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Em novos tempos 
deve-se ter

novas práticas
Fala-se muito em menos 

Brasília e mais Brasil

Se faz necessário então 
que assuntos relevantes 
ao país passem a deixar 

de ser pensados simplesmente 
como politicamente corretos e 
comecem a ser pensados como 
economicamente corretos, e 
porque não, sanitariamente 
responsáveis. É necessário 
refl etir agora o que é economi-
camente melhor para o Brasil 
e não o politicamente melhor. 

Naturalmente, a política tem 
que existir e continuar, e se faz 
necessária numa democracia, 
mas hoje é indicada menos mão 
política e mais mão econômica. 
É preciso pensar naquilo que 
é melhor fi nanceiramente para 
o País, especialmente neste 
momento em que passa por 
uma de suas piores crises de 
desemprego da história. 

Um dos temas que ilustra 
esse problema é a grande 
discussão da Cannabis no 
Congresso. A questão deve 
gerar ainda mais conflitos, 
uma vez que alguns políticos 
estão quase se digladiando por 
razões ideológicas e políticas. 
Contudo, não se pode esque-
cer que o mundo está com o 
Cannabidiol - CBD em pauta 
por razões muito maiores- so-
luções jamais conseguidas em 
algumas doenças que atingem 
crianças como a epilepsia e 
idosos, comoção de Parkinson. 

Essa pauta, portanto, precisa 
ser bem discutida e analisada 
por todos, porque é um mo-
mento importante. A cannabis 
de algum modo foi liberada 
em vários países da Europa e 
inclusive nos Estados Unidos, 
sob diversas formas como o 
uso medicinal e recreativo. Não 
se pode ter, deste modo, uma 
visão simplista de um proble-
ma complexo, que tem várias 
vertentes. A descriminalização 
da Cannabis há anos tem sido 
discutida nas várias esferas do 
governo.

Muitos especialistas em 
questões legais e legislativas, 
como nós, acreditam que ape-

sar de forças conservadoras 
contra, inclusive de autarquias 
federais, o Congresso deve 
decidir pela liberação para 
uso medicinal. Avançamos a 
partir da última terça-feira 
(11), quando a Anvisa aprovou 
duas propostas de Resoluções 
da Diretoria Colegiada (RDC) 
que podem autorizar o cultivo 
medicinal para indústria e para 
estudos científi cos.

Agora, a regulamentação 
para uso medicinal e científi co, 
e do registro de medicamentos 
produzidos com princípios 
ativos da planta passará por 
duas consultas públicas. Uma 
RDC trata dos requisitos téc-
nicos e administrativos para o 
cultivo da planta por empresas 
farmacêuticas e a outra trata 
dos procedimentos para o 
registro e monitoramento de 
medicamentos produzidos à 
base de componentes/metabó-
litos da planta, seus derivados 
e análogos sintéticos.

As regras devem tratar do 
monitoramento e a rastrea-
bilidade dos medicamentos 
do plantio até o paciente 
passando por todo o processo 
produtivo. A regulação será 
rigorosa quanto à cadeia de 
produção, distribuição e con-
sumo. De acordo com a agência 
reguladora, as normas serão 
aplicáveis apenas a remédios 
cuja indicação terapêutica 
seja restrita a pacientes com 
doenças debilitantes graves 
e/ou que ameacem a vida e 
não tenham alternativa tera-
pêutica.

As consultas serão abertas 
a contribuições de empresas, 
universidades, órgãos de go-
verno e de defesa do consu-
midor, além de profi ssionais 
de saúde e da população em 
geral. Enfi m o Brasil participa-
rá desta evolução no acesso à 
saúde. Novos insumos, novos 
produtos, novos tratamentos 
com toda capacidade técnico-
-científi ca e empreendedora do 
povo brasileiro.

 
(*) - É CEO do Grupo Montesano e expert 

em sustentabilidade regulatória e boas 
práticas de desenvolvimento de negócios.

Neide Montesano (*)

O secretário especial da 
Previdência, Rogério Marinho, 
esteve ontem  (18), na Câ-
mara, na sessão da Comissão 
Especial da reforma da Pre-
vidência que começou a de-
bater o relatório do deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP).  
Aos jornalistas, o secretário, 
que já foi deputado federal, 
disse que foi “cumprimentar 
os colegas”. Sobre a expecta-
tiva de votação do texto, sem 
estimar data, ele respondeu 
que é a melhor possível.

