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PBRV Empreendimentos Imobiliário S.A. CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Convocação - PBRV Empreendi-
mentos Imobiliário S.A .,vem convocar todos os sócios para 
a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser realizada em 
23/05/2019, às 10h, na Rua Olimpíadas, 66, 13º andar, 
São Paulo, SP, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
1. deliberar sobre alteração: da sede, do objeto e do pra-
zo; Luiz Henrique de Vasconcellos e José Paim de Andrade 
Junior, diretores

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS. Expedido, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1009836-78.2017.8.26.0100. A M.M Juíza de Direito da 2ª Vara de
Registros Públicos do Foro Central Cível- Estado de São Paulo.,Doutora Renata Pinto Lima Zanetta
na forma da Lei etc..., FAZ SABER a(o) Barril Empreendimentos, Construções e Participações Ltda
(48.699.235/0001-40) e Edifício Residencial Chácara do Regente, representado por seu Síndico, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Adriana Silva Fernandes e Daniel Marques Teixeira ajuizaram a ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Professor João de
Oliveira Torres, 600, apartamento 74, 7º andar, Tatuapé, São Paulo-SP, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.

Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 
23 de maio de 2019 em primeira convocação às 16:00 horas ou segunda convocação as 16:30 horas, na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2018; e b) Deliberar sobre 
a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com 
direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. 
Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 14 de maio de 2019. A Diretoria.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 10 HORAS

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 10 horas do dia 29 de maio de 2019, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, 
Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; 
Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição (“Assembleia”), 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retifi cação dos itens 6.4, 6.5, 7.4 e 7.5 da ata de Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 04 de abril de 2019 (“Ata de AGE”), nos quais, por equívoco, constou que o 
prazo de mandato unifi cado dos conselheiros eleitos em referido ocasião vigorará até a posse dos membros do Conselho 
de Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021 quando, na verdade, o correto 
seria 2020; (ii) ratifi cação de todas as demais deliberações da Ata de AGE. Instruções Gerais: Para exercer seus direitos, 
os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas físicas: documento 
de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do representante legal; 
cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de eleição 
dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração com 
fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatuto 
social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São Paulo, 13 de maio de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 28/05/2019 Lote 01 às 08h50 e Lote 02 às 8h51
2º Público Leilão: 30/05/2019 Lote 01 às 15h30 e Lote 02 às 15h31

