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Relatório da FAO (Or-
ganização das Nações 
Unidas para a Agricul-

tura e Alimentação) aponta 
que o Brasil consolidou sua 
rápida ascensão na produ-
ção de milho, tornando-se o 
segundo maior exportador 
mundial do cereal. Há 10 
anos, o país detinha apenas 
1% do mercado global e agora 
já é responsável por 25% do 
total mundial das vendas do 
produto. O estudo destaca 
também que a Índia foi o maior 
produtor mundial de açúcar, 
destronando uma vez mais 
o Brasil. Ainda assim, o país 
sul-americano continua a ser 

Brasil consolidou sua 
rápida ascensão mundial 
na produção de milho

o maior exportador mundial 
do produto.

A publicação apresenta 
as primeiras previsões da 
oferta e procura da FAO para 
2019/2020, com avaliações 
detalhadas das perspetivas 
de mercado para trigo, milho, 
arroz, peixe, carnes, laticínios, 
açúcar e vários tipos de óleos 
vegetais. Segundo o relatório, 
as importações mundiais de 
alimentos deverão recuar 
2,5% em 2019 e o custo global 
de importação de produtos 
alimentares deverá diminuir, 
mas os países mais pobres e 
vulneráveis não se benefi ciarão 
desta queda dos preços.

Uma das razões que explicam 
o aumento da produção de mi-
lho brasileira está na utilização 
do produto para a fabricação 
de etanol. Segundo dados 
apresentados pela Conab, dos 
30,3 bilhões de litros de etanol 
que serão produzidos no Brasil 
nesta safra, 1,4 bilhão será 
fabricado a partir do milho. A 
informação consta no 1º Levan-
tamento da Safra 2019/2020 
de cana-de-açúcar da Conab, 
que traz dados sobre o etanol 
produzido a partir da cana e 
do milho. 

“É um novo negócio. O Brasil 
tem a possibilidade de fazer 
etanol de milho e de cana. E, 

Uma das razões que explicam o aumento da produção de milho brasileira está

na utilização do produto para a fabricação de etanol.

no futuro, teremos condições 
de fazer um etanol que cha-
mamos de segunda geração, 
que é o etanol de biomassa. 
Portanto, é um novo mercado 

que está se abrindo”, disse o 
coordenador-geral de Cana-
-de-Açúcar e Agroenergia do 
Ministério da Agricultura, Cid 
Caldas. Ele estima mais de

U$ 1,26 bilhão em investimen-
tos na produção de milho para 
a extração de etanol no Brasil, 
ao longo dos próximos 4 ou 5 
anos (ABr).

Abono salarial
Cerca de 2,34 milhões de trabalha-

dores que recebem até dois salários 
mínimos não sacaram o abono salarial 
ano-base de 2017. O prazo para a 
retirada acaba em 28 de junho. Quem 
não tiver feito o saque perderá o 
direito ao benefício. A maior parte 
dos benefícios não sacados está na 
Região Nordeste, onde 642.074 
trabalhadores ainda não retiraram 
o abono. No entanto, o estado com 
o maior volume de esquecimentos é 
o Rio Grande do Sul, com 584,1 mil 
benefícios não retirados.

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, disse 
que é preocupante a decisão 
do STF que validou o decreto 
de indulto natalino editado pelo 
então presidente Michel Temer 
em 2017. Segundo Dodge, a 
decisão é um retrocesso no 
combate a crimes, principal-
mente, corrupção. As regras 
do decreto reduzem em 80% 
o tempo de cumprimento de 
penas. “Amplia desproporcio-
nalmente os benefícios e cria 
um cenário de impunidade no 
país”, disse a procuradora, por 
meio de nota.

O STF derrubou na última 
quinta-feira (9) a decisão 
individual do ministro Luís Ro-
berto Barroso que suspendeu 
o indulto. Pelo entendimento 

Procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Ao lado do prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, o gover-
nador João Doria garantiu na 
sexta-feira (10), que o Grande 
Prêmio do Brasil de Fórmula 
1 “continuará” na cidade. Se-
gundo o governador, o Rio de 
Janeiro terá que “disputar” com 
São Paulo para conseguir sediar 
a prova da principal categoria 
do automobilismo mundial. O 
governador ressaltou que São 
Paulo tem um “contrato para 
ser cumprido” com a F1, e o 
estado “não abrirá mão”.

“Respeitamos o direito do Rio 
de Janeiro, mas não me parece 
uma iniciativa viável economica-
mente, e suponho que haveria 
uma reação contrária dos pilo-
tos, que entendem que Inter-
lagos é um dos cinco melhores 

autódromos do mundo”, disse 
Doria, ao informar que o presi-
dente Jair Bolsonaro “mandou 
um áudio simpático” e revelou 
que não há nenhum “arranhão 
ou afastamento” entre eles.

Em tom crítico, Doria ques-
tionou como a área conseguiria 
sediar um GP. “Eu já sobrevoei 
Deodoro e não tem nada lá. Como 
se pode imaginar um investimen-
to, planejar, executar, construir, 
com um orçamento que nem 
existe para 2020?”. O prefeito 
Bruno Covas disse que o GP de 
Interlagos movimentou em 2018 
R$ 334 milhões. E que o estado 
está “dentro do prazo normal” 
para renovar o contrato com a F1. 
O prefeito comentou ainda que 
fi caria “surpreso” se a renovação 
não for assinada (ANSA).

Dupla contradisse declaração de Bolsonaro sobre

mudança para Rio.

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, afi rmou na sexta-
-feira (10) que problemas de 
articulação política do governo 
com o Congresso existem mas 
estão sendo resolvidos. Em 
discurso durante o 31º Fórum 
Nacional, que acontece no 
BNDES, no Rio de Janeiro, 
ele disse que o apoio à agenda 
econômica do governo está 
crescendo. “O Congresso está 
vindo devagar. Os problemas 
de articulação ainda existem. 
Tem um choque natural. Não 
se faz mais política como se 
fazia antigamente”.

O ministro afi rmou que o go-
verno está encarando a reforma 
da Previdência como um “tudo 
ou nada”, que é preciso primei-
ro aprová-la para depois passar 
para outras agendas, como o 
pacto federativo, a reforma 
tributária, as privatizações e 
a atração de investimentos 
estrangeiros. Guedes acredita 
que a reforma da Previdên-
cia será aprovada de forma 
relativamente rápida porque, 
segundo o ministro, “todo 
mundo sabe que é necessária”. 
“E aí, vamos liberar uma pauta 
positiva”.

O governo deve ainda buscar 
desvinculação, desindexação 
e desobrigação de gastos. 

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

Os presidentes do Brasil, 
Jair Bolsonaro, e do Paraguai, 
Mario Abdo Benítez, lançaram 
na sexta-feira (10) a pedra 
fundamental da construção da 
segunda ponte entre os dois pa-
íses. A cerimônia foi realizada 
no Marco das Três Fronteiras, 
em Foz do Iguaçu. A ponte será 
construída sobre o Rio Paraná 
e ligará Foz à cidade de Puerto 
Presidente Franco. O objetivo 
é desafogar o intenso fl uxo na 
Ponte da Amizade, que liga Foz 
à Ciudad del Este. A previsão 
é que a obra comece ainda no 
primeiro semestre e seja con-
cluída em três anos.

“Juntos somamos forças, 
juntos proporcionaremos dias 
melhores aos nossos povos. 
E para nós, como políticos, 
não existe prêmio maior que a 
satisfação do dever cumprido”, 
disse Bolsonaro. A cargo do 

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mario 

Abdo Benítez, na cerimônia da pedra fundamental

da segunda ponte entre os dois países.

Gripe já matou 99 
pessoas; vacinação 
segue até 31 de maio

Até 27 de abril, pelo menos 
535 pessoas foram hospitali-
zadas este ano no Brasil por 
síndrome respiratória aguda 
grave causada por infl uenza e 
99 morreram em decorrência 
do quadro. De acordo com o 
Ministério da Saúde, do total 
de óbitos, 90% ocorreram em 
pessoas que já apresentavam 
fatores de risco para a gripe, 
como idosos, pacientes com 
doença crônica, crianças, ges-
tantes, indígenas e puérperas.

O novo boletim epidemioló-
gico revela que o vírus H1N1 
é predominante no país, até o 
momento, e responsável pela 
maior parte das mortes por 
infl uenza – sozinho, ele respon-
de por 254 casos e 89 óbitos. 
Foram identifi cados ainda 54 
casos de infl uenza A (H3N2); 38 
de infl uenza A não subtipado; e 
62 casos de infl uenza B. Outros 
127 casos, segundo a pasta, 
ainda não tiveram o subtipo 
identifi cado.

Nos primeiros meses de 
2019, a circulação de vírus 
do tipo infl uenza se deu com 
maior intensidade e de forma 
localizada no Amazonas, que 
registrou 139 casos e 35 óbitos. 
O estado de São Paulo também 
se destaca, com 107 casos e 7 
óbitos. A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Infl uenza  
segue até 31 de maio em todo 
o país (ABr).

Fabio Rodrigues/ABr
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Em estudo medidas
para aumentar 
rentabilidade do FGTS

A Secretaria Especial de 
Fazenda do Ministério da Eco-
nomia confi rmou que promove 
estudos para melhorar a gestão 
do FGTS e aumentar a renta-
bilidade para o trabalhador. 
Segundo a pasta, no entanto, as 
discussões estão em fase inicial 
e serão acompanhadas pela 
sociedade e pelo Congresso Na-
cional com total transparência.

“A Secretaria Especial de Fa-
zenda informa que esse projeto 
ainda está em fase inicial e todo 
o processo será conduzido com 
total transparência e em diálo-
go com o Congresso Nacional 
e demais agentes econômicos 
envolvidos, respeitando os con-
tratos fi rmados e a função social 
do fundo”, informou o órgão.

Atualmente, o FGTS rende o 
equivalente à taxa referencial 
(TR) mais 3% ao ano. Desde 
2018, o fundo também distribui 
metade do lucro líquido do ano 
anterior a todos os trabalhado-
res. Apesar da distribuição do 
lucro, o rendimento é inferior 
à infl ação. Segundo o IBGE, o 
IPCA registrou infl ação acumu-
lada de 4,94% nos 12 últimos 
meses terminados em abril.

O secretário especial de 
Fazenda, Waldery Rodrigues, 
disse que o rendimento do FGTS 
equivale a um imposto cobrado 
do trabalhador, por ser inferior à 
infl ação. Ele também falou que 
o governo estuda forma de fl exi-
bilizar o saque do fundo  (ABr).

Lançada pedra fundamental
da segunda ponte Brasil-Paraguai

ponte entre os dois países será 
construída sobre o Rio Paraguai, 
ligando a cidade de Porto Mur-
tinho, no Mato Grosso do Sul, a 
Carmelo Peralta, no Paraguai. 
Ela será custeada pela margem 
paraguaia de Itaipu e deverá 
facilitar o acesso do Brasil ao 
Oceano Pacífi co e abrir merca-
dos para as produções de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul.

Durante seu discurso, o pre-
sidente paraguaio, Mario Abdo 
Benítez, destacou os benefí-
cios que a Ponte da Amizade, 
construída há 54 anos, trouxe 
para ambos os países. “Hoje 
se inicia essa obra histórica 
e quero dizer que não vamos 
esperara outros 54 anos para 
depois dessa ponte se fazer a 
próxima”, ressaltou, contando 
que o projeto da terceira ponte 
já está em processo de elabo-
ração (ABr).

Brasil, a obra será custeada pela 
margem brasileira da empresa 
Itaipu Binacional. O investi-
mento total será de R$ 463 
milhões, considerando obras da 

estrutura, desapropriações e a 
construção de uma perimetral 
no lado brasileiro. 

Sob responsabilidade do go-
verno paraguaio, uma terceira 

Doria e Covas garantem 
que F1 continuará em SP

Problemas de ‘articulação 
política’ estão sendo resolvidos

“Está sobrando dinheiro para 
educação e faltando dinheiro 
para a saúde. E eu não posso 
transferir. Então, sou obrigado 
a gastar em educação”, disse o 
ministro.

Sobre a reforma tributária, 
Guedes disse que a ideia é 
simplifi car impostos. “Tem 30 
impostos. Vamos simplifi car, 
pegar três, quatro, cinco e 
transformar num só. Baixar as 
alíquotas”, disse ele, acrescen-
tando que também pretende 
baixar tarifas para importação, 
de forma gradual, para não 
impactar a indústria nacional 
(ABr).

Decisão do STF sobre decreto 
de indulto ‘é preocupante’

da maioria, o indulto está pre-
visto na Constituição e cabe 
exclusivamente ao presidente 
da República assiná-lo com as 
regras que bem entender, sem 
interferência do Judiciário.

Em março de 2018, Barroso 
entendeu que texto inovou 
e previu a possibilidade de 
indulto para condenados que 
cumpriram um quinto da pena, 
incluindo crimes de corrupção 
e correlatos, além de indultar 
penas de multa. Para ele, o 
indulto só poderia ser aplicado 
após o cumprimento de um 
terço da condenação. Condena-
dos pelos crimes de peculato, 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e associação criminosa com 
penas superiores a oito anos de 
prisão também não poderiam 
ser benefi ciados.

Em dezembro de 2017, du-
rante o recesso de fi m de ano, 
a então presidente do STF, mi-
nistra Cármen Lúcia, atendeu 
a um pedido da Procuradoria 
Geral da República e suspen-
deu o decreto. Em seguida, 
Roberto Barroso restabeleceu 
parte do texto, mas retirando 
a possibilidade de benefícios 
para condenados por crimes 
de corrupção, como apenados 
na Operação Lava Jato (ABr).
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OPINIÃO
Meritocracia sem 

governança,
resultado pra quem?

Meritocracia talvez seja 

um dos termos mais 

utilizados no mercado 

de trabalho, seja dentro 

das companhias e fora 

delas, na busca de novos 

talentos ou discussões 

sobre o tema

Acredito, ainda, ser uma 
das principais ferra-
mentas para retenção 

de talentos ou aumento da 
produtividade das equipes. 
Por defi nição, este termo está 
relacionado ao modelo de orga-
nização e premiação baseada 
em méritos pessoais. Desta 
forma, o pano de fundo que 
gostaria de dar ao texto está 
relacionado à forma de imple-
mentação e acompanhamento 
deste modelo e como podemos 
avaliar os riscos envolvidos, 
com o objetivo de maximizar 
o valor agregado para todos os 
envolvidos: acionista, empre-
gados e sociedade.

Talvez o cenário mais comum 
de se pensar em meritocracia 
esteja dentro do contexto co-
mercial, na qual o profi ssional 
possui uma renda variável 
totalmente atrelada ao volume 
de vendas. Ou seja, quanto 
mais efi ciente for o processo 
de vendas, maior será o retorno 
para o profi ssional. Relação 
justa entre Empresa e Empre-
gado, pois conforme muitos 
concordam, toda estratégia é 
executada e dependente de 
pessoas.

Evidentemente, que as 
vendas possuem, normal-
mente, alta correlação com 
as estratégias da companhia 
e precisam ter indicadores 
(Riscos e Performance) bem 
defi nidos para que tenhamos 
um contexto controlado para 
uma aplicação justa de boni-
fi cação. Desta forma, destaco 
a necessidade de uma abor-
dagem “Top-Down” para um 
programa de gestão de riscos 
que tenha, sobretudo, preocu-
pação com a sustentabilidade 
dos negócios, estando acima de 
qualquer preocupação pessoal 
que o modelo meritocrático 
acaba fomentando.

Um segundo contexto está 
relacionado aos departamen-
tos (Back Offi ce) que não pos-
suem uma relação tão direta 
para a agregação de valor da 
companhia, mas certamente 
contribuem. Este segundo 
contexto talvez seja o mais 
complicado de estabelecer um 
programa justo de meritocra-
cia, sendo ainda mais necessá-

rio um debate exaustivo sobre 
cascateamento da estratégia 
da companhia e análise do 
“Como” será executado. 

Afinal de contas, temos 
tristes exemplos de perda de 
valor das empresas que não 
investiram em estruturas im-
portantes de Compliance ou 
Esteira de produção. É bem 
comum, mais do que deveria, 
encontrarmos programas de 
remuneração variável com 
um plano de metas que não 
destaca ou avalia os confl itos 
de interesses, não possuindo 
critérios claros de mensuração 
e a falta de independência no 
processo de deliberação.  

Não seria surpresa encon-
trarmos, de forma aleatória, 
metas que descrevem o “job 
description” da posição. Ou 
seja, é meritocrático fazer o 
que é o mínimo esperado? Na 
minha visão, podemos enten-
der que no mundo corporativo 
a Meritocracia é uma ferramen-
ta muito poderosa para criação 
de valor e de equipes de alta 
performance. 

Mas é preciso ter um cuidado 
para a forma de implementa-
ção, evitando os “Superusuá-
rios”, ou seja, estruturas que 
criam demanda e oferta para 
si própria, que possam estar 
direcionadas para interesses 
pessoais e abafar problemas 
que tornam os resultados apre-
sentados insustentáveis, seja 
por perseguição ou incentivo 
a esta forma de pensar.

