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“Somos o que 
fazemos. 
Nos dias em que 
fazemos, realmente 
existimos; nos 
outros, apenas 
duramos”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor e orador português
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Pesquisa divulgada na 
sexta-feira (14) pela 
Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) revela que, 
no ano passado, as empresas 
brasileiras  investiram menos 
do que o planejado, devido 
a frustração decorrente das 
difi culdades do país para se re-
cuperar. Segundo a pesquisa, 
se 81% das empresas plane-
javam fazer investimentos em 
2018, apenas 75% o fi zeram; 
51% delas não conseguiram 
realizar os projetos conforme 
o planejado; desse total, 38% 
investiram apenas parcialmen-
te; 9% adiaram os projetos 
para 2019 e 4% cancelaram 
ou adiaram os investimentos 
para depois de 2019.

“A frustração dos planos de 

Pesquisa CNI: frustração faz 
grandes empresas investirem 
menos que o planejado

investimento em 2018 deve-se 
à decepção com a retomada 
da economia. Em particular, o 
crescimento da demanda fi cou 
abaixo do que se esperava, 
especialmente por causa do 
elevado desemprego”, disse o 
gerente executivo de Política 
Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco. Acrescentou 
que, além disso, as incertezas 
internas e externas também 
trouxeram riscos ao investi-
mento. E que a maior parte dos 
investimentos é fi nanciada com 
capital próprio das empresas. 

Entre as que investiram, 
56% destinaram recursos para 
a continuação de projetos an-
teriores e 44% aplicaram em 
novos empreendimentos. A 
maior parte dos investimentos 

foi feita tendo como objetivo a 
inovação, com 53% das empre-
sas aplicando na melhoria ou na 
modernização dos processos 
produtivos e em novos produ-
tos; 36% investindo na melhoria 
dos processos produtivos; 13% 
buscando introduzir novos 
produtos; e 4% aplicando em 
novos processos de produção; 
28% investiram no aumento da 
capacidade de produção.

Para este ano, as expectati-
vas são “positivas”, com oito em 
cada dez indústrias de grande 
porte planejando fazer investi-
mentos – número praticamente 
igual aos 81% registrados em 
2018. Isso se deve ao fato de 
haver, entre os empresários, 
expectativa de crescimento 
do consumo e os avanços 

Pesquisa Investimento na Indústria, da Confederação Nacional da Indústria, revela decepção

de empresários com situação econômica.

tecnológicos. O levantamento 
indica que, entre as indústrias 
que pretendem investir, 57% o 
fazem devido a uma perspecti-
va de aumento da demanda e 
41%, devido a fatores técnicos, 
como tecnologia, mão de obra 

e matéria-prima disponíveis.
Por outro lado, a pesquisa 

mostra que o excesso de regula-
ção e de burocracia e a falta de 
recursos fi nanceiros interferem 
nas decisões de investimentos 
para este ano: 49% das empresas 

consultadas apontaram estes 
como fatores que atrapalham a 
disposição em investir, enquan-
to 51% dizem que os planos de 
investimentos foram desesti-
mulados por questões relativas 
a recursos fi nanceiros (ABr).

O ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, dis-
se na sexta-feira (14) que pode 
ter cometido um “descuido 
formal”, ao trocar mensagens 
com membros da Força-Tarefa 
Lava Jato por meio de um apli-
cativo de mensagens. “Eu não 
cometi nenhum ilícito. Estou 
absolutamente tranquilo em 
relação a todos os atos que 
cometi enquanto juiz da Lava 
Jato” , disse o ministro durante 
apresentação do esquema de 
segurança da Copa América. 
“Eventualmente, pode ter 
havido algum descuido formal, 
mas, enfi m, isso não é nenhum 
ilícito”. 

“Temos que entender o con-
texto do trabalho que havia 
na 13ª Vara naquela época. 
Atendiamos a várias ques-
tões urgentes, operações que 
envolviam o enfrentamento a 
pessoas muito poderosas en-
volvidas em corrupção. Então, 
tinha uma dinâmica de trabalho 
que era muito intensa”, acres-
centou Moro, dizendo que não 
considera que receber uma 
notícia-crime e repassá-la ao 
MP pode ser qualifi cada como 
conduta imprópria.

Moro voltou a afi rmar que não 
tem como comparar as mensa-
gens que eventualmente tenha 
trocado com o procurador Del-
tan Dallagnol, chefe da Força-
-Tarefa Lava Jato em Curitiba, 
com as reproduções de trechos 

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse na sexta-
-feira (14), no Rio de Janeiro, 
que o relatório apresentado 
pela Comissão da Reforma da 
Previdência na Câmara teve 
um recuo na regra de transi-
ção que pode “abortar a Nova 
Previdência”. Segundo ele, 
com as mudanças propostas 
no documento, a economia 
esperada com a reforma cai 
de R$ 1,2 trilhão em dez anos 
para cerca de R$ 860 bilhões 
no mesmo período.

“Houve um recuo que pode 
abortar a Nova Previdência. 
Pressões corporativas dos ser-
vidores do Legislativo forçaram 
o relator a abrir mão de R$ 30 
bilhões para os servidores do 
Legislativo, que já são favore-
cidos. Recuaram na regra de 
transição. Como isso ia fi car 
feio, estenderam também para 
o regime geral. Isso custou
R$ 100 bilhões”, disse Guedes, 
em entrevista depois de evento 

Guedes: “Vou respeitar a decisão do Congresso. Se aprovarem a 

reforma do relator, abortaram a reforma”.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse na sexta-feira (14) que 
só é possível se comunicar com 
“total segurança” em conversas 
presenciais. A declaração foi 
dada durante café da manhã 
com jornalistas, no Palácio do 
Planalto, no momento em que 
ele analisava os vazamentos 
de supostos diálogos entre o 
ministro Sergio Moro e procu-
radores da Operação Lava Jato, 
publicados pelo site de notícias 
The intercept Brasil. 

Segundo o site, as mensagens 
trocadas por meio de um apli-
cativo de conversas por celular 
foram entregues por uma fonte 
que pediu sigilo e apontam para 
uma “colaboração proibida” 
entre o então juiz federal res-
ponsável por julgar a Lava Jato 
em Curitiba e os procuradores.

“Se existe um telefone gram-
peado no Brasil é o meu”, 
brincou o presidente, que 
acrescentou: “Não tenho nada 
a esconder, continuo da mesma 
maneira. A única forma de se 
comunicar com segurança total 
é pessoalmente”. Sobre os diá-
logos envolvendo o seu atual 
ministro, Bolsonaro disse que 
não vê “nenhuma maldade” nas 

Presidente da República,

Jair Bolsonaro.

Os microempreendedores 
individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte 
excluídos do Simples Nacional 
por inadimplência, em janeiro 
de 2018, poderão fazer nova 
opção pelo regime tributário. 
Naquele ano, cerca de 500 mil 
empresas foram excluídas.

A norma foi promulgada 
pela presidente Jair Bolsonaro 
depois que o Congresso rejei-
tou um veto do ex-presidente 
Temer, ao projeto que permitiu 
que os micro e pequenos em-
presários, optantes do regime 

especial, poderiam retornar ao 
Simples Nacional se aderissem 
a um programa de refi nancia-
mento de dívidas, conhecido 
como Refi s do Simples.

Com o veto derrubado e a 
promulgação da lei, os optantes 
do regime especial terão prazo 
de 30 dias para fazer nova opção 
pelo Simples Nacional, com 
efeitos retroativos a 1º de janei-
ro de 2018. As dívidas poderão 
ser parceladas com descontos 
de até 90% dos juros, 70% das 
multas e 100% dos encargos 
legais (Ag.Senado).

500 mil empresas foram excluídas do programa por

terem débitos pendentes.
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Wilson Dias/ABr

Carlos Sodré/Ag.Pará

A líder do governo no Con-
gresso Nacional, deputada Joi-
ce Hasselmann (PSL), acredita 
que a votação da Reforma da 
Previdência, em dois turnos, 
na Câmara, vai ocorrer antes 
do recesso parlamentar, que 
começa em 18 de julho. Após 
almoço com empresários e o 
governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, na Firjan, 
afi rmou que “entre 2 e 7 de 
julho, o texto vai chegar para 
votação dentro do plenário. E a 
gente tem nossos dias, antes do 
recesso, para votar e entregar 
isso aprovado em dois turnos”.

Para Joice, o projeto deve 
chegar ao plenário já no co-
meço de julho. A estimativa, 
até o dia 7, inclui possíveis 
“confusões ou obstruções” na 
Casa. “Estou dando um prazo 
de dilatação”. Ela evitou falar 
em número de votos e disse 
que “seria extremamente ama-
dora” se respondesse quantos 
parlamentares já apoiam o 
projeto. 

O relatório apresentado 
na Comissão Especial pelo 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP) recebeu críticas do 

Líder do governo no 

Congresso, deputada

Joice Hasselmann (PSL).
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Manutenção dos estoques
Nos últimos anos, as taxas de 

doação de sangue fi caram está-
veis, o que demonstra que há uma 
conscientização da população. No 
entanto, é necessário fortalecer 
as ações que estimulam a doação 
voluntária para manutenção dos 
estoques. Em especial no inverno 
e feriados prologados, períodos em 
que se tem uma baixa de estoque 
de sangue, é preciso ampliar as 
ações para levar o público aos 
hemocentros. Participe!

Paulo Guedes: Relatório apresentado 
na Câmara ‘pode abortar’ Previdência

Congresso. Agora, se apro-
varem a reforma do relator, 
abortaram a reforma da Previ-
dência”, disse. “Continuam com 
a velha Previdência”, afi rmou. 
Segundo Paulo Guedes, os 
R$ 860 bilhões de economia 
seriam sufi cientes para evitar 
problemas na reforma durante 
o atual governo, mas, para 
evitar problemas no futuro, 
seria necessário fazer uma 
nova reforma daqui a cinco ou 
seis anos.

Sobre a retirada da proposta 
de capitalização da Previdên-
cia do relatório, Guedes disse 
que, diante da redução da 
economia esperada (de R$ 1,2 
tri para R$ 860 bi), a questão 
da capitalização não faz muita 
diferença. “Achei redundante 
tirar a emenda de capitalização. 
Se fi zer só R$ 860 bi, já é uma 
declaração do relator que as 
conversas estão indicando que 
não há desejo da Nova Previ-
dência”, acrescentou (ABr).

no Consulado da Itália.
Segundo ele, as mudanças 

foram maiores do que o gover-
no esperava. “Entregamos [a 
reforma] com uma economia 
prevista de R$ 1,2 trilhão. 
Eu esperava que cortassem 
o BPC e o rural. Com R$ 1 
trilhão, conseguiríamos lançar 

a Nova previdência. Mas na 
verdade, cortaram R$ 350 [bi-
lhões, da economia de R$ 1,2 
trilhão prevista inicialmente]”, 
explicou,ao aduzir que ainda 
não criticaria as mudanças por-
que ele ainda está esperando 
pela tramitação no Congresso. 

“Vou respeitar a decisão do 

Microempresa inadimplente 
poderá voltar ao Simples

Moro pode ter cometido 
um “descuido formal”

dessas conversas que vêm 
sendo publicados pelo site de 
notícias The Intercept Brasil. O 
ministro, no entanto, reiterou 
que o teor das conversas, além 
de descontextualizado, pode 
ter sido alterado.

“A PF vem investigando os 
fatos com autonomia”, acres-
centou o ministro, reconhecen-
do a difi culdade de rastrear a 
pessoa ou as pessoas suspeitas 
de hackear conversas de autori-
dades. O site The Intercept não 
revela a origem das mensagens 
que afi rma ter recebido de uma 
fonte anônima. A Constituição 
reserva a todo jornalista o di-
reito de não revelar suas fontes 
de informações (ABr).

Reforma votada na 
Câmara ‘antes do recesso’

ministro da economia, Paulo 
Guedes, que afi rmou que as 
modifi cações podem “abortar 
a Nova Previdência”. A depu-
tada afi rmou que vai batalhar 
nas duas casas para aumentar 
a “potência fi scal” da reforma. 
Avaliou que o relator cedeu em 
alguns pontos, porque 14 parti-
dos assinaram um documento 
se opondo a partes do texto. 

“Estamos entre a cruz e a 
espada, porque a Nova Previ-
dência de um trilhão mudaria 
o sistema do país, mas do jeito 
que estava não passa. E sem 
voto, você pode ter o melhor 
texto do mundo.”

A visita da deputada à Firjan 
faz parte de uma caravana 
nacional para divulgar infor-
mações. “Estamos levando 
as informações e formando 
esse grande time para que 
possamos dar informação 
correta e de verdade para o 
povo”, disse, ao afi rmar que 
as manifestações contra a re-
forma realizadas em diversas 
cidades brasileiras foram “um 
fi asco” (ABr).

Única forma de se comunicar 
com segurança é ‘pessoalmente’

conversas e que o ex-juiz “não 
inventou provas” no processo. 
Ainda descartou qualquer pos-
sibilidade de afastamento de 
Moro do cargo. “Não existe essa 
possibilidade, zero. Acredito 
nele e o Brasil deve muito a ele”.

Presente ao café da manhã, 
o ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
Augusto Heleno, revelou que 
todos os celulares dos ministros 
do governo, além do próprio 
presidente, têm um programa 
de criptografi a, mas nem todos 
usam os aparelhos porque eles 
não se comunicam com celula-
res que têm o mesmo aplicativo 
instalado (ABr).
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Alemanha: a melhor 
opção para quem

quer estudar na Europa
Estudar fora do Brasil 

se tornou muito mais 

fácil, e até comum, nos 

últimos anos

No final de 2018, o 
número de intercâm-
bistas brasileiros já 

ultrapassava os 300 mil, de 
acordo com a Associação 
Brasileira de Agências de 
Intercâmbio. Isso se deve em 
grande parte pela relevância 
que essa experiência ganhou 
em nossa sociedade. Até os 
governos começaram a facilitar 
os processos para a realização 
desses intercâmbios, agilizan-
do vistos, passaportes, e até a 
naturalização, principalmente 
em países mais progressistas 
como a Alemanha.

Estudar em uma universi-
dade alemã gera muitas faci-
lidades em relação ao visto. 
Depois de terminado o curso, 
o estudante tem 18 meses de 
visto de trabalho garantido, e 
após três anos trabalhando, 
ele tem como renovar seu 
visto para permanente. Quem 
nunca estudou no país precisa 
trabalhar cinco anos para ter 
essa chance.

A mudança no modo de pen-
sar um mundo globalizado tem 
levado as pessoas a abraçar 
essa experiência como algo 
essencial em suas formações. 
Além do aprendizado técnico, 
um estudante internacional 
acumula muitas vivências 
importantes para a vida pes-
soal e profi ssional. É colocar 
sua mente em contato com 
visões diferentes de realidade. 
Aprender e discutir um mundo 
em transição, melhor, cheio de 
cultura, progresso e novidades.

É por isso que a Alemanha 
tem se destacado tanto como 
um local valioso para quem vai 
em busca de uma experiência 
de intercâmbio. É o país mais 
rico da Europa, o coração da 
cultura de um continente e 
um solo de diversas fronteiras 
abertas a quem quer conhecer 
mais. Ali, é possível ter acesso 
a cursos de graduação e pós-
-graduação que são pioneiros 
em qualidade e inovação, inclu-
sive em áreas que vão além da 
gestão e tecnologia, abraçando 
as artes e o esporte.

Ao contrário do que dita o 
preconceito geral, a língua 
alemã não passa nem perto 
de ser um impecílio. A maior 
parte dos cursos oferecidos 
por diversas universidades, 
pode ser feito em inglês e 
mesmo as cidades centrais 
são adaptadas aos falantes do 
inglês, tendo uma população 

cosmopolita. Não há difi culda-
des linguísticas para se morar 
no país. Além disso, para os 
que desejam, a aprendizagem 
da língua alemã pode ser feita 
por meio do famoso Pathway, 
um programa com período de 
40 semanas.

