicar-se. As 
emoções tendem a estar mais está-
veis. O casamento e as sociedades 
começam a se tornar importantes 
nesta semana. Pode fi rmar alianças 
ou rompê-las, tudo depende de suas 
ações. 28/328 – Violeta. 

Simpatias que funcionam
Para afastar de vez alguém do seu relacionamen-

to: Pegue um jiló, papel, caneta, barbante branco. Na 
folha de papel (de preferência sem pauta) e escreva 
os nomes completos do seu amor e d a/do sua/seu 
rival. Corte um jiló em duas partes e coloque o papel 
no meio. Junte as duas partes e amarre o barbante 
branco. Enterre o jiló no jardim, pedindo ao Universo 
que afaste essa pessoa do caminho de vocês.
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 Digital"
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gravitação

Simulação
comum no
truco e no
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"Nem tudo
que reluz
(?) ouro"

(dito)
Imposto 

sobre o Va-
lor Agrega-
do (sigla)

Sucesso
comercial
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(?) France,
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Medica-
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preces
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(abrev.)
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(?) nem
bê: nada

responder

(?)-Tsé,
filósofo
chinês

Primata
que se

reconhece 
no espelho

(pl.)

Pintora e
escultura 
neocon-
cretista, 

completa-
ria 90

anos em
2017

Antigo nome da
hemácia (Citol.)
Raça de gado do

norte da Índia

Itens lançados no
controle financeiro
Efeito do aumento 

da pressão craniana

Órgão de
normas
técnicas
Que nojo!

A preta
simboliza 
o luto (BR)

Segue
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Grupo de
sintomas

Band-(?),
tipo de
curativo
Abranda

Azedo
Parte infe-
rior do sa-
pato (pl.)

Formato
do sifão
Pedra ci- 
catrizante
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netinho
Estádio

moderno

União;
ligação

Osvaldo
Aranha:
articulou
a criação
de Israel
na ONU

3/aid — air — avc — gir. 4/hans. 6/ibidem. 9/lygia pape.

INICÍO A COLUNA comentando a morte do fi gurante Joseph 
Lima dos Santos, de 23 anos, que passou mal durante a gravação de 
‘O Sétimo Guardião’, no último dia 27, quando ia no ônibus da Globo 
para uma gravação externa numa cidade de nome Serro Azul que é a 
base da história.

ISSO AINDA REPERCUTE NOS BASTIDORES e chama ainda 
a atenção pela revolta de seus colegas. A coluna tem informação que 
vários profi ssionais da Globo estão indignados com o tratamento que 
os fi gurantes recebem das Tvs. Fontes bem informadas garantem que 
existe uma grande falta de respeito para com eles.

SEGUNDO UM DOS FIGURANTES, que pediu para não ser 
identifi cado, eles sofrem  discriminação e são submetidos a condições 
desumanas de trabalho. A Globo nega. Através de seu setor de comuni-
cação, a Globo afi rma que o fi gurante recebeu os primeiros atendimentos 
e foi levado para o hospital onde morreu.

SUA MORTE MOSTRA O ELO FRÁGIL DAS NOVELAS. Os 
fi gurantes trabalham terceirizados pelas agências, sem nenhum vínculo 
empregatício. São remunerados em R$ 60,00 por diária e dessa quantia 
ainda são descontados 11% de impostos. 

‘DOMINGO ESPETACULAR’, DA RECORD, já planeja a não 
renovação do contrato de Paulo Henrique Amorim. Em razão disso 
a emissora promoveu o repórter especial Eduardo Ribeiro, que o 
substituirá, padssando a âncora do programa dominical, que já conta 
com outros participantes.

JÁ ESTÃO NA APRESENTAÇÃO DO ‘DOMINGO ESPETAC-

ULAR’: Paulo Henrique Amorim, Janine Borba, Thalita Oliveira e 
Patrícia Costa. O jornalista ainda vai continuar no programa mas Edu-
ardo Ribeiro deverá mesmo fi car em seu lugar em até um ano. Paulo 
Henrique tem contrato até o ano que vem não devendo ter interesse 
em renovar com a Record.

O CORRESPONDENTE INTERNACIONAL DA REDE GLOBO e 
da Globo News em Londres, Silio Boccanera, está deixando a emissora. 
Após 31 anos na Globo, e quase cinco décadas dedicadas ao jornalismo, 
o profi ssional que sempre foi dedicado a profi ssão, decidiu se aposentar. 
O anúncio foi feito por Ali Kamel, diretor geral de jornalismo da Globo.