Por fi m, este é um tema 
com muitos riscos inerentes, 
mas temos indícios de fatores 
de sucesso, que quando con-
siderados podemos ter um 
modelo vencedor para geração 
de valor. De forma conclusiva 
e reforçando o pano de fundo 
deste texto, certa vez tive a 
oportunidade de presenciar 
um CEO, em uma apresenta-
ção de resultados do último 
trimestre, informando que na 
média todos superam as me-
tas defi nidas, mas a empresa 
rentabilizou menos que seus 
pares de mercado e abaixo do 
esperado. 

O destaque maior fi cou para 
a frase: “Parabéns a todos pelos 
resultados individuais! Supe-
raram as metas! Mas, agora 
estou com um ótimo desafi o 
de informar aos acionistas que 
a empresa não bateu a meta 
determinada por eles. Ou seja, 
como vou dizer que superamos 
as metas?”

(*) - É Head of Innovation and News 
Products na Bravo GRC.

Thiago Labliuk (*)
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News@TI
Ponto de Vendas em Realidade Virtual aumenta 
a experiência de consumo em e-commerces

@É fato que os consumidores estão, cada vez mais, preferindo as com-
pras virtuais às físicas. Até 2021, segundo uma pesquisa do Google, 

67,4 milhões de pessoas farão sua primeira compra pela Internet. E se 
ao invés de elas apenas escolherem peças estáticas em uma página de 
internet pudessem passear virtualmente por uma loja de verdade? Esta é a 
proposta do ponto de vendas virtual, um aplicativo desenvolvido pelo SE-
NAI CETIQT para ser disponibilizado às empresas, sejam elas e-commerce 
ou não. Por meio de um celular acoplado aos óculos de realidade virtual, 
o Ponto de Experiência de Consumo, como é chamado o app, permite 
que o consumidor veja, por exemplo, as araras de roupas e, ao mirar com 
os olhos em uma peça, veja sua descrição, cartela de cores, tamanhos. 

TOTVS e VTEX anunciam joint venture

@A TOTVS e a VTEX anunciam uma joint venture com o objetivo de 
atender a uma demanda latente de mercado por digitalização dos 

negócios. A combinação das soluções de gestão empresarial da TOTVS 
com a plataforma de comércio eletrônico da VTEX cria um portfólio 
único para apoiar empresas brasileiras na transformação digital. O 
acordo entre as duas companhias depende ainda de aprovação do 
CADE. A partir da joint venture, a plataforma de digital commerce da 
VTEX poderá ser contratada através de toda a rede de franqueados 
e parceiros da TOTVS, atendendo assim os mais de 30 mil clientes 
da companhia. O acordo comercial e operacional tem como objetivo 
permitir que as empresas utilizem o portfólio combinado das duas 
companhias para realizar a integração dos ambientes de negócio 
físicos e digitais, quebrando assim uma importante barreira para a 
transformação digital e tornando-as mais competitivas globalmente.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Manter uma equipe motivada a vencer os 
desafi os do dia a dia de maneira efi ciente 

é fundamental para o sucesso de um negócio. 
Tendo isso em mente, o ProdutivoApp (www.
produtivoapp.com.br) desenvolveu uma fer-
ramenta capaz de analisar o desempenho dos 
colaboradores com base nas atividades desen-
volvidas on-line e criar um ranking dos mais 
produtivos, trazendo maior reconhecimento 
àqueles que tiveram alta performance.

O sistema classifi ca o grau de relevância 
dos diferentes programas, aplicativos e sites 
utilizados ao longo do expediente de “nada 
produtivo” a “muito produtivo”, e gera uma 
pontuação para cada funcionário. “Isso per-

Plataforma de gestão identifi ca funcionários de maior rendimento
mite visualizar quem realmente se dedica às 
suas atividades e é uma excelente forma de 
os gestores incentivarem essas pessoas por 
meio de premiações, bonifi cações e até mes-
mo promoções”, afi rma Rafael Nunes, um dos 
sócios do ProdutivoApp.

A ferramenta também deve ser utilizada com 
o objetivo de encontrar soluções para motivar 
mais os colaboradores com menor pontuação, 
auxiliando-os a retomar o bom trabalho. “Entre 
outras coisas, nossa plataforma é um termô-
metro para que os próprios líderes façam uma 
autoavaliação sobre a maneira mais adequada 
de administrar uma equipe. Se muitos funcio-
nários de um mesmo núcleo não atingem às 

ProdutivoApp auxilia empresas a reconhecerem talentos e identifi carem falhas de liderança
expectativas, por exemplo, talvez o problema 
seja de gestão”, ressalta Nunes.

O empresário destaca que o horário de tra-
balho, no entanto, não é gasto 100% em frente 
ao computador. É preciso considerar conver-
sas, reuniões, eventos e outros momentos em 
que o sistema não é capaz de avaliar o grau 
de dedicação dos usuários. Pensando nisso, o 
ProdutivoApp está desenvolvendo uma nova 
funcionalidade em que o indivíduo pode fazer o 
registro manual dessas práticas no sistema, de 
forma que a avaliação fi nal dele seja fi dedigna.

O sistema permite, ainda, que a empresa en-
xergue padrões de comportamento e pense em 
melhores práticas para solucionar problemas. 

Testes feitos com ra-
tos nos laboratórios do 
Centro de Pesquisa da 

UFG, o FarmaTec, indicam a 
capacidade de captura de até 
70% da cocaína no organismo 
e o retorno quase imediato da 
pressão arterial e dos batimen-
tos cardíacos ao estado normal.

“A pressão arterial e os ba-
timentos cardíacos começam 
a voltar ao normal cerca de 
dois minutos após a admi-
nistração da nanopartícula 
que desenvolvemos”, diz a 
farmacêutica Sarah Rodrigues 
Fernandes, em material de di-
vulgação da UFG. Ela é autora 
da pesquisa, que resultou em 
sua dissertação de mestrado 
defendida há três semanas no 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Farmacêuticas da 
universidade.

“Ao capturar a cocaína, a 
nanopartícula mantém a droga 
aprisionada em seu interior. 
Não permite que a droga se 
difunda pelo cérebro ou outras 
regiões do organismo. Possibili-
ta, então, que haja tempo para 
uma terapia de resgate”, explica 
a farmacêutica Eliana Martins 
Lima, orientadora do trabalho 

Farmacêutica Eliana Martins Lima, orientadora do trabalho e professora de nanotecnologia.

Uma técnica simples, barata 
e menos dolorosa para o tra-
tamento de queimaduras de 
segundo e terceiros graus po-
derá ser incorporada ao SUS. 
Pesquisa sobre o uso da pele 
de tilápia para o tratamento de 
queimados, desenvolvida pelo 
médico pernambucano Mar-
celo Borges, foi apresentada 
ao presidente Jair Bolsonaro 
e ao ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta. 

De acordo com Borges, a 
ideia é expandir o tratamento 
que já ocorre de forma expe-
rimental no Ceará, no Paraná, 
Rio Grande do Sul, em São 
Paulo, no Rio de Janeiro, em 
Goiás e Pernambuco para 
todo o Brasil. Segundo ele, a 
Anvisa ainda analisa a efi cácia 
da tecnologia. Somente após 
a aprovação da agência, a 
técnica poderá ser utilizada 
em hospitais públicos que 
trabalham com tratamento de 
queimados. 

A pele de tilápia pode ser 
mantida nas queimaduras por 
vários dias e tem duas vezes 
mais colágeno que a pele 
humana. Por isso, melhora a 
cicatrização, evita infecções e 
perda de líquidos e proteínas. 
“A tilápia funciona como um 
curativo biológico, ela tampo-
na a ferida e adere como se 
fosse um cola, permanece por 
vários dias. Isso faz com que 

Os médicos Edmar Maciel, Odorico Moraes e Marcelo Borges, 

responsáveis pela pesquisa da técnica de uso da pele de tilápia.

Registro de 
pescadores artesanais 
serão reavaliados 

A partir de junho, o Minis-
tério da Agricultura e o INSS 
farão um recadastramento dos 
pescadores artesanais e um cru-
zamento de dados com todas as 
bases do governo federal, para 
verifi car quem recebe indevi-
damente o seguro defeso. Para 
evitar problemas com a Justiça, 
as pessoas inscritas para rece-
ber o seguro defeso, e que não 
praticam mais a atividade de 
pescador artesanal, deverão 
fazer seu descadastramento.

A retirada do nome já pode 
ser feita na colônia onde foi 
realizada a inscrição ou di-
retamente no INSS, ou pelo 
telefone número 135. Segundo 
o secretário de Aquicultura e 
Pesca do Ministério, Jorge Seif, 
o objetivo é evitar problemas 
para a população. De acordo 
com dados da Controladoria-
-Geral da União, atualmente 
cerca 70% dos benefi ciários 
do seguro defeso recebem in-
devidamente. Segundo Seif, os 
prejuízos causados pelas frau-
des já chegaram a R$ 3 bilhões.

Existem fraudes como o regis-
tro de benefi ciários com sete anos 
de idade outros com 140 anos de 
idade, além da inclusão de nomes 
ofensivos no cadastro. “Era feito 
um cadastro até de forma abusada 
contra o poder público e o erário”, 
diz o secretário. O seguro defeso 
é concedido aos pescadores ar-
tesanais na época de reprodução 
dos peixes, quando a pesca fi ca 
proibida para a preservação das 
espécies (Mapa).
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UFG desenvolve medicamento 
que reverte overdose de cocaína

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou o desenvolvimento de uma nanopartícula capaz de 
capturar a cocaína em circulação na corrente sanguínea e, assim, evitar os efeitos da droga, até mesmo 
quando consumida em quantidades que causam “overdose” e podem levar à morte

e professora de nanotecnologia 
aplicada à área farmacêutica. A 
cocaína aprisionada na partícu-
la é retida pelo fígado na passa-
gem da corrente sanguínea e é 
destruída no metabolismo feito 
pelo órgão.

O experimento bem-sucedi-
do traz duas inovações. Além 
de obter resultados quase ime-
diatos para diminuir os efeitos 

da cocaína, a pesquisa muda 
e acrescenta o modo de usar 
nanotecnologia em terapias 
com medicamentos. A eventual 
disponibilização do medica-
mento para uso no socorro de 
pessoas em processo de over-
dose depende de parceria entre 
a universidade e laboratórios 
farmacêuticos. 

Até poder ser utilizado em 

seres humanos, o medicamento 
deve ser submetido a testes 
clínicos exigidos pela Anvisa. 
Além dos testes, a indústria 
farmacêutica precisa custear 
os laboratórios de fabricação 
em massa e fazer a comerciali-
zação. O laboratório que venha 
a se associar para a produção 
deverá fazer o registro para a 
venda (ABr).

Pele de tilápia para 
tratamento de queimados

haja uma redução tremenda 
no risco de infecção”, destacou 
Borges.

Morador de Fortaleza, o sol-
dador Clayton da Silva sofreu 
queimaduras de terceiro grau 
no tórax, braços, pescoços e 
rosto que foram tratadas com 
a pele de tilápia. Ele afi rma 
que o tratamento fi cou menos 
dolorido. “Ameniza muito a dor 
porque evita a troca de cura-
tivos que, com certeza, causa 
mais dor e sofrimento”, ponde-
rou. Atualmente, os hospitais 
públicos usam pele de cadáver 
para recuperação inicial desses 
pacientes. Segundo Borges, a 
pele de tilápia poderá ser em-
pregada na fase de cicatrização 
das feridas.

O presidente da Sociedade 
Brasileira de Queimados, o ci-
rurgião plástico José Adorno, 
explica que, para ser efi caz ao 
tratamento, a pele de tilápia 
deve seguir alguns critérios. 
“Os enxertos temporários de 
pele têm que ser baratos, de 
fácil utilização, não podem 
ocasionar reações adversas e 
têm que ter biossegurança”.  
A técnica de uso da pele de 
tilápia para tratar queimadu-
ras foi idealizada e patenteada 
pelo médico Marcelo Borges. 
Países como Alemanha, Es-
tados Unidos, Holanda, Gua-
temala e Colômbia também 
estudam o benefício do tecido 
no tratamento de queimados 
(ABr).
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segunda (13) e sexta-feira (17). Palestras, demonstrações, workshops e 
aulas-shows, acontecerão simultaneamente na Instituição. Será possível 
participar de ofi cinas sobre harmonização de cervejas e sobremesas, con-
feitaria e cozinha quilombola, além de palestras sobre primeiros socorros 
em cozinha e gastromídia, mediada por Vivian Araújo, chef de cozinha e 
comunicadora. As atividades acontecerão sempre às 9h, às 15h e às 19h.  A 
ação, que é gratuita, acontece no campus Liberdade (Av.Liberdade, 654). 
Os interessados podem conferir a programação completa e se inscrever 
gratuitamente no link (http://fmu.la/semana-hospitalidade-2019-1). 

E - Alimento Saudável
O consumo de kiwi tem aumentado no Brasil e a fruta vem ganhando 
espaço na fruteira dos consumidores. A Zespri, empresa neozelandesa 
produtora de kiwis, é reconhecida pelo valor de seu produto. O merca-
do de kiwis importados passou de 22 milhões de dólares em 2010 para 
39 milhões de dólares em 2017. Desenvolvidos na Nova Zelândia, hoje 
também são cultivados na Itália, França, China e outros países, seguin-
do os mais rigorosos padrões de qualidade, desde o campo à mesa dos 
consumidores. Seu sabor mais doce oferece importantes nutrientes de 
diversas frutas como o potássio da banana, a vitamina C da laranja e a 
fi bra do mamão. Mais informações: (www.newzealand.com/business).

F - Bares e Restaurantes
Em um casarão datado do início do século XX, no coração do Pacaembu, a  
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) lança, na terça-
-feira (14), a Casa dos Bares e Restaurantes. O local quer ser referência na 
concentração de conhecimentos práticos para profi ssionais do segmento. O 
espaço será palco de palestras, workshops interativos, degustações e área 
de negócios. Voltada para empresários, proprietários de bares, restaurantes 
e profi ssionais de food service, a Casa oferecerá cursos customizados com 
entidades do setor.  As atuais discussões da reforma trabalhista e as taxas 
sindicais também na pauta (www.casadosbareserestaurantes.com.br).

G - Programa de Estágio
A VR Benefícios, empresa referência no segmento de benefícios, abre 
o seu primeiro Programa de Estágio para selecionar 19 jovens para 
estagiar no seu escritório em São Paulo. As vagas estão distribuídas 

A - Mulheres em Áreas Técnicas
A Vivo está com vagas abertas para mulheres que queiram trabalhar em 
áreas técnicas, atuando nas funções de manutenção, reparo e instalação 
de novos serviços. Oportunidades para atuar em São Paulo e nas regiões 
Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A seleção é realizada pela Gi Group 
Brasil, fi lial da multinacional italiana de RH. Entre os requisitos, ensino 
médio completo, mais de 18 anos e, para alguns cargos, a candidata deve ter 
carteira de motorista B (carro), experiência e competência para trabalhos 
técnicos ou com instalações elétricas manuais, além de habilidade para 
fazer instalação em altura. Cadastrar o currículo em: (www.contratando.
com.br), nos códigos 45331 e 45333. 

B - Escola de Música
Se você é do tipo que canta no chuveiro ou não consegue fi car com as mãos 
paradas quando escuta um ritmo, não vai poder deixar de participar da 
iniciativa da U4M Music School. A escola abre as portas para que pessoas 
possam aprender diversos assuntos relacionados ao universo musical, em 
cursos gratuitos. Temas: Composição, ritmos brasileiros, piano, pedais de 
guitarra, música eletrônica, história do rock, canto e técnicas para o palco. 
Todo primeiro dia do mês a escola disponibiliza em seu site a lista com as 
datas horários e temas das aulas. São no mínimo 5 aulas por mês e as aulas de 
maio já estão disponíveis (https://www.u4m.com.br/aulas-bonus-cortesia/).

C - Chocolates Artesanais 
A Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2.500, Estação Sumaré do Metrô) rece-
be, entre os próximos dias 15 e 17, a Chocolate Week, evento realizado pela 
Bean to Bar Brasil com o objetivo de educar os novos profi ssionais que têm 
redefi nido a indústria de chocolates artesanais no Brasil. É um festival gastro-
nômico focado em ações de educação e exposições de produtos relacionados 
ao chocolate artesanal, com objetivo de responder às muitas perguntas sobre 
o setor que ganha cada vez mais espaço no mercado brasileiro, valorizando 
toda a cadeia produtiva do cacau e sua origem. Informações: (https://www.
sympla.com.br/bean-to-bar-chocolate-week-brasil-2019__477514).