A Alemanha é um país famo-
so por ser o berço de grandes 
nomes da arte, da ciência e da 
fi losofi a. E o país não deixou 
isso de lado, incentivando cada 
vez mais que suas instituições 
de ensino se mantenham à 
frente nesses campos. É o país 
natal de Nietzsche, Goethe, 
Marx e Einstein. Sem falar de 
Bach, Beethoven, Wagner e 
tantos outros que se destaca-
ram em diversos campos do 
conhecimento e da arte.

Não é a toa que é possível 
ter acesso fácil a tanta cultu-
ra nas cidades do país, e até 
mesmo em cidades de países 
vizinhos. O transporte público 
é de qualidade, de fácil uso, e 
em vários locais está de acor-
do com melhores práticas de 
cuidado com o meio ambiente, 
incentivando a locomoção via 
bikes, por exemplo. A Alema-
nha é o país europeu que possui 
o maior número de fronteiras. 
Morando lá, você pode visitar 
a França, Luxemburgo, Bél-
gica, Países Baixos, Polônia, 
Dinamarca, Suíça, República 
Tcheca e Áustria.

Fora isso, muitos campos 
tecnológicos se destacam e, 
com uma economia crescente, 
as chances de conquistar um 
emprego logo nos primeiros 
meses de estudo chega a 80%. 
Estudar é barato, assim como 
o custo de vida, que varia, em 
valores aproximados, entre 
800,00 euros e 950,00 euros, 
sendo que o salário mínimo 
mensal lá é de 1.498,00 euros. A 
vida em Berlin, que é uma das 
maiores capitais do mundo, é 
29% menos custosa do que em 
Paris, 46% menos do que em 
Londres, 51% menos do que 
me Nova York e 34% menos 
do que em Sydney. 

Estudar na Alemanha signifi -
ca obter uma educação de alto 
nível, com excelentes chances 
de empregabilidade, 100% de 
chance de crescimento pesso-
al, contato com a diversidade 
cultural, linguística e ainda 
estar no coração da Europa, 
podendo expandir ainda mais 
seus horizontes.

(*) - É mentor e coach de educação 
internacional, gestor Latam da UE 

- University of Applied Sciences. 
Especialista em marketing pela 

FECAP e em negócios internacionais 
pela Australian Center od Further 

Education.

Bruno Galli (*)
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News@TI
Four Seasons expande serviço de chat para 
novas plataformas
@“O chat cresce como tendência entre empresas e consumidores 

e a rede Four Seasons Hotels and Resorts, líder mundial em ho-
telaria de luxo, expande seu serviço com a integração do  WhatsApp, a 
plataforma mais importante de comunicação interpessoal do mundo. 
Desde que o Four Seasons instituiu o chat, mais de 3,5 milhões de 
mensagens foram enviadas, customizando ainda mais a experiência 
de cada hóspede, já que as conversas acontecem em tempo real com 
o staff do hotel, sem a utilização de bots. O Four Seasons Hotel São 
Paulo at Nações Unidas é o único hotel brasileiro a oferecer esse tipo 
de serviço (www.fourseasons.com/br).

Aplicativo realiza inspeção veicular
em tempo real
@O setor de seguros vive um momento de disrupção com uma 

demanda cada vez maior por tecnologias de última geração. Com 
foco em entregar mais economia e efi ciência para esse mercado, a 
insurtech Planetun desenvolveu uma solução inédita para seguradoras 
utilizando o serviço IBM Watson® Visual Recognition. O App Web de 
Vistoria Prévia é o primeiro a utilizar o reconhecimento de imagem 
para processos de seguros na América do Sul e permite que a ins-
peção e conclusão da contratação de seguro agora sejam realizadas 
em tempo real. Por entregar um serviço totalmente diferenciado no 
mercado, a ferramenta também foi escolhida como um case global 
de inovação da IBM. 

ricardosouza@netjen.com.br
ricardosouza@netjen.com.br

Ciência e Tecnologia

Albert Deweik (*)

Além das muitas facilidades que essas startups 
trazem, a inovação em seu atendimento e 

relacionamento com o cliente é outro diferencial 
e um dos principais motivos para a conquista de 
novos usuários. Se um dia os bancos tradicionais 
foram a melhor opção para os clientes lidarem com 
o seu dinheiro, hoje, essa realidade está cada dia 
mais distante. Uma pesquisa realizada pelo Google 
no fi nal de 2018, apontou que 71% dos clientes 
estão satisfeitos com o atendimento em fi ntechs, 
enquanto nos bancos esse número cai para 42%.

A migração dos usuários de bancos tradicionais 
para essas startups se dá por conta da agilidade dos 
serviços online, característicos dessas empresas. 
Em um tempo onde o nosso bem mais precioso é o 
tempo, é muito mais vantajoso lidar com serviços 
menos burocráticos, para que os problemas sejam 
resolvidos rapidamente.

Outro requisito importante para fidelizar 
clientes é a qualidade do atendimento. Canais 
digitais e automação do atendimento também 
são imprescindíveis para atender a expectativa 
do usuário em relação aos serviços oferecidos. 

Fintechs e a transformação no atendimento ao cliente
Quando o autoatendimento consegue solucionar 
questões mais simples, os operadores de suporte 
têm mais tempo para se concentrar somente nos 
problemas mais complexos e tentam resolvê-los 
de forma muito mais rápida e efetiva.

O que podemos notar é que todas as vantagens 
de ser cliente de uma fi ntech giram em torno da 
experiência proporcionada por ela. Ou seja, o 
usuário é o centro do serviço, e é isso que torna 
o atendimento personalizado tão importante 
dentro dessas instituições. O “Customer Insights 
2019”, estudo recente que fi zemos, apontou que 
50,4% dos consumidores consideram  que não ter 
que repetir seus dados e história, é o fator mais 
importante quando entram em contato com uma 
empresa. Esse índice reforça ainda mais o valor 
da personalização, pois quando o usuário não é 
perguntado pela quinta vez sobre um dado, ele 
sente que está sendo ouvido e entendido como 
um indivíduo, e não um número.

Além disso, as fi ntechs acompanham todas as 
inovações do mercado, como a transformação nos 
serviços fi nanceiros, desburocratização de processos 
e entrega de um atendimento de qualidade por um 
preço menor que o de bancos convencionais, mos-

As fi ntechs chegaram para revolucionar o cenário do mercado fi nanceiro
trando que entendem as mudanças que os consumi-
dores precisam e, por isso, são bem aceitas por eles.

Essas empresas já entenderam que estamos 
lidando com o consumidor 4.0, que é altamente 
conectado e a par das inovações tecnológicas 
do mercado. Por isso, é imprescindível oferecer 
serviços que atendam às suas exigências. É impor-
tante levar em consideração que a tecnologia está 
presente em cada etapa da jornada do usuário. Ou 
seja, suporte online com canais digitais e integra-
dos, histórico de procedimentos e qualidade de 
atendimento é tudo o que um consumidor espera.

Em linhas gerais, é importante levar em con-
sideração que a transformação digital está cada 
vez mais ligada ao sucesso das empresas. Já que, 
acompanhar as mudanças para entregar serviços 
efi cientes, ótimo atendimento e desburocratização 
de processos, refl ete diretamente na satisfação e 
quantidade de clientes de uma organização.

Assim sendo, a minha dica é: busque sempre 
acompanhar as mudanças do mercado para entre-
gar o serviço que seu consumidor precisa e espera. 
Só assim ele será fi el e engajado com sua marca.

(*) É CEO da NeoAssist – plataforma omnichannel 
para relacionamento com o cliente.

Beatriz Farrugia/ANSA

Candidato de uma lista 
cívica de posição política 
neutra, Borgna concor-

reu nas eleições municipais 
de 26 de maio e recebeu 142 
votos dos 157 totais - nove 
eleitores votaram em branco e 
seis, nulo -. 

Sua candidatura foi apoiada 
pelo prefeito antecessor, Ivan 
Borgna. Apesar do mesmo so-
brenome, um dos mais comuns 
no pequeno município, não há 
relação de parentesco entre 
Luca e Ivan. O prefeito eleito 
nasceu na cidade de Teófi lo 
Otoni, em Minas Gerais, e foi 
adotado com apenas dois meses 
de vida por uma família italiana. 
Quando chegou a Albaretto 
Torre, era o único brasileiro no 
meio dos 200 moradores. Hoje, 
há mais três vivendo lá, todos 
de Minas Gerais - o que elevou 
a representação do Brasil.

“Ser brasileiro em uma pe-
quena comunidade italiana é 
algo muito bonito hoje em dia. 

Luca Borgna nasceu em Minas Gerais e foi adotado na infância.
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Uma pesquisa divulgada pelo 
Ministério do Turismo mostra 
que o número de visitantes 
estrangeiros no Brasil se man-
teve praticamente o mesmo 
nos últimos três anos. Para 
movimentar o setor e incen-
tivar a vinda de investidores 
internacionais, o empresariado 
aponta algumas prioridades. 
Mais investimento em seguran-
ça pública, em infraestrutura e 
no combate à corrupção foram 
citados pelos empresários, 
durante o Encontro de Líderes 
do Turismo, realizado em Foz 
do Iguaçu.

O diretor comercial do 
Grupo Recanto Cataratas, 
Edilson Andrade, que atua no 
mercado de hotelaria, afi rma 
que a iniciativa privada acre-
dita no desenvolvimento do 
potencial do turismo e, por 
isso, nunca deixou de investir. 
No entanto, o setor exige mais 
ações estruturantes por parte 
do governo. “Um exemplo é a 
experiência de viajar de forma 
rodoviária, falta infraestrutu-
ra. As vias não estão na mesma 
categoria de quando o turista 
visita a Europa, os Estados 
Unidos, que ele volta falando 
maravilhas do quanto se sen-
tiu seguro em viajar de carro 
com a família”, diz.

Elevador Lacerda, o primeiro elevador urbano do mundo, 

inaugurado em 1873, em Salvador.

“Se forçar a barra, 
não aprova nada”

O governo deve ceder para 
ver a reforma da Previdência 
aprovada, afi rmou o presidente 
Jair Bolsonaro, em café da manhã 
com jornalistas, no Palácio do 
Planalto, ao analisar a tramitação 
da proposta no Congresso. Ele 
alertou, no entanto, que é preciso 
trabalhar no limite da economia 
esperada com as alterações nas 
regras de aposentadoria. 

“Os Poderes são independen-
tes e agora a bola está com o Le-
gislativo. Nossa base é diferente, 
vamos pelo convencimento. 
Tiraram da reforma o BPC, 
aposentadoria rural, estados e 
municípios. Não há consenso 
sobre estados e municípios, se 
a gente forçar a barra, pode não 
aprovar nada. É natural ceder, 
mas no limite curto da econo-
mia para sinalizar que estamos 
fazendo o dever de casa”.

Segundo ele, um dos proble-
mas da exclusão de servidores 
públicos de estados e municí-
pios da reforma é justamente 
a resistência, de parte dos 
governadores, que desejam a 
mudança, mas não querem se 
comprometer politicamente. 
“Tem governador que quer 
aprovar, mas sem o voto da sua 
bancada”. O presidente disse 
que a reforma vai destravar 
os investimentos no país. “Os 
empresários querem investir, 
mas precisam de segurança”, 
acrescentou (ABr).

Je
ff e

rs
on

 P
ei

xo
to

/S
ec

om

Brasileiro é eleito prefeito de 
cidade italiana com 250 moradores

O município de Albaretto della Torre, na região do Piemonte, no norte da Itália, elegeu um prefeito de 
origem brasileira. Luca Borgna, de 31 anos, governará uma cidade minúscula com cerca de 250 habitantes

cidade gêmea brasileira. Seria 
lindo poder fazer isso com meu 
município natal”. 

“Acompanho a política no 
Brasil, mas não tenho um qua-
dro tão completo da situação 
para poder comentar com 
precisão e de maneira pontual. 
Eu desejo ao Brasil um período 
de máximo desenvolvimento, 
um crescimento energético e 
o nascimento de mais grandes 
pensadores, para que a cultura 
se desenvolva e se crie bem-es-
tar social a todos”, comentou.

Luca Borgna já atuou como 
conselheiro e assessor públi-
co. É formado em Enologia e 
trabalha como técnico agrário. 
No último dia 11, ele convocou 
seu primeiro Conselho Munici-
pal para nomear sua Junta de 
governo. Nos seus planos para 
os próximos cinco anos, estão 
obras de infraestrutura para 
“tentar melhorar os serviços 
locais, como acesso à internet, 
já que vivemos em uma cida-
dezinha quase de montanha”.

Há muito respeito, integração 
e colaboração”, disse Borgna. 
O novo prefeito já visitou o 
Brasil, sendo a última vez em 

2014, quando esteve no Rio 
de Janeiro, antes da Copa do 
Mundo. “Tenho a ideia de fazer 
de Albaretto della Torre uma 

Empresários do turismo apontam 
prioridades para investimentos

O Brasil tem atualmente uma 
malha rodoviária com pouco 
mais de 1,7 milhão de km em 
extensão, no entanto, apenas 
12,4% das rodovias são pavi-
mentadas. No ranking criado 
pelo aplicativo gratuito Safe 
Around, que compila dados 
de sites governamentais para 
orientar os turistas quanto à 
segurança, o Brasil aparece 
classifi cado como um país de 
médio risco para viajar e ocupa 
a 81ª colocação, entre os 162 
países avaliados.

O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, tem 

reforçado a ideia de fortale-
cer a Embratur tornando-a 
uma agência de promoção do 
turismo. Essa é uma das mu-
danças propostas nos projetos 
que criam uma nova fonte de 
recursos a partir de um per-
centual de 1,7% da arrecada-
ção bruta dos concursos e das 
loterias federais. A nova fonte 
serviria para tornar a Embra-
tur sustentável nas ações de 
promoção e divulgação dos 
destinos brasileiros em outros 
países e também criaria novas 
atribuições para a instituição 
(ABr).
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e de capitais brasileiro, ampliando o banco de iniciativas pioneiras que 
demonstrem o potencial do país para elaborar produtos e serviços nesta 
área. Podem participar da premiação os profi ssionais que possuam gra-
duação, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, 
e os artigos podem ter mais de um autor, desde que todos os partici-
pantes estejam inscritos. Os candidatos devem enviar sua monografi a, 
junto com a fi cha de inscrição e demais  documentos de identifi cação e 
escolaridade, exclusivamente para (premio@cfasociety.org.br). Saiba 
mais: (www.cfasociety.org.br).

E - Inovação no Shopping
O Shopping Metrô Tucuruvi é o primeiro a abrir uma loja onde os clientes 
não precisam pagar pelo que levarão para casa.  A Mimoo Grátis chegou 
com um conceito inovador, disponibilizando todos os dias um produto 
diferente e gratuito para os consumidores, com atuação em um ambiente 
multicanal com parcerias com a Rappi, Zipz e Pegaki. A loja funciona 
como um ponto de promoção, para que os clientes experimentem e tes-
tem os lançamentos e produtos líderes de vendas de diferentes marcas. 
Para ter acesso aos brindes, os consumidores devem baixar o aplicativo 
Zipz, acessar a loja da Mimoo e reservar o produto. Depois se dirige até 
a loja e resgata o produto dentro do prazo de validade do cupom de vale 
brinde. Saiba mais em (www.shoppingmetrotucuruvi.com.br). 

F - Trufas Negras
A especiaria, que há alguns anos era pouco acessível no país, hoje já 
circula na preparação de diversos pratos dos cardápios nacionais. Para 
quem gosta da iguaria vale conferir o Festival de Tartufo que o Risto-
rante Il Cuore di Pontremoli realiza em Campos do Jordão nos dias 16 
e 17 de agosto. Considerado o restaurante mais romântico da cidade e 
muito elogiado em sites de recomendação, terá no comando do Festival 
o premiado e maior especialista em trufas do mundo, o chef Claudio 
Savitar. Vindo especialmente da Toscana para o evento, o chef já ela-
borou o menu que traz trufas da aldeia italiana San Minato. As iguarias 
protagonizam o jantar, de seis tempos, com vinhos e espumantes. Mais 
informações: (12) 9.9663-3033 e (12) 9.9794-1213. 