UM ANO E SETE  MESES DEPOIS de ser demitido do SBT, Mo-
acir Franco está de volta á emissora de Sílvio Santos, na qual trabalhou 
durante 20 anos consecutivo. O cantor foi recontratado para ser um 
dos jurados fi xos de ‘Shadon Brasil’, reality show musical que estreou 
no sábado passado como um dos quadros do programa Raul Gil.

‘QUAL VIAGEM’, PROGRAMA DE TURISMO e dicas sobre 
como viajar sem transtornos,apresentado por esse colunista na Record 
News todas as sextas-feira, será exibido a partir de abril na Record 
Internacional. O programa mostra os lugares mais badalados do mundo 
e seu custo operacional.

FRASE FINAL:  Sem luta não há vitória  (Anônimo).  

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

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

sua agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF nº 
61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 16.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráfica 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 16 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Aveni-
da Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital, para dis-
cutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.18; 2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os docu-
mentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo (SP.), 15 de março de 2019. (a) Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Nesta etapa, após o terminal movi-
mentar 5,4 milhões de toneladas 
no ano fi scal fi nalizado em julho, 

os volumes de movimentação de grãos 
(soja, milho e farelo de soja) serão redi-
mensionados para mais de 12 milhões de 
toneladas ao ano.

Para alcançar este volume, a segunda fase 
envolve a duplicação da linha de embarque 
para operar mais um berço de atracação, 
que funcionará de forma simultânea ao 
berço atualmente utilizado. Para isso, a 
infraestrutura demandará a aquisição de 
um segundo shiploader para carregamento 
de navios, que permitirá alcançar uma taxa 
de embarque de 5 mil toneladas de grãos 
por hora, e a ativação de uma segunda 
moega ferroviária, que permitirá a descarga 
de oito vagões simultaneamente, a uma 
taxa de 4 mil toneladas de grãos por hora. 

Quando concluída a segunda fase, a ex-
pectativa do Tegram é a de receber 80% do 
volume pelo modal ferroviário e os 20% res-
tantes pelo modal rodoviário. Atualmente, a 

Porto do Itaqui vai
dobrar capacidade operacional

O Consórcio Tegram-Itaqui anunciou a segunda fase do Terminal de Grãos do Maranhão, no Porto do 
Itaqui (São Luís, MA), com a contratação de obras e equipamentos, com a operação programada para o 
primeiro semestre de 2020

A segunda fase do Terminal de Grãos do Maranhão, no Porto do Itaqui,

deve operar a partir do primeiro semestre de 2020.
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capacidade operacional prevê o embarque 
superior a 7 milhões de toneladas de grãos 
ao ano. Para operar um berço de atracação, 
a sua infraestrutura é composta por quatro 
armazéns com capacidade estática de 500 
mil toneladas de grãos (125 mil toneladas 
por armazém) e equipamentos de alta 
tecnologia que permitem receber mais 

de 950 caminhões ao dia (total de 44 mil 
toneladas descarregadas a cada 24 horas) 
e moega ferroviária com capacidade para 
descarregar quatro vagões simultaneamen-
te, a uma taxa de 2 mil toneladas de grãos 
por hora (composições de 80 vagões, com 
capacidade líquida de 100 toneladas por 
vagão). Fonte: idealhks.com.

SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon 

Taphorn. Perspectivas. 

Ampliando Perspectivas. 
Recue e observe a grande 
cena. Às vezes, é mais fácil 
ver as coisas como pequenas 
e insignifi cantes, mas isso é 
um serviço mal prestado a 
si mesmo, porque você está 
destinado a muito mais. Se as 
coisas não estiverem claras, 
tire um momento e recue, 
respire fundo e reúna informa-
ções de seus sentidos. Tente 
observar as coisas a partir da 
perspectiva do seu eu superior 
ou dos seus anjos, e observe 
com a consciência pura do 
amor e de uma mente aberta. 
Pensamento para hoje: Recue 
e observe sua vida com uma 
maior consciência, uma visão 
clara, uma mente aberta e um 
coração aberto. E assim é. Você 
é muito amado e apoiado, sem-
pre. Os Anjos e Guias. (http://
www.playingwiththeuniverse.
com/) - Tradução: Regina 

Drumond – reginamadru-
mond@yahoo.com.br

Valor do famoso queijo 

italiano nunca foi tão alto.