D - Semana de Hospitalidade 
O Centro Universitário FMU promove a VI Semana da Hospitalidade, entre 

nas áreas de Vendas, Canais & Distribuição; Empresas & Experiência 
do Cliente; TI & Digital; Marca & Incubadora; Serviços à Rede; Plane-
jamento & Projetos; RH e Financeiro. Os candidatos deverão realizar 
um teste online com algumas questões de lógica. Os classifi cados par-
ticiparão da próxima fase, composta por uma vídeo-entrevista e que 
selecionará os estudantes para a dinâmica de grupo. Inscrições: (http://
www.99jobs.com/vr-benefi cios/jobs/43542-vr-benefi cios-programa-de-
-estagio-2019).

H - Experiência em Comex 
O Núcleo Operacional Peiex montado por convênio da Apex-Brasil e com 
sede na FECAP está em busca de nomes com experiência em Comex para 
tocar os projetos desenvolvidos. O programa busca novos colaboradores 
para atendimento e capacitação de empresas que estejam em processo de 
exportação. Estão abertas vagas para 3 (três) Monitores Extensionistas 
e 7 (sete) Técnicos Extensionistas. O objetivo é selecionar candidatos 
para formar cadastro de reserva para a concessão de bolsas de pesquisa 
e extensão técnico-científi ca, conforme recursos disponibilizados em 
convênio fi rmado entre a FECAP e a Apex-Brasil. Interessados devem 
enviar Curriculum Vitae para o e-mail (fecap.peiex@fecap.br) com o 
assunto “Processo Seletivo Peiex”.  

I - Encontro de Provedores
Entre os dias 5 e 7 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece a 11ª edição do Encontro Nacional de Provedores, promovido 
pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. 
Contará com a presença de Leonardo Euler, presidente da Anatel, e Mar-
cos Pontes, ministro do Ministério da Ciência e Tecnologia. É o principal 
evento para provedores e fornecedores do Brasil, e abordará os temas 
mais importantes da agenda governamental, como compartilhamento 
de infraestrutura: postes, preços e alternativas e fi nanciamento para 
expansão da banda larga, e assuntos relevantes para mercado, como 
expectativas para o 5G e fusões e aquisições. Mais informações, acesse: 
(http://eventonacional.abrint.com.br/programacao). 

J - Produtos Veganos     
A Superbom apresenta veganos inovadores, tanto na linha de proteínas 
à base de ervilha, como na de queijos e cream cheese. Entre as novi-
dades, o destaque vai para o hambúrguer gourmet vegano com sabor, 
textura, aroma e cor idênticas às da carne moída bovina, mas feito à 
base de proteína isolada da ervilha. O produto foi pensado para atender 
o público vegetariano, vegano, fl exitariano e fi tness, que buscam por 
uma alimentação saudável e sem carne animal. Mini coxinha vegana de 
frango, frango vegano em pedaços são outros lançamentos da marca. 
Fundada em 1925, comercializa os seus produtos em mais de 25 mil 
pontos de vendas em todo país. Saiba mais em (www.superbom.com.br).
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O futuro é mobile, e o do 

varejo, mais ainda

No Brasil, há tempos o 
acesso à internet pelo 
celular ultrapassou o 

desktop. Isso refl ete direta-
mente no comportamento de 
compra dos usuários dentro e 
fora das lojas. Boa parte das 
consultas, buscas e compras 
já ocorrem nos smartphones. 
Uma pesquisa da consultoria 
Ovum estima que 2,05 bilhões 
de vendas terão em algum 
momento passado pelo celular 
até 2020.

Não é exagero dizer que ade-
rir às soluções de mobilidade 
é uma necessidade urgente 
para o setor varejista. Mobili-
dade e soluções entre canais 
são, aliás, as áreas prioritárias 
de investimento para esse 
mercado. O relatório “The 
Future of Ecommerce: The 
Road to 2026” indica que a 
tendência é o surgimento de 
tecnologias otimizadas, que 
ajudem os consumidores a 
explorar produtos, comparar 
características, preços e fazer 
pagamentos com facilidade 
a partir do smartphone e de 
tablets, explorando cada vez 
mais o conceito de hiperlo-
calidade.

Segundo o relatório, a jorna-
da de compras como conhece-
mos e trabalhamos hoje estará 
completamente ultrapassada 
até 2026. Uma das tendências 
é que não haverá mais pre-
visibilidade quando e onde o 
consumidor busca informa-
ções e concretiza a compra. 
Os e-commerces, lojas físicas e 
outras plataformas digitais po-
dem se alternar em momentos 
totalmente diversos. 

Outra tendência esperada 
é a localização contextual por 
GPS. Isso vai permitir trazer 

ofertas associadas à localização 
exata do usuário com relação a 
lojas ou prazos de entrega. Ini-
ciativas hiperlocais já operam 
em fase beta, mas até 2026 de-
vem crescer horizontalmente. 
Há também os beacons, pontos 
de acesso wi-fi  localizados nas 
lojas físicas que, com permis-
são do usuário, que enviam da-
dos sobre produtos e anúncios 
personalizados, atualizados e 
relevantes.

Não podemos esquecer que 
até pagamento imediato em 
lojas físicas pode ser feito 
via dispositivos móveis, por 
serviços como o Apple Pay e 
o AndroidPay, eliminando a 
necessidade de carregar di-
nheiro ou cartões de crédito. 
Aplicativos no smartphone de 
funcionários podem dispensar 
a ida até o caixa para fi nalizar 
a compra. Os serviços fi nan-
ceiros, aliás, estão entre dos 
setores de maior expansão 
no ecossistema das compras 
online.

Será importante ter capaci-
dade de perceber e antecipar 
mudanças de tendência nos de-
sejos e buscas do consumidor, 
que oscilam com velocidade 
cada vez maior, adequando es-
toques e aproveitando janelas 
de oportunidade.

Boa parte das mudanças 
já está desenhada, com as 
condições de aplicabilidade 
disponíveis, mas há um espaço 
enorme para o desenvolvi-
mento, aperfeiçoamento e 
adoção de soluções de mo-
bilidade que o varejo deve 
explorar nos próximos anos. 
Vamos aproveitar!

(*) - É Diretor de Marketplace da 
Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico (ABComm), Head de 
E-Commerce na Riachuelo

e Vice-presidente da ABLEC
sendo um dos precursores dos 

shoppings virtuais no país.

Carlos Alves (*)

Apesar de ter fi cado abaixo 
do 0,75% registrado em 
março, o IPCA de abril 

deste ano é maior do que o 
0,22% de abril do ano passado 
e a maior taxa para o mês desde 
2016 (0,61%).

Segundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), 
o IPCA acumula taxas de 2,09% 
no ano (a maior para o período 
desde 2016) e de 4,94% em 
12 meses. A infl ação de 0,57% 
registrada em abril foi puxada 
pelos gastos com saúde e cui-
dados pessoais (1,51%), trans-
portes (0,94%) e alimentação 
(0,63%).

As maiores altas de preço do 
segmento de saúde e cuidados 
pessoais vieram dos remédios 
(2,25%), perfumes (6,56%) 
e planos de saúde (0,8%). 
Entre os transportes, as prin-
cipais contribuições vieram 

Preço médio do tomate subiu 28,64% em abril.

O IGP-M, usado no reajuste dos contratos de aluguel, 
registrou taxa de infl ação de 0,58% na primeira prévia 
de maio, abaixo do registrado na primeira prévia de abril 
(0,62%). Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), 
o indicador acumula taxas de 3,7% no ano e de 7,79% 
em 12 meses. A queda da taxa da prévia de abril para 
a prévia de maio foi puxada pelos preços no varejo e 

na construção civil. A infl ação do Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, caiu de 0,65% em abril 
para 0,35% em maio. Já o Índice Nacional de Custo da 
Construção passou de 0,36% para 0,09%. Por outro 
lado, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede 
o atacado, teve queda na infl ação, ao passar de 0,65% 
na prévia de abril para 0,74% na prévia de maio (ABr).

A China lidera o ranking dos principais destinos das 

exportações de algodão brasileiro.

Características como uma boa 
safra na temporada 2017/2018, 
qualidade, competitividade e 
maior participação em alguns 
dos principais mercados con-
sumidores, possibilitaram ao 
Brasil bater uma nova marca 
na exportação de algodão em 
pluma, segundo a Associação 
Nacional dos Exportadores de 
Algodão (Anea).

Entre julho de 2018 e abril 
de 2019, o País embarcou 
1,04 milhão de toneladas da 
commodity, ultrapassando 
o último recorde, verifi cado 
entre julho de 2011 e junho 
de 2012, de 1,03 milhão de to-
neladas exportadas. Somente 
no mês de abril, foram expor-
tadas 72,2 mil toneladas de 
algodão. Com mais de 35% de 
participação, a China lidera o 
ranking dos principais destinos 
das exportações de algodão 
brasileiro durante a temporada 
de embarques da safra 2018. 

A Anea já previa que o País 
iria obter um ótimo desempe-

Em vigor novas tarifas 
dos EUA sobre itens 
chineses

Passaram a valer, desde a 
última sexta-feira (10), as novas 
tarifas de 25% impostas pelos 
Estados Unidos sobre cerca de 
US$ 200 bilhões de produtos 
chineses. A decisão do governo 
de Donald Trump representa 
uma escalada na tensão comer-
cial com Pequim, que refl ete nos 
mercados mundiais. As tarifas 
subiram de 10% para 25%, e 
impactarão cinco mil categorias 
de itens chineses importados 
pelos Estados Unidos. 

A medida afeta mais de um 
terço das exportações anuais 
chinesas para os EUA, incluindo 
produtos como cereais, têx-
teis, materiais de construção, 
produtos químicos e com-
bustíveis. A China lamentou 
“profundamente” a decisão de 
Trump de aumentar as tarifas. 
O porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da China, 
Geng Shuang, também disse 
que a “estabilidade e saúde” da 
relação entre os dois países “são 
interesses de todos”. 

Negociações comerciais ocor-
reram em Washington até o 
último minuto antes das tarifas 
entrarem em vigor, mas ter-
minaram sem avanço. A Casa 
Branca, porém, garantiu que os 
diálogos continuarão . Agora, 
as conversas, se transformarão 
em tratativas para alcançar um 
acordo que permita retirar, 
diminuir ou conter o impacto 
dessas tarifas na economia da 
China (ANSA).
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Infl ação ofi cial fi cou em 
0,57% em abril, diz IBGE
A infl ação ofi cial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou taxa 
de 0,57% em abril deste ano

das passagens aéreas (5,32%) 
e das tarifas de ônibus urbanos 
(0,74%).

Os alimentos foram pu-
xados pelas altas de preços 
da alimentação fora de casa 
(0,64%) e de produtos como 
tomate (28,64%), frango in-

teiro (3,32%), cebola (8,62%) 
e carnes (0,46%). 

O feijão-carioca, com queda 
de preço de 9,09%, e as frutas, 
com queda de 0,71%, evitaram 
uma infl ação maior. Entre os 
outros grupos de despesas, 
apenas os artigos de residência 

tiveram defl ação (queda de 
preços), de 0,24%. Os demais 
grupos tiveram as seguintes 
taxas de infl ação: habitação 
(0,24%), vestuário (0,18%), 
despesas pessoais (0,17%), 
educação (0,09%) e comuni-
cação (0,03%) (ABr).

Algodão brasileiro bate 
novo recorde no mercado

nho e confi a na possibilidade de 
alcançar o patamar de segundo 
maior exportador mundial de 
algodão, ainda neste ano. Com 
a performance da commodity, 
Henrique Snitcovski, presidente 
da Anea, reforça que o País está 
cada vez mais próximo desta 
meta. “Para completar o ciclo 
da safra de 2018, ainda faltam os 
meses de maio e junho”, afi rma.

Um dos principais atributos 
do setor produtor de algodão 
brasileiro, de acordo com 
Snitcovski, é que trata-se de 
um segmento unido, traba-
lhando para superar desafi os, 
desenvolver e aperfeiçoar a 
presença da fi bra nacional 
em diversos mercados, com 
qualidade, regularidade e 
competitividade (AI/Anea).

IGP-M acumula taxa de infl ação de 7,79%

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse na sexta-feira 
(10) que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) não pode ser 
uma fábrica de privilégios, e que 
não pode escolher apenas algu-
mas empresas para receber a 
maior parte dos investimentos. 
A afi rmação foi feita durante 
o 31º Fórum Nacional, que 
acontece no BNDES, no Rio 
de Janeiro.

De acordo com o ministro, o 
banco não pode exercer ape-
nas o papel de “dar grana para 

gato gordo”. “Tem que acabar 
com essa história de [criar 
empreendimento] campeão 
nacional. Quem cria campeão 
nacional é o mercado. Isso aqui 
não pode ser uma fábrica de 
privilégios”, disse. Segundo ele, 
o banco deveria ter um papel 
de investir em projetos de uti-
lidade pública, como a política 
de saneamento, mas também 
na reestruturação fi nanceira 
de estados e municípios, nas 
privatizações e no Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPIs) (ABr).

BNDES não pode ser fábrica
de privilégios
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A política 
monetária no divã

“A economia só resolve 

um problema antigo 

criando dois novos” 

(Paul Samuelson)

Muitos países desenvol-
vidos ainda lutam para 
normalizar suas políti-

cas monetárias, cujos juros em 
muitos lugares estão próximos 
à zero, ou mesmo negativos. E 
apesar dos juros baixos o cres-
cimento da economia também 
é baixo, muitas vezes próximo 
à zero, se constituindo num 
grande problema, uma vez que 
baixo desempenho econômi-
co signifi ca menor oferta de 
emprego, um dos principais 
dramas do mundo moderno. 

Reduzir ainda mais os juros 
não fará diferença alguma para 
a economia: eles simplesmente 
perderam sua força. A Europa 
que o diga. A política monetária 
possui hoje pouca efetividade 
na execução de suas funções. 
Para muitos analistas esses 
países vivem uma situação 
defi nida como armadilha da 
liquidez, por menor que os 
juros estejam não há reação 
na economia. Porque estamos 
nessa situação? O principal 
motivo é que não há, no merca-
do, tomador de empréstimos. 

Na verdade, o temor da 
evolução futura da economia 
leva os agentes econômicos, 
consumidores e investidores, 
a reduzirem seus gastos, in-
dependente do patamar dos 
juros. Isso implica em menor 
demanda agregada e, con-
sequentemente, em menor 
crescimento. As instituições 
fi nanceiras também não se 
interessam em emprestar, 
mesmo com taxas baixas, pois 
temem que uma economia 
em crise aumente o risco de 
inadimplência, afetando ainda 
mais a sua liquidez. 

Como resultado, o dinheiro 
empoça nos bancos. Com 
excesso de caixa, os recursos 
acabam se transformando em 
reservas bancárias deposita-
dos no Banco Central. Este, 
na tentativa de estimular o 
crédito, reduz as taxas que 
remuneram as reservas de-
positadas. Uma taxa negativa 
de 1,00% de remuneração das 
reservas bancárias implica 
que a cada 100 depositados se 
transformem em 99,00 ao fi nal 
do prazo de um ano.

O dinheiro empoçado e a 
fraqueza da economia produ-
zem outro fenômeno: a queda 

nos preços dos produtos. 
Esse fenômeno, conhecido 
como defl ação, cria um am-
biente ainda mais desafi ador 
para os gestores de política 
monetária. Quando os preços 
caem, a variação nominal da 
renda passa a ser menor que 
a variação real, distorcendo 
os movimentos das diversas 
variáveis econômicas. 

Por exemplo: se o cresci-
mento real do PIB é zero, mas 
houver defl ação, a renda per-
-capita cresce. Esse é o caso 
do Japão, país que vive há mais 
tempo o drama da armadilha 
da liquidez. A defl ação produz 
também um desejo dos consu-
midores de adiar seu consumo, 
pois os produtos terão amanhã 
preços menores do que hoje, 
contribuindo para que a eco-
nomia permaneça sem força 
para a expansão.

Os juros negativos têm ainda 
outras consequências impor-
tantes. Eles impactam a ren-
tabilidade do sistema bancário, 
já que parcelas signifi cativas 
dos recursos permanecem 
depositadas a taxas negativas 
no Banco Central. Na zona do 
euro as reservas depositadas 
no Banco Central Europeu e 
remuneradas a menos 0,40% 
ao ano são de quase 2 trilhões 
de euros e segundo analistas 
geram prejuízo de mais de 5 
bilhões de euros anuais ao 
sistema bancário.

A relação de países pratican-
tes de juros negativos é grande 
e inclui a Suíça, onde a taxa de 
remuneração dos depósitos 
efetuados em seu Banco Cen-
tral é de menos 1,25% ao ano, 
há, no entanto, uma faixa de 
isenção para que o sistema não 
penalize os bancos menores. 
Inclui também a Suécia, cuja 
taxa é de menos 1,00% ao 
ano, a Dinamarca, com menos 
0,65% ao ano e o Japão, com 
menos 0,10%.

A receita para sair da arma-
dilha de liquidez não é trivial. 
Se fosse, o mundo já estaria 
hoje em outra situação. O 
exemplo do Japão mostra que 
esse fenômeno pode durar 
décadas, o que não é nem um 
pouco animador. Esperamos 
que ao menos o FED consiga 
escapar desse beco sem saída, 
já que sua política monetária 
é a que está mais avançada 
no processo de normalização 
pós-crise hipotecária.