G - Elétricos e Híbridos
A Zurich, seguradora global com mais de 80 anos de atuação no mercado 
brasileiro, anunciou que passa a oferecer seguro para carros elétricos 

A - Investimento Anjo 
Marcado para o proximo dia 26, no auditório do Cubo, a sétima edição 
do Congresso Brasileiro de Investimento Anjo, promovido pela Anjos 
do Brasil, organização que fomenta o investimento anjo e apoia o em-
preendedorismo inovador no país, trará, além de muito conteúdo – a 
agenda do evento prevê um dia inteiro de palestras –, a divulgação do 
estudo inédito sobre o cenário do investimento anjo no país no último 
ano. Serão divulgados dados sobre o volume de investimento anjo e 
crescimento histórico, número de investidores no Brasil, setores de 
interesse e tipos de negócios investidos, entre outros tópicos. Saiba 
mais em (www.anjosdobrasil.com.br).

B - Estudo da Dor
A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor realiza, entre os próximos 
dias 19 e 22, no Centro de Convenções Frei Caneca, o 14º Congresso 
Brasileiro da Dor, realizado pela Sociedade Brasileira para o Estudo 
da Dor (SBED),  que conta com convidados nacionais e internacionais 
trazendo conhecimentos sobre o tema da dor de diferentes áreas da 
saúde. São mais de 400 palestrantes que vão aprimorar ainda mais os 
conhecimentos dos profi ssionais que estarão presentes. Para mais  in-
formações, acesse o site: (http://sbed.org.br/14o-cbdor/).

C - Publicidade Digital
A Rappi, o Super App da América Latina responsável pelo delivery de 
tudo em minutos, anuncia sua entrada ofi cial no mercado de publicidade 
digital com o lançamento do Click2Rappi; através de uma integração com 
a empresa Adsmovil para desenvolver a primeira solução de publicidade 
programática de last mile na América Latina. Essa tecnologia permite 
que o consumidor, com um clique em uma publicidade, seja direcionado 
diretamente ao checkout da Rappi; simplifi cando a compra do produto, 
eliminando o processo de download do app, busca pelo produto e com 
entrega em minutos. É possível agregar segmentações, que gerem às 
marcas um tipo de segmentação no qual é possível conectar-se com o 
usuário correto no momento de consumo. Mais informações, envie email 
para (one@rappi.com). 

D - Finanças e Investimentos 
Estão abertas as inscrições para o Prêmio CFA Society Brazil de Mono-
grafi a em Finanças, que receberá artigos voltados ao mercado fi nanceiro 

e híbridos (tecnologia que combina motor a combustão com elétrico) 
com cobertura em todo território nacional. A Zurich é uma das pionei-
ras a oferecer esse tipo de seguro no Brasil – na Europa a seguradora 
já comercializa em Portugal, Suíça e Inglaterra, por exemplo. O preço 
do seguro para carro elétrico é competitivo e bem similar ao valor do 
seguro para veículo convencional, e pode variar de acordo com o perfi l 
do cliente e o modelo do automóvel. Segundo dados do Denatran, cir-
culam cerca de 7.120 carros elétricos e híbridos hoje no Brasil. Outras 
informações: (www.zurich.com). 

H - Oportunidade Educacional
Alunos da rede pública, matriculados no 7º ou no 9º ano do ensino 
fundamental, têm até o próximo dia 24, para se inscrever no processo 
seletivo do Instituto Ismart. Os aprovados poderão frequentar escolas 
particulares de excelência por meio das 340 bolsas integrais disponíveis 
neste ano, além das 1.000 vagas abertas para a plataforma online de 
estudos. O Instituto permite que o estudante possa sonhar cada vez 
mais alto e ir mais longe por meio de oportunidades educacionais. Em 
parceria com escolas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Cotia, Soroca-
ba, São José dos Campos e São Paulo, o Ismart contribui para formar 
jovens protagonistas de suas próprias vidas. Mais informações: (www.
ismart.org.br). 

I - Produtos Veganos
Os visitantes da Fispal Tecnologia, maior e mais completa feira para as 
indústrias de alimentos e bebidas da América Latina, terão a oportunidade 
de receber uma consultoria gratuita da SBV, a Sociedade Vegetariana 
Brasileira, com o objetivo de incentivar a fabricação de produtos ou 
receitas sem origem animal. No Brasil, o mercado de produtos veganos 
tem crescido até 40% ao ano. Esse resultado refl ete a mudança de hábitos 
dos consumidores, especialmente jovens, que buscam uma alimentação 
mais consciente, saudável e sustentável. O evento, que ocorre entre os 
próximos dias 25 e 28, no São Paulo Expo, chega a sua 35ª edição e reu-
nirá mais de 1500 marcas com as principais soluções e tendências para 
a indústria de alimentos e bebidas. Saiba mais em: (www.fi spal.com.br).

J - Marketing Digital 
O RD On The Road, evento itinerante de Marketing Digital e Vendas 
promovido pela Resultados Digitais, deve reunir no próximo dia 18 
(terça-feira) mais de 2.500 profi ssionais de diferentes segmentos e áreas 
de atuação para acompanharem um circuito de palestras com nomes 
de peso do marketing, empreendedorismo e comunicação. O encontro, 
que acontece na São Paulo Expo, é realizado com uma dinâmica de 
palestras simultâneas. Dois palestrantes dividirão o palco ao mesmo 
tempo, cada um com seu telão. Basta escolher qual palestra quer assistir. 
Durante os keynotes, apenas um palestrante estará no palco e o som 
é disponibilizado para toda a sala, sem a necessidade dos fones. Mais 
informações e inscrições em: (https://resultadosdigitais.com.br/blog/
rd-on-the-road-2019/).

e de capitais brasileiro, ampliando o banco de iniciativas pioneiras que 
demonstrem o potencial do país para elaborar produtos e serviços nesta 
área Podem participar da premiação os profissionais que possuam gra

A - Investimento Anjo
Marcado para o proximo dia 26, no auditório do Cubo, a sétima edição 

Ó garagem, doce 

garagem! Como dessa 

parte da casa saiu 

tantas coisas grandiosas 

que impactaram o 

mundo

Quando eu estudo a 
história de algumas 
das maiores empresas 

do mundo percebo que a 
primeira coisa que preciso é 
da autorização da minha mãe 
para usar a garagem da casa 
ou o meu quarto para abrir um 
negócio bilionário. Queria usar 
o meu quarto, pois lá já tem 
tudo o que preciso e então não 
será necessário tirar todas as 
minhas coisas de lá. Só que do 
jeito que a minha mãe é, ela não 
vai deixar eu fi car no quarto. 

Bom, vou fazer o que né? 
Vou ter que tirar todos os meus 
cadernos com minhas anota-
ções e pesquisas que já fi z de 
mercado, meus equipamentos 
de testes, meu notebook, meus 
trocos guardados na minha 
carteira, minhas calculadoras, 
minhas ferramentas e outras 
coisas para a garagem de casa. 
Sabe por que? Porque quando 
eu observo a história de algu-
mas empresas eu fi co impac-
tado. A maioria das grandes 
invenções dos últimos tempos 
nasceram numa garagem!

Da garagem de Walt Disney e 
Roy Disney, em 1932, saiu a em-
presa de maior referência em 
desenhos animados do ocidente 
e o maior estúdio de animação 
do mundo, simplesmente a 
Disney. Em 1975, Bill Gates e 
Paul Allen também não foram 
autorizados por suas mães e 
tiveram que mudar para a gara-
gem levando todos os seus co-
nhecimentos de programação e 
seus projetos. Daquela garagem 
saiu a Microsoft, empresa que 
criou o sistema operacional 
Windows, além de outros pro-
gramas que marcaram a história 
da tecnologia.

Em 1976, após vender uma 
Kombi e uma calculadora 
científi ca para poder juntar 
um dinheiro, e com o objetivo 
de montar os primeiros com-
putadores pessoais do mundo, 
da garagem de casa, onde via 
seu pai desmontar aparelhos 
eletrônicos, o que serviu de 
uma ótima infl uência para ele, 
nasceu uma das empresas de 
tecnologia mais bem-sucedi-
das do planeta. Estou falando 
da Apple e de Steve Jobs e 
Stephen Wozniak. 

Em 1994, um analista fi nan-

ceiro chamado Jeffrey Bezzos 
decidiu largar o emprego que 
tinha na Wall Street. Ele não pre-
cisou pedir autorização da mãe 
como nós, pois já tinha 30 anos 
e morava na sua própria casa. 
Mas foi para a garagem e decidiu 
investir na tal internet, que surgia 
na época, e criou a Amazon, uma 
das primeiras empresas de venda 
de produtos na internet.

No ano de 1998 Larry Page e 
Sergey Brin verifi caram que os 
motores de busca na internet 
daquela época funcionavam 
de forma pouco prática e de-
cidiram pedir a autorização de 
suas mães para trabalhar no 
quarto e, claro, ela não deixou. 
Para contornar o problema, se 
isolaram um pouco do mundo 
e usaram uma garagem. Ali 
criaram um site de buscas 
que se tornaria o buscador 
mais agradável da internet. 
Simplesmente o Google! 

Em 2004, na universidade 
de Harvard, dentro do seu 
quarto mesmo, Mark Zucker-
berg e seus colegas criaram o 
que é hoje a maior rede social 
do mundo e não preciso nem 
perguntar quem sabe qual. 
Simplesmente o Facebook. 
A história também se repete 
em 2005, na cidade de São 
Francisco, com Steve Chen, 
Chad Hurley e Jawed Karim 
que criaram o Youtube. Hoje, a 
plataforma tem 1, 32 bilhões de 
utilizadores e é visitado todos 
os meses 900 milhões de vezes 
e são vistas 3 ,25 bilhões de 
horas de vídeos. 

Se você tem um sonho e está 
disposto a ser não somente 
um sonhador, tire as coisas do 
papel e peite as difi culdades, 
não deixando se desanimar 
por elas. Peça o quarto ou ga-
ragem para sua mãe, se isole 
um pouco das futilidades desse 
mundo, e só saia de lá quando 
tiver uma ideia materializada, 
nem que seja um protótipo. 
Saiba que você pode impactar 
o mundo. 

Aquela difi culdade que você 
identifi cou que a sociedade 
possui pode ser facilitada pelo 
seu projeto inovador. Essa 
pessoa que está do seu lado 
pode ser o próximo Steve Jobs 
que o mundo vai conhecer ou 
o próximo Bill Gates, Mark Zu-
ckerberg, do próximo Jeffrey 
Bezzos... ao seu lado pode estar 
o próximo vencedor, o próximo 
grande empreendedor! 

(*) - É jovem aprendiz da SetaDigital, 
companhia de Tecnologia da 

Informação especializada no setor 
calçadista. (www.setadigital.com.br/).

Luiz Fernando Rodrigues (*)

A conjuntura econômica atual, que inibe a 
melhora da confi ança do consumidor e vem 
provocando uma reversão nas expectativas de 
saída da crise, tem freado uma retomada mais 
consistente do comércio. O volume de vendas 
a prazo, na semana que antecedeu o Dia dos 
Namorados (6 e 12 de junho), não cresceu, regis-
trando uma pequena variação negativa de 0,04% 
na comparação com o mesmo período de 2018. 

Este ano, mais da metade (59%) dos consu-
midores planejavam pagar os presentes à vista 
e 39% tinham intenção de parcelar as compras. 

Para o presidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior, o desaquecimento das vendas 
continua refl etindo o cenário de difi culdades 
em voltar ao patamar de crescimento anterior 
à recessão econômica. 

“Com o mercado de trabalho enfraquecido e 
a renda comprimida, observa-se um compor-
tamento de compras mais cauteloso por parte 
do brasileiro. Nem mesmo o apelo comercial 
das datas comemorativas, que tradicionalmente 
impulsiona o varejo, está sendo sufi ciente para 

Mais da metade dos consumidores pagaram os 

presentes à vista.

A defl ação no preço dos 
alimentos benefi ciou as 
famílias de renda mais 

baixa, que tiveram infl ação de 
0,10%, enquanto as famílias 
mais ricas tiveram infl ação de 
0,18%. No acumulado em 12 
meses, de junho de 2018 a maio 
de 2019, a infl ação das famílias 
mais pobres é de 5,05%, supe-
rior à taxa de 4,4% das famílias 
com maior poder aquisitivo.

A pesquisa mostra que, dos 
16 subgrupos que compõem o 
segmento de alimentação no 
domicílio, 10 apresentaram de-
fl ação em maio. Os itens com as 
maiores quedas de preço foram 
tubérculos (-,3%), hortaliças 
(-4,6%), cereais (-5,0%) e frutas 
(-2,9%). Os produtos têm maior 
peso na cesta de consumo das 
famílias mais pobres. Por isso, a 
queda nos preços ajudou a anular, 
em parte, os efeitos da alta de 
energia elétrica (2,2%), gás de 
botijão (1,4%) e produtos far-
macêuticos (0,82%), diz o Ipea.

Já a infl ação das famílias mais 
ricas foi impactada pela alta de 

Os itens com as maiores quedas de preço foram tubérculos (-,3%), hortaliças (-4,6%),

cereais (-5,0%) e frutas (-2,9%).

Cobrança de bagagem só para 
aéreas de baixo custo

O presidente Jair Bolsonaro disse que estuda uma 
alternativa para manter a gratuidade de bagagem em 
voos domésticos, mas abrindo uma exceção de cobran-
ça apenas para as companhias aéreas de baixo custo, 
as chamadas low cost. A informação foi dada durante 
café da manhã com jornalistas, na sexta-feira (14), no 
Palácio do Planalto. A volta da franquia de bagagem 

foi aprovada no mês passado pelo Congresso Nacional, 
na análise da MP que permite 100% de participação 
de capital estrangeiro em empresas aéreas que atuam 
no Brasil. Bolsonaro disse que pode sancionar o texto 
na íntegra e enviar uma nova MP só para estabelecer 
regras diferenciadas para as empresas low cost. 

O presidente não soube detalhar como essa dis-
tinção entre companhias aéreas de baixo custo e 
convencionais seria feita, mas ressaltou que o tema 
está em estudo no governo (ABr).

Indústria Paulista 
fecha 6,5 mil postos 
de trabalho em maio

Após quatro meses conse-
cutivos gerando emprego, a 
indústria paulista encerrou 6,5 
mil vagas de trabalho em maio, 
variação negativa de -0,31% 
na série sem ajuste sazonal e 
de -0,34% feito o ajuste. No 
acumulado do ano, o saldo está 
positivo em 14,5 mil postos. 
Os dados foram divulgados na 
sexta-feira (14) pela Fiesp e 
Ciesp. As infl uências para o 
resultado negativo fi caram por 
conta da sazonalidade dos se-
tores de vestuário e o de couro 
e calçados que reduziram suas 
posições com o fi m da produção 
da coleção outono e inverno.

“O resultado do saldo de 
emprego na indústria paulista 
veio em linha com o Sensor de 
maio, que indicava demissões. 
Uma das razões para isso está na 
sazonalidade no setor de modas 
que já encerrou a produção da 
coleção outono e inverno. Mas 
é preciso lembrar que além 
da Reforma da Previdência, 
tomadas de ações de curto 
prazo são fundamentais para 
estimular a retomada da ativi-
dade econômica e industrial”, 
disse José Ricardo Roriz, 2º vice-
-presidente da Fiesp e do Ciesp. 
Para mais informações, acesse: 
(www.ciesp.com.br/pesquisas/
niveldeemprego/) - (AI/Fiesp).
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Ipea: infl ação desacelera 
para todas as classe sociais
A infl ação desacelerou para todas as classes sociais, especialmente para a faixa de renda mais baixa, 
informou na sexta-feira (14) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

2,6% no preço da gasolina e no 
aumento de planos de saúde 
(0,80%) e serviços médicos 
(0,56%). Os alimentos contri-
buíram para a desaceleração, 
mas em ritmo mais lento. Se-
gundo o Ipea, na comparação 

com o mês de maio do ano 
passado, os alimentos foram 
responsáveis pela redução da 
taxa de infl ação de todas as 
classes de renda. 

No caso das famílias com 
menor poder aquisitivo, houve 

recuo de 0,31 ponto percentual 
e a infl ação caiu de 0,41% para 
0,10%. Para os mais ricos, a que-
da foi de 0,20 ponto percentual: 
a taxa caiu de 0,38% em maio 
de 2018 para 0,18% em maio 
de 2019 (ABr). 