O queijo Parmigiano Reggia-
no começou 2019 registrando 
um aumento em seu preço e em 
sua produção, atingindo 39% a 
mais de exportações em relação 
ao ano passado. A expectativa é 
que neste ano sejam produzidas 
3,75 milhões de formas para 
atingir à receita recorde de 
38,4 milhões de euros, frente 
aos 33,4 milhões de 2018. No 
ano passado, a produção fe-
chou com crescimento recorde 
de 1,5%, com um total de 3,7 
milhões de formas produzidas, 
segundo o consórcio de prote-
ção da denominação. 

Apesar do aumento da pro-
dução, o preço sofreu um rea-
juste para maior em relação aos 
concorrentes, Grana Padano e 
Pecorino, um valor que nunca 
foi tão alto. Atualmente, o pre-
ço de atacado do Parmigiano 
Reggiano está em torno de 11 
euros por quilo, um aumento 
de 1,25 euros em menos de 

Produção e preço de Parmigiano 
Reggiano têm aumento em 2019

um ano. Em 2015, o queijo era 
vendido a 7,55 euros por quilo, 
segundo dados da Câmara de 
Comércio de Milão. 

“O mercado está nos dando 
grande satisfação. Isso signifi ca 
que embarcamos em um cami-
nho virtuoso de crescimento e 
que o posicionamento de nosso 

produto nos permitiu abrir 
novos espaços de mercado e 
colocar o Parmigiano Reggia-
no a um preço remunerativo”, 
comentou Nicola Bertinelli, 
presidente do Consórcio. Por 
isso, foi apresentado um plano 
de regulação da oferta que per-
mitirá o crescimento de forma 
racional e com fl exibilidade.

“O orçamento de 2019 é 
o mais alto da história do 
Consórcio. Temos mais de 38 
milhões de euros disponíveis 
para apoiar o mercado e criar 
novas saídas de demanda”, 
acrescentou. O Parmigiano 
Reggiano é o queijo que possui 
maior produção nas áreas dos 
Apeninos: são 110 leiteiras 
e mais de 1.200 agricultores 
que, com 65 mil vacas e 400 
mil toneladas de leite, contri-
buem para o fortalecimento da 
economia da região serrana de 
Parma, Reggio Emilia, Modena 
e Bologna. (ANSA)
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Claudio Junqueira – Letras do Pensamento – 
Um programa radiofônico, talvez o mais longevo do 
rádio brasileiro, que ainda ajuda muitos paulistanos 

a acordar para o trabalho. Ao atravessar gerações, sempre com 
fatos marcantes, e com total credibilidade, ajudou a delinear a 
pauliceia, em momentos dramáticos e outros exultantes. Seu 
despojamento, valentia e alto grau de profi ssionalismo, foram 
destaques, particularmente na época do governo militarista. 
Enfi m, o protagonista Jose Paulo de Andrade que ao lado de 
Salomão Esper, soube como poucos, elevar o rádio jornalismo 
brasileiro a um lugar de merecido destaque, dignifi cando-o de 
maneira absolutamente exemplar. Homenagem justíssima!!

Esse Gato Ninguém Segura:
40 anos de sucesso do programa 
de rádio O Pulo do Gato

Lorena Coutinho – Autografi a –  O título, a 
princípio, enseja respostas quase óbvias: dinheiro; 
sustento; carreira; poder, etc. A psicanalista, gestora  
estratégica de pessoas, apresenta-nos diferentes 
caminhos. Sua experiência quando executiva de 
grandes empresas e agora na sua especializada clí-

nica, habilita-a como uma verdadeira guru – no melhor sentido 
do termo – para apresentar problemas e suas devidas soluções, 
desafi ando-nos a uma revisão de atos, fatos e valores, e quem sabe 
adotar nova postura, ou palmilhar novos caminhos. Instigante!

Por Que Trabalhar? Como 
resolver o mal-estar na carreira

Mauro Felippe – Rael Dionisio (Ilustr) - 
Poesia & provocações - Mais uma das grandes obras 
poéticas desse emérito mestre das letras. Com um 
título gostoso e sub título a caráter, Mauro brinda 
aos amantes da poesia, deliciosas “tiradas” com boa 
dose de sensibilidade, todavia, com os pés no chão e 
os olhos voltados ao redor do nosso cotidiano. Para 

ler, refl etir e sonhar. Inspiração em alta!

Ócio

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Regina Maria – Scortecci – Garota campesina, 
sem querer cai e deixa-se tragar por um túnel escuro. 
Ao fundo, encontra com cinco crianças que tiveram 
a mesma ocorrência. Unem-se e começa ai, um rol 
de aventuras, típicas para uma idade em ebulição. 
A mineira, poetisa, cronista e outros afazeres litera-
tos, urdiu com sucesso,  uma deliciosa trama com, 

e para os jovens, para mostrar-lhes o perfeito efeito da busca 
e persistência, bem como resultados a serem obtidos em suas 
trajetórias, seja no âmbito pessoal ou profi ssional. A galera irá 
vibrar e os adultos também irão gostar, desta bem sucedida saga. 