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º 
Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob 
n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regula-
mentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis urbanos a serem leiloados sepa-
radamente e consecutivamente nas  seguintes condições: LOTE 1 - IMÓVEL: Unidade autônoma apart - hoteleira, n. 2208, 
tipo XXVII, localizada no 22° pavimento do Subcondomínio Apart - Hotel -  Augusta Apart Hotel, integrante do Condomínio 
Augusta Comercial, situado na Rua Augusta, n. 101 e 129, no 7° Subdistrito - Consolação, com área privativa de 27,700m², 
a área comum total de divisão não proporcional de 22,992m², a área comum total de divisão proporcional de 35,201m², a 
área comum total de 58,193m², a área total de 85,893m³, o  coeficiente  de  proporcionalidade dentro do Subcondomínio 
apart - hotel de 0,0054413 e a fração ideal  do  terreno  de 0,0018502, com direito ao uso de 1 vaga de garagem, em local 
indeterminado, para estacionamento de 1 veículo de passeio, com auxílio de manobrista. Contribuinte: 006.070.0041-4 
(área maior). De acordo com AV.6/96.572 pelo instrumento particular datado de 14 de dezembro de 2018 e certidão de dados 
cadastrais do imóvel – IPTU 2019, expedida aos 05/04/2019, pela Prefeitura do Município de São Paulo, consta que o imóvel 
passou a ser cadastrado sob o n. do contribuinte: 006.070.1427 -1. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 96.572 pelo 
Cartório do 5° oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo Estado de São Paulo. LOTE 2 - IMÓVEL: Unidade 
autônoma apart - hoteleira, n. 2308, tipo XXVII, localizada no 23° pavimento do Subcondomínio Apart - Hotel -  Augusta  Apart  
Hotel,  integrante do Condomínio Augusta Comercial, situado na Rua Augusta, n. 101 e 129, no 7° Subdistrito - Consolação, 
com área privativa de 27,700m², a área comum total de divisão não proporcional de 22,992m², a área comum total de divisão 
proporcional de 35,201m², a área comum total de 58,193m², a área total de 85,893m³, o coeficiente de proporcionalidade 
dentro do Subcondomínio apart - hotel de 0,0054413 e a fração ideal  do  terreno  de 0,0018502, com direito ao uso de 1 vaga 
de garagem, em local indeterminado, para estacionamento de 1 veículo de passeio, com auxílio de manobrista. Contribuinte: 
006.070.0041-4 (área maior). De acordo com AV.5/96.588 pelo instrumento particular datado de 14 de dezembro de 2018 e 
certidão de dados cadastrais do imóvel – IPTU 2019, expedida aos 05/04/2019, pela Prefeitura do Município de São Paulo, 
consta que o imóvel passou a ser cadastrado sob o n. do contribuinte: 006.070.1443-1. Imóvel devidamente matriculado sob 
o n° 96.588 pelo Cartório do 5° oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo Estado de São Paulo. VALORES: 
Lote 1: 1º leilão: R$ 551.098,16 (Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos); 2º 
leilão: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) E Lote 2: 1º leilão: R$ 551.098,16 (Quinhentos e Cinquenta e 
Um Mil, Noventa e Oito Reais e Dezesseis Centavos); 2º leilão: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais). O 
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos 
de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. 
Os imóveis serão entregues no estado em que se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação a cargo 
dos arrematantes, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes ROBERTO KUI, CPF nº 088.692.558-
40, RG n° 17.959.260-SSP/SP e CNH n° 01811709990-DETRAN/SP e CHENG I JUNG KUI, CPF nº 246.412.978-00, CNH n° 
0181171605-DETRAN/SP e RNE n° E382107 H DIREXEX, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das 
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem 
concorrência de  terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, 
despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º -B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros 
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Data/Hora/Local: 19/06/2018, às 9hs, na sede social em São Paulo/SP. Convocações: Dispensada. Presença: To-
talidade. Mesa: Presidente - Masazumi Takata, representando a acionista NEC Corporation, Secretária - Ana Maria F. 
A. Ravaglia Duarte. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Os Acionistas elegeram, com abstenção daqueles 
impedidos de votar, para compor o Conselho de Administração da Sociedade para um período de 2 anos ou até a 
eleição de novos Conselheiros: Toshiya Matsuki; Toshiyuki Otake; e Yukio Hioki, todos residentes e domiciliados 
em Tóquio/Japão e Masazumi Takata; RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74, sendo o Presidente do Conselho 
Toshiya Matsuki e o Substituto do Presidente do Conselho Masazumi Takata. O Administrador eleito declara não estar 
incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades comerciais. Encerramento: A Ata foi lida e achada con-
forme, e assinada por todos os acionistas presentes e pelos membros da Mesa Diretora. Assinatura: Masazumi Takata 
- Presidente; Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte - Secretária. Acionistas: NEC Corporation - p.p. Masazumi Takata, Ma-
sazumi Takata. SP, 19/06/2018. JUCESP nº 236.003/19-7 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE 35300091604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19/06/2018

O avanço da tecnologia 

e suas inúmeras 

aplicabilidades estão 

transformando a maneira 

como nos relacionamos, 

trabalhamos e entendemos 

o mundo. 

A Inteligência Artifi cial – 
IA, o Machine Learning, 
as análises preditivas, 

o Data Science são alguns 
exemplos de revolução que 
estão causando mudanças em 
toda sociedade, e claro que não 
seria diferente com o mercado 
Jurídico. A plataforma cogni-
tiva da IBM conhecida como 
Watson já está sendo usada 
por escritórios de advocacia 
para resumir processos e agi-
lizar o trabalho burocrático de 
inúmeros advogados. 

Aplicada dessa maneira, 
a Inteligência Artifi cial traz 
maior agilidade para os pro-
cessos jurídicos e desafoga os 
profi ssionais da área do tra-
balho repetitivo, permitindo, 
portanto, que esses dediquem 
tempo e energia em tarefas que 
exigem maior criatividade e 
pensamento crítico.

Imagine o cenário onde um 
supercomputador consegue 
acessar um banco de dados 
de processos judiciais, cruzar 
as informações e consultar mi-
lhões de arquivos para fornecer 
as informações de documentos 
relevantes para o caso. 