Vendas no Dia dos Namorados 
têm leve retração de 0,04%

despertar o apetite de consumo das famílias”, 
destacou (SPC Brasil). 
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Driblando riscos 
no campo

Seres humanos estão o 

tempo todo colocando 

seus sentidos em 

sintonia com o ambiente 

onde vivem para 

minimizar riscos, que 

estão por todos os lados

Por isso, durante a evo-
lução, nós acumula-
mos múltiplos sentidos, 

como audição, visão, tato, olfa-
to e paladar, que funcionam  de 
forma similar a um sofi sticado 
sistema em constante alerta e 
que nos mantém vivos em um 
mundo repleto de perigos. 
Risco é, na verdade, o efeito 
da incerteza sobre tudo à nossa 
volta – negócios, empresas, 
governos –, incluindo a nossa 
própria sobrevivência. 

Como as incertezas são uma 
constante em nossas vidas, 
nossos instintos evoluíram 
para gerir e driblar riscos. Se 
queimamos o dedo acendendo 
um palito de fósforo pela pri-
meira vez, teremos cuidado 
redobrado ao fazê-lo uma se-
gunda vez. Gestão de riscos no 
campo é tema estratégico para 
o Brasil, uma vez que grande 
parte das nossas atividades 
agropecuárias é desenvolvida 
a céu aberto, exposta a todo 
tipo de incertezas.  

Apesar das causas de risco 
no campo estarem mais as-
sociadas a fatores climáticos 
e biológicos, os agricultores 
estão também sujeitos a varia-
ções imprevisíveis em diversas 
outras instâncias, como a regu-
latória, de mercado, de crédito, 
de percepções e expectativas 
da sociedade, dentre  outras.  

Tais pressões possuem efei-
tos multiplicadores que se pro-
pagam muito além das lavouras 
e criações, devido a impactos 
na renda, no abastecimento, 
na redução de empregos e 
na arrecadação de impostos. 
Por isso, falhas na gestão 
de riscos no campo podem 
levar a severos prejuízos na 
produção de bens que afetam 
muitos outros componentes 
da economia —  o comércio, 
a indústria e os serviços —, 
além de agravar situações de 
pobreza e exclusão nas regiões 

mais pobres.
São muitas as evidências 

de expansão das pressões e 
dos riscos sobre a produção 
agropecuária.  As mudanças 
climáticas já produzem intensi-
fi cação de estresses térmicos, 
hídricos e nutricionais, com 
crescentes riscos para os re-
cursos naturais e a produção. 
Por isso,  precisamos de ino-
vações tecnológicas capazes 
de identifi car tendências e 
padrões, ampliando a capaci-
dade humana de analisar e in-
terpretar incertezas de grande 
complexidade e viabilizando 
formas efi cazes de gerir os 
riscos no campo.

Felizmente o Brasil está 
dando passos sólidos nessa 
direção. Duas décadas atrás, 
a falta de gestão de riscos na 
condução das lavouras levava 
a perdas severas e fi las de 
agricultores nos bancos, rene-
gociando dívidas. Para superar 
essa difi culdade, a Embrapa 
mobilizou uma grande rede de 
parceiros e integrou volumes 
massivos de dados de clima, 
solo e cultivos de modo a de-
fi nir épocas e locais de menor 
risco de perdas na produção 
das nossas lavouras.

Daí surgiu o Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático  
(ZARC), um instrumento de 
política agrícola e gestão de 
riscos que cobre 44 tipos de 
lavouras em todo o Brasil. O 
resultado é de uso fácil pelos 
agentes fi nanceiros, técnicos 
e produtores e trouxe uma 
economia de cerca de R$ 16,8 
bilhões para o agronegócio bra-
sileiro só no ano de 2018.  São 
prejuízos que o País deixou de 
sofrer com as perdas de safras 
e as indenizações securitárias 
que elas provocariam.

É certo que o futuro virá ple-
no de riscos e incertezas, mas a 
boa notícia é que vivemos num 
mundo marcado pela produção 
vertiginosa de conhecimento e 
avanços tecnológicos.  Portan-
to,  o sucesso do ZARC atesta a 
capacidade brasileira de inovar 
para a construção de um futuro 
menos arriscado para os nossos 
agricultores e consumidores.

 
(*) - É Pesquisador da Embrapa

(www.embrapa.br).

Maurício Antônio Lopes (*)

O ministro da Economia 
Paulo Guedes se reuniu na 
sexta-feira (14) com cerca de 
100 executivos das principais 
empresas italianas que operam 
no Brasil. O evento aconteceu 
no Consulado-Geral da Itália 
no Rio de Janeiro, a convite do 
embaixador Antonio Bernar-
dini. Em sua palestra, Guedes 
ilustrou as novas diretrizes da 
política econômica brasileira, 
como as reformas da Previ-
dência e tributária e um plano 
de barateamento do custo da 
energia que deve ser lançado 
dentro de 30 dias.

“Foi muito bom, tivemos uma 
ocasião única de diálogo aberto, 
franco e prolongado de empre-
sas italianas com o ministro. 
Guedes deu uma visão sobre 
como vê o trajeto do Brasil nos 
próximos anos, imaginando uma 
economia liberalizada”, disse 
Bernardini. A Embaixada da 
Itália organizou uma série de 
encontros entre autoridades do 
governo e empresas italianas nos 
últimos meses e pretende lançar, 
em setembro, um guia chamado 
Doing Business in Brasile (Fa-

zendo Negócios no Brasil).
A iniciativa é fruto de uma 

parceria com a GM Venture e 
a KPMG e é voltada a empre-
sas italianas interessadas em 
investir no mercado brasileiro. 
“O Brasil ocupa um espaço 
importante na América Latina 
e está em um percurso econô-
mico importante”, acrescentou 
Bernardini, lembrando que 
cerca de mil companhias da 
Itália já operam hoje no Brasil. 
“A Itália está bem posicionada 
para aumentar ainda mais sua 
presença na economia brasi-
leira”, declarou o embaixador. 

O guia “Doing Business in 
Brasile” terá 250 páginas e será 
lançado apenas em setembro. O 
objetivo é oferecer aos empre-
sários italianos um instrumento 
simples, de consulta rápida 
e que seja útil para orientar 
decisões estratégicas relativas 
ao mercado brasileiro. O docu-
mento também apresentará as 
oportunidades de fi nanciamen-
to oferecidas pelo grupo Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP), uma 
espécie de “BNDES da Itália” 
(ANSA).

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Kajuru cobra 
impeachment 
contra Gilmar 

Mendes
Em pronunciamento na 

sexta-feira (14), o senador 
Jorge Kajuru (PSB-GO) 
disse que a Presidência 
do Senado precisa colocar 
em votação no Plenário os 
pedidos de impeachment 
do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes. Segundo 
o parlamentar, há diversos 
pedidos de afastamento 
do magistrado, mas, até 
agora, os parlamentares 
não foram chamados a se 
manifestar.

“Que é que existe nesse 
Senado Federal de medo 
desse Gilmar Mendes? 
Como medo da CPI da Toga, 
que também está engave-
tada, que também existe a 
palavra para que ela seja, 
aqui nesse Plenário, com 
voto aberto, decidida a sua 
instalação ou não? E res-
peitarei a opinião de cada 
um, evidentemente. Agora, 
não vamos dar nenhuma 
satisfação?”, cobrou (Ag.
Senado).

Regra para instalação 
de antenas de 
telecomunicação

Tramita na Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado o projeto que 
autoriza a instalação, em conformi-
dade com as condições legais, de an-
tenas de rede de telecomunicação, 
quando não houver manifestação 
municipal no prazo de 60 dias — 
o chamado “silêncio positivo”. A 
proposta do senador Major Olimpio 
(PSL-SP) inclui o silêncio positivo 
na Lei das Antenas, que trata das 
normas gerais para implantação e 
compartilhamento da infraestrutu-
ra de telecomunicações. 

O texto inicial previa a implanta-
ção do silêncio positivo. Entretanto, 
esse ponto foi vetado pela então pre-
sidente Dilma Rousseff. “É neces-
sário que ocorra o aperfeiçoamento 
de tal legislação, o que o presente 
projeto se propõe a fazer, com a 
implementação do silêncio positivo, 
o que acarretará a concessão da au-
torização para a prestadora realizar 
a instalação de antenas, desde que 
em conformidade com as condições 
mencionadas no requerimento”, 
justifi ca o senador Major Olimpio.

A fi la para instalação de novas an-
tenas atualmente é de 5 mil pedidos 
no país inteiro, conforme dados da 
Anatel. Segundo o senador, muitas 
dessas antenas não foram instaladas 
em razão da demora do município 
em conceder as licenças. Entre 
janeiro e abril de 2019 foram regis-
tradas cerca de 50 mil reclamações 
em razão da falta de sinal ou sinal 
ruim de telecomunicação. O Brasil 
conta com cerca de 90 mil antenas, 
a mesma quantidade da Itália, que 
possui tamanho demográfi co equi-
valente ao estado do Rio Grande do 
Sul (Ag.Senado).

A Comissão de Agricultura 
do Senado debateu em au-
diência pública,  os impac-
tos negativos da indústria, 
principalmente da química, 
no agronegócio. O debate 
requerido pelo senador Lasier 
Martins (Podemos-RS) tratou 
da necessidade de moderniza-
ção do agronegócio brasileiro 
e da possibilidade do uso de 
agrotóxicos genéricos para 
baratear os custos da produ-
ção nacional. O presidente 
da Associação dos Funcioná-
rios do INPI, Saulo da Costa 
Carvalho, defendeu o uso de 
agrotóxicos genéricos para re-
duzir os custos na agricultura. 

Segundo ele, apesar de os 
genéricos serem uma boa 
opção, há carência de pes-
quisadores para a aprovação 
do uso desse tipo de produto. 
“A inovação tem que ser uma 
opção, que valham você fa-
zer esse aporte maior, como 
genérico, como os similares. 
Qual é o nosso problema na 
análise? O número reduzido 
de pesquisadores, porque ele 
só pode ser feito por pesquisa-
dores mesmo”, avaliou.

A iniciativa da reunião foi do senador Lasier Martins.

Comunità Italiana

M
ar

co
s 

O
liv

ei
ra

/A
g.

Se
na

do

Participantes de audiência 
pública na Comissão de Direi-
tos Humanos do Senado, sobre 
abolição da escravatura e ações 
afi rmativas, afi rmaram que o 
Brasil aboliu a escravidão há 
131 anos, mas não rompeu, de 
fato, com o pensamento escra-
vocrata. Algumas pessoas que 
queriam participar do debate 
tiveram difi culdades de entrar 
no Senado. O presidente do 
colegiado, senador Paulo Paim 
(PT-RS), lamentou o fato, que 
considerou uma demonstração 
concreta da dificuldade de 
acesso dos negros aos espaços 
de poder. 

“Quando é pobre, quando é 
sem-terra, quando é sem-teto, 
quando é movimento negro, 
sempre há obstáculos lá na se-
gurança”,  frisou. A professora 
de história da UnB, Ana Flávia 
Magalhães, observou que, no 
Congresso, está havendo es-
paço para provocações abertas 
ao movimento negro, como a 
sessão de homenagem à prin-
cesa Isabel na Câmara. Exaltar 
a monarca e silenciar sobre o 
protagonismo negro na luta 
abolicionista é, para ela, prova 
de que o Brasil insiste em contar 

Audiência contou com a participação de representantes do 

movimento negro e quilombola.

O parecer foi apresentado 
na quinta-feira (13), 
pelo deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), em segui-
da foi apresentado um pedido 
de vista coletivo, o que adia o 
início da discussão na comissão 
por duas sessões do Plenário.

Desde novembro de 2017, a 
Câmara não conseguia atingir o 
quórum de 51 deputados para 
abrir uma sessão na sexta-feira. 
O ato foi classifi cado como 
histórico por diferentes parla-
mentares presentes ao debate. 
O líder do governo, deputado 
Major Vitor Hugo (PSL-GO), 
agradeceu a diversos líderes 
partidários por terem consegui-
do garantir o quórum da sessão. 
“Vamos iniciar, na semana 
que vem, mais rapidamente, o 
processo de discussão da cons-
trução de uma nova Previdência 
para o País”.

Nas sextas-feiras a maioria 
dos parlamentares vão a suas 
bases ouvir prefeitos e lideran-

Deputados comemoram o quórum alcançado na sexta-feira.
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Aberta contagem de 
prazo para discussão

da reforma da Previdência
A realização de sessão de debates no Plenário da Câmara dos Deputados na sexta-feira (14), abriu a 
contagem do prazo de duas sessões para começar a discussão do relatório da reforma da Previdência 
na comissão especial

ças comunitárias, segundo o 
vice-líder do governo deputado 
Darcísio Perondi (MDB-RS). 
“Essa sessão é marcante. Isso é 
um trabalho de todos os líderes 
da base reformista, de todos os 
partidos”, disse. Para Perondi, 
a ação tem uma simbologia “de 
atitude, esperança e decisão” de 

que a reforma da Previdência vai 
avançar. Para o deputado Bibo 
Nunes (PSL-RS), que presidiu a 
sessão, o ato demonstra a grande 
preocupação dos parlamentares 
na aprovação da reforma.

Parlamentares do PSL tam-
bém aproveitaram a sessão 
de sexta para criticar a greve 

geral que acontece em diversas 
cidades do Brasil. 

Vitor Hugo afi rmou que o fato 
de haver greve contra a reforma 
demonstra que há ainda uma 
parte da população brasileira 
sem compreender a importân-
cia de se mudar as regras de 
aposentadoria (Ag.Câmara).

Falta de recursos para 
modernização da agricultura

O senador Lasier Martins con-
cordou que faltam recursos para 
o desenvolvimento de novas tec-
nologias no campo. “Mas temos 
pouca oportunidade de ingressar 
no ramo das novas tecnologias por 
difi culdades que são conhecidas 
em todos os setores do Brasil. 
Faltam recursos”, admitiu. Já o 
representante do Ministério da 
Agricultura Rafael Mafra rebateu 
as críticas de que há uso indiscri-
minado de agrotóxicos no Brasil. 

Ele ressaltou que esses pro-
dutos passam pela aprovação de 
vários órgãos reguladores antes 

de serem comercializados. 
“Não existe o uso indiscrimi-
nado. No último exame que 
a Anvisa fez, em 2015, houve 
apenas 3% de uso não autori-
zado de agrotóxico. A quanti-
dade de agrotóxico presente 
nos alimentos é segura para 
o ser humano e para o meio 
ambiente”, argumentou. Os 
participantes destacaram a 
necessidade de que sejam to-
madas medidas para diminuir a 
fi la de produtos do agronegócio 
que aguardam pelo registro de 
patente (Ag.Senado).

Guedes ilustra 
oportunidades a 

empresas italianas

Racismo ‘ainda difi culta’ acesso da 
população negra à cidadania

apenas um lado da história.
“O Plenário Ulisses Guimarães 

recebeu uma homenagem à 
princesa Isabel e uma comemo-
ração aos 131 anos da abolição, 
sem fazer qualquer referência 
à ação histórica de homens e 
mulheres negras na luta por li-
berdade e cidadania nesse país!, 
observou. A negação do ponto 
de vista negro na história ofi cial 
do Brasil é, para o quilombola 
e bacharel em Direito, Danilo 
Serejo, ponto de partida para 
a negação de direitos básicos, 

como a posse da terra. 
“Quais as razões do não  

reconhecimento efetivo das 
comunidades quilombolas? O 
racismo só é o que é hoje, da 
forma como o conhecemos, 
porque existe uma institu-
cionalidade que o elabora e o 
chancela”, afi rmou. Das seis 
mil comunidades quilombolas 
existentes no Brasil, 3,5 mil 
são certifi cadas pela Fundação 
Cultural Palmares, mas pouco 
mais de 200 possuem títulos 
sobre as terras (Ag.Senado).
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A lei de recuperação 

judicial de empresas, 

que revogou o processo 

de concordata, 

fundamentou-se nos 

princípios da preservação 

da fonte produtora, da 

função social e, ainda, 

do estímulo à atividade 

econômica, superando a 

antiga lei de falências que 

poucos benefícios trazia a 

empresas em crise.