Bifrost e a Confraria do Túnel

Companhia Mascote de Empreendimentos - CNPJ/MF nº 
54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 12.04.19 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Mascote de 
Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral ordinária, 
no dia 12 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 13 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

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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DEMISSÃO DURANTE ESTABILIDADE
O período de estabilidade pode ser convertido em indenização em 
eventual demissão da empresa, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PODE SER PARCELADA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
DESCONTADA DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS OPTANTES PELO 
SIMPLES NACIONAL?

Como regra geral é proibido tendo em vista os Artigos 2° e 3° com-
binado com o Artigo 11 da CLT, todavia, como se trata de empresa 
optante do Regime Simplificado, existe possibilidade por meio da 
Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/2009 o que se aconselha consulta 
ao Posto Fiscal da RFB que jurisdiciona a região da sede da empresa.

PAGAR O RESTANTE DO PERÍODO DO AVISO PRÉVIO
Funcionário pediu demissão e estava cumprindo o aviso, entretanto a 
empresa deseja efetuar o desligamento de imediato, terá que indenizar 
os dias restantes, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEI
Empresa contratou MEI para prestação de serviços. Quais os tipos de 
encargos tributários existirão na emissão da nota fiscal? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE DESCONTAR INSS SOBRE O CARTÃO DO VR 
DOS FUNCIONÁRIOS? 

O Vale Refeição (VR) com pagamento em dinheiro, o que é proibido, 
ou em cartão magnético, sem que a empresa tenha cadastro no 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), referido pagamento 
está sujeito às incidências em folha de pagamento (INSS e FGTS), 
aliás, é o que estabelece o § 2° do Artigo 2° da CLT com a redação 
dada pela Reforma Trabalhista que veio pela Lei 13.467/2017.

• • •

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

sua agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: WLISSES BARRETO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido em Santana do Ipanema - AL, no dia 
16/09/1973, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Diassis Silva de Oliveira 
e de Luciene Barreto de Oliveira. A pretendente: THAIS APARECIDA DE SOUZA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em Osasco 
- SP, no dia 19/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Silva 
e de Solange Soriano de Souza.

O pretendente: DANILO JOSÉ DELGADO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/02/1988, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Douglas José Delgado e de Fernanda 
Pereira da Costa Delgado. A pretendente: PAULA MALDI PASSINI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Itapira - SP, no dia 
02/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Sérgio Passini 
e de Penha Juliana Maldi.

O pretendente: RAFAEL ARAMBURU CARDOSO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão psicólogo, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Gottert Cardoso e de Maite Aramburu 
Cardoso. A pretendente: PAULA GABRIELA LOSS NETO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão ecrevente judiciário, nascida em São Paulo - SP, no dia 
14/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Paulo Neto e de 
Regina Célia Loss.

O pretendente: RENATO MANFREDO CARRASCOSA RODRIGUES JUNIOR, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão suporte técnico, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 16/02/1994, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Renato Manfredo 
Carrascosa Rodrigues e de Luzineide Lima Santos. A pretendente: DRIELI APARECIDA 
NOGUEIRA ROMEU, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Nhandeara - SP, no dia 11/08/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Rodrigues Romeu e de Sidnéia de Fátima Nogueira.

O pretendente: JOÃO BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão técnico de anatomia, nascido em Macaparana - PE, no dia 
08/05/1972, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Felix Paulino da 
Silva e de Maria Prezalina da Conceição. A pretendente: NECIVÂNIA OLIVEIRA DE 
ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Moreno - PE, no dia 15/05/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Manasés Francisco de Albuquerque e de Marli Francisca 
Oliveira de Albuquerque.

O pretendente: JOHNNY KHAFIF, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/11/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de David Khafi f ede Raquel Khafi f. A pretendente: 
CLAIRE DAYAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 25/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Salim Dayan e de Sandra Khafi f Dayan.

O pretendente: JACOB SHALEV, nacionalidade brasileira, estado civil viúvo, profi ssão 
empresário, nascido em Israel, no dia 24/11/1963, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, fi lho de Yitzhak Shalev e de Jeanne Shalev. A pretendente: DANIELA HARA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 10/10/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nissim 
Hara e de Raquel Sarue Hara.