Por causa do feriado de Cor-
pus Christi, nesta quinta-feira 
(20), Ramos poderá convocar 
os deputados para continuar a 
discussão já na segunda-feira 
(24). Caso a fase de discussão 
consiga ser encerrada até a 
próxima terça-feira (25), a 
expectativa é de que, no dia 

Secretário especial da Previdência, Rogério Marinho.

Uma pesquisa divulgada 
ontem (18) pelos Insti-
tutos Patrícia Galvão e 

Locomotiva, em parceria com 
uma empresa de transporte 
por aplicativo, confi rmou que 
o assédio sexual está presente 
na maior parte das mulheres 
brasileiras, ao apontar que 97% 
dizem já ter sido vítimas de as-
sédio em meios de transporte. 
Outras 71% conhecem alguma 
mulher que já sofreu assédio 
em público.

Foram ouvidas 1.081 brasi-
leiras em diversas regiões do 
país e que utilizaram transporte 
público e por aplicativo nos 
três meses anteriores à data do 
início do estudo, em fevereiro 
deste ano. 72% das entrevis-
tadas dizem que o tempo de 
locomoção entre a casa e o 
trabalho infl uenciam na deci-
são de aceitar um emprego ou 
permanecer nele. Ainda assim, 
46% das entrevistadas não se 
sentem confi antes para usar 
meios de transporte sem sofrer 
assédio sexual.

A segurança no meio de 

A segurança no meio de locomoção é o fator que mais preocupa 

as mulheres.
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Manutenção de 
decreto que amplia 
porte de armas 

O Senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) disse ontem 
(18), que vai votar contrário 
ao projeto que susta o decreto 
do governo federal que trata da 
posse e amplia o porte de armas 
a 20 categorias profi ssionais no 
país. Para o parlamentar, o de-
creto não promove a liberação 
geral de armas no país. Segundo 
ele, a posse e o porte serão as-
segurados às pessoas que atuam 
em atividade de risco, desde que 
comprovem aptidão psicológi-
ca, capacidade técnica para o 
manuseio e outros requisitos.

Ele lembrou também que a 
autoridade pública responsável 
pela análise do pedido poderá 
negá-lo, se verifi car que não há 
o cumprimento de requisitos 
previstos no decreto. “Com 
63 mil homicídios, o Brasil se 
tornou o país onde mais se mata 
no mundo. Portanto, o cidadão 
de bem tem o direito de se 
defender. E não são as armas 
dos cidadãos que matam. São 
as armas do crime organizado, 
em que seus portadores não têm 
autorização para usá-las. O uso 
que aqui se defende é com vistas 
a ações preventivas de defesa e 
por parte de cidadãos de bem”, 
disse (Ag. Senado).

Os participantes da audiência 
que lembrou 18 de junho como 
Dia do Orgulho Autista, pediram 
aos senadores, na Comissão de 
Direitos Humanos, a aprovação 
de projetos que podem benefi -
ciar crianças e adultos autistas 
e suas famílias. Um desses 
projetos prevê que os censos 
demográfi cos façam referên-
cia a pessoas enquadradas no 
Transtorno do Espectro Autista. 

O senador Izalci Lucas (PSDB-
-DF) destacou que colocar o autis-
mo no censo é importante porque 
ele vai diagnosticar as demandas 
específi cas dos cidadãos com 
TEA. Estima-se que eles sejam 
cerca de 2 milhões de brasileiros. 
“É a partir de diagnósticos que 
elaboramos as políticas públicas 
aqui no Congresso”.

Outro projeto com apoio dos 
movimentos pelos autistas é o 
relatado pela senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS) na CDH. 
Já aprovado pela Câmara, pre-
vê a confecção de carteira de 
identifi cação da pessoa com 
TEA para dar a ela atendimento 
prioritário em serviços públicos 

e privados, em especial nas 
áreas de saúde, educação e 
assistência social.