 
(*) - É CEO-Founder da

Sparks Capital.

Ana Elisa Bacha Lamounier (*)

Secretário especial da Receita, Marcos Cintra.

Um deputado opositor ve-
nezuelano, Americo de Grazia, 
pediu ajuda para a embaixada 
da Itália em Caracas. O político 
solicitou “hospitalidade” para 
ficar na sede diplomática, 
após perder sua imunidade 
parlamentar. “Não daria a 
satisfação à ‘narcoditadura’ 
de me exibir como troféu 
e me utilizar como refém, 
fazendo-me renunciar a con-
denar seus crimes de lesa-
-humanidade, violações de 
direitos humanos, corrupção, 
narcotráfi co e terrorismo”, 
disse De Grazia, que é aliado 
do autoproclamado presiden-
te Juan Guaidó.

Trata-se do segundo mem-
bro da Assembleia Nacional 
Constituinte (o Parlamento 
venezuelano) a procurar as 
autoridades italianas para 
pedir proteção, após a de-
putada Mariela Magallanes, 
casada com um cidadão italia-
no. Porém, já chega a quatro 
o número de opositores que 
pediram hospitalidade em 
embaixadas estrangeiras na 
capital da Venezuela. O pri-

Chega a 4 o número de políticos que buscaram ajuda exterior.
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O educador Hippolyte Léon Denizard Rivail que  adotou o 

pseudônimo Allan Kardec.

O senador Styvenson Valentim (Pode-RN) 
falou na sexta-feira (9) sobre a campanha “Maio 
Amarelo”, que tem como objetivo poupar, por 
meio de ações públicas nacionais, regionais e em 
nível mundial, 5 milhões de vidas até 2020. Se-
gundo o parlamentar, conscientizar a sociedade 
é um dos maiores desafi os. Styvenson ressaltou 
também, que é preciso mudanças nas ações 
públicas, para evitar a invalidez da população, 
causada por acidentes no trânsito. 

Para ele, o problema afeta a economia do País. 
Explicou que no ano de 2017, os acidentes de 
trânsito causaram 35 mil internações, que cus-

taram R$48 milhões só na capital do país. Ele 
lembrou também que só em 2016, os acidentes 
de trânsitos foram responsáveis por 37.890 
internações. 

“É um absurdo a gente sobrecarregar o sistema, 
previdenciário, o sistema do SUS, o sistema de 
seguridade social, com irresponsabilidades no 
trânsito. Teríamos que alterar por completo a 
nossa atuação em termos de ações públicas. 
Então, vejo como uma variável que, se não for 
corrigida, se não for mudada, logo, logo vamos 
ter uma população inválida, completamente, só 
pelo trânsito”, destacou (Ag.Senado).

Os 150 anos de morte de 
Allan Kardec, propagador da 
doutrina do espiritismo, serão 
lembrados em sessão especial 
do Senado agendada para esta 
segunda-feira (13). Foram 
convidados para a homenagem 
o jornalista André Trigueiro; os 
palestrantes espíritas Jack Dar-
sa, Haroldo Dutra e Nazareno 
Feitosa; e o ex-deputado Luiz 
Carlos Bassuma.

O autor do requerimento da 
sessão especial, senador Eduar-
do Girão (Pode-CE), chamou a 

atenção para a importância do 
escritor e educador Hippolyte 
Léon Denizard Rivail, que ado-
tou o pseudônimo Allan Kardec 
em seu trabalho de codifi cação 
da doutrina espírita. Em vários 
livros, principalmente O Livro 
dos Espíritos e O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, “revelou 
conceitos novos e mais apro-
fundados a respeito de Deus, 
do universo, dos homens, dos 
espíritos e das leis que regem 
a vida”, segundo Girão (Ag.
Senado).

Reprodução

Na terça-feira (14), a Comis-
são de Serviços de Infraestrutu-
ra do Senado deverá analisar o 
projeto que prevê o reaprovei-
tamento e a redução de rejeitos 
produzidos em barragens de 
mineração. Com apenas dois 
artigos, o projeto altera a lei que 
estabelece a Política Nacional 
de Segurança de Barragens, 
como forma de harmonizá-la à 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, que dispõe, entre seus 
objetivos, a “não geração, redu-
ção, reutilização, reciclagem e 
tratamento dos resíduos sóli-
dos, bem como disposição fi nal 
ambientalmente adequada dos 
rejeitos”.

O relator do projeto é o se-
nador Carlos Viana (PSD-MG), 
favorável à aprovação do texto 
com emenda de sua autoria, 
que inclui as barragens indus-
triais no escopo do projeto. A 
matéria, de autoria da senadora 
Rose de Freitas (Pode-ES), 
ainda será analisada pela Co-
missão de Meio Ambiente. Na 
justifi cação do projeto, Rose 
defende a redução da geração 

Senador Carlos Viana é o relator do projeto.
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Sistema 
fi nanceiro ‘é 
responsável’ 
pela crise 
econômica

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) disse na sexta-feira 
(10), que discorda da afi rma-
ção de que a crise econômica 
do Brasil se deve à gastança 
pública, ao gigantismo estatal 
ou à inefi ciência da gestão. Para 
ele, a causa da ameaça às contas 
da União é o sistema fi nan-
ceiro mantido pela economia 
nacional. Entre os causadores 
do endividamento público, o 
senador citou a prática de juros 
elevados adotada há anos.

“No reinado do príncipe dos 
sociólogos, Fernando Henrique 
Cardoso, o Tesouro Nacional 
chegou a pagar juros de 40% 
ao mês para os rentistas. 
Incorporou-se na ideologia do-
minante o mantra do ajuste fi s-
cal, transformado em disfarce 
mal-ajambrado para denominar 
a transferência de recursos do 
Tesouro para os rentistas. As-
sim, instituiu-se a vaca sagrada 
que está matando a economia 
brasileira, denominada dívida 
pública. Essa perversão retirou 
dos cofres públicos, nos últimos 
25 anos, algo que se aproxima 
de R$ 3 trilhões”, disse.

Kajuru ainda informou que 
a rolagem da dívida pública, 
combinada com a política de 
juros altos e a renúncia fi scal 
concedida a vários setores, 
engoliriam anualmente mais 
da metade do Orçamento da 
União, prejudicando o investi-
mento em áreas fundamentais 
como saúde, educação, segu-
ridade social e infraestrutura. 
Como contribuição para o 
equilíbrio das contas públicas, 
Kajuru disse que vai apresentar 
um projeto de lei para propor 
uma revisão na tabela do Im-
posto de Renda  (Ag.Senado).

Os deputados incluíram 
restrição às investi-
gações comandadas 

pela Receita e uma limitação 
ao compartilhamento de in-
formações bancárias e fi scais 
com órgãos como o Ministério 
Público, medida criticada por 
técnicos da Receita que dizem 
que o objetivo dela seria frear 
ações de combate a crimes, 
como a Operação Lava Jato, 
que utilizam dados do Fisco.

“É incrível uma lei proibir 
um auditor fiscal de comu-
nicar ao Ministério Público 
a suspeita de um crime, 
conexo ou não a um crime 
tributário investigado. Isso 
é uma obrigação de qualquer 
cidadão. Uma mordaça está 
sendo colocada na Receita 

Mudança em Medida Provisória 
‘restringe trabalho’ da Receita

O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, disse que uma emenda à MP da reforma 
administrativa na Câmara vai limitar o trabalho dos auditores fi scais

dos auditores da Receita fi cará 
restrita à esfera criminal, à in-
vestigação de crimes tributários 
ou relacionados ao controle 
aduaneiro. O texto estabelece 
que, fora crimes tributários, ou 
aduaneiros, o auditor precisará 
de uma ordem judicial para 
compartilhar qualquer infor-
mação de indício de crime com 
órgãos ou autoridades.

A votação foi apenas a pri-
meira etapa da MP que trata 
da reforma administrativa. As 
mudanças aprovadas ainda 
precisam passar pelo plenário 
da Câmara e depois pelo do 
Senado. Para não expirar, o 
texto de conversão da medida 
provisória precisa ser ter a vo-
tação concluída nas duas Casas 
até o dia 3 de junho (ABr).

pela nova redação da MP 870. 
Só posso acreditar que a nova 
versão tenha sido um erro de 
redação no tocante à mordaça 

dos auditores fiscais”, disse 
Cintra, no Twitter.

Pelo relatório aprovado na 
quinta-feira (9), a competência 

Deputado venezuelano se 
refugia em embaixada da Itália

meiro foi Leopoldo López, em 
30 de abril, que procurou a sede 
diplomática da Espanha, com 
toda sua família, logo após sair 
de uma prisão domiciliar. Em 
seguida, o deputado Richard 
Blanco procurou a embaixada 
da Argentina em busca de 
proteção. 

De Grazia, Magallanes e Blan-
co são três dos 10 deputados 
da Assembleia Nacional que 
tiveram a imunidade revogada 
nesta semana pelo regime de 

Maduro, que os acusa de 
“traição à pátria”. O vice-pre-
sidente da Assembleia, Edgar 
Zambrano, foi detido pelo 
governo chavista, elevando a 
tensão no país. Os outros seis 
deputados que estão na mira 
da Justiça venezuelana por 
terem apoiado o movimento 
de Guaidó são: Luis Florido, 
Henry Ramos Allup, Simón 
Calzadilla, Freddy Superlano, 
Sergio Vergara e Juan Andrés 
Mejía (ANSA).

Projeto prevê reaproveitamento 
de rejeitos de barragens

e o reaproveitamento de rejei-
tos de mineração, e cita como 
exemplo do perigo representa-
do pelas barragens as recentes 
tragédias ocorridas em Mariana 
e Brumadinho.

Carlos Viana, por sua vez, 
estima que foram geradas cerca 
de cinco bilhões de toneladas de 
rejeitos de mineração somente 
no período entre 2000 e 2014. 
Em relação a tragédias provo-
cadas por barragens industriais, 

o relator cita acidente ocorrido 
em Cataguases, em 2003. Na 
ocasião, o rompimento da bar-
ragem da Indústria Cataguases 
de Papel despejou 1,4 bilhão de 
litros de lixívia no Rio Pomba, fa-
zendo com que 600 mil pessoas, 
em três estados, fi cassem sem 
água. Também chamada de “licor 
negro”, a lixívia é um resíduo 
altamente poluidor resultante da 
fabricação de celulose, explica o 
relator (Ag.Senado).

Sessão em homenagem a 
Allan Kardec no Senado

Irregularidades no trânsito 
‘afetam’ economia do país

Maus tratos e 
abandono de animais

A Comissão de Meio Ambien-
te da Câmara aprovou o projeto 
que cria o serviço de Disque 
Denúncia de Maus Tratos e 
Abandono de Animais. A linha 
servirá para receber denúncias 
referentes à violência ou cruel-
dade praticada contra animais. 
O denunciante terá a identida-
de em sigilo, caso queira.

A proposta, do deputado Fred 
Costa (Patri-MG), recebeu pa-
recer pela aprovação do relator 
na comissão, deputado Célio 
Studart (PV-CE). Pelo texto, 
o governo federal poderá cele-
brar convênios com os estados 
para política conjunta para 
apurar denúncias e encaminhar 
para órgãos fi scalizadores. O 
Executivo divulgará número 
de contato da população com 
o Ministério do Meio Ambiente.

“O Disque Denúncia Animal 
é uma ferramenta louvável que 
poderá salvar vidas dos animais, 
resgatando-os e proporcionan-
do a eles tratamento adequado”, 
afi rmou. Studart lembrou que 
serviço semelhante já existe em 
alguns estados, como São Paulo. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada ago-
ra pelas comissões de Finanças 
e Tributação e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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avaliação, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2019. 

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

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Senhores Associados: Em conformidade com o artigo 47, inciso I, parágrafos 1º, 3º, 5º e 6º, inciso 
I do Estatuto Social, ficam V. Sªs., convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no dia 22 de maio de 2.019 (quarta-feira), às 19h30min, no Sala Augusto do Nascimento 
Mesquita, situado na Rua Tabatinguera, 294 – Centro – São Paulo – SP, a fim de deliberar o seguinte: 
Ordem do Dia: I) Leitura, discussão e aprovação da redação da Ata da Assembleia anterior;  II) Lei-
tura, discussão e aprovação do Parecer da Comissão Fiscal sobre as contas da Diretoria, Balanço e 
Previsão Orçamentária; III) Leitura e ciência do Relatório Anual de Atividades da Diretoria Executiva; 
IV) Leitura, discussão e aprovação de assuntos de interesse da Entidade; V) Eleição e posse dos 
membros de sua mesa, do Conselho Deliberativo e membros da Diretoria. A abertura dos trabalhos 
em primeira chamada far-se-á com a presença mínima de 200 (duzentos) associados e, não havendo 
número, a Assembleia instalar-se-á meia hora após com qualquer número, na forma do artigo 47, 
parágrafo 3º do Estatuto Social. Na expectativa de que o prezado associado compareça à Assembleia 
ora convocada prevalecemo-nos do ensejo para apresentar nossas “Cordiais Saudações”. Lembra-
mos que para participar da citada Assembleia é indispensável a apresentação da Carteira 
Social e prova de quitação com a tesouraria. São Paulo, 13 de maio de 2.019. A Presidência.

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

Coaching: Mude seu mindset
para o sucesso

Jaques Grinberg (Coord) – Literare –  Cinquenta 
profi ssionais de áreas voltadas às ciências humanas, reunidos 
sob a tutela do renomado profi ssional de vendas e coaching, 
alinharam-se para defi nitivamente estruturar mecanismos 

de verdadeira sobrevivência, neste modernos tempos, em que vivencia-
mos um processo quase autofágico de mudanças, rápidas e por vezes 
radicais. O intuito da obra é preparar o leitor para desvelar prováveis 
desvios nos latentes recônditos d’alma, muitas vezes despercebidos 
e, caso necessário, providenciar sua devida alteração, para alcançar o 
tão almejado sucesso. Parafraseando o coordenador: “É preciso mudar, 
antes que seja preciso mudar” – Jaques Grinberg. Muito útil!

Nicodemos Sena – Cejur – O cenário é bucólico, como 
só poderá ocorrer em situações caboclas, com seus altos e 
baixos, suas lendas, folclores, mitos e animais, tudo carregado 
com muito exotismo. O eterno caboclo, digno autor deste 
romance, que tem em suas entranhas a’lma paraense, que 
aliás o enche de orgulho, criou situações que farão o leitor 
integrar-se nesse excêntrico e desconhecido universo. Poucas 

vezes o âmago indígena amazonense, sempre às voltas com humano bran-
co e seu caos, foi tão bem decantado, em sua pureza e real signifi cância, 
pincelando - lhe cores reais, poéticas e as vezes cruas. Tem-se a gostosa 
impressão de ouvir o chilrear de pequenos pássaros, farfalhar das folhas 
e aromas campestres. Terno e contundente. 

A Espera do Nunca Mais: 
Uma saga amazônica

Digital Disruption: Como preparar 
sua empresa para a era digital

Felipe Diniz e Renato de Alvarenga (Orgs) – 
Cinco mestres e doutores capitaneados pelos 
dois organizadores, dão um verdadeiro show de 
competência na difusão de ferramentas tecnoló-
gicas que nos rodeiam diariamente e que virão 

à existir num futuro bem próximo. Cada capitulo expõe 
informações embasadas em exemplos impactantes, com 
análises profundas que caracterizam total e plena credibi-
lidade. Impactante!

Mauro Felippe –  Mui lídimo “embaixador” 
de Urussanga – SC que iniciou-se na literatura aos 
16 anos, traz nessa obra algumas de suas pérolas 

poéticas e crônicas. Com pena forte; fl uida; vezes doce; cálida; 
instigante, sem perder natural sensibilidade, suas inspiradas 
ideias fazem o leitor refl etir. Cada página, uma belíssima foto, 
conotando uma beleza ímpar, calcando-lhe características de 
uma grandiosa obra. Agregou também a participação seus dois 
pequenos fi lhos, que aliás, pelos traços, seguramente seguirão 
os bons passos literatos do pai. Letras para entendedores!