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

Na comparação com ja-
neiro do ano passado, 
os roubos de carros 

caíram 40%, passando de 335 
para 201, e os de cargas, 50%, 
passando de 84 para 42. Os 
números fazem parte de estudo 
divulgado pelo Instituto de Se-
gurança Pública do Rio, que foi 
produzido para analisar crimes 
contra o patrimônio.

Em janeiro, dos 3.786 roubos 
de veículo do estado, 6,0% 
ocorreram em rodovias federais 
e 5,3% na Avenida Brasil. A ro-
dovia BR-101 foi a segunda via 
que mais registrou esse tipo de 
crime, com 2,9% do total. Em 
seguida, veio a BR-116, com 52 
casos (1,4%). Já nos roubos de 
carga, o percentual da Avenida 
Brasil fi cou em 5,7% (42 casos) 
dos registros em todo o estado 

Ocorrências na maior via urbana do país caem à metade.

Roubo de cargas diminui em 
janeiro na Avenida Brasil, no Rio
Os índices de roubos de veículo e de carga na Avenida Brasil, uma das principais vias que cortam a 
cidade do Rio de Janeiro, caíram em janeiro
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de Estado da Polícia Militar, 
responsável pelo patrulhamen-
to da avenida, mesmo com a 
redução desses indicadores de 
crime, o policiamento continua 
sendo um grande desafi o na 
maior via urbana do país, que 
tem quase 60 km de extensão.

Para o porta-voz da Polícia Mi-
litar do Rio de Janeiro, coronel 
Mauro Fliess, a complexidade 
do policiamento na Avenida 
Brasil envolve o planejamento 
de segurança, por se tratar 
de uma via que corta dezenas 
de comunidades dominadas 
por facções criminosas. Ainda 
assim, o coronel disse que a 
ampliação do policiamento os-
tensivo ajudará a reduzir a ação 
de criminosos, e os números 
de janeiro demonstraram isso 
(ABr).

do Rio, que somaram 740. As 
outras rodovias federais repre-
sentaram 10,0% do total.

Nesse tipo de crime, a BR-
116, foi a segunda com mais 

ocorrências (30), represen-
tando 4,1%. A BR-040 fi cou em 
terceiro com 2,8% (21 roubos). 
A Avenida Brasil não é uma via 
federal. Segundo a Secretaria 

O padre Héctor “Tito” Ri-
vera, acusado de estuprar um 
fi el na Catedral de Santiago, 
afi rmou, durante entrevista 
na noite da última quinta-
-feira (14), que “50% dos 
sacerdotes chilenos são gays”. 
Rivera disse ao programa 
“Mentiras e Verdades”, de um 
canal chileno, que a Igreja é 
um ambiente favorável para 
as práticas homossexuais. 
E mesmo com o celibato, “o 
ser humano está destinado a 
praticar atividade sexual. “É 
impossível não fazer”.

De acordo com seu relato, 
entre os padres “havia uma 
espécie de consenso de que 
algumas formas de relacio-
namento são naturais, já que 
vivem em uma comunidade 
de homens e têm uma espécie 
de desprezo pelas mulheres”. 
“Ouso dizer que 50% dos sacer-
dotes chilenos são homossexu-
ais”, enfatizou. Atualmente, o 
padre está proibido de exercer 
qualquer atividade religiosa no 
ministério sacerdotal durante 
14 anos. A sentença foi dada 
após Rivera ser julgado em um 
processo canônico em 2018.

Tito Rivera deu declaração durante entrevista a programa de TV. 

Sacerdote diz que 50% dos 
padres chilenos são ‘gays’
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Em 2015, ele foi acusado de 
drogar e estuprar Daniel Rojas, 
um homem que havia ido até 
a Igreja para pedir ajuda para 
comprar remédios para sua 
fi lha. No entanto, o padre teria 
conduzido ele até o segundo 
andar do local, onde o drogou 
e o estuprou. O religioso nega. 
“Eu me arrependo de não ter 
ouvido a minha mãe que nunca 
quis que eu fosse padre. Eu 
tinha relações homossexuais, 
mas nunca forcei ninguém a 
fazer isso, embora eu não me 
reconheça como um homosse-

xual”, explicou.
Para Rivera, a Igreja vive 

uma “crise moral”. A declara-
ção foi dada no momento em 
que o papa Francisco enfrenta 
inúmeros escândalos sexuais 
que abalaram a imagem da 
Igreja em diversos países 
como Chile, Austrália, Estados 
Unidos e Irlanda. De acordo 
com a Conferência Episcopal 
do Chile, pelo menos 42 sa-
cerdotes e um diácono foram 
condenados pela justiça civil 
ou canônica por abusos sexu-
ais a menores (ANSA).