Na prática, esse novo ins-
tituto jurídico trouxe 
uma série de possibili-

dades bastante fl exíveis para 
que as empresas em crise 
pudessem, de fato, superar 
tal situação.

Muito se discutiu sobre 
a manutenção de garantias 
nesses casos, especialmente 
depois da aprovação dos 
planos de recuperação judi-
cial e início do cumprimento 
das obrigações pela empresa 
devedora.

O aspecto econômico-
financeiro dos planos de 
recuperação judicial, sob 
a ótica dos credores, tem 
maior relevância do que os 
aspectos jurídicos, vez que, 
com eles é possível aferir a 
real capacidade e possibi-
lidade de continuidade do 
negócio. Para os sócios da 
empresa recuperanda a visão 
é, ainda, mais abrangente. Por 
um lado, buscam viabilizar a 
superação da crise e conti-
nuidade do negócio, mas, por 
outro, visam a preservação de 
seu próprio patrimônio pes-
soal, o que não é tarefa fácil.

Como a lei prevê, de forma 
expressa, que os credores de 
empresas em recuperação 
judicial conservam seus di-
reitos e privilégios contra os 
coobrigados (fi adores e ava-
listas, por exemplo), mesmo 
se aprovados os planos de 
recuperação, os garantidores 
pessoais da empresa recupe-
randa permanecem vincula-
dos com tal garantia, fi cando 
totalmente expostos, com o 
prosseguimento de ações de 
execução e expropriação de 
patrimônio.

Nos processos de recupera-
ção judicial é comum que mui-
tos credores aprovem o plano 
apresentado em assembleia, 
porém, com ressalvas em 
relação aos garantidores, ou 
seja, aprovam a benesse para 
a empresa mas prosseguem 
com a cobrança executiva em 
face dos sócios.

À empresa, portanto, possi-
bilita-se a superação da crise 

econômico-fi nanceira, entre-
tanto os sócios garantidores 
dos contratos de crédito em 
favor da empresa, acabam 
por se tornar insolventes 
com a dilapidação total de 
seu patrimônio.

Além de não “soar bem” 
essa hipótese, parece con-
trariar a própria lei de recu-
peração judicial, que trouxe 
expressa previsão de novação 
dos créditos anteriores ao pe-
dido, em oposição à previsão 
de  manutenção dos privilé-
gios face aos coobrigados. O 
Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, buscando harmonizar 
os contrapontos, concluiu, 
conforme jurisprudência 
dominante, que essa novação 
seria uma “novação sui gene-
ris”, somente em relação à 
empresa e não em relação aos 
garantidores coobrigados.

O risco dos sócios garanti-
dores, portanto, nos proces-
sos de recuperação judicial, 
permaneceu sempre relevan-
te, até que a Terceira Turma 
do STJ, abrindo importan-
tíssimo precedente, decidiu 
recentemente que, no caso do 
plano de recuperação judicial 
aprovado prever a exonera-
ção das garantias pessoais 
dos sócios, essa supressão 
das garantias atinge a todos 
os credores sujeitos ao plano 
de recuperação judicial.

Dessa forma, apesar do con-
fl ito aparente entre a previsão 
da novação e da manutenção 
de garantias na lei de recu-
peração judicial, é possível, 
segundo entendimento do 
STJ, que os sócios busquem 
sua exoneração das garan-
tias pessoais, desde que tal 
supressão esteja claramente 
defi nida no plano de recu-
peração judicial aprovado 
pela maioria dos credores, 
salvando-se da crise não só a 
empresa, mas seus sócios que 
prestaram garantias pessoais 
para contratos de crédito em 
favor da empresa.

(*) Edison Carlos Fernandes, 
sócio fundador do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 

Público e direito contábil IFRS
edison.fernandes@ffl  aw.com.br

(*) Richard Abecassis, advogado 
do FF Advogados, atua nas 

áreas trabalhista, tributária e de 
recuperação judicial de empresas

richard.abecassis@ffl  aw.com.br
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Assista ao programa Livros em 
Revista. Um canal repleto de 

novidades do universo literário. 
Entretenimento garantido! 

Com apresentação de Ralph Peter.
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Hermann Schreck Margor – Summus –  O psi-
canalista uruguaio, especialista em Gestalterapia, leva 
ao leitor uma diferenciada visão sobre o adicto e a causa 
do consumo de drogas ilícitas. Para ele, o vício não deve 
ser visto como uma doença, e sim uma consequência de 

vários sintomas, principalmente psicológicos, tais como: abandono, 
solidão, depressão, etc. Uma obra deveras impactante, não só pelo 
seu ineditismo, como também pela sua respeitosa abordagem. Deve 
ser lido por pais, responsáveis, professores e profi ssionais de saúde.

Soltar as Muletas: Um olhar 
diferente sobre as drogas e a adição 

Patricia Hill Collins – Boitempo – Um “livreto” 
editado em 2000, que em suas poucas páginas, retrata 
uma verdadeira saga protagonizada pela afro americana  
Maria W. Stewart e que fez balançar toda uma estrutura 
social vigente, dando início a vários movimentos em prol 
da libertação, inclusão e respeito à negritude. É incrível 
sua assertividade para atingir e um âmago tão arraigado 

e remove-lo, claro com muito suor e sangue. Admirável.

Pensamento Feminista Negro

Erivelto de Sousa – Autografi a – Num árido cenário 
cearense, o jornalista, professor e cientista político, ali-
nhavou um romance com todos atributos e personagens 
gentílicos brasileiros. Há de tudo: fazendeiro opressor; 
religiões e religiosidade; crendice, terror e muita solidarie-
dade, bem a caráter nordestino. Em suma, componentes 
sempre presentes para uma ótima estória. Todavia, o 

romance urdido por Erivelto, vai bem além de estereótipos, aliás, reúne 
ingredientes de boa cepa gerando dotes cinematográfi cos. Sua pena 
fl uida, tornam suas 333 páginas uma prazerosa leitura.

O Fantasma do PadreCanísio Mayer – Ideias e Letras – Demorou, mas 
afi nal e felizmente, o professor, mestre e outras atribuições, 
todas voltadas ao bem do Ser humano, lançou mais uma 
rara joia do pensamento e relacionamento entre os seres. O 
fi lósofo abre seu coração-baú para ensejar medidas claras e 

práticas para o bem viver. O teólogo lança mão de preceitos muito bem 
fundamentados Nele, e em nós. O homem Canísio, desnuda-se para 
propor uma consciência reveladora, sem ranços religiosos, para um bem 
estar consigo (leitor) e a todo seu entorno (família, trabalho, amigos, 
etc.) Para ser lido de maneira aleatória. Seus tópicos fundem-se, porém, 
sem estarem ligados. Deve ser lido, por religiosos ou não. Trata-se de um 
delicado trabalho voltado ao bem comum, diga-se, plenamente factível!

O que dá Sentido à Sua Vida: Como 
encontrar e deixar-se encontrar 
pelo sentido da vida 
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BARBAROSSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 31.511.236/0001-16 - NIRE (transformação da Companhia em fase de registro) - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realiza-
da em 31/05/2019 para Re-Ratificação do Instrumento Particular de Constituição datado de 24/08/2018 - Data, Hora e Local: Aos 31/05/2019, às 10h, na sede social, na Avenida Tucunaré, 125, Bloco B 
Superior, Sala 2, Alphaville, CEP 06460-020, Barueri/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alte-
rada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Marco Aurélio 
Cardoso; Secretário: Reginaldo Angelo da Silva. Ordem do dia: Deliberar sobre a re-ratificação dos seguintes atos: (i) Instrumento Particular de Constituição de 24/08/2018, registrada perante a JUCESP sob o 
NIRE nº 35.231.130.774 em sessão do dia 14/09/2018 (“Ato de Constituição”); (ii) Ata de Reunião de Sócios de 31/12/2018, protocolada na JUCESP em 30/01/2019, conforme protocolo nº 0.472.322/19-9, 
ainda em trâmite para arquivamento (“ARS de Incorporação”); e (iii) 3ª Alteração do Contrato Social da Companhia, de 30/12/2018, protocolada na JUCESP em 31/01/2019, conforme protocolo nº 0.472.331/19-
0, ainda em trâmite para arquivamento (“Ato de Transformação”). Deliberação: Os sócios deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) retificar, a fim de excluir no Ato de Constituição os itens 1, 2, 4 e 5 do 
Anexo I, uma vez que os bens imóveis descritos em tal Anexo foram nele incluídos por um lapso, constando do Ato de Constituição como se conferidos ao capital social da Companhia pela sua sócia Bompreço 
Supermercados do Nordeste Ltda., sociedade limitada, com sede em Recife/PE, na Rua Padre Carapuceiro, 800, Sala 02, CEP 51020-280, CNPJ 13.004.510/0001-89, com seus atos constitutivos arquivados 
na JUCEPE sob o NIRE 26.201.561.176 (“Bompreço Nordeste”), quando em realidade tanto a propriedade quanto a posse de tais bens permanecem e sempre estiveram sob a titularidade da Bompreço Nordes-
te, que continua exercendo todos os direitos e obrigações em relação a tais bens em sua plenitude, e tais bens imóveis não foram, e não serão, transferidos ou contribuídos ao capital social da Companhia. 
Consequentemente, fica retificado o capital social da Companhia, que passa a ser de R$ 40.069.206,00, composto pelos bens, ativos e direitos listados no Anexo I acima referido, o qual encontra-se arquivado 
na sede da Companhia. Portanto, o item “a” e a Cláusula 4ª do Contrato Social do Ato de Constituição passam a apresentar a seguinte redação: “a) Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda. confere, 
neste ato, ao capital social (i) os bens descritos e individualizados no Anexo I, cujo montante é equivalente ao valor de R$ 36.592.348,50, bem como (ii) R$ 50.000,00 em moeda corrente nacional. Adicional-
mente, compromete-se a aportar R$ 3.426.856,61 em moeda corrente nacional até 31/12/2018, sendo todos os aportes aqui descritos destinados à integralização da totalidade das 40.069.206 quotas por ela 
subscritas (desconsiderados os centavos); e” “Cláusula 4ª. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 40.069.206,00, dividido em 40.069.206 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
distribuídas na forma do quadro abaixo: Sócios, Quotas, Valor: Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda., 40.069.205, R$ 40.069.205,00; Bompreço do Brasil Participações S.A., 1, R$ 1,00; Total, 
40.069.206, R$ 40.069.206,00. § 1º Cada quota confere o direito a um voto nas deliberações sociais, as quais serão tomadas pelo voto afirmativo de sócios que representem a maioria do capital social. § 2º A 
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quota, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.” Adicionalmente, em consequência da alteração do capital 
social da Companhia, fica também re-ratificado o contrato social consolidado, conforme 1ª Alteração do Contrato Social da Companhia, de 15/11/2018, registrada perante a JUCESP sob o nº 585.117/18-4 em 
sessão do dia 17/12/2018, e 2ª Alteração do Contrato Social da Companhia, de 30/11/2018, registrada perante a JUCESP sob o nº 30.646/19-4 em sessão do dia 15/01/2019. (ii) retificar, na ARS de Incorpora-
ção, a quantidade de quotas absorvidas pela Companhia em decorrência da incorporação da parcela cindida da Bompreço Participações, de forma a fazer constar que foram absorvidas 40.069.206 quotas da 
Companhia até então detidas pela Bompreço Participações. Com base na deliberação acima, as deliberações (i), (iii), (iv) e (v) da ARS de Incorporação passam a apresentar a seguinte redação: “(i) a aprovação 
do 1º Termo Aditivo ao Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Bompreço do Brasil Participações S.A. com versão da parcela cindida para Torch Empreendimentos e Participações Ltda., Dunkirk Empreen-
dimentos e Participações Ltda., Normandia Empreendimentos e Participações Ltda., Valquíria Empreendimentos e Participações Ltda., Gibraltar Empreendimentos e Participações Ltda., Midway Empreendimen-
tos e Participações Ltda., Kursk Empreendimentos e Participações Ltda., Atlântico Empreendimentos e Participações Ltda., Bulge Empreendimentos e Participações Ltda., Pacífico Empreendimentos e Partici-
pações Ltda., Overlord Empreendimentos e Participações Ltda. e Barbarossa Empreendimentos e Participações Ltda. celebrado em 31/05/2019 (“1º Termo Aditivo ao Protocolo”), o qual segue anexo à presente 
ata como seu Anexo I; (iii) a aprovação do 1º Termo Aditivo ao Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora referente à avaliação da Parcela Cindida (inclusive da Parcela Cindida ora Incorporada) 
do patrimônio líquido da Bompreço Participações a valor contábil, com base em balanço patrimonial de 30/11/2018, cuja cópia integra o 1º Termo Aditivo ao Protocolo como seu Anexo A. (iv) a aprovação, em 
decorrência da cisão da Bompreço Participações, da incorporação da Parcela Cindida ora Incorporada pela Sociedade, conforme descrito no 1º Termo Aditivo ao Protocolo. (v) em decorrência da incorporação 
da Parcela Cindida ora Incorporada pela Sociedade, nos termos do Protocolo, todas as 40.069.206 quotas da Sociedade serão canceladas. Considerando que nesta data também é aprovada a transformação 
do tipo societário da Sociedade de sociedade limitada para sociedade por ações, nos termos da 3ª Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia Geral de Transformação em Sociedade Por Ações, o único 
sócio da Sociedade aprova a emissão de 96.935.065 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são subscritas, conforme aprovado na 3ª Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia 
Geral de Transformação em Sociedade Por Ações realizada na presente data, da seguinte forma: (a) 77.548.052 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 80% do capital social, pelo 
Momentum - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações, CNPJ 28.670.954/0001-20, e (b) 19.387.013 ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal, representativas de 20% do capital social, pela Brazil Holdings S.C.S., companhia devidamente constituída e existente sob as leis de Luxemburgo, com sede na 2-4 Rua Eugène Ruppert, L-2453, Luxem-
burgo, Grão Ducado de Luxemburgo, CNJP 30.873.752/0001-28.” O anexo mencionado na deliberação (i) da ARS de Incorporação, conforme a redação acima, encontra-se arquivado na sede da Companhia. (iii) 
retificar no Ato de Transformação a quantidade de quotas canceladas, de forma a fazer constar que foram canceladas 40.069.206 quotas, sendo alterado o capital social da Companhia, que passa a ser de R$ 
40.069.206,00, dividido em 96.935.065 (noventa e seis milhões, novecentas e trinta e cinco mil e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Com base na deliberação acima, as deli-
berações (iii) e (iv) do Ato de Transformação passam a vigorar com a redação abaixo: “(iii) em virtude da transformação deliberada no item (i) acima e da incorporação pela Companhia da totalidade de sua 
própria participação societária em decorrência da cisão parcial da Bompreço do Brasil Participações S.A., acima qualificada, nos termos da ata de Reunião de Sócios da Companhia realizada na presente 
data, o cancelamento das 40.069.206 quotas representativas da totalidade do seu capital social, com a consequente emissão de 96.935.065 (noventa e seis milhões, novecentas e trinta e cinco mil e sessenta 
e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são, neste ato, subscritas pelo Momentum - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em partici-
pações, CNPJ 28.670.954/0001-20, e pela Brazil Holdings S.C.S., companhia devidamente constituída e existente sob as leis de Luxemburgo, com sede na 2-4 Rua Eugène Ruppert, L-2453, Luxemburgo, Grão 
Ducado de Luxemburgo, na seguinte proporção: (a) 77.548.052 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 80% do capital social da Companhia, pelo Momentum - Fundo de Inves-
timento em Participações Multiestratégia; e (b) 19.387.013 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 20% do capital social da Companhia, pela Brazil Holdings S.C.S., ambos 
atuais acionistas da Bompreço do Brasil Participações S.A., acima qualificada. Todas as 96.935.065 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ora emitidas e subscritas já estão totalmente 
integralizadas, uma vez que sua emissão decorre da incorporação da Parcela Cindida a ser Incorporada pela Companhia, nos termos dos boletins de subscrição que seguem anexos à presente ata na forma do 
Anexo I. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º, III, da Instrução Normativa DREI nº 35/17, consta como Anexo II à presente ata a relação completa dos acionistas e a indicação da quantidade de ações da 
Companhia. (iv) a aprovação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar nos termos do Anexo III à presente ata.” Os anexos mencionados nas deliberações (iii) e (iv) do Ato de Transformação, 
conforme a redação acima, encontram-se arquivados na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo para ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
Barueri, 31/05/2019. Mesa: Marco Aurélio Cardoso - Presidente, Reginaldo Angelo da Silva - Secretário. Acionistas: Momentum - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Por: BRL Trust 
Investimentos Ltda.; Brazil Holdings S.C.S. - Por: Marcelo Nastromagario. Cargo: Procurador.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 30/04/2019
Data e horário: às 14 hs dia 30/04/2019. Local: sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, no 14.171, 
11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; Secretária: 
Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do 
Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas 
S.A. (“Companhia”). Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a 
publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15/12/76, de acordo com o facultado pelo § 
4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida lei. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimi-
dade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas, sem qualquer ressalva: (i) 
em AGO: (a) o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/2018, que se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 
23/04/2019 e cuja publicação foi realizada em edição de 30/04/2019 no DOESP, página 201, e Jornal Empresas e 
Negócios, edição de 30/04/2019, página 11; (b) a aprovação integral, sem qualquer ressalva, da destinação dos 
lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/2018, no montante total de R$ 29.521.463,06, a serem 
destinados da seguinte forma: (a) R$ 1.476.073,15 para a conta de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido 
do exercício social; e (b) R$ 28.045.389,91 para a conta de Reserva de Lucros; e (ii) em AGE: (a) a aprovação da 
renúncia do Sr. Hisao Ogawa, japonês, casado, empresário, portador da RNE nº G204459-B CGPI/DIREX/DPF e 
CPF/MF nº 238.434.698-90, com escritório na Avenida Paulista, nº 1842, 23º andar, Edifício Torre Norte, na cidade 
de São Paulo -SP, Brasil, como membro do Conselho de Administração da Companhia. Os membros presentes 
na reunião agradecem toda a colaboração e o trabalho do Sr. Hisao Ogawa durante seu mandato; Lavratura e 
Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três 
vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 30/04/2019. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; 
Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por 
seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr. Hiroki Toko, Diretor 
Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro.Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães 
Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP n° 287.464/19-2 em 30/05/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 05 de Fevereiro de 2019
Data, Hora e Local: Aos 05/02/2019, às 10 hs, na sede social na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP: 04794-000. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos mem-
bros da Diretoria da Companhia, tendo sido convidada Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para 
secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a abertura de filial da Companhia na Cida-
de de Campinas/SP. Após as discussões relativas às matérias constantes da Ordem do Dia, os Direto-
res, nos termos do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por unanimidade (i) a aber-
tura de filial da Companhia na Cidade de Campinas/SP, na Avenida Jonh Boyd Dunlop, nº 6800, Parte 
A, Campo Grande, CEP: 13059-587, podendo exercer a atividade de fornecer água gelada, autorizan-
do que sejam adotadas todas as providências necessárias perante os órgãos públicos competentes 
para implementação da referida deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os 
trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e apro-
vada, tendo sido assinada por todos os presentes. SP, 05/02/2019. Assinaturas: Presidente da Mesa, 
Ryo Miyajima. Secretária da Mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. JUCESP NIRE Filial n° 
3590586477-7, Registro n° 308.523/19-2 em 06/06/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LJA Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 24.940.808/0001-17 - NIRE nº 3530049204-8