Nove: Poesias, refl exões e 
crônicas

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Balanço Patrimonial em 31 d e dezembro em R$(1)
A T I V O Nota 2018 2017
CIRCULANTE 20.976.144 15.653.119
CAIXA E EQUIVA-

LENTES DE CAIXA 4 27.252 218.621
Caixa e bancos 7.107 218.621
Aplic. de Liquidez imediata 20.145 -

DIREITOS REALIZ. 20.912.150 15.158.197
Clientes 3.c 12.749.577 7.805.298
Adiant. a empregados 51.112 67.395
Impostos a recuperar 7 97.232 216.173
Adiant. a fornecedores 167.658 105.593
Outros valores a receber 57.340 1.257.585

Estoques 5 7.789.231 5.706.153
Desp. de exer. seguintes 36.742 276.301

NÃO-CIRCULANTE 17.072.298 17.096.152
REALIZ. A LONGO PRAZO 6.900.290 6.959.507
DIREITOS REALIZÁVEIS 6.900.290 6.959.507
Depósitos judiciais 8 6.825.001 6.869.207
Emp. compuls. Eletrobrás 65.832 65.832
Impostos a recuperar 9.457 24.468

INVESTIMENTOS 11.335 11.335
Investimentos diversos 11.335 11.335

IMOBILIZADO 9 3.757.189 3.676.644
Custo corrigido 11.938.615 11.493.155
(-) Deprec. acumuladas (8.181.426) (7.816.511)

INTANGÍVEL 9 6.403.484 6.448.666
Custo corrigido 6.817.099 6.817.099
(-) Amortiz. acumuladas (413.615) (368.433)

TOTAL DO ATIVO 38.048.442 32.749.271
(As notas explicativas integram o conjunto das

demonstrações contábeis.)
P A S S I V O Nota 2018 2017
CIRCULANTE 23.161.360 17.135.601
    Fornecedores 4.484.485 1.366.044
    Salários a pagar 71.126 58.116
    Imp., taxas e contrib. div. 916.710 1.036.950
    Instituições financeiras 10.198.347 12.191.336
    Prov. p/ férias e encar. 3.h 316.797 319.220
    Outras contas a pagar 890.512 338.407
    Prov. perda em control. - 1.825.528

  Emprést. c/ emp. ligadas 6.283.383 -
NÃO-CIRCULANTE 5.313.265 5.332.493

Instituições financeiras 10.a 4.753.763 5.332.493
Emprést. c/ emp. ligadas 559.502 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.573.817 10.281.177
Capital social realizado 11 20.000.000 20.000.000
Prejuízos Acumulados (10.426.183) (9.718.823)

TOTAL DO PASSIVO E
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 38.048.442 32.749.271

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

A Administração da Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica, em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Julgamos oportuno
adicionar o que segue: 1. Descrição dos Negócios: A Ilumatic S.A. registrou no ano de 2018 uma Receita Líquida
de R$ 35.116.063, o que significa um crescimento de 75,85% em relação a 2017, isso porque o segmento de
iluminação pública reagiu as novas oportunidades do mercado. A empresa prosseguiu com diversas medidas para
reestruturar seu parque fabril e suas atividades administrativas com vista a redução de despesas e adequação ao
momento econômico geral brasileiro. O setor público, não apresentou impactos que pudessem causar retração no
setorial e o avanço das novas tecnologias propiciou maior competitividade com redução de preços para esses equipamentos,
impulsionando o mercado na área de licitações e mercado privado. 2. Conjuntura Econômica: No final de 2017, o
governo apresentou uma expectativa em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2018 em 1,1%,
comprovando que a economia brasileira cresceu no mesmo ritmo de 2017, o que mostra que a retomada para recuperação
ainda segue lenta. No 4º trimestre, PIB avançou apenas 0,1%, em valores correntes, o PIB em 2018 totalizou R$ 6,8
trilhões. Já o PIB per capita (por habitante) teve alta de 0,3% em termos reais, alcançando R$ 32.747 em 2018.
A indústria estagnou no 4º trimestre, mas registrou em 2018 o 1º ano positivo desde a crise. Em 2018, houve alta de
2,3% na produção e distribuição de eletricidade, de 1,3% na indústria de transformação, puxada pela produção
automotiva, de 1,0% na extrativa, impulsionada pela extração de minério, e a queda de 2,5% na construção civil. 3.

ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
CNPJ n° 61.276.226/0001-04 - NIRE: 35300031661

Demonstração do Resultado do Exercício em R$(1)
2018 2017

RECEITA BRUTA 49.858.817 29.622.660
   Vendas de produtos 44.837.205 26.577.066
   Vendas de mercad. e serv. 5.021.612 3.045.594
DEDUÇÕES (14.742.754) (9.653.771)
   Devoluções de vendas (1.130.872) (501.907)
   Impostos e contribuições (13.611.882) (9.151.864)
RECEITA LÍQUIDA 35.116.063 19.968.889
CUSTOS DAS VENDAS
 E SERVIÇOS (25.088.340) (16.306.274)
LUCRO BRUTO 10.027.723 3.662.615
RECEITAS/DESP. OPERAC. (8.151.638) (5.981.695)

Despesas c/vendas (3.483.264) (3.471.840)
Despesas administrativas (1.692.168) (1.976.361)
Participação de Empregados - (53.417)
Depreciações e Amortizações (449.908) (439.679)
Depreciações e amortizações

   apropriadas aos custos 416.490 385.925
Outras receitas operacionais 4.849.671 180.769
Outras despesas operacionais (7.792.459) (607.092)

 Resultado da equivalência
   patrimonial - (1.152.090)
LUCRO OPERACIONAL 1.876.085 (3.471.170)
 Receitas Financeiras 2.307.093 1.437.112
 Despesas Financeiras (4.960.879) (4.052.286)
DESP. FINANC. LÍQUIDAS (2.653.786) (2.615.174)
LUCRO ANTES DO IR E CSLL

(777.701) (6.086.344)
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (130.443)                  -

IMPOSTO DE RENDA (329.647)                  -
LUCRO/PREJ. DO EXERC. (1.237.791) (6.086.344)
  Lucro Básico por Ação de
  Operações Contínuadas (6,19) (30,43)
  Lucro Diluído por Ação de
  Operações Contínuadas (6,19) (30,43)

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

Demonstração do Valor Adicionado em R$(1)
2018 2017

1.RECEITAS 53.549.385 29.280.429
Vendas de mercadorias,

   produtos e serviços 48.727.946 29.120.754
Prov. de créditos de liquid.

  duvidosa/reversão(constit.) (28.231) -
Outras receitas 4.848.470 135.269
Receitas/despesas relativas

   de ativos próprios 1.200 24.406
2.INSUMOS ADQUIRIDOS
  DE TERCEIROS 40.427.033 18.858.754

Matérias-primas consumidas  28.676.443 15.079.972
Mat., energia, serv. de terc.

  e outras despesas operac. 11.750.590 3.778.782
3.VALOR ADIC. BRUTO 13.122.352 10.421.675
4.DEPREC., AMORTIZAÇÃO
   E EXAUSTÃO 449.908  439.679
5.VALOR ADICIONADO LÍQ.
  PRODUZ. PELA ENTIDADE 12.672.444 9.981.996
6.VALOR ADIC. RECEBIDO
   EM TRANSFERÊNCIA 2.307.228 285.022

Resultado de equiv. patrim. - (1.152.090)
Receitas financeiras 2.307.228 1.437.112

7.VALOR ADICIONADO
  TOTAL A DISTRIBUIR 14.979.672 10.267.018
8.DISTRIBUIÇÃO DO
  VALOR ADICIONADO 14.979.672 10.267.018

8.1 Pessoal 4.182.986  5.010.307
Remuneração direta 3.466.453  3.942.167
Benefícios 375.004 449.990
FGTS 341.529  618.150

8.2 Imp., taxas e contrib. 6.355.668 6.591.994
Federais 4.007.209 4.083.544
Estaduais 2.236.046 2.398.145
Municipais 112.413  110.305

8.3 Remun. de cap. de terc. 5.678.809 4.751.061
Juros 4.960.879 4.052.286
Aluguéis 717.930 698.775

8.4 Remun. de Cap. Próp. (1.237.791) (6.086.344)
 Lucros/Prejuízos retidos (1.237.791) (6.086.344)

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

Desempenho Econômico-Financeiro: Segundo o IBGE, o crescimento de 2018 foi garantido pela alta de 1,3% do setor
de serviços (após avanço de 0,5% em 2017), que responde por 75,8% do PIB. As 7 atividades do setor tiveram taxas
positivas, com destaque para o comércio, que teve alta de 2,3%, e o setor de transportes, que avançou 2,2%. A inflação
brasileira medida pelo IPCA - IBGE em 2018 foi de 3,75%, abaixo pelo segundo ano consecutivo do piso da meta
estabelecido pelo Banco Central (BC) que era de 4,5%, conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
mas o setor enfrentou pressão nos seus custos acima dos índices oficiais de inflação, principalmente pela forte variação
cambial do período. 4. Desafios para 2019: A Ilumatic S.A. projeta o seu faturamento em 2019 um crescimento de 30%
em relação ao ano de 2018. A título comparativo, no primeiro trimestre de 2019 a Cia já apresentou um crescimento de
80% em relação ao mesmo período do ano anterior, realizando inclusive novas contratações visando atender o crescimento
da nova demanda. A Companhia já investiu em novos produtos e que serão lançados a partir do segundo semestre de
2019, consolidando as previsões para esse ano. Segue apostando no crescimento nos produtos de alta tecnologia,
notadamente nas luminárias LED e tecnologias periféricas do LED para manter a competitividade, consolidando ainda mais
sua presença no mercado interno e externo.  A expectativa a partir de março de 2019 é que o PIB cresça 2,4%. 5.
Agradecimentos: A Administração da Companhia agradece aos seus acionistas, clientes, fornecedores, parceiros e
instituições financeiras pelo apoio e confiança e ao grupo de colaboradores pela dedicação e empenho apresentados.

São Paulo- SP, 13 de março de 2019.
A Administração

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa em R$(1)
FLUXOS DE CAIXA DAS 2018 2017
  ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do IR e da CSLL (777.701) (6.086.344)
Ajustes para reconciliar o
 lucro líquido com caixa líquido
   Aplicado/obtido nas/das
    atividades operacionais:

Depreciação e amortização 449.908 439.679
Depreciação de bens baixados (39.812) -
Custo na alienação de

  imobilizado e intangível 39.812 21.094
Rec. de venda bens imobiliz. (1.200) -
Receita de venda de invest. (4) -
Outras receitas/desp. operac. 3.232.629 -
Equivalência patrimonial - 1.152.090
Juros sobre financiamentos 566.394 368.835

     Total 3.470.026 (4.104.646)
Variação nos saldos de contas
 dos grupos do ativo e do passivo
Contas a receber de clientes (7.213.160) 1.836.794
Estoques (2.083.078) 2.381.485
Impostos a recuperar 118.941 193.924
Despesas antecipadas 239.559 (186.851)
Outros créditos do ativo

 curto e longo prazo (1.575.596) (838.543)
Fornecedores 3.118.441 449.096
Impostos, taxas e contribuições

  diversas 251.360 379.601
IR e CSLL (301.259)  -
Provisão de fériais (2.423) (146.886)
Salários 13.010 (25.569)
Outros débitos/contas a pagar

  - curto e longo prazo 546.518 (46.991)
Total líquido na variação das
  contas de ativo e passivo (6.887.687) 3.996.060
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
 DAS ATIV. OPERACIONAIS (3.417.661) (108.586)
FLUXOS DE CAIXA DAS
 ATIV. DE INVESTIMENTOS
Aquisição de bens do

  ativo imobilizado (485.272) (507.307)
Aquisição ativo intangível - -
Recebimento por venda

  de bens do imobilizado 1.200 -
Acréscimo de investimentos 4 -

CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
  NAS/DAS ATIVIDADES
 DE INVESTIMENTOS (484.068) (507.307)
FLUXOS DE CAIXA DAS
 ATIV. DE FINANCIAMENTO
Empréstimos com

  instituições financeiras 11.625.441 15.258.745
Amortização de financ. (14.305.815) (14.439.827)
Empréstimos com

  pessoas ligadas 6.390.734 -
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
 DAS ATIVIDADES
 DE FINANCIAMENTOS 3.710.360 818.918
DIMINUIÇÃO LÍQ. NO CAIXA
 E EQUIVALENTES DE CAIXA (191.369) 203.025
CAIXA E CAIXAS EQUIVAL.
 EM 01 DE JANEIRO 218.621 15.596
CAIXA E CAIXAS EQUIV.
 EM 31 DE DEZEMBRO 27.252 218.621

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

DEMONSTRAÇÃO  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PERÍODO DE 01/01/16 A 31/12/18)
CONTAS ADIANTAMENTO

CAPITAL PARA FUTURO RESERVA RESERVA PREJUÍZOS TOTAL
SOCIAL AUMENTO DE CAPITAL DE CAPITAL DE LUCROS ACUMULADOS GERAL

ESPECIFICAÇÕES
SALDOS EM 31/DEZ./16     20.000.000                -            -             -     (3.727.977)     16.272.023
Ajuste equiv. patrimonial               95.497                95.497
Lucro líquido do exercício                        -                          -                    -                     -         (6.086.343)          (6.086.343)
SALDOS EM 31/DEZ./17     20.000.000                -            -             -     (9.718.823)     10.281.177
Compensações
 prejuízos acumulados                        -                          -                    -                     -              530.431               530.431
Prejuízo  do exercício                        -                          -                    -                     -          (1.237.791)           (1.237.791)
SALDOS EM 31/DEZ./18     20.000.000                -            -             -    (10.426.183)      9.573.817

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

2018 2017
Lucro líquido do exercício        (1.237.791) (6.086.344)
Outros resultados abrang.:
Ajuste de equiv. patrimonial                     - 97.497
Compensação de prejuízos c/
 parcelamento impostos 530.431  -
Total do resultado abrang.,
 líquido de impostos       (707.360) (5.988.847)

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores Expressos em R$ [1])

Demonstração dos Resultado Abrangentes em R$(1)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL: A companhia tem
como atividade: a industrialização e o comércio de produtos
e equipamentos elétricos, eletrônicos e metalúrgicos, além
de equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins
aos produtos relacionados em seu objeto social, bem como,
a respectiva exportação; o comércio de componentes de
aparelhos de sua fabricação, de acessórios para iluminação,
bem como, outros produtos para revenda; importação de
matérias-primas, componentes, materiais para revenda,
máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de
material para iluminação; a prestação de serviços de
intermediação de compra e venda de bens imóveis, de
processamento de dados para terceiros e de serviços de
corte, dobra, estampagem e pintura; a prestação de serviços
de administração, locação, arrendamento, loteamento e
incorporação de bens imóveis; a participação no capital social
de outras empresas, como sócia cotista ou acionista, mesmo
quando o objeto social não coincida com o próprio, mediante
a aplicação de recursos próprios ou decorrentes de incentivo
fiscal; desenvolvimento, fornecimento e manutenção de
sistema informatizado (telegestão e/ou telemetria) e suporte
técnico com hospedagem de software; fabricação de
luminárias para iluminação e sua instalação; comércio
atacadista de soja, cereais, leguminosas e produtos
alimentícios, sua importação e exportação. NOTA 2.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis de 31/dez./18 e 31/dez./17
foram preparadas de acordo com as novas práticas brasileiras
e pronunciamento técnico das Pequenas e Médias Empresas
- PME, destacando-se o seguinte: balanço patrimonial,
demonstração do resultado do exercício, das mutações do

patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e
demonstração do valor adicionado. Para fins de
comparabilidade, estamos apresentando também as
Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/
dez./17. NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre
os principais procedimentos adotados para a preparação
das demonstrações contábeis, ressaltamos: a) APURAÇÃO
DO RESULTADO: O resultado é apurado pelo regime de
competência de exercícios para apropriação de receitas,
custos e despesas correspondentes. b) CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA: Contemplam numerários em
caixa, saldos em bancos em conta de livre movimentação. c)
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES : Estão apresentadas
a valores de realização a receber de clientes, reconhecidos
pelo regime de competência. d) ESTOQUES: Os estoques
de matérias-primas e produtos de revenda foram mensurados
pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os
valores de mercado. Os estoques de produtos acabados
foram avaliados pelo custo médio de produção. As provisões
para estoque de baixa rotatividade, obsoletos, ou para ajuste
ao valor de mercado são constituídas quando consideradas
necessárias pela administração. e) INVESTIMENTOS: Estão
demonstrados ao custo de aquisição e referem-se a créditos
da Eletrobrás. f) IMOBILIZADO: A obrigação da revisão
periódica determinada pelo Pronunciamento Técnico CPC
nº 13, item 54, foi efetuada durante o exercício social iniciado
a partir de 01/jan./10. Para 2018, em vista de não terem
sido constatadas alterações relevantes na situação dos bens
que compõem o imobilizado da companhia, incluindo as
aquisições realizadas durante o exercício, a sua
administração decidiu manter as mesmas taxas de

depreciação calculadas pelos mesmos prazos de vida útil
adotados em 2010. As taxas anuais de depreciação são as
seguintes:
DESCRIÇÃO 31/12/18 31/12/17
Máq. e Equip.
 Industriais 2,45% a 20,20% 2,45% a 20,20%
Móv. Utens. e Instal. 4% a 10% 4% a 10%
Equip. Proc. de Dados 7% a 18% 7% a 18%
Veículos 20,00% 20,00%
g) INTANGÍVEL: O montante de R$ 6.370.280 refere-se
ao valor da marca Ilumatic. Os demais bens intangíveis são
avaliados pelo custo de aquisição, sendo o software
amortizado a taxa de 5% a 20% a.a. h) PROVISÃO PARA
FÉRIAS: Foi constituída com base no direito adquirido dos
funcionários até a data do balanço,  considerando, ainda,
os encargos sociais e o adicional de um terço. i) PROVISÃO
PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL: Quando calculada, é efetuada com base no lucro,
com a aplicação das alíquotas previstas na legislação fiscal:
imposto de renda: 15%, mais 10% de adicional e 9% de
contribuição social. j) OUTROS ATIVOS E PASSIVOS
CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES: São demonstrados
pelos valores de realização (ativos) e pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e variações cambiais
incorridas até a data do balanço (passivos).
NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DESCRIÇÃO 31/12/18 31/12/17
Caixas 5.451 5.451
Bancos c/corrente 213.169 213.169
TOTAL 218.620 218.620

O caixa corresponde a bens numerários em moeda nacional.
Os bancos c/correntes representados pelas contas de livre
movimentação mantidas com instituições financeiras,
correspondem ao saldo existente no final do exercício.
NOTA 5. ESTOQUES: Os estoques correspondem a:
DESCRIÇÃO 31/12/18 31/12/17
Produtos Acabados 1.735.503 979.749
Mercadorias para Revenda 343.601 142.313
Produtos em Elaboração 147.673 122.129
Matérias-Primas 5.163.215 4.380.257
Materiais de consumo 200 -
Adiantamento a fornecedores 399.039 81.705
TOTAL 7.789.231 5.706.153
Os estoques de produtos acabados e mercadorias para
revenda são destinados à venda, e seu giro e volume estão
compatíveis às suas espécies e sazonalidade. NOTA 6. VALOR
PRESENTE – CLIENTES E FORNECEDORES: A empresa não
efetuou ajustes a valor presente de suas contas a receber e a
pagar, em razão de não serem relevantes. NOTA 7. IMPOSTOS
A RECUPERAR: Correspondem a saldos de Imposto de Renda
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de antecipações
mensais e de retenção do imposto de renda de juros sobre o
capital próprio, e impostos recuperáveis oriundos de aquisição
de insumos e serviços. Os valores estão atualizados pela variação
mensal da Selic até 31/dez./18 e 31/dez./17, quando aplicável.
NOTA 8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Depósitos judiciais: A
Ilumatic S.A ofereceu a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, com anuência do Tribunal de Justiça, o qual determinou a
penhora de direitos creditórios no valor de R$ 6.112.655 para
garantir o prosseguimento de discussão judicial,e para garantir
discussões de processos trabalhistas o valor de R$ 756.552.