Bolsonaro confi rma 
acordo sobre base 
de Alcântara

O presidente Jair Bolsonaro 
confi rmou que assinará com o 
mandatário dos Estados Unidos, 
Donald Trump, um acordo para 
o uso comercial da base de Al-
cântara, no Maranhão. Bolsonaro 
será recebido na Casa Branca na 
terça-feira (19), quando deve 
discutir outras parcerias com o 
governo americano e a crise na 
Venezuela.

“Desde o governo Lula nós ten-
tamos esse acordo, e não tivemos 
sucesso, muito mais por uma 
questão ideológica do que por 
uma questão técnica”, declarou 
o presidente, em transmissão ao 
vivo no Facebook. “Estamos per-
dendo dinheiro naquela região há 
muito tempo, poderíamos estar 
lançando satélite para o mundo 
todo”, acrescentou o presidente, 
lembrando que o acordo precisa-
rá do aval do Congresso.

Segundo o ministro das Rela-
ções Exteriores, Ernesto Araújo, 
o Brasil pode se tornar o “prin-
cipal ponto de lançamento de 
satélites comerciais” no mundo, 
devido à localização privilegiada 
da base de Alcântara, perto da 
linha do equador. Bolsonaro 
também confi rmou que viajará 
ao Chile logo após voltar de 
Washington. “A gente volta, 
descansa uns dois ou três dias, 
e vamos para Israel”, concluiu o 
presidente (ANSA).

Dois homens fantasiados de operários invadiram a igreja de 
Santa Maria Madalena, em Castelnuovo Magra, no noroeste da 
Itália, e roubaram um quadro do pintor fl amengo Pieter Bruegel, 
o Jovem (1564-1638). O que os bandidos não sabiam é que 
a pintura, na verdade, é falsa. O episódio ocorreu na última 
quarta-feira (13), quando os criminosos entraram na igreja, 
quebraram o invólucro de vidro que protegia a obra “Crucifi -
cação” com duas barras de ferro e fugiram com o quadro em 
um veículo branco.

A polícia, no entanto, havia descoberto meses antes que 
alguém estava preparando o assalto e mandara substituir a 
pintura, avaliada em 3 milhões de euros, por uma cópia fi el, 
porém falsa. Os investigadores também instalaram câmeras de 
segurança voltadas para o quadro e tiveram apenas o trabalho 
de esperar. Após pouco mais de um mês, os bandidos, sem 
saber da armadilha, entraram na igreja e encontraram caminho 
livre para roubar a tela.

Poucas pessoas sabiam dos planos da polícia, incluindo o pá-
roco Alessandro Chiantaretto e o prefeito Daniele Montebello, 
que encenaram a surpresa com o crime para os jornalistas. “O 
quadro original foi substituído há mais de um mês por uma cópia. 

Ladrões roubam 
quadro falso e caem 

em armadilha

“Crucifi cação”, de Pieter Bruegel, o Jovem.

Começaram a circular rumores de que alguém poderia roubar a 
obra, e os carabineiros decidiram colocá-la em um local seguro”, 
disse Montebello.

Segundo o prefeito, alguns frequentadores da igreja perceberam 
que o quadro exposto não era o original, mas “felizmente não 
revelaram o segredo”. A “Crucifi cação” foi doada ao templo de 
Santa Maria Madalena pouco mais de um século atrás, por uma 
família rica. A tela chegou a ser roubada em 1981, mas acabou 
encontrada alguns meses mais tarde. A polícia agora investiga 
para descobrir o paradeiro dos dois criminosos que fi caram com 
o quadro falso (ANSA).
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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 segunda-feira, 16 a 18 de março de 2019Página 8

Especial
Foto: Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo (DPH) 

Luiza Caires/Jornal da USP

Mas a atual imagem de turistas em jantares românticos na 
Serra da Mantiqueira tem pouca relação com um período 
em que cada um precisava ter os próprios copos e talheres 

nomeados em restaurantes e hospedarias, para diminuir o risco 
de transmissão de uma doença mortal. Naqueles tempos, o clima 
de altitude era sim parte dos atrativos, mas os visitantes o procu-
ravam por um motivo diferente do turismo: tratar a tuberculose.