Se realizada por um ser hu-
mano, essa tarefa exigiria horas, 
talvez dias, mas quando feita 
por um computador inteligente 
leva cerca de segundos. Embo-
ra seja óbvio a utilização dessas 
tecnologias por instituições 
privadas, os governos também 
irão se utilizar da Inteligência 
Artifi cial em suas esferas jurídi-
cas. O Ministério de Justiça da 
Estônia está disposto a desen-
volver o primeiro “juiz robô”, 
uma IA que poderá ser usada 
para mediar pequenas causas, 
casos menores que US$ 8 mil. 
A intenção é liberar os juízes do 
país para se dedicarem a casos 
mais complexos.

 Diante dessas transforma-
ções, em alguns casos, os pro-

fi ssionais do direito se sentem 
ameaçados. Mas o impacto 
dessas tecnologias trará mui-
tos benefícios e oportunidades 
para a área. As analises predi-
tivas, a capacidade cognitiva 
das máquinas e os algoritmos 
são na verdade poderosos 
ajudantes que irão facilitar o 
trabalho e trazer agilidade para 
os processos. Talvez a IA seja 
a solução para a morosidade 
do sistema jurídico brasileiro. 

 Mesmo com tantos avanços, 
todos os especialistas con-
cordam que ainda não existe 
um cenário onde as máquinas 
irão substituir as habilidades 
humanas. Mas sem dúvida, 
nós precisamos nos adaptar 
para continuarmos sendo 
competitivos e importantes 
dentro do meio jurídico. O 
aprimoramento de soft skills 
de liderança e comunicação 
surgem como os mais citados 
para todas as áreas no futuro. 
Dento do mercado jurídico 
acredito que as habilidades 
de data analytics sejam indis-
pensáveis para os “advogados 
do futuro”.

 Infelizmente as universida-
des não estão se adaptando 
com a velocidade que o mer-
cado se transforma. Existem 
poucas instituições que modifi -
cam seu currículo para incluir 
as capacidades numéricas e 
matemáticas à formação de 
advogados. Aos que desejam 
se preparar para esse futuro 
do trabalho recomendo cursos 
de extensão, pós-graduação, 
cursos livres nas áreas Data 
Science, Data Analytics, Ma-
chine Learning, entre outro. 

 É impossível frearmos os 
avanços da tecnologia uma vez 
que as transformações estão 
chegando para tonar o Direito 
uma área melhor. Portanto, o 
futuro da advocacia é integrar 
as capacidades humanas aos 
avanços tecnológico e entregar 
assim resultados mais efetivos 
para toda a sociedade.

 
(*) - É advogado, headhunter 

especializado no mercado jurídico 
e sócio da Vittore Partners, 

especializada nos mercados 
Jurídico, Tributário, Compliance e 
Relações Governamentais (www.

vittorepartners.com.br).

Bruno Lourenço (*)

Inteligência Artifi cial 
está transformando 
o mercado jurídico

Augusto Velloso Engenharia S.A
CNPJ n° 05.522.437/0001-09 - NIRE: 35300194667

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 18 de Abril de 2019.
Data, Local e Hora: 18/04/2019, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - Conjunto 10 - Pavimento 21, nesta 
Capital, às 09 horas. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Ordem do Dia: a) Leitura, dis-
cussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo 
em 31/12/2018 e destinação do lucro. Mesa: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo Machado 
Ferreira Velloso. Deliberações: por Unanimidade: foram aprovados os documentos do item “a” da ordem do dia, os 
quais já eram do conhecimento de todos, por terem sido publicados em 12/04/2019 no DOESP. e no Jornal “Empresas 
& Negócios”. Em seguida os presentes deliberaram por unanimidade reunirem-se em outra oportunidade para deter-
minarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2018. Encerramento: Nada mais lavrou-se 
a ata, que lida e aprovada por todos vai assinada. a) Augusto Ferreira Velloso Neto - presidente; Ricardo Machado 
Ferreira Velloso - secretário; Augusto Velloso Engenharia S/A, representada pelos seus Diretores Augusto Ferreira 
Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Machado 
Ferreira Velloso - Secretário. JUCESP n° 227.971/19-0 em 29/04/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Construtora Augusto Velloso S.A.
CNPJ n° 60.853.934/0001-06 - NIRE: 35300045661