NOTA 9. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Ativo Imobilizado e Intangível tem a seguinte composição:
IImobilizado Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
Aquisições  31/12/18 em  2018 em 2017 cias em 2018 31/12/17 em 2017  em 2017 cias em 2017 31/12/16
Equipamentos Instalações Industriais 10.799.473 15.403                   0 -644.212 10.139.858 84.328 0 -292.215 9.763.315
Móveis Utensílios e Instalações 485.490 0 -11.203 0 496.693 0 -4.508 0 501.201
Veículos 420.136 0 0 0 420.136 0 -68.500 0 488.636
Equipamentos Processamento de Dados 233.516 0 -       28.609 0 262.125 2.171 0 0 259.954
Imobilizado em Andamento 0 469.869 0 -644.212 174.343 420.808 0 -292.215 45.750
SOMA DO IMOBILIZADO 11.938.615 485.272 -39.812 0 11.493.155 507.307 -73.008 0 11.058.856
Depreciações Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
sobre Aquisições  31/12/18 em  2018 em 2018 cias em 2018 31/12/17 em 2017  em 2017 cias em 2017 31/12/16
Equipamentos Instalações Industriais 7.229.701 343.943 0 0 6.885.758 313.544 0 0 6.572.214
Móveis Utensílios e Instalações 369.061 16.612 -11.203 0 363.652 18.184 -4.508 0 349.976
Veículos 408.325 22.411 0 0 385.914 37.900 -      47.406 0 395.420
Equipamentos Processamento de Dados 174.338 21.761 -28.609 0 181.186 22.231 0 0 158.955
SOMA DAS DEPRECIAÇÕES 8.181.426 404.727 -39.812 0 7.816.511 391.859 -51.913 0 7.476.565
IMOBILIZADO LÍQUIDO 3.757.189 80.545 0 0 3.676.644 115.448 -21.094 0 3.582.291
Intangível Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
Aquisições  31/12/18 em  2018 em 2018 cias em 2018 31/12/17 em 2017  em 2017 cias em 2017 31/12/16
Software 372.658 0 0 0 372.658 -  -  - 372.658
Direitos Uso Telefone 74.161 0 0 0 74.161  -  -  - 74.161
Marcas e Patentes 6.370.280 0 0 0 6.370.280  -  -  - 6.370.280
SOMA DO INTANGÍVEL 6.817.099 0 0 0 6.817.099 0 0 0 6.817.099
Amortização Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
sobre Aquisições  31/12/18 em  2018 em 2018 cias em 2018 31/12/17 em 2017  em 2017 cias em 2017 31/12/16
Direitos Uso Telefone 74.161 0 0 0 74.161 0 0 0 74.161
Software 339.455 45.182 0 0 294.273 47.820 0 0 246.453
SOMA DAS AMORTIZAÇÕES 413.615 45.182  -  - 368.433 47.820 0 0 320.613
INTANGÍVEL LÍQUIDO 6.403.484 -45.182  -  - 6.448.666 -47.820  -  - 6.496.486

NOTA 10. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - a) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Os saldos de R$ 4.753.763 em 2018 e
R$ 5.332.493 em 2017, referem-se a empréstimos contraídos em moeda nacional e estrangeira, resgatáveis em parcelas
mensais até 15/jan./24com encargos financeiros de 2,50% a 21,72% a.a. a título de juros (CDI) e em moeda estrangeira
pela cotação do Dólar, com proteção cambial (Swap). Em garantia dos empréstimos foram concedidos avais do Diretor, da
Controladora Intral S.A., além dos próprios bens financiados. NOTA 11. CAPITAL SOCIAL - a) CAPITAL SOCIAL: O capital
social da companhia, no montante de R$ 20.000.000, pertencente inteiramente a acionistas domiciliados no país, está
composto por 200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) LUCROS DISTRIBUÍDOS: Os lucros, quando
distribuídos, são reconhecidos no passivo circulante. No exercício de 2018 e 2017, não foram distribuídos lucros aos
acionistas. NOTA 12. COBERTURA DE SEGUROS: Em 31 de dezembro de  2018 a Companhia possuía  cobertura de
seguros contra incêndios e riscos diversos, para os bens do ativo imobilizado e para os estoques, por valores considerados
suficientes para cobrir eventuais perdas.
OBJETO MODALIDADE VALOR VALOR

SEGURADO 2018 SEGURADO 2017
Edificações e conteúdos,
estoques , almoxarifados, Incêndio e
responsabilidade cívil riscos
 e lucros cessantes diversos 32.835.330 33.035.330
Veículos Colisão e respon-

sabilidade civil 6.240.000 6.240.000
Total 39.075.330 39.275..330
NOTA 14. CONTINGÊNCIAS - a) Ativas; Tramita no Supremo
Tribunal Federal ação proposta pela companhia, vitoriosa do
TRF da 3ª Região, pela não incidência de PIS/COFINS sobre
o ICMS contido no valor das vendas, onde há franca expectativa
de sucesso. A companhia estima em R$ 2.823.636, o montante
que poderá ser recuperado quando houver o trânsito em
julgado. b) Passivas: b.1) Trabalhistas: As reclamatórias
trabalhistas, com valor dado às causas no total de R$ 854.717,
não foram objeto de provisionamento, com base na opinião
dos advogados da sociedade, tal o grau de incerteza dos
processos, sendo julgada somente como possível a saída de
recursos, bem como, pela ausência de dados confiáveis para

a mensuração de eventual perda. b.2) Fiscais; A companhia
defende-se de autuações fiscais das fazendas estadual e federal
– ICMS e IPI - no montante aproximado de R$ 2.000.000.
Também segundo os consultores jurídicos da companhia, o
grau de incerteza não permite a determinação de probabilidade
de perda, sendo grande, no mérito, a expectativa de sucesso
nas demandas. c) Garantias: Para as contingências passivas
a Controladora Intral S/A avalizou fianças bancárias para garantir
determinadas demandas, e  em favor da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo para garantir o prosseguimento da
discussão judicial, penhora de direitos creditórios pertencentes
a executada nos autos do processo e seguro garantia.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Aos Administradores e Acionistas de
Ilumatic S/A Iluminação e Eletrometalúrgica - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis de
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA em
31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada

“Responsabi l idades do auditor pela auditor ia das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos - Demonstração Valor Adicionado: A
demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada
sob a responsabilidade da administração da Empresa, e
apresentada como informação suplementar para fins de
IFRS, foi  submetida a procedimentos de auditor ia
executados em conjunto com a auditor ia das
demonstrações contábeis da Empresa. Para a formação
de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está
conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo

está de acordo com os cr i tér ios def inidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração
do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente
em relação às demonstrações contábeis tomadas em
conjunto. Controlada no exterior: No exercício de 2018
ocorreu a alienação da participação societária detida na
controlada Ilumatic Argentina S/A, sendo baixadas as
posições existentes naquela empresa. Continua em trâmite
a documentação pertinente a referida alienação. Outras
Informações que acompanham as demonstrações
contábeis e o relatório do auditor: A administração da
Empresa é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações contábeis não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis,
nossa responsabil idade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações contábeis, ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a declarar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas
demonstrações contábeis: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis l ivres de
distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Empresa continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis. Os
responsáveis pela administração da Empresa são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as

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

 Eldorado do Sul, 13 de março de 2019.
AudiLink & Cia. Auditores

CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP
Roberto Caldas Bianchessi

Contador CRC/RS 040078/O-7 ‘T’ SP
DIRETORIA

Edson D'Arrigo - Diretor Presidente
João Pereira Corrêa - Diretor

Vilson Paulo Rech - Contador CRC/1RS19030/O-3 S SP
LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da
Liga das Senhoras Ortodoxas a ser Realizada em 20/05/2019.

Pelo presente edital, a presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, convoca as
Senhoras, Conselheiras, Suplentes e Sócias para se reunirem em Assembleia
Extraordinária, nos termos do Art. 7º e 8º do Estatutos Sociais da Liga das Senhoras
Ortodoxas, registrado em 05 de Dezembro de 2011, a comparecerem no dia 20 de maio
de 2019, às 14h00hrs, em primeira convocação, e 30 minutos após em segunda
convocação podendo as Senhoras ausentes fazer-se representar por procuração. A
assembleia acima convocada terá a seguinte ordem do dia: 1) Mudança de endereço e
nome fantasia do Colégio Metropolitano São Paulo. Podendo as impedidas de
comparecer se fazerem representar através de procurações. Na certeza de seu
comparecimento. São Paulo, 06 de maio de 2019.

Senhora Huguette Issa Maalouli
Digna Presidente da Diretoria da Liga das Senhoras Ortodoxas

Senhora Samira Said Haddad El Jamal
Digna Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas

Senhora Nazira Zaiet Haddad
Digna Primeira Secretária do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas
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As tendências para o futuro 
da impressão digital

A transformação 

digital está tornando as 

operações corporativas 

mais ágeis e integradas. 

Nunca foi tão rápido enviar 
mensagens, trocar informa-
ções ou conectar diferentes 
áreas e escritórios para en-
caminhar um documento ou 
apresentar novidades. Esta 
dinâmica tem implicado em 
mudanças consideráveis em 
uma ampla gama de indús-
trias, entre elas a indústria de 
impressão.

Apesar da expansão das 
novas tecnologias e concei-
tos, não se pode dizer que as 
impressoras tenham perdido 
espaço. Na verdade, a melho-
ria constante das ferramentas 
de conexão e integração de 
dados está forçando as em-
presas a adotarem modelos 
de negócios cada vez mais 
ágeis, envolvendo diferentes 
áreas e públicos ao mesmo 
tempo. É neste contexto, que 
as soluções de impressão estão 
se reinventando, assumindo e 
atendendo novas perspectivas 
junto às organizações.

Mais do que imprimir pági-
nas, o que as companhias estão 
procurando são ferramentas e 
serviços que agreguem valor 
à rotina de suas operações, 
com diferenciais de qualidade 
e integração. Nesse cenário, 
o avanço da Computação em 
Nuvem é um fator que merece 
destaque. As soluções Cloud 
têm colocado as companhias 
em uma nova era, na qual 
garantir a disponibilidade dos 
dados e a mobilidade dos seus 
funcionários é essencial para 
garantir a agilidade reque-
rida pela nova dinâmica dos 
negócios. 

Para suprir às atuais exigên-
cias do mercado, a indústria 
de impressão vem trabalhando 
em opções e recursos para 
fazer com que as impressoras 
se integrem cada vez mais 
aos negócios dos clientes. O 
desenvolvimento de produtos 
com plataforma aberta, por 
exemplo, permite que sejam 
desenvolvidas aplicações dedi-
cadas às necessidades específi -
cas de cada cliente, seja ela no 
mercado de saúde, educação, 
fi nanceiro ou artes gráfi cas. 

É uma forma de garantir que 
o dispositivo tenha uma inter-
face cada vez mais amigável 
com o usuário, além de aper-
feiçoar processos e permitir 
ganhos de produtividade. Mais 
modernos, os equipamentos 
estão agregando também 
funções de armazenamento 
e segurança, que são vitais 
à credibilidade das organi-
zações, independentemente 
do tamanho ou segmento de 

suas operações. A informação 
precisa estar disponível não 
somente no local e hora cer-
tos, mas principalmente para 
a pessoa certa. 

Com isso, a autenticação no 
dispositivo passou a ser feita 
não somente via digitação de 
código no painel da impresso-
ra, mas também por meio de 
outras tecnologias, tais como 
cartões por aproximação, NFC 
(Near Field Communication) e 
biometria para a captura rápida 
e confi ável da identidade dos 
usuários.

Estudos recentes do merca-
do apontam que a preocupação 
com os fatores de segurança e 
mobilidade estão no centro das 
atenções das empresas, como 
uma das três principais prio-
ridades para mais de 60% dos 
líderes corporativos de todo 
o mundo. As novas soluções 
de impressão podem ajudar 
a simplificar esse desafio, 
combinando mais efi ciência, 
sustentabilidade e proteção à 
gestão e uso de informações 
dentro das companhias.

Já para o mercado gráfi co, 
em paralelo aos conceitos de 
Nuvem e proteção, a indústria 
de impressão tem se focado no 
atendimento das necessidades 
crescentes de individualização 
e personalização. Cada vez 
mais, para se ganhar a atenção 
do cliente potencial é neces-
sário se adequar à linguagem 
dele por intermédio de uma 
comunicação diferenciada. 
Empresas da indústria têxtil 
ou de artigos customizáveis 
precisam se adequar a essa era. 

Pesquisas indicam que, so-
mente esse ano, mais de 30% 
do faturamento do varejo será 
obtido a partir de itens criados 
sob medida para os consumi-
dores. Para se conseguir isso, 
os equipamentos precisam ser 
versáteis e permitir a produ-
ção de peças diferenciadas 
de forma ágil, com recursos 
que permitam o atingimento 
destes objetivos. 

Destacam-se a capacidade 
para imprimir em diferentes 
tipos e gramaturas de mídias, 
além de soluções diversifi cadas 
como impressão com Toner 
Branco e Clear, e equipa-
mentos capazes de lidar com 
baixas tiragens. Ainda mais 
porque, vale sempre dizer, 
uma das grandes revoluções 
trazidas pela impressão digital 
é justamente a capacidade de 
as empresas surpreenderem 
seus clientes.

(*) - É Diretor Geral da OKI Data Brasil.

Luiz Carli (*)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13 de maio de 2019

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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PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS NA RESCISÃO
Empresa pretende pagar o banco de horas por ocasião da rescisão de 
contrato de trabalho, deve ser considerado para o cálculo das médias 
variáveis das demais verbas, exemplo férias proporcionais, 13º salário, 
etc.? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVE DE BASE DE CÁL-
CULO PARA FÉRIAS, 13º E OUTROS APÓS A NOVA REDAÇÃO DO 
ARTIGO 457 DA CTL?

Informamos que se o adicional por tempo de serviço trata-se de biênio, 
triênio, dentre outros, é considerado salário, por analogia a gratificações 
legais, conforme art. 457, § 1º da CLT. Desta forma, por ser considerado 
salário, integrará para todos os pagamentos como férias, 13º salário, 
horas de sobreaviso, horas extras, adicional noturno, etc.