Uma das convidadas para falar 
na audiência foi a jornalista Ca-
rolina Spinola, mãe de gêmeos 
adolescentes com autismo. Ela 
contou que Mato Grosso do Sul já 
especifi ca o autismo nas carteiras 
de pessoa com defi ciência. Isso 
porque o autista nem sempre dá 
sinais físicos do transtorno e, de-
pendendo da circunstância, ele 
precisa de atendimento rápido 
e prioritário.

Representante do estado no 
Movimento Orgulho Autista, Ca-
rolina apontou a necessidade de 
o Congresso reservar orçamento 
para atender os autistas. “Há um 
grupo de pessoas que precisa 
de atendimento e, sem orça-
mento defi nido, essa assistência 
difi cilmente vai acontecer”. O 
deputado Tiago Dimas (SD-TO), 
que assistia à reunião, também 
reclamou da falta de previsão de 
repasse da União para estados 
e municípios investirem em 
escolas especiais e centros de 
referência (Ag.Senado).

O presidente da CDH, Paulo Paim, preside audiência pública.

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Pesquisa: 97% das mulheres já 
sofreram assédio em transporte
Foram ouvidas 1.081 brasileiras em diversas regiões do país e que utilizaram transporte público
e por aplicativo

é mais fácil no caso dos trans-
portes por aplicativo, sendo 
esse meio, para 45%, o que dá 
mais chances de que os asse-
diadores sejam punidos.  

Para 91% das consultadas, 
o transporte por aplicativo 
melhorou sua capacidade 
de locomoção pela cidade e 
94% afi rmam que se sentem 
mais seguras sabendo que, se 
precisarem, podem chamar 
um transporte desse tipo para 
voltar para casa. Para a diretora 
executiva do Instituto Patrícia 
Galvão, Jacira Melo, é importan-
te não apenas aplicar leis que 
criminalizem o assédio sexual 
no transporte. 

“É preciso também desen-
volver políticas e mecanismos 
para prevenção, para garantir 
que as brasileiras possam se 
sentir seguras ao exercerem 
seu direito de ir e vir, garantindo 
também seu direito a uma vida 
sem violência. Para as mulheres 
que em sua maioria estudam 
e trabalham fora de casa, a 
segurança no deslocamento é 
uma questão essencial” (ABr).

locomoção é o fator que mais 
preocupa as mulheres, que 
relatam situações das mais 
variadas, passando por olhares 
insistentes, cantadas indeseja-
das, comentários de cunho se-
xual, perseguição, e até mesmo 
passadas de mão ou homens 
que se esfregam no corpo da 
mulher se aproveitando da 
lotação. As citações de assédio 
no transporte público são mais 

numerosas do que nas outras 
alternativas. 

Uma em cada quatro mulhe-
res (75%) se sentem seguras 
quando usam transporte por 
aplicativo, número que passa 
para 68% entre as que mencio-
nam o uso dos táxis, enquanto 
26% se sentem seguras no 
transporte público. Entre as 
entrevistadas, 55%  consideram 
que a denúncia dos abusadores 

Expectativa de votação da ‘reforma’
é a melhor possível

ção. “Se o ministro Paulo Guedes 
quiser ir embora, vamos dar tchau 
para ele no aeroporto”, comple-
tou, lembrando a declaração do 
ministro na qual ele disse que, se 
uma reforma com uma economia 
robusta não fosse aprovada, ele 
preferiria sair do Brasil.

Logo no início da discussão, 
o relator do texto da reforma 

da Previdência, Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), falou que 
nunca teve pretensão de que 
o relatório fosse um decreto 
e voltou a dizer que o parecer 
apresentado não é defi nitivo. 
E que vai apresentar um novo 
texto após a fase de discussão 
da proposta na Comissão Es-
pecial (ABr).