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 17 de Abril de 2019.
Data, Local e Hora: 17/04/2019, na sede social, Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, nesta Capital, às 9 horas. 
Convocação: Dispensada. Presença:Totalidade do capital social. Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do 
relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2018 e 
b) destinação do lucro; Mesa: Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. 
Deliberações por Unanimidade: Foram aprovados os documentos do item “a” da ordem do dia, os quais já eram de 
conhecimento de todos, por terem sido publicados em 11/04/2019 no DOESP e Jornal “Empresas & Negócios”. Em 
seguida os presentes deliberaram por unanimidade reunirem-se em outra oportunidade para determinarem sobre a des-
tinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2018. Quanto ao item “b” da ordem do dia, os presentes deliberaram 
por unanimidade destinarem da conta “lucros acumulados” o montante de R$ 1.200.000,00, como dividendos aos senhores 
acionistas a serem pagos de acordo com a disponibilidade financeira da empresa. Encerramento: Nada mais, lavrou-se 
a ata, que lida e aprovada por todos vai assinada. a) Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto; Secretário: Ricardo 
Machado Ferreira Velloso. JUCESP n° 227.969/19-4 em 29/04/2019, Gisela simiema Secchin Secretária Geral.

Espírito Santo Gestão de
Participações Societárias Ltda.

CNPJ: 09.534.953/0001-04 - NIRE 35.222281251
Convocação para Reunião de Sócios

Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, residente na Rua Sapucaia, nº 326, apartamento 252, Torre C1, Alto
da Mooca, São Paulo/SP, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade, a se
realizar no dia 27/05/2019 às 10h, em 1ª convocação, e no dia 04/06/2019 às 11h, em 2ª
convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) retificação de convocação
realizada ao sócio Alexandre Della Coletta; (ii) ratificação das deliberações tomadas na
Reunião de Sócios realizada em 07/05/2019; e (iii) ratificação dos atos da administração
da Sociedade. SP, 16/05/2019. Marcos Della Coletta - Sócio-administrador.  (16, 17 e 18)

Resultado de estudos revela que a biodiversidade de biomas tropicais pode ser prejudicada, apesar 

da manutenção de cobertura vegetal.

Yasmin Oliveira/Jornal da USP

A partir de observações 
de ecólogos em todo 
o mundo, foi relatado 

que as espécies de árvores se 
regeneram em questão de dé-
cadas, formando as chamadas 
fl orestas secundárias. A perda 
de espécies, por outro lado, é 
inevitável. Os pesquisadores 
observaram como ocorre o sur-
gimento de árvores nos espaços 
degenerados por ação humana. 

Eles coletaram espécies de 
florestas tropicais maduras 
com secundárias para levantar 
dados e identifi car a que ponto 
a nova vegetação mantém a 
diversidade original. Foram ob-
servadas 1.800 parcelas de co-
bertura vegetal, analisadas em 
conjunto. Os resultados foram 
publicados na revista Science 
Advances. Quando uma área 
desmatada é abandonada um 
processo de regeneração gra-
dual se inicia, resultando em 
nova área de fl orestas secun-
dárias, que repõe a anterior. 

O estudo aponta que na 
América Latina os resultados 
são rápidos e signifi cativos. Em 
menos de duas décadas, 80% 
do número de espécies pode 
ser recuperado. Entretanto, as 
expectativas de recuperação in-
tegral são baixas a curto prazo. 
“Apesar da quantidade alta de 
espécies, elas são diferentes 
da floresta original”, conta 
o pesquisador. O resultado 
revela que a biodiversidade 
de biomas tropicais pode ser 
comprometido, apesar da ma-
nutenção de cobertura vegetal. 
Também destaca o perfi l das 
árvores observadas que retor-

Florestas tropicais recuperam 
rápido cobertura desmatada
Um estudo internacional sobre fl orestas tropicais traz certo otimismo sobre a recuperação de áreas desmatadas 
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nam ao habitat. “A maioria são 
espécies generalistas. Outras, 
mais sensíveis a modifi cações, 
difi cilmente vão chegar à área 
de degeneração”.