TRABALHO NO DOMINGO
Quando o funcionário trabalha no domingo, é correto pagar como 
hora extra para informar o E-Social? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO
Podemos efetuar demissão por justa causa para funcionário que 
durante a jornada de trabalho, se ausentou para usar drogas ilícitas 
e comunicou que é dependente químico, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MULTA QUE ANTECEDE A DATA-BASE
Empresa deve pagar a multa que antecede a data-base na rescisão por 
acordo? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMISSÃO DO DARF PARA RECOLHIMENTO
Após enviar o fechamento da folha para o eSocial, o sistema faz todos 
os cálculos devidos e retiro as guias pelo DCTFWeb, entretanto não 
localizei o valor da empresa, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O evento SXSW Conference & Festival 

é um dos maiores encontros de 

tecnologia do Planeta. 

Diversas palestras, debates, encontros 
e apresentações, inclusive culturais, 
evidenciam as últimas e as futuras 

tendências da inovação tecnológica nos mais 
variados setores e atividades. Não é estranho, 
portanto, que a criatividade esteja no ar, 
certo? Porém, recentemente, foi detectada 
a falta da criatividade no mundo tecnológico.

Explico: a tecnologia tem servido para viabili-
zar os sonhos humanos: alguém pensa nalguma 
melhoria de vida, a tecnologia constrói; alguém 
cria algo para o qual sequer existe demanda, a 

tecnologia constrói. Acontece que o desenvol-
vimento tecnológico tem sido mais rápido que 
a capacidade de o ser humano pensar e criar. 

Ou seja, a velocidade da tecnologia está à 
frente da criatividade humana. Essa constata-
ção atinge em cheio a advocacia corporativa. 
Em tempos de Internet 4.0, de Indústria 4.0, 
como se caracteriza a advocacia corporativa 4.0?

Muito se tem falado que o futuro da advocacia 
são os robôs com sua inteligência artifi cial. Para 
as tarefas rotineiras, de coleta, fi ltro e análise 
de dados, de levantamento organização de in-
formações não há dúvida (aliás, o ser humano 
tende a rechaçar esse tipo de tarefa). Os robôs 
não “pensarão” para encontrar novos meios de 
realizar um determinado negócio, ou novos 
negócios, ou novas garantias para os negócios. 

As tarefas que demandam criatividade conti-
nuarão a cargo dos advogados humanos, mas, os 
advogados de carne e osso têm que se preparar 
para isso. Por exemplo: não adianta analisar 
um caso concreto e dizer qual lei se aplica 
ou como ele é interpretado pelos Tribunais 
Superiores, porque o robô poderá fazer isso. 

Ao advogado humano caberá encontrar 
um meio de realizar o negócio ou pro-
teger a operação dos riscos que possam 
ser detectados, utilizando ferramentas e 
conhecimentos multi e interdisciplinares.

No SXSW, pediu-se mais fi losofi a. Na advoca-
cia corporativa, serve o mesmo apelo.

(*) - É sócio fundador do FF Advogados, responsável 
pelas áreas de Direito Público e contábil IFRS (edison.

fernandes@ffl  aw.com.br).

Edison Carlos Fernandes (*) 

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUCIANO DE PAIVA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
frentista, natural nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia (19/03/1975), residente e domiciliado 
na Vila Sônia, São Paulo, SP fi lho de Nilson de Paiva Barbosa e de Maria Cecilia Bulho 
Ruivo. A pretendente: ANA PAULA MENDES MARINHEIRO, de nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, natural nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (15/08/1981), 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Adriano Marinheiro 
e de Ana Maria Mendes Marinheiro.

O pretendente: ARTHUR FERRAZ DE SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
publicitário, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (13/08/1981), residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Ferraz de Sam-
paio e de Maria Cecilia Matarazzo Braga Ferraz de Sampaio. A pretendente: MARIA 
TEREZA DE SÁ E BENEVIDES PASQUA, de nacionalidade brasileira, solteira, designer, 
natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (07/05/1985), residente e domiciliada na 
Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Branco Pasqua e de Renata de 
Sá e Benevides Pasqua.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: LÁZARO FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte de TI, nascido em Itajubá - MG, no dia (29/10/1970), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Henrique dos Santos e 
de Celia Mira dos Santos. A pretendente: ELISABETE LOPES DE MORAES, estado 
civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nascida nesta Capital, Vila Prudente - 
SP, no dia (16/01/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Dorta de Moraes e de Eva Lopes de Moraes.

O pretendente: WALTER SERGENT HULGADO, estado civil solteiro, profi ssão ferrovi-
ário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (29/01/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Hulgado e de Roselí Sergent Hulgado. A 
pretendente: THÁBATA CAROLINE BRASIL SARUVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (04/11/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Saruva 
Neto e de Eliane da Silva Brasil Saruva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Marcelo Aguiar (*)

Essa frase de Stan Lee 
define muito bem o 
caminho que a Marvel 

trilhou até ser uma das maiores 
empresas do mercado. Quem 
vê, hoje, o sucesso estrondoso 
que a marca causa nos cine-
mas, quadrinhos e séries, não 
imagina que até alguns anos 
eles estavam desesperados e a 
beira da falência. Esses desafi os 
que a marca teve ao longo de 
sua jornada carregam preciosos 
ensinamentos, e que se obser-
varmos com atenção, podemos 
colocar em prática no universo 
do empreendedorismo.

Não tenha medo de vender 
seus ativos e se reinventar - 
Para evitar a falência, a Marvel 
optou por licenciar os direitos 
dos seus heróis mais famosos 
dos quadrinhos para outros 
estúdios de cinema, e decidiu 
apostar em heróis menos co-
nhecidos, caso do Homem de 
Ferro. O que poderia ser um 
tremendo tiro no pé se tornou 
uma boa solução.

Todo negócio está sujeito 
a passar por turbulências e 
mudanças. 

Quando isso acontece o me-
lhor caminho é buscar novas 
alternativas, se reinventar e 
seguir em frente. A Marvel 
precisou licenciar alguns dos 
seus ativos mais famosos para 
continuar no mercado, e caso 
não optasse por essa ação po-
deria até não fechar as portas, 
mas não seria o que é hoje e 
muito provavelmente não teria 
conseguido o feito de populari-
zar uma cultura até então muito 
mais restrita.

Abuse da criatividade para 
começar - Planejamento e 
criatividade com certeza são 
ingredientes imprescindíveis 
para um empreendimento de 
sucesso. Com um orçamento 
limitado, a Marvel precisou ir 
atrás de atores que estavam em 
baixa para estrelar seu primeiro 
fi lme, e contaram com Robert 
Downey Jr, que na época pas-
sava por grandes polêmicas. A 

As lições da Marvel para 
o mundo dos negócios

“A vida nunca está completa sem seus desafi os”. 

escolha do protagonista não 
poderia ser melhor, a identifi -
cação entre ator e personagem 
foi muito elogiada após o longa.

Ainda que estejamos falando 
de uma grande corporação no 
auge de seu sucesso e com 
dinheiro sobrando, o que com 
certeza não é o cenário da 
maior parte dos negócios, ter 
criatividade para encontrar as 
melhores alternativas, respei-
tando as limitações de recursos 
é essencial, uma vez que as res-
postas para grandes problemas 
e desafi os muitas vezes não são 
obvias. Não podemos contar 
apenas com o senso comum, 
até porque ele não vai trazer 
algo extraordinário.

Acredite em seu planeja-
mento - Alguns fi lmes que a 
Marvel lançou não renderam o 
que esperavam, tanto de crítica 
quanto em faturamento. Mas 
essas falhas não compromete-
ram o planejamento que tinham 
desde o começo. Não importa 
a área de atuação, alguns 
tropeços vão acontecer, mais 
cedo ou mais tarde, em menor 
ou maior proporção, por isso 
a persistência é fundamental.

As coisas não vão dar certo 
sempre, é normal que elas não 
saiam como planejado, e quanto 
mais cedo você entender isso, 

melhor. Falando assim pode 
parecer uma visão pessimista, 
mas não é isso, é que de fato 
surpresas aparecem no meio 
do caminho. Quem não entende 
isso, corre o risco de desistir ou 
até nem começar, portanto está 
fora do jogo.

Tenha resiliência para apren-
der com as crises - A Marvel 
passou por uma grande crise 
nos anos 90, chegando a quase 
decretar falência por causas 
das grandes dívidas que tinha. 
A relutância em levar os heróis 
para o cinema foi deixada de 
lado com a troca de coman-
do da empresa, e os novos 
executivos esperavam que 
as contas fossem pagas com 
essa iniciativa. A estratégia 
deu certo e hoje as produções 
cinematográficas é um dos 
carros-chefes da marca.

Para o empreendedor que é 
apaixonado pela sua área de 
atuação, a empresa é muito 
mais do que um negócio. E esses 
momentos de crise nos levaram 
a outros patamares. As difi cul-
dades nos moldam, nos forjam, 
nos fazem melhores. Aquela 
determinada crise, mais cedo 
ou mais tarde passa, mas inde-
pendente das consequências no 
negócio, sempre podemos sair 
mais fortes, mais capacitados.

Li
nk

ed
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Aposte na integração de 
projetos - Um dos maiores 
sucessos dessa empreitada 
no cinema são os crossovers, 
onde diferentes heróis se unem 
em prol de um objetivo maior, 
que geralmente é salvar o 
planeta. Assim como acontece 
no universo Marvel, onde cada 
personagem tem suas caracte-
rísticas particulares, poderes 
e fraquezas distintas, nós 
também somos assim, somos 
diferentes, com experiências, 
conhecimentos e habilidades 
distintas.

Falando do setor de tecnolo-
gia, por exemplo, que é onde 
atuo, vemos empresas surgi-
rem e crescerem rapidamente 
focadas em resolver um único 
problema. Do outro lado estão 
aquelas que contratam e de-
mandam serviços tecnológicos 
mais focadas em seu core de 
atuação e para isso ser possí-
vel contratam diversas marcas 
para trabalharem em parceria.  
Aquele modelo onde uma única 
grande empresa entregava so-
lução de ponta a ponta já não 
faz mais parte da realidade.

(*) - É Co-founder& CTO da Wevo, especialista no 
desenvolvimento de tecnologias para integração 
de sistemas e dados. Em 2018, ganhou o Prêmio 
ABComm de melhor empresa de tecnologia para 

e-commerce (wevo@nbpress.com). 

Filosofi a para o advogado corporativo 4.0

netjen@netjen.com.br

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

T : 3043-4171 - 3106-4171
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13S de maio de 2019 Página 7

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 13 de Maio de 2019. Dia de Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima, Santa Júlia Billiart e Dia do Anjo Mebahiah, 
cuja virtude é a saúde. Dia da Abolição da Escravatura, Dia da 

Estrada de Rodagem, Dia do Automóvel, Dia da Fraternidade 

Brasileira e Dia Nacional de Renúncia à Violência Racial. Hoje 
aniversaria o cantor Stevie Wonder que nasceu em 1950, o cantor 
Peter Gabriel que também chega aos 69 anos, o jornalista, ator e 
apresentador Otaviano Costa que nasceu em 1973 e o ator Robert 
Pattinson que faz 33  anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau possui um carisma natural e muita 

habilidade para lidar com as pessoas. É uma pessoa trabalhadora, franca 
e honesta; é também amável modesta, capaz e paciente. Sente-se em 
geral atraído pelos mistérios da vida e aprecia partilhar com outros 
as suas descobertas nessa área. Tende a difi culdade em seguir a vida 
sem um parceiro. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas o sucesso 
sempre virá através de muito esforço pessoal. No lado negativo pode 
ser levado ao celibato.

Magia dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. Ataque 

signifi ca perda de algum amigo ou parente. Prendê-lo, indica 
vitória sobre uma situação ou inimigo, que será afastado. Ser 
bandido representa força de vontade e que conseguirá vencer 
suas difi culdades. Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

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

Esta segunda é o décimo dia da lunação. Lua plena em Virgem nesta segunda estamos mais reservados e ra-
cionais.  O melhor é tomarmos uma postura realista e prática diante das situações vividas. Nesta segunda  as 
pessoas tendem a estar mais prestativas e solícitas. Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores 
recebidos. E serão de grande valia para resolvermos algum problema que esteja nos afl igindo emocionalmente. 
Procure evitar a todo custo, brigas ou mesmo discussões. Seria, no mínimo, desastroso. Seja sentimental e mais 
romântico. Essa atitude pega muito neste começo de semana.
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Com a Lua em Virgem estará em 
sintonia com seu ambiente e seus 
familiares. Deve esclarecer algo que 
melhore a forma de conduzir sua vida 
e os seus planos que tem chance de 
se realizar. Os contatos se ampliam 
pela sua comunicação mais fácil e 
rápida. 81/781 – Azul.

É hora de deixar a timidez de lado e 
começar a agir para resolver ques-
tões íntimas. Há nesta segunda uma 
tendência a querer o domínio sobre 
situações ou pessoas por meios nem 
sempre justos. A dispersão pode 
trazer problemas e desentendimento 
sociais e amorosos. 18/818 – Azul.

As novas motivações aumentam 
sua confi ança e autoestima e o 
levarão a viver um relacionamento 
intensamente. A Lua em Virgem 
torna as pessoas mais prestativas 
e solícitas. O momento pode trazer 
soluções, prepare-se agora para 
depois do aniversário mudar sua 
vida. 03/603 – Amarelo.

Pense sua vida afastando os precon-
ceitos e velhos chavões agora que o 
Sol está indo em direção a sua casa 
doze. Com a Lua em Virgem o dia 
é bom para rever velhos amigos. 
A noção de responsabilidade nas 
tarefas do dia a dia fi cará ampliada 
e o ambiente será valorizado. 31/731 
– Branco.

Devido ao esforço que tem sido feito, 
bons resultados virão no seu trabalho 
nesta semana. O melhor é tomar uma 
postura realista e prática diante das 
situações vividas. Procure evitar a 
todo custo, brigas ou mesmo discus-
sões. Seria, no mínimo, desastroso.  
69/569 – Amarelo.

Busque a sintonia com quem ama 
com a Lua em Virgem. Mais sensível, 
precisar de apoio para produzir 
melhor e o fi nal da segunda-feira irá 
render mais para tomar decisões. O 
apoio é necessário para aperfeiçoar 
seu trabalho, porém não force nada, 
deixe acontecer naturalmente. 
14/614 – Verde.

A Lua em Virgem o faz mais detalhista 
enxergando melhor as situações a 
sua volta. Veja as pessoas como elas 
são com os seus defeitos e virtudes. 
As dúvidas vão desaparecendo as 
certezas surgindo nas relações de 
amor e amizade. 94/594 – Amarelo.

Cultive o bem-estar, tanto material 
como emocional e viverá momento 
muito feliz junto da pessoa amada. 
Aspirações elevadas e parcerias 
novas em torno de um projeto 
aumentam sua disposição. O dia 
valoriza a seriedade no trato com 
nossas tarefas e tende a trazer bons 
resultados materiais.  48/848 – Azul.

Dia favorável aos assuntos senti-
mentais, à saúde e aos interesses 
fi nanceiros, mas não é bom para 
viagens. As obrigações e diversões 
devem fi car mais próximas e felizes. 
Uma oportunidade nova surgirá, 
mas pode haver confusões nas suas 
atividades neste início de semana. 
53/553 – Marrom.

Com a Lua em Virgem evite assumir 
novos desafi os, faça o que já sabe e 
bem feito no trabalho. Pessoa ou 
uma situação pode lhe encantar, 
mas cuidado, pois nem tudo que 
reluz é ouro. Uma nova situação 
amorosa pode surgir em sua vida e 
deve entregar-se a este sentimento. 
47/447 – Verde.

Avalie agora se vale a pena resgatar 
uma antiga relação e se isso não 
acontecer desista de uma vez por 
todas, não vai rolar. Só entendimento 
agora o levará a uma troca intensa 
de afeto. Mas cuidado, a harmonia 
superfi cial tende a ser rompida e aí 
os desentendimentos vêm à tona. 
51/751 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o apetite sexual do marido Esta 

simpatia é para a esposa que deseja tornar seu marido mais 
ardente e interessado nela. É simples. Quando o homem 
estiver dormindo, após terem feito amor, tire um fi o de pelo 
do púbis  dele, ponha numa agulha virgem e atravesse uma 
pimenta ardida com a agulha, de forma que o pelo fi que 
preso à pimenta, com uma ponta de cada lado. Em seguida, 
introduza a agulha no interior da pimenta, pela parte do 
cabinho. Após isso, enfi á-la num buraco em um toco de 
pau, tronco de árvore ou mesmo num buraco na parede.

O Sol vai para a sua casa quatro e 
o aproxima daqueles que ama tor-
nando mais fácil a relação familiar. O 
dia não é muito favorável às relações 
podendo surgir desentendimento. 
Há tendência a querer o domínio 
sobre situações e pessoas por 
meios nem sempre recomendáveis. 
84/484 – Verde. 

INICÍO A COLUNA comentando a nova estratégia da Re-
cord TV. A emissora está se preparando para fazer um ataque 
ao jornalismo da Globo. Em razão disso, fez inúmeras reuniões 
com seus executivos para decidir o caminho que vai seguir.

DEPOIS DO REPÓRTER DA GLOBO, André Azevedo, 
que largou a emissora na mão e foi para a Record em ple-
na transmissão do carnaval deste ano, a emissora de Edir 
Macedo não para por ai. Está decidida a desfalcar a con-
corrente Globo de um dos principais nomes em São Paulo.