Considerado terapêutico pelos médicos do período, esse 
clima gradualmente transformou o pequeno povoado “nos 
Campos do Jordão” em um centro urbano direcionado para 
receber pacientes em sanatórios, pensões e até residências. 
Quem resgata esta história é Ana Enedi Prince na série de 
livros Tuberculose e História. O terceiro volume – Estância 
Climatérica de Campos do Jordão: Sanatórios e Pensões e a Luta 
contra a Tuberculose – mostra como a região era procurada por 
pacientes, de vários locais do País e de fora dele, infectados 
pela Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch). Na época, 
a tuberculose era responsável por quase 70% das mortes por 
doenças infecciosas no País e, desde 1880, já havia indicação 
da chamada “climatoterapia” pelo médico Clemente Ferreira, 
umas das vozes mais ativas na luta contra a doença, inspirado 
pela medicina germânica e dos tradicionais sanatórios na Suíça.

A série de publicações teve origem nas pesquisas da historia-
dora durante pós-doutorado realizado na USP, A Fase Sanatorial 
de Campos do Jordão, como fundamento do Desenvolvimento 
Posterior do Município (1874-1950), com supervisão de José 
Eduardo Mauro. Mas o tema já vinha sendo explorado desde sua 
tese de doutorado, também defendido na Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, que abordou o 
período sanatorial de São José dos Campos.

Atualmente, Ana Enedi Prince é coordenadora do curso de 
História da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), que, em 
parceria com a prefeitura da estância, recuperou e organizou em 
arquivo documentos históricos utilizados no estudo. A publicação 
de um quarto volume, Campos do Jordão e sua Vocação Turística, 
está prevista para o fi nal de 2019.

O contexto
Para compreender como ocorreu o crescimento de Campos 

do Jordão é preciso conhecer o chamado período sanatorial do 
distrito (nomeado em homenagem ao Brigadeiro Jordão), que se 
tornaria município. Mas também é necessária a contextualização 
do “fenômeno” Campos do Jordão fora dos seus limites geográ-
fi cos. Por isso, a historiadora voltou-se para as circunstâncias 
que conduziram ao grave estado epidêmico da tuberculose no 
País, investigando como isso se deu nos dois níveis, estadual 
e nacional. “O crescimento do burgo de Campos do Jordão se 
tornou uma consequência do que ocorria nos dois outros níveis, 
transformando a localidade, pelos seus atributos, em uma ex-
pectativa de alívio para os sofrimentos causados pela doença, e 
até de sua cura”, analisa ela.

Campos do Jordão: epidemia de tuberculose deu 
origem à cidade sanatório que hoje é destino turístico
Desde o fi nal do século XIX, a região 
de Campos do Jordão (SP) já recebe 
muitos visitantes

Campos do Jordão

Rodrigo Soldon – Wikimidia Commons via Flickr

Vila Abernéssia, Campos do Jordão em 1930 – Foto: Reprodução do livro Campos do 
Jordão, a Joia da Mantiqueira, de Pedro Paulo Filho.

Recompondo o quadro histórico, a pesquisadora também 
buscou verifi car o grau do conhecimento científi co do período e 
entender como as difi culdades atingiam diferentes grupos sociais, 
determinando a adoção de estratégias variadas. Até a década 
de 1930, não havia uma política preventiva organizada: apesar 
de representar 69,4% das mortes por doenças infecciosas, não 
havia sido implementada uma profi laxia contra a tuberculose. 
Contra a hanseníase (lepra), que fazia apenas 4% dessas vítimas, 
já estavam sistematizadas ações profi láticas. “A partir de 1931, 
o governo de São Paulo organizou uma estrutura administrativa 
no campo da higiene, adotando medidas profi láticas para evitar 
a expansão da doença, ajudando na construção e aparelhamento 
de hospitais para tratar pessoas pobres infectadas, fornecendo 
remédios, alimentos e moradias para indigentes”.

Nesta parte da pesquisa, fi cou claro como a administração pública 
e o setor privado uniram esforços. “O combate à tuberculose se 
fortaleceu com as ações governamentais, a criação de associações 
benefi centes, a participação de entidades religiosas e leigas, e a 
organização de ligas de combate à moléstia”, explica a pesquisadora.

No segundo volume da série, a autora revela que a estrutu-
ração de Campos do Jordão em centro de tratamento envol-
veu a construção da estrada de ferro (1914) – indispensável 

para o acesso de pessoas e 
materiais para urbanização e 
construção de hospitais – e 
a criação de órgãos de apoio, 
como o primeiro Dispensário 
de Tuberculose, a Associação 
Evangélica Benefi cente, a Le-
gião Brasileira de Assistência 
e a Bandeira Paulista contra a 
Tuberculose, todas dedicadas 
ao atendimento de pessoas 
sem recursos fi nanceiros que 
procuravam a localidade em 
busca do tratamento.