Cópia da Ata de Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 01 de Dezembro de 2018, 
Lavrada em forma de Sumário, da Empresa LJA Engenharia S.A., 

Inscrita no CNPJ nº 24.940.808/0001-17, com Registro na JUCESP sob NIRE nº 3530049204-8.
Data e Horário: 01 dia do mês de Dezembro de 2018, às 10:00 horas. Local: Rua Vergueiro, nº 875, 
sala 113 parte, Liberdade, São Paulo/SP, CEP: 01.504-001. Convocação: Ficam dispensadas as 
formalidades de convocação, face ao que faculta o Artigo 1.072, 82º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Presença: Os sócios a seguir mencionados, representando a tonalidade do capital social da 
empresa Construtora LJA Ltda, sendo a Sociedade Couvin Participações S.A., neste ato representada 
pelo seu sócio-diretor Luiz Paulo Mattos Oliveira. Mesa: Luiz Paulo Mattos Oliveira - Presidente; e 
Gabriela Santos Gonzaga Vidal - Secretária. Ordem do Dia: a) Deliberar acerca da prorrogação do 
prazo de duração dos mandatos dos Diretores, concedidos ao Sr. André Luiz Seixas Oliveira portador 
da cédula de identidade RG nº 02.195.135-70 SSP/BA e inscrito no CPF nº 313.038.205-44, residente e 
domiciliado a Rua Professora, Guiomar Florence, 74 - Apartamento 105, Bela Vista, Salvador/BA - CEP 
40279-750 e do Sr. Gilson Batista de Jesus, portador da cédula de identidade RG nº 01.789.559-65 SSP/
BA e inscrito no CPF nº 354.035.275-91, residente e domiciliado na Rua dos Bandeirantes, nº 26, Matatú 
- Salvador/BA - CEP 40255-120. Quorum de Deliberações: As deliberações abaixo mencionados, foram 
aprovadas pelos sócios da Construtora LJA Ltda, a Couvin Participações S.A., neste ato representada 
pelo seu sócio diretor Luiz Paulo Mattos Oliveira. Deliberações Tomadas: Por unanimidade de votos, 
foi aprovada a matéria constante na ordem do dia, conforme segue: 1. Aprovação da prorrogação pelo 
período de 2 (dois) anos, do prazo de duração dos mandatos de diretoria, concedidos aos senhores André 
Luiz Seixas Oliveira e Gilson Batista de Jesus. 2. A declaração de desimpedimento dos sócios, ficam 
arquivado na sede da campanhia, conforme anexo 1. Outros Assuntos: Oferecida a palavra aos Srs. 
Quotista e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente declarou encerrada a Reunião de Quotistas, 
suspendendo-a pelo tempo necessário á lavratura da ata respectiva, com a expedição de certidão 
assinada apenas pelo Secretário da Mesa, para fins de arquivamento no Órgão de Registro do Comércio 
e publicação na forma da lei. Assinaturas: Couvin Participações S.A. e Luiz Paulo Mattos Oliveira. São 
Paulo, 01 de Dezembro de 2018. Couvin Participações S.A. Luiz Paulo Mattos Oliveira - Presidente, 
Gabriela Santos Gonzaga Vidal - Secretária. Luiz Paulo Mattos Oliveira. Testemunhas: Nome: André 
Luiz Seixas Oliveira, RG nº 02.195.135-70 SSP/BA. Nome: Gilson Batista de Jesus, RG nº 01.789.559-
65 SSP/BA. JUCESP nº 3.979/19-2 em 09/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A emenda, proposta pelos 
políticos Gabriele Ab-
biati, do partido ultra-

nacionalista Liga, Alessandro 
De Chirico e Gianluca Comaz-
zi, ambos do Forza Italia (FI), 
foi aceita pelo conselheiro 
de Mobilidade do município 
italiano, Marco Granelli.

A expectativa é de que a 
decisão passe a valer antes da 
aprovação da resolução que 
aumentará o bilhete de ônibus 
e metrô para 2 euros. “É ina-
ceitável que cães e gatos pa-
guem um ingresso muito caro 
para acompanhar seus donos 
em suas viagens. O ingresso 
gratuito certamente seria 
um incentivo para não deixar 
nossos fi lhotes em casa, mas 
para trazê-los, como deveria, 
sempre conosco “, explicou 
Abbiati. Para o conselheiro de 
Mobilidade de Milão, a medida Em Milão, conscientização sobre os direitos dos animais. 

Cães e gatos terão passe livre em 
transportes públicos de Milão

A cidade de Milão aprovará nesta segunda-feira (17) um decreto para autorizar a viagem gratuita de 
animais domésticos, como cães, gatos e pássaros, em transportes públicos
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A ilha de Sardenha, na Itália, 
foi eleita a região com o maior 
número de praias bonitas do país 
pelo “Guida Blu 2019”, um guia 
turístico criado pelas ONGs Le-
gambiente e Touring club italiano.

Apresentado em Roma, o 
catálogo “O mais belo mar 
de 2019” analisa as melhores 
praias e lagos italianos. Ao 
todo, a classifi cação máxima 
de “cinco velas” foi atingida por 
16 áreas turísticas e sete lagos.

De acordo com o ranking das 
regiões, a “rainha do verão” 
tem cinco costas com a maior 
pontuação, seguida pela Sicília 
(3), Puglia (3), Campânia (2), 
Toscana (2) e Ligúria (1). O mar 
Tirreno foi o mais premiado, Ranking foi realizado pelo guia turístico ‘Guida Blu 2019’. 

Praias da Sardenha são eleitas as mais bonitas da Itália

tem o objetivo de “introduzir o 
transporte gratuito de animais 
de estimação em toda a rede e 
sem limites de tempo”.

“A junta disse que era fa-
vorável porque os animais de 
estimação fazem parte das 
famílias milanesas que agora 
usam o transporte público não 
apenas para ir trabalhar, mas 
para viver juntos na cidade”, 
acrescentou Granelli. Atual-
mente, o regulamento prevê o 
pagamento de um bilhete para 
transportar todos os animais, 
exceto apenas quando se trata 
de cão-guia e, em determi-
nados horários, para cães de 
pequeno porte. Os políticos 
acreditam que, com esta re-
solução, Milão poderá inspirar 
outras cidades italianas para 
aumentar a conscientização 
sobre os direitos dos animais 
(ANSA).

tendo cinco velas atribuídas 
a sete distritos. Além disso, 
Pollica e Cilento (Salerno), 
Castiglione della Pescaia, Ma-
remma Toscana (província de 
Grosseto, Toscana), Baronia 
di Posada e o Parque Natural 
de Tepilora aparecem na lista.

No quesito lagos, o Trentino
-Alto Ádige se confi rma como a 
melhor localidade: Molveno foi 
eleito a comuna com o lago mais 
bonito do país. Na sequência 
aparecem Sospirolo (Lago de 
Mis, no Vêneto) e vários outros 
municípios na costa ocidental do 
Lago de Garda (Gardone Riviera, 
Gargnano, Riva del Garda, Limo-
ne sul Garda, Tignale) (ANSA)
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Edison Fernandes (*)

Publicação das 
demonstrações 
fi nanceiras no 
projeto da
MP 876

Em três textos, 

foi apresentada 

a disciplina legal 

sobre a publicação 

das demonstrações 

fi nanceiras a partir de 

janeiro de 2022, em 

razão da edição da Lei 

n° 13.818, de 2019.

Contudo, não se pode 
ignorar o projeto de lei 
de conversão da Medida 

Provisória n° 876, dispondo so-
bre alterações na Lei n° 8.934, 
de 18 de novembro de 1994, 
que dispõe sobre o Registro 
Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afi ns.

De acordo com o texto fi nal 
do relator, Deputado Aureo 
Ribeiro, foi incorporada ao tex-
to original da mencionada MP 
a Emenda n° 22 cujo texto é o 
seguinte: “Art. 54. A prova da 
publicidade de atos societários, 
quando exigida em lei, será 
feita mediante anotação nos 
registros da junta comercial à 
vista da apresentação da folha 
do Diário Ofi cial, dispensada 
a juntada da mencionada 
folha. Parágrafo único. A apre-
sentação de que trata o caput 
poderá ser realizada por meio 
de versão eletrônica do Diário 
Ofi cial”.

Aparentemente de maneira 
contrária à Lei n° 13.818, de 
2019, a nova redação proposta 
para o referido artigo 54 da Lei 
n° 8.934, de 1994, substituiria 
a publicação dos atos soci-
etários dos jornais de grande 
circulação para apenas o Diário 
Ofi cial, ainda que na versão 
eletrônica. Acontece que, a 
MP que pretendia fortalecer a 
segurança jurídica dos negócios 
no Brasil, trouxe mais confusão, 
a permanecer essa redação do 
artigo 54. Isso porque haverá 
confl ito entre as duas leis, o que 
deverá ser resolvido por meio 
de interpretação. É certo que a 
interpretação é algo inerente às 
leis e ao Direito, porém, em uma 
questão tão simples – publi-
cação das demonstrações fi nan-
ceiras –, convém determinação 
legal expressa e inquestionável.

Mas, qual o conflito? A 

redação proposta ao artigo 54 
da Lei n° 8.934, de 1994 (pelo 
projeto de conversão da MP 
876) estabelece, em outras 
palavras: os atos societários 
devem ser publicados no Diário 
Oficial. As demonstrações 
fi nanceiras são uma exigência 
da legislação societária (Lei n° 
6.404, de 1976 – Lei das Socie-
dades por Ações), portanto, são 
caracterizados como “atos soci-
etários” e, como tais, deveriam 
ser publicadas no Diário Ofi cial.

Por outro lado, a Lei n° 
13.818, de 2019, estabelece 
que, a partir de 2022, as pub-
licações ordenadas pela Lei n° 
6.404, de 1976 (Lei das Socie-
dades por Ações) podem ser 
feitas em versão resumida na 
edição impressa de jornais de 
grande circulação e em versão 
impressa na página da Internet 
desse mesmo jornal. Exclui-se a 
obrigatoriedade de publicação 
das demonstrações fi nanceiras 
no Diário Ofi cial.

Como conciliar essas leis? 
A Lei n° 8.934, de 1994, tra-
ta de questões societárias 
genéricas, relativas a toda e 
qualquer pessoa jurídica, in-
dependentemente do seu tipo 
societário. Já a Lei n° 13.818, de 
2019, restringe-se à disciplina 
as sociedades por ações. No 
Direito, existe o princípio de 
interpretação de que a norma 
específi ca prevalece sobre a 
norma geral. Nesse sentido, 
a conclusão inevitável é que, 
no caso da publicação das 
demonstrações fi nanceiras de 
sociedades por ações, a Lei 
n° 13.818, de 2019, prevalece 
sobre a Lei n° 8.934, de 1994.

Apesar de as regras de in-
tepretação conduzirem para a 
conclusão mencionada, seria 
extremamente salutar para 
a segurança jurídica que a 
proposta de redação do artigo 
54 da Lei n° 8.934, de 1994, 
trazida pelo projeto de con-
versão em lei da MP 876, não 
fosse aprovada pelo Congresso 
Nacional, sendo retirado do 
texto fi nal.

(*) É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e contábil IFRS 
(edison.fernandes@ffl   aw.com.br)
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ações 
s no 

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

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: THIAGO ALEXANDRE GARCIA RAMOS, profissão: estagiário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/07/1992, 
residente e domiciliado neste 5º Subdistrito Santa Efigênia, nesta Capital, filho 
de Rubens Oliveira Ramos e de Rute Garcia de Souza Ramos. A pretendente: 
TATIANE PRATES RIBEIRO, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1994, residente e domiciliada no 1º 
Subdistrito de Guarulhos - SP, filha de Jose Martins Ribeiro e de Laurita da Silva 
Prates Ribeiro. R$12,90 

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

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: JOSÉ APARECIDO DE CALDAS CORREIA, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em Jenipapo de Minas - MG, no dia (02/07/1983), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leivina de Caldas Correia. A 
pretendente: AILMA APARECIDA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Francisco Badaró - MG (Registrada em Jenipapo de 
Minas - MG), no dia (05/06/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio José Gonçalves e de Ana de Caldas Gonçalves.

O pretendente: ROBSON MELO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de tabelionato, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (19/04/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Alves de Souza e de 
Maria de Lourdes de Melo de Souza. A pretendente: FERNANDA CAROLINA BENTO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Itaim 
Paulista - SP, no dia (28/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ademir de Oliveira dos Santos e de Mirian Bento Vizzotto.

O pretendente: HENRRY WILLIAN SCARANELLO DOS SANTOS, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nascido em Guarulhos - SP, no dia (28/07/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sonir dos Santos e 
de Anita Terezinha Scaranello dos Santos. A pretendente: PRISCILA EVANGELISTA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(19/02/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eraldo 
Evangelista de Souza e de Sandra Cristina de Lima Henrique de Souza.