A APRESENTADORA MAPA-TEMPO do Jornal Nacional, 
Maria Júlia Coutinho, já teve um encontro com executivos da Re-
cord e deve receber uma proposta nos próximos dias. Pelo menos 
essa é a meta a ser conquistada pela emissora da Barra Funda.

ALÉM DE MAJU, recentemente elevada á categoria planto-
nistas do Jornal Nacional, já houve até uma reunião da apresen-
tadora com Antônio Guerreiro, vice presidente de jornalismo 
da Record TV, mas ainda nada foi acertado apenas projetos.

PORÉM COMENTA-SE na boca da maquiagem que 
Maju e os titulares do ‘Hora 1’, ‘Bom Dia São Paulo’ e ‘SP 
1’, receberão propostas tentadoras para trocar a Globo 
pela Record, que almeja um nome do primeiro time do jor-
nalismo da Globo para ancorar um jornal no fi m de noite.

ESSA IDEIA SEMPRE esteve em gestação desde o início des-
te ano, quando Antonio Guerreiro substituiu Douglas Tavolaro, 
que deixou a Record para fundar a CNN Brasil. Novas contratações 
estão previstas também para o programa ‘Domingo Espetacular’.

A EMISSORA PRETENDE renovar o time de apre-
sentadores do dominical. O repórter Eduardo Ribeiro foi 
informado que será o substituto de Paulo Henrique Amorim 
quando o veterano se aposentar. A Record também sondou 
os repórteres Pedro Bassan e Philipe Siani, ambos da Globo.

A RECORD PAGOU altos salários, mais que suas con-
correntes, até há cinco anos. Porém atualmente ainda cobre 
as ofertas mas um pouco menos em decorrência da crise. 
Para se ter uma base, André Azevedo quando estava na 
Globo ganhava R$ 7 mil; hoje na Record ganha R$ 50 mil.

A OPORTUNIDADE que a Record está oferecendo ao mercado 
vai além do jornalismo. Um dos atrativos para o profi ssional mudar 
de emissora é a possibilidade de ter as portas abertas para progra-
mas próprios, que remuneram com comissões sobre publicidades.

FRASE FINAL: Nunca desista de seus sonhos.

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

BASEMILITAR

RONSOOUT

OPERETASU

EOUSARCR

SAMRACHA

TRFEMAIN

CEARENSESU

CLONECAN

ARIVJOC

BIELORUSSA

ONGALM

CIGARRILHA

LAINACI

GOVERNANTES

Tai (?) 
chuan, arte
marcial e
meditativa

(?) a
cabeça:

raciocinar
(pop.)

São prote-
gidos pela
ferradura 

Grupo
criado em 
comunida-
de carioca

Muro, em
francês

Símbolo de 
"acelera-
ção" (Fís.)

O Pantanal,
em relação
à ariranha

(fig.)

Única 
letra que

leva
cedilha

Nascida no
país cuja
capital é
Minsk

Realiza a
síntese de
proteínas

(sigla)

Instituto 
Nacional de
Infectolo-
gia (sigla)

(?) marra:
à força
(bras.
pop.)

Entidade
do Folclore 
amazônico

(bras.)

"Movimento", 
em PMDB

Hospital Central do
Exército (sigla)

Principal,
em inglês

São
(abrev.)

Fora, em
inglês

Material
de cercas

Corrida
ilegal de
carros

Embaçar

Ir e (?):
direito do
cidadão 

comprome-
tido pela
violência 

Poder, em inglês
(?) Assange: fundou o

site
WikiLeaks

Produto da 
manipula-
ção gené-
tica que

independe
da repro-

dução
sexual

Linha, em
inglês
Ar, em
inglês

Sucesso do Legião
Urbana que inspirou o

filme homônimo 

Fenômeno que "estaciona" o 
peso de
pessoas
em dieta

Escritor 
considerado

o Pai das
Fábulas

A moeda
mais forte
da Ásia Localizar

o alvo
Comporta-

mentos

Profeta
bíblico

Organização que denuncia abusos
estatais durante a Ditadura

Militar no Brasil
Letra do alfabeto grego

Complexo
como a
estação
de Cabo 

Canaveral,
na Flórida

Nem, em
inglês

Desacom-
panhado

Obras do
Teatro mu-
sical como
"A Viúva
Alegre"
Tribunal
Regional
Federal
(sigla)

Comedian-
tes (?): Chi-
co Anysio

e Tom
Cavalcante 

Órgão como
a Ação da
Cidadania

Versão
"mini" do
charuto

São esco-
lhidos por
meio do
voto, em
uma de-
mocracia

3/air — can — mur — nor — out — tau. 4/line — main. 6/julian.

ROMPENDO-SE. - Mensagem 

de Julie Redstone. Há agora 
energias sendo purifi cadas 
a partir dos mais profundos 
recessos do planeta Terra, em 
todos os cantos pequenos, 
nas rachaduras e nas fi ssuras 
ocultas do corpo físico e em 
seus corpos energéticos. 
Esta é uma descoberta 
bastante dolorosa de energias 
profundamente entrincheiradas 
que agora podem ser liberadas 
na luz. Todas as almas fi éis 
estão sendo afetadas por esse 
aprofundamento do processo de 

purifi cação da Terra e de todas as 
suas formas de vida encarnadas. 
Amados, este processo tem a 
sensação de romper, despedaçar 
e, em alguns casos, levar 
alguém a lugares e experiências 
profundamente desconhecidos. 
Neste momento, a desorientação 
pode criar mais vulnerabilidade 
aos ataques energéticos, e por 
isso é útil encontrar maneiras 
de desacelerar e se ancorar 
nas energias de luz e paz. As 
energias estão disponíveis para 
serem acessadas, mesmo que 
vocês não sejam capazes de 

Refl exões
percebê-las conscientemente. 
Ao chamar o Divino e pedir 
mais luz e paz, estas energias 
podem ser atraídas para vocês 
mais facilmente, mesmo que 
sua capacidade de percebê-
las possa parecer limitada ou 
bloqueada. Queridos, é difícil 
encontrar confi ança quando o 
próprio centro pode parecer 
pouco familiar, pois vocês estão 
no processo de serem refeitos. 
Neste caso, vocês podem achar 
útil aprender com a própria Terra 
e com a sabedoria da natureza. 
Os reinos vegetal e animal, em 

particular, são exemplos vivos 
da simplicidade e confi ança 
que os seres humanos ainda 
estão aprendendo a lembrar. 
Permitam que estes sejam seus 
professores, enquanto o mundo 
anterior começa a retroceder 
para que a Nova Terra possa 
começar seu processo de 
manifestação física agora. Com 
todo o nosso amor e gratidão às 
almas corajosas, encarnadas para 
ajudar neste processo, amém.  
https://www.worldblessings.net 
Tradução: Regina Drumond - 
reginamadrumond@yahoo.com.br

O Centro Educacional Marista 
São José, que atende gratui-
tamente mais de mil crianças 
e adolescentes, dos 6 aos 17 
anos, no bairro da Serraria, em 
São José (SC), proporciona o 
encontro entre Matemática e a 
realidade virtual para os alunos 
da Jornada Ampliada, por meio 
do projeto Matemática e Inicia-
ção Científi ca.

O projeto de contraturno 
escolar tem como objetivo 
aprofundar os conceitos mate-
máticos utilizados na sala de 
aula, conciliando a prática e a 
pesquisa. Assim, tornar a apren-
dizagem ainda mais divertida e 
interessante. “A Matemática já 
está presente em vários lugares 
e situações do dia a dia, neste 
caso estamos conectando a prá-
tica com o ambiente virtual, em 
que elas podem dar vida a todos 
esses elementos”, comenta a 
educadora Simone de Souza.

A inserção de atividades 
com realidade virtual na rotina 
escolar pode facilitar ainda a 
memorização do conteúdo, 

A iniciativa conta com 58 projetos voltados para o desenvolvimento integral do estudante. 

Crianças aprendem matemática 
com Realidade Virtual 

Na sala de aula dos dias atuais, aliar tecnologia e educação pode ser um diferencial para conquistar os 
estudantes

melhorar o entendimento de 
alguns temas e engajar as crian-
ças e adolescentes. “É mostrar 
que é possível aprender, inte-
ragir e fomentar a imaginação”, 
reforça Simone.

A iniciativa conta com 58 pro-
jetos voltados para o desenvol-
vimento integral do estudante. 

“A proposta é auxiliar no 
desenvolvimento de áreas que 
muitas vezes a rotina de sala 

de aula não consegue atender, 
propiciando ao aluno o apren-
dizado com o lúdico e com a 
tecnologia”, ressalta Danuzio 
Brandelero, coordenador da 
Jornada Ampliada.

Fonte e mais informações: (www.solmarista.org.br).
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana
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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
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Especial

Primeira 
senadora foi 
recebida com 
fl or e poesia
Ao longo de um século e meio, 
apenas políticos homens entraram 
no Senado. Isso mudou há 40 anos, 
quando a primeira senadora tomou 
posse. A mulher que rompeu com a 
exclusividade masculina na Câmara 
Alta foi Eunice Michiles, uma ex-
professora de grupo escolar e ex-
deputada estadual do Amazonas

Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S

A posse histórica ocorreu em 31 de maio de 1979. 
Documentos guardados no Arquivo do Senado mos-
tram que os parlamentares receberam a colega do 

sexo feminino com deferência e empolgação. A novata foi 
presenteada com fl or, chocolate e poesia.

O senador Dirceu Cardoso (MDB-ES) discursou:

— Foi por causa das mulheres guerreiras que galopavam 
nos seus árdegos cavalos que se deu ao rio o nome de 
Amazonas. Tinha, portanto, que ser da Amazônia a nossa 
primeira senadora, essa mulher que, como a estrela nova, 
desce neste Plenário e asperge luz sobre todos nós. Saúdo 
Vossa Excelência como representante da mulher brasileira, 
como representante da minha esposa e das minhas fi lhas.

O senador Lomanto Júnior (Arena-BA) disse o que es-
perava da colega:

— Que Vossa Excelência 
possa aqui emprestar, com 
sua inteligência, sua sensi-
bilidade, seu coração e sua 
beleza, a colaboração de que 
o Senado tanto necessita. A 
sua presença aqui é, para nós, 
motivo de enternecimento.

O senador Almir Pinto 
(Arena-CE) recitou um po-
ema de sua própria lavra em 
que lembrou que a Câmara já 
tinha três mulheres:

— O Senado sesquicentão 
[que tinha 150 anos] / agora 
está como quer. / A exemplo 
da outra Casa, / tem na Casa 
uma mulher.

Nesse dia, um cesto com rosas vermelhas chegou às mãos 
da senadora. O mimo foi providenciado pelo senador Paulo 
Brossard (RS), em nome da bancada do MDB, o partido 
oposicionista. Eunice pertencia à Arena, a sigla de susten-
tação da ditadura.

Eunice tomou posse fora de época. Nas eleições de 1978, 
as urnas haviam dado a vaga do Amazonas a João Bosco 
(Arena). Ele assumiu em fevereiro de 1979, com os outros 
novos senadores, mas mal chegou a atuar. Três meses de-
pois, sofreu um AVC e morreu. Como Eunice havia fi cado 
em segundo lugar, a vaga foi para ela.

Quebra de tabu
No discurso inaugural, a nova senadora se apresen-

tou como uma “mulher simples, misto de dona de casa 
e política”, e disse qual seria o norte de sua atuação 
parlamentar:

Eunice Michiles ganhou fl ores dos colegas no dia em que tomou posse no Senado.

Arquivo pessoal

— Como primeira senadora, sinto os olhares de milhões 
de mulheres na expectativa de que eu lhes saiba interpretar 
as reivindicações. O Código Civil nos coloca ao nível do 
índio, da criança e do débil mental. Somos fruto de uma 
cultura patriarcal e machista, onde a mulher vive à sombra 
do homem e rende obediência ao pai, ao marido ou, na falta 
deste, ao fi lho mais velho. Em 1979, temos muito a melhorar.

Eunice, de fato, seguiu essa linha. Um de seus primeiros 
projetos de lei eliminava do Código Civil de 1916 o artigo 
que permitia ao homem anular o casamento e devolver a 
mulher aos pais caso descobrisse que ela não era virgem. 
A senadora, que tinha 50 anos, argumentou:

— Vejam como era difícil a situação das moças do meu 
tempo. Éramos incentivadas a ser bonitas e provocantes, 
mas ai de nós se cedêssemos aos impulsos e fôssemos 
“desonradas”. A virgindade era a marca maior de nossa 
conotação de objeto. Exige-se que um objeto, ao ser ad-
quirido, seja zero quilômetro. Com o homem, era diferente. 
Quanto mais rodado, melhor. O tempo se encarregou de 
mudar conceitos e atitudes. A geração jovem não atribui 
à virgindade feminina o mesmo valor da geração passada. 
Assim, o dispositivo de nosso Código Civil é uma distorção 

entre o social e o jurídico e 
por isso precisa ser refor-
mulado.

Outro dos projetos de 
Eunice permitia que a mu-
lher com fi lhos fi zesse uma 
jornada de trabalho mais 
curta, com redução pro-
porcional no salário. Ela 
também apresentou uma 
proposta que acabava com 
a possibilidade de o homem 
casado em comunhão de 
bens contratar emprésti-
mos e dar o patrimônio da 
família como garantia, sem 
o consentimento da mulher.

A ideia de aproximar 
a mulher do homem no 
quesito direitos foi mal re-

cebida pelos políticos. Nos oito anos de mandato, Eunice 
não conseguiu aprovar nenhum projeto. Enquanto alguns 
foram rejeitados logo de cara, outros foram ignorados e 
nem entraram na pauta de votação.

A pauta feminina naufragou, mas não porque Eunice fosse 
inepta para a política.

Pelo contrário. Ela tinha excelente trânsito no Palácio 
do Planalto. Em 1982, fez parte do grupo que convenceu 
o presidente João Figueiredo a nomear a primeira ministra 
do Brasil — a advogada Esther de Figueiredo Ferraz, que 
chefi ou o Ministério da Educação. Em 1983, quando Fi-
gueiredo se submeteu a uma cirurgia cardíaca nos Estados 
Unidos, a senadora foi uma das poucas autoridades que 
tiveram permissão para visitá-lo no hospital.

Pele bronzeada
Talvez o fracasso dos projetos de Eunice se explique pela 

mentalidade assumidamente machista de 40 anos atrás. 
No exercício do mandato, 
a primeira senadora do 
Brasil foi alvo de hosti-
lidades e até de assédio 
moral. Numa palestra que 
proferiu numa entidade de 
empresários, ela foi inter-
rompida pelo presidente da 
instituição, que a acusou 
de tratar apenas de “as-
suntos secundários”, como 
planejamento familiar, e 
afi rmou que a mulher só 
estaria “em condições de 
igualdade com o homem” 
quando discutisse “temas 
como energia nuclear”.

Em outra ocasião, um se-
nador governista repreen-
deu Eunice em tom ríspido 
diante de todo o Plenário. 
Ele estava irritado porque 
ela e outros dois parlamen-
tares não haviam chegado 
a tempo para uma votação 

e, sem o voto deles, o governo não conseguiu aprovar um 
projeto importante. Embora os atrasados tivessem sido três, 
o senador só descontou a raiva na colega mulher.

A imprensa também não tratava a senadora mulher da mesma 
forma que tratava os homens. A primeira grande entrevista 
que Eunice concedeu após saber que iria para o Senado foi ao 
Jornal do Brasil. O texto informou que ela era “bonita”, tinha 
“os olhos azuis contrastando com a tonalidade bronzeada da 
pele” e estava “discretamente vestida com um conjunto de 
malha em tons de bege e marrom”. A entrevista não saiu nas 
páginas de política, mas no caderno de variedades.

A revista Manchete publicou fotos em que a senadora 
aparecia comprando feijão no supermercado, picando 
cebola na cozinha, aguando fl ores no jardim e até fazendo 
ginástica na sala de casa, trajando collant e polaina.

Em 1986, Eunice Michiles abriu mão de disputar a reelei-
ção no Senado e candidatou-se a deputada federal. Eleita 
pelo PFL, participou da Assembleia Nacional Constituinte 
e, agora respaldada por uma bancada feminina, fi nalmente 
conseguiu ajudar a aprovar inúmeros direitos para as mu-
lheres. Em 1999, ela se retirou da vida pública. Hoje com 
89 anos, Eunice vive em Brasília.

A segunda senadora do Brasil foi Laélia de Alcântara 
(PMDB-AC), que tomou posse em 1981. A atual bancada 
feminina do Senado tem 13 parlamentares.

Cartaz de 1978 apresenta candidatos arenistas 
do Amazonas, incluindo Eunice.
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Eunice Michiles fala em evento no Senado: projetos a favor das mulheres.
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A senadora Eunice Michiles conversa com o presidente 
João Figueiredo: proximidade com o Palácio do Planalto.
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