Cobradas leis para 
garantir assistência e 
prioridade a autistas

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 29.408.732/0001-05 - NIRE: 35.300.512.413

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2019. Data, Horário e Local: Em 11 de março de 2019, às 9:00 horas, na sede da XP VIDA E 
PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar (parte), Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presen-
ça -
sente ata. Mesa Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) alteração da sede da Companhia; e (b) consoli-
dação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações
da Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar (parte), Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, Torre Sul, 

“ º - A 
Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, Torre Sul, 27º andar, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo, podendo operar em todo 

Encerramento
Assinaturas

Mesa: 
Acionista Presente: Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Realizada em 11 de Março de 2019. Estatuto Social. XP Vida e Previdência S.A.. Capítulo I. Denominação Social, Sede, Objeto Social e Prazo de Duração. Art. 1º - A XP Vida e 
Previdência S.A. (“Companhia Art. 2º - A 

Art. 3º -
Art. 4º

Capítulo II. Capital Social e Ações. Art. 5º -
Art. 6º

Capítulo III. Assembleia Geral. 
Art. 7º - 

Parágrafo Único - 
Art. 8º - A Assembleia 

Art. 9º
-

Art. 10 - 
Capítulo IV. Administração. Seção I. Normas Gerais. Art. 11 -

Parágrafo Primeiro
Parágrafo Segundo

Parágrafo Terceiro - Os membros da Diretoria da 
Seção II. Diretoria. Art. 12

-
Art. 13 - Os mem-

Art. 14 

Art. 15 Art. 
16 Art. 17

Parágrafo Único
Art. 18

-

Art. 19 - A repre-

-

Art. 20
(ad judicia) ou para representa-

Art. 21

Capítulo V. Conselho Fiscal. Art. 22
Parágrafo Único - As deliberações do Conselho 

Fiscal serão tomadas por maioria de votos. Art. 23
Capítulo VI. Acordos de Acionistas. Art. 24 - Os acordos de 

-
Parágrafo Único

A Companhia, 

(“
Parágrafo Primeiro - -

Parágrafo Segundo
espontaneamente. Parágrafo Terceiro Capítulo VIII. Exercício 
Social e Lucros. Art. 26 Art. 27 -

Art. 28

-

Art. 29 - O saldo 

Parágrafo Único -

Art. 30 - A As-

vigor. Art. 31
Capítulo IX. Liquidação e Transformação. Art. 32

Art. 33 
Capítulo X. Disposições Gerais. Art. 34. No cum-

-
nhia. Art. 35. Fabricio 

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69

NIRE 35.300.141.270 
Edital de Convocação de

Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam convocados os acionistas da Companhia, socieda-
de por ações com sede em São Paulo/SP, Avenida das Na-
ções Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, 
com atos constitutivos registrados perante a JUCESP 
NIRE 35.300.141.270 para se reunirem, no dia 
4.07.2019, às 10hs, em 1ª convocação, na sede social, 
São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º an-
dar, Pinheiros, CEP 05425-070, em AGE, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da 6ª 
emissão de debêntures, não conversíveis, em série única, 
da espécie subordinada, sem garantia, no valor total de 
até R$110.000.000,00, com a emissão de até 110.000 
debêntures, com valor nominal de R$1.000,00 cada, 
para distribuição privada, vencimento em 5 anos, remu-
neração equivalente à variação do índice IGPM/FGV 
acrescida de 15% ao ano e demais termos e condições 
conforme documentação disponível na sede da Compa-
nhia (“Debêntures”); e (ii) a autorização à administração 
e demais representantes legais para celebrar os docu-
mentos e praticar todos os atos necessários ou conve-
nientes à emissão de Debêntures, conforme for aprova-
da. Os documentos relativos às matérias a serem discu-
tidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição 
dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em 
conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada. São Paulo, 18.06.2019. Ricardo Leo-
nel Scavazza - Membro do Conselho de Administração

seguinte, comece o processo de 
votação da matéria, que pode 
levar até três dias, conforme o 
grau de obstrução da oposição.

O líder do governo na Câmara, 
Major Vitor Hugo (PSL-GO), 
disse que a retirada de estados 
e municípios não vai impactar 
na economia prevista para a 
reforma da Previdência. “Somos 
uma federação, municípios e 
estados têm autonomia”, disse. 
Segundo ele, esta situação vai 
proporcionar propostas locais 
e adaptadas às características 
regionais.

Sobre a capitalização, consi-
derou prematura a retirada da 
proposta do texto, feita para 
fechamento de acordo.

Já a deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ) disse que a retirada 
do sistema de capitalização do 
relatório foi uma vitória da oposi-
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