“A Bandeira Paulista foi uma 
entidade fi lantrópica fundada 
por um grupo de senhoras da 
elite paulistana comandadas 
pela Leonor Mendes de Barros, 
esposa do Ademar de Barros. 
Ao contrário do que alguns di-
zem, não eram só pessoas ricas 
que iam se tratar em Campos do 
Jordão, enquanto pobres iriam 

para São José dos Campos. Campos do Jordão recebeu sim um 
grande contingente de pessoas sem recursos que tiveram tra-
tamento”, esclarece Ana Prince, salientando que, num período 
anterior, até mesmo escravos eram enviados por seus senhores 
à região para tratar a tuberculose.

Após a Segunda Guerra Mundial, com a descoberta da penicilina, 
a procura pela Serra da Mantiqueira com fi nalidade terapêutica foi 
diminuindo. Atualmente, a climatoterapia já é considerada supe-
rada pela medicina. Gradativamente, porém, as pensões criadas 
para receber os pacientes deram lugar a hotéis e residências de 
férias. Muitas pessoas que iam com as famílias fazer tratamento 
acabavam fi cando na cidade mesmo após se curarem.

“Em um congresso sobre climatologia em Paris, no ano de 1957, 
Campos do Jordão ganhou o título de ‘Suíça Brasileira’. Revistas 

da época, como Claudia e Cru-
zeiro, começaram a estampar 
anúncios enaltecendo a região 
como ideal para descanso e 
combate ao estresse, etc. Os 
refl exos aparecem também na 
arquitetura da cidade, inspirada 
nas cidades europeias”, conta a 
historiadora.

O resgate das 
fontes

Para este estudo, foram co-
letados e analisados dados dos 
seguintes documentos: “Proce-
dência dos Doentes Atendidos 
pela Bandeira Paulista Contra 
a Tuberculose, no período de 
1947 a 1955”; “Guias de Sepul-
tamento, no período de 1933 
a 1948”; e “Livro de Registro 
de Doentes das Pensões, no 
período de 1926 a 1941” , todos 
localizados no Arranjo Arquivís-
tico do Núcleo de Preservação 
de Fontes Históricas Locais e 
Regionais (NUPHIR). O Arranjo 
foi organizado em uma parceria 
da Univap com a Prefeitura Mu-
nicipal da Estância de Campos 

A pesquisadora
Ana Enedi Prince.
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Santa Casa de Campos do Jordão – Foto: Reprodução do livro Campos do Jordão,
a Joia da Mantiqueira, de Pedro Paulo Filho

do Jordão, tendo José Eduardo Mauro como coordenador e Ana 
Prince como vice-coordenadora, além da supervisão técnica da 
professora da USP Heloisa Liberalli Bellotto, especialista em 
arquivística.

O trabalho se iniciou pela documentação mais antiga, o que foi 
“necessário diante do estado lastimável em que se encontrava 
essa documentação”, conta Ana Prince. Incluem-se aí documentos 

relacionados aos primórdios da 
instalação da Prefeitura Sanitá-
ria, estabelecida em 1926, antes 
da criação do município, em 
1933. “Essa massa documental 
remonta à fase em que Campos 
do Jordão ainda era um afastado 
povoado, até se tornar distrito 
de São Bento do Sapucaí. O 
processo se concentrou neste 
material até que se esgotasse 
a documentação em estado 
precário.”

Desse modo, surgiram bem 
cedo nesses lotes mais antigos 
de papeis fontes históricas de 
interesse, relativas às origens 
do pequeno burgo. Tais docu-
mentos foram pacientemente 
higienizados, restaurados, 
identifi cados e armazenados.

Também se mostraram de grande utilidade obras de memo-
rialistas locais e fontes levantadas por esses trabalhos, “com 
farta citação de documentos, obras e depoimentos colhidos de 
pessoas e famílias que participaram do processo de formação 
do centro urbano, bem como mapas antigos, coleções de slides 
e outros objetos”, detalha a professora. “Em muitos casos, ao 
pesquisar as fontes locais, o memorialista também se esforçava 
para salvar da destruição referências preciosas para a história 
da região”, explica.

O lançamento do volume 4 – Campos do Jordão e sua Voca-
ção Turística, está previsto para o fi nal de 2019, mostrando a 
transformação do município em cidade terapêutica em cidade 
turística. “Meu foco de interesse continua sendo os assuntos 
relacionados à saúde em geral e, em particular, à história das 
doenças infecciosas ocorridas nos séculos 19 e 20. Assim, a 
série poderá comportar, no futuro, novos projetos e resultar na 
publicação de outros volumes”, anuncia a autora.