Os dados levantados demons-
tram que não há equivalência 
ecológica entre os espaços 
originais e os regenerados. Ape-
sar da quantidade de espécies 
recuperadas, a riqueza destas é 
comprometida. De acordo com 
o professor, isso representa um 
alerta na maneira como agem 
os responsáveis pela política 
de compensação ambiental. 
Para ele, refl orestamentos por 

equivalência de área danifi cada 
não representam uma ação 
efetiva para reverter os efeitos 
da perda de fl orestas maduras 
de maneira íntegra. 

Porém, a técnica ainda é pre-
dominante em políticas públi-
cas de recuperação ambiental. 
“É preciso uma mudança de 
paradigma: mensurar perdas 
e ganhos, entender o que será 
perdido. Reconhecer que certas 
ações são irreversíveis”, diz. 
Obras grandes como a cons-
trução de hidrelétricas, que 
exigem alagamento de grandes 
áreas de mata, trazem impac-

tos duradouros. Nesses casos 
é exigido planejamento para 
entender o bioma prejudicado, 
identificar espécies raras e 
replantá-las. 

Ao mesmo tempo, a recupe-
ração vegetal é uma solução 
espontânea e mais barata do que 
o plantio de mudas, mas repre-
senta algumas desvantagens para 
manter a diversidade de espécies 
nativas e sensíveis. “É possível 
recuperar a cobertura fl orestal, 
mas há perda de espécies e 
muitos prejuízos à biodiversida-
de. As fl orestas secundárias não 
substituem as maduras”

A relatora especial da ONU 
para a Eliminação da Discrimi-
nação contra Pessoas Afetadas 
pela Hanseníase, Alice Cruz, 
afi rmou que, no Brasil, quem 
tem confi rmado o diagnóstico 
da doença sofre uma segregação 
“institucionalizada e interpesso-
al”. Ainda na atualidade, embora 
comunidades - mais frequente-
mente denominadas colônias 
- continuem funcionando em 
quase todos os estados do país, 
elas não operam dentro de um 
modelo capaz de mitigar a “indi-
gência institucional” à qual estão 
submetidos os hansenianos.

A representante da ONU 
visitou, entre os dias 7 e 14 de 
maio, diversos pontos do Rio de 
Janeiro e do Pará, como o Hos-
pital Curupaiti, situado na zona 
oeste da capital fl uminense, para 
levantar informações sobre os 
direitos das pessoas portadoras 
da hanseníase. Destacou que o 
Brasil é um dos poucos países 
que instituíram um marco legal 
antidiscriminatório e medidas 
de reparação a hansenianos. 

Ela avalia que, mesmo com ini-
ciativas pioneiras e uma queda na 
taxa de incidência durante a últi-
ma década, a doença permanece 
como uma “questão sumamente 

Relatora especial da ONU, Alice Cruz.
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Portadores de hanseníase ‘são 
segregados’ no Brasil

importante”, devido à relação que 
tem com disparidades sociais 
e estruturais. “Encontrei uma 
situação administrativa muito 
complexa, porque as colônias 
estão enquadradas na atenção 
à saúde, mas, na verdade, são 
espaços de residência. Então, 
não basta ter uma estratégia de 
saúde, pois as pessoas precisam 
de água, de luz. Isso impele a 
repensar a administração desses 
espaços”, disse.

Alice Cruz ressaltou que o 
Brasil é um dos países que 
apresentam, em nível global, os 
maiores índices de hanseníase. 
De acordo com o Ministério da 
Saúde, o país se encontra entre 
os 22 no mundo que têm as mais 
elevadas cargas da doença. 
Mais de 200 mil novos casos da 
doença são detectados em todo 
o mundo, a cada ano, sendo 
que Brasil, Índia e Indonésia 
concentram 80% desse total. 
O Brasil respondeu por 93% 
dos 29.101 casos detectados 
em 2017.

Durante seu trabalho de 
campo, Alice contou que  foram 
relatadas situações que evi-
denciam o preconceito vivido 
por pacientes com hanseníase 
e também o aprofundamento 

da vulnerabilidade social e do 
estigma imposto a essas pes-
soas. Que crianças chegaram a 
ser expulsas da escola, depois 
que profi ssionais da instituição 

souberam que um dos pais era 
hanseniano. “É muito mais do 
que a doença, ela afeta todas 
as dimensões da vida de uma 
pessoa”, alertou (ABr).
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