Luiz Alexandre Castanha (*)
 

Sem dúvidas, 2017 foi o ano 
dos chatbots. 

Grande aposta para 
o futuro, mas já com muitas 
aplicações na atualidade, essa 
tecnologia vem mexendo com 
o mundo do atendimento ao 
cliente nas empresas, mas pro-
mete revolucionar ainda mais o 
mundo digital como um todo. 
Segundo o Gartner, em 2020 nós 
não teremos mais apps: tudo 
funcionará através de chatbots 
com inteligência artifi cial.

Basta pensarmos na Siri ou 
Cortana para entendermos 
como essa previsão faz muito sentido. Por que ter o app do cinema 
instalado no seu aparelho se você pode simplesmente perguntar 
para seu celular qual a próxima sessão daquele fi lme imperdível? 
Aos poucos, as pessoas estão aprendendo a lidar com bots de 
atendimento, tanto via texto como por voz. Um atendente virtual 
ligar para a sua residência já não causa tanto estranhamento.

Além do atendimento ao cliente, os bots e a Inteligência Arti-
fi cial ainda vão transformar diversos aspectos nas nossas vidas. 
De acordo com o relatório da consultoria americana Tractica, 
o mercado de Inteligência Artifi cial deve movimentar US$59,8 
bilhões no mundo até 2025. Já a pesquisa da Accenture mostra 
que a IA pode duplicar as taxas de crescimento econômico atuais 
até 2035.

Na educação, também estamos experimentando muitas ino-
vações. Hoje é possível aprender dentro da sala de aula ou fora 
dela. Tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada e 
mobile learning ajudam os educadores a tornar suas aulas mais 
interativas e completas. O mercado de treinamentos corporativos 
também aposta nestes novos formatos, auxiliando os trabalhadores 
a aprenderem cada vez mais e, consequentemente, fazendo as 
empresas a atingirem seus melhores resultados.

A difi culdade na aceitação de novas tecnologias existe, prin-
cipalmente por parte dos profi ssionais com mais idade, que 
não possuem tanta familiaridade com internet ou smartphones. 
Mas aos poucos as barreiras estão sendo quebradas e as novas 
tecnologias para educação corporativa estão chegando a cada 
vez mais gente.

O uso de chatbots e inteligência artifi cial em treinamentos 
corporativos é, sem dúvidas, o próximo passo do nosso mercado. 
Podemos pensar em treinamentos 100% on-line, que acontecem 
através de plataformas de ensino ou m-learning, e tem assistentes 
virtuais para reforçar conteúdos, tirar dúvidas dos alunos, fazer 
testes e avaliar seu desempenho ao longo do treinamento. É uma 
forma interessante, inovadora e relativamente barata de manter o 
interesse dos colaboradores e incentivá-los a aprender ainda mais.

Muitos estudiosos do assunto apostam, no entanto, no ensino 
híbrido, mesclando momentos presenciais com os digitais. Com 
as pessoas cada vez mais adeptas dos seus smartphones, esse 
seria um caminho mais natural para a evolução da educação cor-

Chatbots e AI são os próximos passos 
para treinamentos corporativos

Segundo o Gartner, em 2020 nós não teremos mais apps: tudo funcionará através de chatbots com 
inteligência artifi cial

Portal ERP

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

O pretendente: FELIPE SARKIS FRANK DO VALE, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/09/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Felipe Sarkis do Vale e de Rogislania Karine 
Rodrigues Frank. A pretendente: JULIA FERNANDES CALDAS, solteira, profi ssão 
promotora de justiça, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/06/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Naves Caldas e de 
Fernanda Afonso Fernandes Caldas.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

porativa. O profi ssional poderia participar de uma aula presencial 
com seuscolegas para a apresentação de uma nova política do 
seu setor. 

Durante o encontro, poderiam ser realizadas demonstrações 
com a ajuda da realidade aumentada para demonstrar quais no-
vos procedimentos precisam ser adotados e suas consequências. 
Ao fi nal do encontro, o facilitador disponibilizaria acesso a uma 
plataforma digital para que cada um dos participantes pudesse 
rever o conteúdo aprendido e aprofundar itens que não puderam 
ser apresentados durante o encontro. 

Na plataforma, um assistente virtual via chat responderia 
possíveis dúvidas, apontaria quais lições os colaboradores pre-
cisariam rever e ajudaria a medir a sua evolução. O assistente 
seria responsável também por analisar o desempenho e enviar 
essas informações para a organização. Dessa forma, a empresa 
tem total controle sobre o seu treinamento, conseguindo acom-
panhar quais são os colaboradores mais empenhados, onde a 
maioria trava durante o processo e quaisas principais difi cul-
dades. O chatbot é interessante também porque ele pode ser 
disponibilizado tanto para uma pessoa quanto para centenas. Os 
chatbots foram desenvolvidos para conseguir atender as pessoas 
em diversas situações. 

É uma tecnologia desenvolvida para ter a capacidade de aten-
der centenas, mas com o poder de adaptação para entender as 
especifi cidades de cada caso como único. Isso faz com que o 
aprendiz sinta que aquele é um momento só dele, no qual ele 
tem a liberdade de interagir e rever os assuntos do seu interesse 
quantas vezes quiser. Phill Libin, fundador do Evernote, disse 
em entrevista recente que “em breve o mundo será reescrito 
baseado em bots e interfaces conversacionais”. 

Para os treinamentos corporativos, não será diferente. Estamos 
passando por um momento de muitas novidades na tecnologia 
e, por consequência, no mercado de bots.Vivemos um momento 
no qual, mais importante do que pensar em respostas, é pensar 
em perguntas que nos façam evoluir cada vez mais.

 
(*) - É administrador de Empresas com especialização em Gestão de 

Conhecimento e Storytelling aplicado à Educação, atua em cargos
executivos na área de Educação há mais de 10 anos.

A China produz 75% dos smartphones 
e 90% dos computadores fabricados no 
mundo. 

Isso é um negócio de proporções monu-
mentais: apenas no Brasil foram vendidos, 
em 2018, R$ 58,1 bilhões em smartphones 
(44,4 milhões de unidades) e R$ 13,9 
bilhões em computadores (5,5 milhões 
de unidades). 

Esses números são importantes para 
qualquer economia, mas a China não pre-
tende continuar sendo apenas “a fábrica 
do mundo”, uma nação de operários fabris 
e agricultores – ela busca a supremacia 
tecnológica, quer a liderança em uma 
área realmente sensível, a Inteligência 
Artifi cial (IA).

Em outubro de 2017, Xi Jinping pro-
nunciou, durante o Congresso do Partido 

Comunista Chinês, um discurso de mais 
de três horas em que instou o país a tor-
nar-se o líder na área de IA “porque essa 
tecnologia dominará o mundo”.

Para atingir esse objetivo até o ano de 
2030, o chefe supremo do país determi-
nou que fossem investidos recursos da 
ordem de 150 bilhões de dólares, além de 
determinar outras providências, como a 
inclusão de IA nos currículos de todas as 
escolas do país.

Segundo um relatório da Universidade 
Tsinghua, de Pequim, no período de 2013 
a 2018, 60% dos investimentos mundiais 
em IA foram feitos na China. O país se-
gue investindo em centros de pesquisa 
e em parcerias com empresas privadas 
chinesas, tendo delegado a cinco delas a 

responsabilidade de conduzir o processo 
de desenvolvimento de IA: Baidu, Alibaba, 
Tencent, iFlytek e Sensetime.

Ainda é cedo para termos certeza se a 
liderança será realmente alcançada pe-
los chineses, mas seus movimentos vêm 
causando grande preocupação entre os 
únicos que podem se contrapor a eles na 
área: os americanos. 

Essa preocupação se acentua na medida 
em que o desenvolvimento da IA pode 
deixar os chineses capazes de competir de 
maneira mais efi ciente com os americanos 
não apenas no campo econômico, mas tal-
vez (e principalmente) no campo militar.

(Fonte: Vivaldo José Breternitz é doutor em 
Ciências pela USP, é professor da Faculdade

de Computação e Informática da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

China busca a supremacia no campo da inteligência artifi cial

O avanço das novas tec-
nologias vem moldando (e 
mudando) de forma veloz o 
comportamento humano. 

Os espaços públicos de de-
bates (“ágora”) não existem 
mais, sendo substituída pelas 
redes sociais. O telefone fi xo é 
uma das vítimas mais recentes 
dessas mudanças. As pessoas 
não usam mais o telefone para 
telefonar (contraditório, sim). 
Usam para mandar mensagens, 
áudios, vídeos, emoticons 
e, agora, stickers. Mais rápi-
do, mais ágil e praticamente 
instantâneo, os chats (apps 
de mensagens instantâneas) 
dominam a comunicação na 
sociedade atual.

A troca de informação sen-
sível também segue o mesmo 
caminho. Os encontros em 
ambientes fechados ainda são 
bastante comuns, porém logis-
ticamente mais difíceis que uma 
simples ligação ou mensagem.

O aprimoramento dos apps 
de mensagens instantâneas - 
que agora vendem a ideia da 
segurança através da cripto-
grafi a - fez com que as pessoas 
passassem a acreditar estarem 
navegando em algo sempre 
seguro e protegido, onde 
poderiam falar o que quiser, 
sem riscos de exposição. Isso, 
entretanto, não é verdade.

Além dos riscos oferecidos 

Precisamos falar sobre 
segurança digital

pelos próprios aplicativos, 
o fato é que nós (humanos) 
somos alvo fáceis de outros 
humanos, que nos enganam 
com a mesma facilidade com a 
qual enganamos cachorros ao 
fi ngir que jogamos uma bolinha 
na praça. Por mais seguro que 
seja o aplicativo (mas não infa-
líveis), boa parte dos problemas 
nascem de más práticas diárias 
dos próprios usuários. 

O mundo digital é seguro? 
Tanto quanto o mundo analó-
gico: é seguro se soubermos 
onde andar, quais caminhos 
seguir, a quem dar ouvidos e 
não compartilharmos segredos 
com qualquer pessoa.

(Fonte: Marcelo Chiavassa de 
Mello é Professor de Direito Civil, 

Direito Digital e Direito da Inovação 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie).
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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 17 de Junho de 2019. 
Dia de São Manuel, São Ismael, São Rainério e Dia do Anjo Lauviah, cuja 

virtude é a compreensão. Dia da Imprensa do Estado de São Paulo, Dia da 

Unidade Alemã, Dia do Funcionário Público Inativo e Dia do Veterinário. 
Hoje aniversaria a atriz Aracy Cardoso que completa 82 anos, a atriz Arlete 

Salles que nasceu em 1939, o cantor Barry Manilow, que faz 76 anos, o jogador 
de futebol Zinho que nasceu em 1967, o músico e empresário João Marcelo 
Bôscoli que faz 49  anos e a tenista Vênus Williams que nasceu em 1980

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem geralmente grande difi cul-

dade para compreender as mensagens dos símbolos e as revelações do 
inconsciente. Seu psiquismo se manifesta através das coisas que aprecia, 
como a arte e a poesia, por exemplo. Normalmente desenvolve talentos 
para a concretização de seus objetivos, embora, quase sempre, precise 
de muita luta e perseverança para chegar lá. Mas, determinação é o 
que não lhe falta. Possui personalidade forte. No lado negativo tem a 
tendência a ser autoritário.

Magia dos sonhos
NUNDAÇÃO- Ver uma grande, abandono no amor. Ser 

vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. Salvar- 
se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá difi culdades 
no amor. Perder bens, felicidade no jogo. Ver números da 
sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

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

Esta segunda é o décimo sexto dia da lunação. A Lua em Sagitário fi ca fora de curso desde as 05h32 até ingressar em 

Capricórnio às 13h14.  Durante toda a manhã e inicio da tarde será melhor não esperar demais das situações que surgirem. 

de inovar e sair da rotina. A energia aconselha e não procurar novidades e nem fazer mudanças no dia-a-dia.  Não é uma 

boa ocasião para fazer programas diferentes dos habituais, e nem manter novos contatos. A pior coisa a fazer é dar vazão 

a essa disposição incomum com a Lua fora de curso. A tarde e à noite contatos podem lhe proporcionar muitas novidades.
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Durante toda a manhã e início da 
tarde será melhor não esperar de-
mais das situações que surgirem. A 
certeza de seus sentimentos ajudará 
a descobrir o quanto ama alguém 
verdadeiramente. Dedicação na 
relação amorosa ativa à vida sexual 
dando maior preocupação com sexo. 
85/485 – Verde. 

A energia está fervilhando e vamos 
querer novidades e mudanças no dia
-a-dia. Pode ocorrer alguma afl ição 
ou problema de difícil solução, mas é 
bom para realizar com importantes. 
Não tente encontrar razões lógicas 
para tudo, porque nem sempre há. 
53/253 – Azul.

Seja cuidadoso com as palavras, 
meça-as bem para não criar áreas 
de atrito. Não desperdice recursos 
no que não dará resultado. É uma 
boa ocasião para fazer programas 
diferentes dos habituais, formar 
novas amizades. A tarde e à noite 
contatos podem lhe proporcionar 
muitas novidades. 42/642 – Bege.

Há uma ânsia por liberdade e o apa-
recimento de exigências incomuns. 
Até a Lua em entrar em Capricór-
nio à tarde é melhor dedicar-se às 
atividades rotineiras, aquilo que já 
foi planejado. A pior coisa a fazer é 
não se movimentar e não dar vazão a 
essa disposição toda. 71/771 – Verde.

Compreensão e improvisação são 
atitudes boas, tanto no lar como no 
trabalho. Procure mudar sua maneira 
de pensar e agir, mesmo que seja 
irrefl etido. A pior coisa a fazer é 
não se movimentar e não dar vazão 
a essa disposição incomum.  56/856 
– Amarelo.

A irritabilidade e as tensões come-
çam a aliviar, mas é preciso manter 
a ainda a calma. Evite o ciúme e o 
sentimento de posse que assume um 
papel que pode se tornar negativo 
pelo excesso. A energia aconselha 
e não procurar novidades e nem 
fazer mudanças no dia-a-dia.  41/241 
– Verde.

A Lua plena em Sagitário faz o come-
ço da semana de bons contatos. Os 
acontecimentos tendem a ser mais 
lentos e metódicos em sua rotina. 
Pense antes de agir para não ter que 
voltar atrás depois ao arrepender-se. 
Existe uma preocupação excessiva 
com novidades e avanços.  22/422 
– Verde.

Terá muita energia para conquistar 
a atenção das pessoas e ser feliz 
junto delas. Evite uma característica 
de fi xação, ânsia por liberdade e 
exigências exageradas nas rela-
ções sociais e sentimentais. Uma 
caminhada ao ar livre pode lhe 
proporcionar muitas novidades, por 
exemplo. 44/644 – Azul.

A energia está fervilhando e vamos 
querer novidades e mudanças no 
dia-a-dia. Pode haver algum tipo de 
prejuízo se não aceitar a real pos-
sibilidade que se apresenta. Fique 
atento aos sentimentos por alguém 
que será marcante em sua vida. 
84/984 – Marrom.

Transações comerciais e negociações 
fi nanceiras também estão favoreci-
das. Não faça no trabalho alterações 
de última hora, mas siga adiante 
com o que tem preparado e deve 
ser feito. Não é uma boa ocasião 
para fazer programas diferentes 
dos habituais, e nem manter novos 
contatos.  67/867 – Branco.

Tome um rumo, na vida depois que 
decidir qual o caminho que deve se-
guir. De manhã faça aquilo que já foi 
planejado e atenha-se aos assuntos 
sem grande importância. O dia leva 
a excessos que se comete com base 
em seus sentimentos. 57/857 – Azul.

Simpatias que funcionam
Começar a namorar

Precisa de  água de rosas, essência de patchuli, 
1 vela vermelha em forma de coração. Escreva 
de um lado da vela o seu nome e passe um pouco 
de água de rosas. Do outro lado, passe a essência 
de patchuli. Acenda a vela onde ninguém possa 
ver e deixe queimar até o fi m. Os restos da vela 
enterrem num vaso com fl or.

Questões fi nanceiras ainda estão um 
tanto difíceis e podem não ter uma 
solução desejada. A pior coisa a fazer 
é não se movimentar e não dar vazão 
a essa disposição incomum. Terá 
que tomar decisões importantes, 
mas aguarde o momento certo para 
agir e não errar. 28/728 – Amarelo.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de junho de 2019 Página 7 

LIBERAÇÃO. Kate Spreckley

Tudo o que estamos experienciando atualmente está ajudando a 
liberar o nosso eu autêntico. Antigos padrões, programas e cren-
ças que não servem mais à nova realidade estão sendo acionados 
e revelados. Os apegos e distrações, que nos afastaram de nossa 
divindade inata, de nossa autenticidade, estão sendo expostos. Você 
está sendo impulsionado pelo fl uxo evolutivo da vida, que atualmen-
te está dissolvendo os aspectos fragmentados deste mundo e sua 
percepção pessoal da realidade. Ao se render a esse processo, você 
percebe que não pode construir o que está se dissolvendo. Agora é a 
hora de usar sua intuição para ganhar clareza e encontrar soluções. 
Permita que a sua consciência encontre o caminho do equilíbrio e 
a sabedoria do seu coração, e a verdade da sua alma emergirá para 

guiá-lo. Muito amor.

 https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

Refl exõesRefl exões

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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OBSERVADORA

Pleonasmo

Rua
(abrev.)

Valente;
corajoso

Esporte 
de Torben

Grael

Padece no
Paraíso
(dito)

"(?) Dança,
Eu Danço",

filme
dos EUA

Grupo
social

como os
curdos
Período 
de ação 

da
Inquisição

Corta 
com os
dentes

Tipo de
material
atraído

pelo ímã

A vogal 
do pingo

Sem
instrução

País natal
do jogador
de futebol
M. Salah

Pronome 
despreza-
do pelo
egoísta

Anistia
Interna-
cional
(sigla)

Continente
da Rota 
da Seda

Fase que
antecede 
a deca-
dência

Registro
escrito de
ato oficial

(?) e escre-
ver: habili-
dades do 
letramento

Entrave
às ativi-
dades do
camelô

Considerar
inválido

Nação (?),
status da
Palestina
na ONU

Cada 
setor do
hospital

Profissão
de Lúcio
Mauro

Atração das praias 
de Guarapari (ES)

Rock (?) roll, gênero musical

Cantora
que gravou
os suces-
sos "Mu-
curipe" e
"Como
Nossos
Pais"

Banho-(?), processo
de cozimento 

Local da Índia onde 
se fala o português

Atenuante de
assassinato (jur.)
Espírito noturno e
brincalhão (Folc.)

Emaranhada
Dilma Rousseff,
primeira mulher

presidente do Brasil

Olha
fixamente
Atração de
Pompeia

Sal, em
inglês

Interjeição
mineira

Passado,
em inglês 

5, em
romanos

Não, em
italiano

(?)
Nastácia:
cozinhou
para São

Jorge 
(Lit. inf.)

Cair em
(?): ficar
obsoleto
O pentea-
do muito
usado por 
mulheres
negras

Toma 
uma pro-
vidência

3/and — non. 4/past — salt. 6/ignaro. 8/enredada.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2019

SOLICITOU EMPRÉSTIMO PARA A EMPRESA
Funcionário solicitou um empréstimo para a empresa, como proceder 
para efetuar os descontos na folha? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A EMPRESA É OBRIGADA A CONCEDER O ABONO PECUNIÁRIO?
Esclarecemos que o abono pecuniário é uma faculdade do empre-
gado, desta forma, entende-se que solicitado pelo empregado o 
empregador deve aceitar.

PAGAMENTO DE HORA EXTRA NOTURNA
Qual a diferença entre a hora extra noturna e o adicional noturno? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPROMISSO COM A EMPRESA
Empresa pretende pagar 70% do valor da mensalidade do curso 
de Pós-Graduação de uma funcionária, entretanto vai solicitar 
um termo de compromisso que continue na empresa até o final 
do curso, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LANÇAMENTO DE VALORES PARA COMPENSAÇÃO
Como devem ser lançados os valores do salário família e o salário 
maternidade, para compensação na DCTF-WEB? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESCALA DE JORNADA DE TRABALHO
Funcionário que trabalha em escala 12 X 36, deve ter folga, quando 
trabalha em feriado mesmo sendo seu dia de escala, deve receber em 
dobro? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRAVIDEZ NA ADMISSÃO
Empresa contratou funcionária que ignorava estar grávida, no exame 
admissional não consta essa informação, deverá gozar de estabilidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Ausência de foco e de defi nição estratégica estão entre as debilidades mais apontadas.  

Quando aplicadas em 
posições de liderança 
no mundo dos negócios, 

porém, essas características 
nem sempre são encaradas 
como qualidades. Uma pes-
quisa da DNA Outplacement 
(www.dnaoutplacement.com/
br) comparou a atuação de 
1576 executivos na América do 
Sul e mostrou que, para 62%, 
a principal falha dos líderes no 
Brasil é a falta de execução 
devida à maior dedicação a 
relacionamentos interpessoais. 

“Nossos líderes gastam mais 
tempo em contato com as pes-
soas e buscando sua confi ança 
do que pensando em processos. 
Isso não é necessariamente um 
problema, porém, o desequilí-
brio da energia gasta em cada 
função afeta todos os processos 
da empresa”, observa Murilo 
Arruda, CEO da DNA. A ausên-
cia de foco e de defi nição estra-
tégica estão logo depois entre 
as debilidades mais apontadas, 
com 58% e 52% das respostas, 
respectivamente. 

Por outro lado, para os 467 
participantes do levantamen-
to no Brasil, falta de empatia 
(25%), comunicação (22%) e 
delegação de tarefas (21%) são 
as opções com menos queixas. 
Para Arruda, o resultado não 
surpreende, já que está ligado à 
cultura do brasileiro de ser ex-
trovertido e gostar de conversar 

Executivos são bons de 
relacionamento, mas 
pecam na execução

O brasileiro é conhecido por ser um povo caloroso, receptivo e carismático.
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e compartilhar, além de almejar 
postos de comando, e não são 
skills necessariamente ruins.

A descompensação, no entan-
to, não acontece só no Brasil. No 
Peru e na Colômbia, o estilo dos 
líderes é bem similar, enquan-
to no Chile é o oposto: maior 
dedicação à execução e pouco 
contato com a equipe. “Perua-
nos e colombianos também têm 
executivos mais relacionais, e 

os chilenos são reconhecidos 
por serem mais estruturados e 
prezarem pela ordem e menos 
pela empatia”, explica Arruda. 

A fi m de aconselhar os profi s-
sionais que desejam aperfeiçoar 
sua gestão em busca do equilí-
brio, o especialista recomenda 
que o primeiro passo é se ana-
lisar e identifi car o que cada 
atitude acarreta nos processos 
da empresa, nos funcionários e 

nos resultados. Depois, pensar 
em soluções e aplicá-las aos 
poucos. “A atenção tem de ser 
redobrada no caso de busca 
por uma oportunidade em um 
país vizinho. Um gerente bra-
sileiro que deseja recolocar-se 
em um cargo no Chile, por 
exemplo, deve trabalhar seus 
skills de execução e defi nição 
de estratégias”, afi rma o CEO 
(Press Works).

A economia brasileira regis-
trou queda em abril. O Índice 
de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) des-
sazonalizado (ajustado para o 
período) apresentou retração 
de 0,47%, em abril, em relação a 
março deste ano, segundo dados 
divulgados na sexta-feira (14), 
pelo Banco Central (BC). Foi o 

quarto mês seguido de queda, de 
acordo com dados revisados pelo 
BC: 0,22%, em janeiro, 1,04%, 
em fevereiro e 0,30%, em março, 
em comparação ao mês anterior.

Esse resultado veio depois 
da queda de 0,68% no primeiro 
trimestre deste ano, divulgada 
pelo BC no mês passado. Na 
comparação com abril de 2018, 

a retração chegou a 0,62% (sem 
ajuste para o período, já que 
a comparação é entre meses 
iguais). Em 12 meses encerra-
dos em abril, o indicador teve 
crescimento de 0,72%. No ano, o 
IBC-Br fi cou praticamente estáv-
el - expansão de apenas 0,06%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-

dade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar suas 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic. O índice 
incorpora informações sobre 
o nível de atividade dos três 
setores da economia: in-
dústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume 
de impostos (ABr).

Atividade econômica tem queda de 0,47% em abril



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados
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Especial
Ubirajara Machado/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

Cenário descrito pelos viajantes permite 
uma compreensão plural da sociedade 
soviética durante a Guerra Fria

Ivanir Ferreira/Jornal da USP

Quem se atreveria a fazer turismo na União Soviética nas 
décadas de 1950 e 1960, em plena Guerra Fria – período 
histórico de disputas estratégicas e confl itos entre os EUA 

e a URSS? Dos brasileiros que foram, incluindo juízes, escritores, 
jornalistas, professores e operários, muitos se deslumbraram com 
a sociedade observada, mesmo estando em um sistema político 
fechado; outros rechaçaram as diferenças sociais encontradas e 
a ausência de liberdade. 

A representação que cada viajante construiu da região, quando 
transpôs a fronteira, variou de acordo com sua posição ideológica 
na época em que realizou a viagem, normalmente planejada por 
duas instituições estatais russas, a VOKS e a Intourist. As narra-
tivas polifônicas fazem parte da pesquisa Transpondo a Cortina 
de Ferro: relatos de viagens de brasileiros à União Soviética na 
Guerra Fria (1951-1963), desenvolvida na Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas da USP.

Segundo Raquel Mundim Tôrres, autora do estudo, as narrati-
vas possuem um viés historiográfi co instigante e documental. Os 
brasileiros que viajaram para a União Soviética a lazer também 
tiveram uma missão política. “Compreender os trâmites de uma 
sociedade, observar seu cotidiano, anotar informações e dados 
passados pelos guias e, fi nalmente, se posicionar sobre o que era 
observado”, afi rma a historiadora.

A pesquisa foi baseada em narrativas publicadas em forma de 
livro de homens e mulheres (trinta e três livros para cinquenta 
e quatro autores) dos mais diversos setores sociais: políticos, 
operários, escritores, jornalistas, sindicalistas, médicos, juízes, 
professores, jovens militantes e esposas descritas como acompa-
nhantes de seus maridos, e que foram divididos em grupos para 
sistematização do estudo: comunistas, simpatizantes, anticomu-
nistas e aqueles de ideologia não defi nida. Dentre os turistas, foram 

encontrados vários personagens ilustres, inclusive da literatura 
brasileira, como os escritores Jorge Amado e Graciliano Ramos, 
conhecidos por serem comunistas.

Nas descrições de chegada ao país foi comum encontrar nas 
narrativas expressões como “novo mundo”, “paraíso terrestre” 
ou “inferno terrestre”, “fronteira entre dois mundos”, o que 
denunciava a importância e o peso da viagem para os autores, 
a sensação de estarem entrando em um mundo completamente 
diferente do que conheciam. Nos depoimentos dos viajantes 
“era comum encontrar diferentes impressões sobre os mesmos 
lugares, pessoas, tratamentos e experiências. A descrição de 
uma mesma cena poderia servir, inclusive, de evidência para 
ideologias opostas”, relata Raquel. 

Transpondo a Cortina de Ferro: relatos 
de viagens de brasileiros à URSS
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Foto: Reprodução/Livro A Educação na URSS (1953) de Paschoal Lemme

Ao visitarem igrejas ortodoxas e católicas, que se encontravam 
abertas e com poucos frequentadores, os comunistas e simpa-
tizantes realçaram o fato de elas se encontrarem abertas, o que 
servia para denunciar a falsidade de notícias anticomunistas que 
diziam que não havia liberdade religiosa na URSS; já os antico-
munistas aproveitavam para denunciar o esvaziamento de fi éis, 
a submissão da igreja ao Estado, como forma de demonstrar as 
consequências da perseguição religiosa promovida pelo governo 

soviético.

Raquel aponta ainda que, 
de forma interessante, alguns 
viajantes fi zeram relatos que 
iam de encontro ao seu próprio 
perfi l ideológico em relação 
às representações da então 
URSS. Eles “conseguiram fugir 
da bipolaridade e do antago-
nismo do imaginário da Guerra 
Fria”. Foi o caso do escritor 
Graciliano Ramos que, embo-
ra fosse membro do Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), 
demonstrou desconfi anças da 
hospitalidade oferecida pela 
VOKS e Intourist. 

“Graciliano teve uma visão 
favorável no que diz respei-
to ao dia a dia das fábricas, 
das escolas e das fazendas 
coletivas soviéticas, além de 
também fazer elogios a Stalin 
como líder e defensor da clas-
se trabalhadora, mas parecia 

incomodado com aspectos luxuosos de suas acomodações, 
com as regalias e com as gentilezas excessivas de seus guias”, 
diz Raquel. Já Jorge Amado foi o autor de um dos relatos mais 
propagandísticos e favoráveis à União Soviética, sendo inclusive 
um dos poucos a defender a imprensa estatal da URSS. “Jorge 
Amado era um escritor extremamente reconhecido na URSS, 
tendo algumas de suas obras já traduzidas para o russo no início 
da década de 1950”.

Das narrativas, os anticomunistas eram a minoria – apenas cinco 
autores – um engenheiro e quatro jornalistas. Orlando Loreiro, 
que trabalhava na Folha da Tarde de Porto Alegre, juntamente 
com os outros companheiros de profi ssão, demonstrou profunda 
indignação com a falta de liberdade de expressão do povo sovié-

tico: “Todos os jornais, direta 
ou indiretamente, estavam 
nas mãos do próprio governo. 
Ofi cialmente, o Pravda é o 
jornal do Partido Comunista, 
o Izvestia é o órgão do governo 
russo, porém, todos os demais 
jornais soviéticos estavam 
subordinados a esses dois di-
ários da imprensa comunista”, 
relata em seu depoimento.

O custeio das viagens dos 
brasileiros era feito pelo go-
verno soviético por intermé-
dio das agências de viagens 
russas – a VOKS e Intourist 
– que planejavam e gerencia-
vam o roteiro turístico a fi m 
de levar o visitante a conhecer 
os “bastidores” e o cotidiano 
dos soviéticos. Por conta da 
ausência de laços diplomáti-
cos entre Brasil e URSS entre 
1947 e 1961, o convite normal-

mente surgia em eventos internacionais nos quais os brasileiros 
já tinham saído do País para participar de conferências. 

Em geral, as mulheres viajavam na categoria de acompanhantes 
ou de familiares, como foi o caso de Edy Duarte Pereira e Heloísa 
Helena Duarte Pereira, esposa e fi lha de Osny Duarte Pereira; 
Heloisa Ramos, esposa de Graciliano Ramos, e Zélia Gattai, esposa 
de Jorge Amado. As narrativas de mulheres brasileiras possibi-
litaram também à pesquisa 
algumas considerações a res-
peito de questões de gênero. 
Muitos viajantes relataram 
impressões de espanto ao 
observarem a presença da 
mulher soviética em diversos 
tipos de serviços em que as 
mulheres brasileiras da época 
não trabalhavam.

A historiadora acredita que 
a análise desse material pos-
sibilitou uma maior compre-
ensão da complexidade e da 
diversidade dos imaginários 
políticos construídos sobre a União Soviética na época da Guerra 
Fria. “Realidades múltiplas e impossíveis de serem classifi cadas 
em apenas dois campos, através de conceitos binários como 
verdadeiro/falso e bom/mau.” Devido à importância do conteúdo 
historiográfi co e pelos aspectos curiosos e inéditos da pesquisa, 
Raquel aposta na possibilidade de publicação de um livro voltado 
para o público em geral.

Milhões de russos, há 28 anos, em fi las quilométricas, desfi lam diante do corpo de 
Lenin, cujo túmulo, em frente ao Kremlin, na Praça Vermelha, serve de culto à Pátria.
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A delegação de professores estrangeiros em frente aos edifícios principais da nova Universidade de Moscou.

Em uma fábrica de caramelos em Leningrado.
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Raquel Tôrres, historiadora
e autora da pesquisa.
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