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“O Brasil é mais 
ignorante do 
que pobre e, em 
última análise, é 
pobre porque é 
ignorante”.
Helio Jaguaribe (1923/2018)
Escritor brasileiro
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Os acordos entre os 
partidos para aprovar 
concessões à reforma 

da Previdência reduziram 
para R$ 933,5 bilhões a 
economia estimada em 10 
anos. O número foi divulgado 
ontem (18) pelo secretário 
especial de Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho.  
A economia virá tanto por 
meio da redução de gastos 
com a Previdência, o abono 
salarial e o combate às frau-
des no Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), como por 
meio do aumento da CSLL 
dos médios e grandes bancos.

Do impacto fiscal de

Concessões reduzem economia 
da reforma da Previdência
para R$ 933,5 bilhões

R$ 933,5 bilhões, R$ 654,7 
bilhões virão da redução de 
gastos no INSS, que abrange a 
Previdência dos trabalhadores 
da inciativa privada e das esta-
tais, e R$ 159,8 bilhões deixa-
rão de ser gastos no Regime 
Próprio de Previdência, que 
atende aos servidores públicos 
federais. A restrição do abono 
salarial a quem ganha até R$ 
1.364,43 gerará economia de 
R$ 76,4 bilhões. 

A proposta original do gover-
no previa economia de R$ 1,236 
trilhão nos próximos 10 anos. 
Depois da retirada de alguns 
pontos, como capitalização, 
mudanças na aposentadoria ru-

ral e redução do valor do BPC, a 
primeira versão do relatório na 
comissão especial apresentou 
economia menor, de R$ 1,13 
trilhão. Após a retirada de 
mais pontos, como a mudança 
de destinação de receitas do 
BNDES e o fi m da isenção 
para exportadores rurais, a 
economia fi nal na comissão 
especial tinha sido estimada em 
R$ 987,5 bilhões. No plenário 
da Câmara, a proposta teve 
uma emenda e três destaques 
aprovados que reduziram ainda 
mais a economia.

Apesar das concessões ao 
longo dos últimos meses, Rogé-
rio Marinho comemorou a apro-

Secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,

Rogério Marinho.

vação do texto no formato atual 
e disse ter recebido parabéns 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes. “O país amadureceu, 

entendeu e incorporou o tema. 
E o Parlamento foi o arauto 
desse processo. Acredito que 
uma proposta com esse tipo de 

impacto na vida da sociedade, 
ter esse nível de aceitação, 
é um feito extraordinário”, 
declarou (ABr).

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, afi rmou 
que o anúncio da liberação de 
saques das contas ativas do 
FGTS fi cará para a próxima 
semana. Onyx falou sobre o 
assunto com jornalistas no 
início da tarde de ontem (18), 
ao sair do Ministério da Eco-
nomia. Disse que os detalhes 
técnicos ainda estão sendo 
ajustados pela equipe econô-
mica e isso motivou o prazo de 
uma semana para o anúncio. 

Além dos saques das contas 
ativas do FGTS, o governo 
deve liberar o acesso a contas 
inativas dos fundos dos pro-
gramas de PIS e de Pasep. “Os 
técnicos estão fazendo ajustes 
e nós tomamos a decisão de 
que na semana próxima vai 
ser feita a apresentação da 
medida provisória que trata 
do FGTS e também do PIS/
Pasep. Os dois serão apre-

Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, disse ontem (18) 
que sua decisão envolvendo o 
compartilhamento de dados 
do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
e da Receita Federal não impe-
de investigações sobre crimes. 
Segundo o presidente, o Coaf 
e a Receita podem repassar 
uma comunicação de crime ao 
MP,  por meio de um relatório 
global de dados, sem detalhes 
específi cos. 

De acordo com o ministro, 
para ter acesso às informações 
completas do contribuinte, o 
MP precisa de autorização da 
Justiça para quebra do sigilo 
fiscal e bancário. Durante 
uma coletiva de imprensa em 
Cuiabá, onde participou de 

“Um extraordinário defensor 
global da dignidade e igualdade 
e um dos líderes mais emble-
máticos e inspiradores do nosso 
tempo”. Com estas palavras, 
o secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, ce-
lebrou ontem (18) a passagem 
do Dia Internacional de Nelson 
Mandela. Se estivesse vivo, o 
ex-presidente da África do Sul e 
ícone da luta contra o apartheid 
completaria 101 anos. 

Primeiro presidente da Áfri-
ca do Sul livre e democrática, 
Nelson Rolihlahla Mandela 
morreu em 2001, 20 anos 
após receber o Prêmio Nobel 
da Paz. A comemoração do 
Dia Internacional de Nelson 
Mandela foi proclamada há uma 
década pela Assembleia Geral 
da ONU. O objetivo é celebrar 
a proteção dos direitos huma-

nos, a igualdade entre raças e 
etnias, a resolução dos confl itos 
entre povos e a integridade da 
humanidade.

Segundo a mensagem di-
vulgada pelo chefe da ONU, 
Nelson Mandela “exemplifi cou 
coragem, compaixão e com-
promisso com a liberdade, 
paz e justiça social”. Guterres 
realçou ainda que o líder “viveu 
por esses princípios e estava 
preparado para sacrifi car sua 
liberdade e até mesmo sua vida 
por eles”. A mensagem ressalta 
que o melhor tributo ao ex-líder 
deve ser demonstrado por 
ações. O chefe da ONU destaca 
que o recado de Mandela para 
o mundo é claro: “cada um de 
nós pode agir para promover 
mudanças duradouras. Todos 
nós temos o dever de fazê-lo” 
(ONU News/ABr).

O ativista Nelson Mandela celebrado em todo o mundo.

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, assinou ontem 
(18), o decreto que institui o 
Programa Municipal de Com-
bate ao Desperdício e à Perda 
de Alimentos. O programa vai 
coletar alimentos em feiras 
livres e mercados municipais, 
que estejam em boas condições 
de consumo, mas que seriam 
descartados por não ter valor 
comercial, e doar para mais de 
300 entidades assistenciais ca-
dastradas no Programa Banco 
de Alimentos, da prefeitura.

“Já tínhamos um programa, 
em fase de testes, funcionando 
em dois mercados e sete feiras, 
tirando alimento bom que esta-
va sendo desperdiçado e sendo 
mandado para os aterros. Só 

com esse programa piloto já 
conseguimos enviar 110 tone-
ladas de bons alimentados para 
as entidades que estão cadas-
tradas no banco de alimentos 
da prefeitura. 

A meta agora é elevar de sete 
para 100 feiras, ampliando a 
quantidade de entidades que 
vão ser benefi ciadas e, com isso, 
claro, a população que recebe 
esse alimento doado e distribuí-
do por essas entidades”, disse 
Covas. O programa deve ter 
o alcance ampliado após essa 
segunda etapa e busca corrigir 
distorções: a obesidade por um 
lado, a desnutrição por outro, 
a abundância e o desperdício 
por um lado, e a escassez por 
outro (ABr). 

O programa coleta alimentos em feiras livres e mercados 

municipais.

Centro de compras 
Hoje (19) começa a montagem 

da estrutura do Centro Popular de 
Compras, que será construído no 
local onde funcionou a Feira da 
Madrugada, no Brás. É do Consórcio 
Circuito das Compras São Paulo S.A., 
vencedor de concorrência pública. 
Deve gerar de 20 mil empregos 
diretos. São 4 mil boxes e mil lojas 
que funcionarão diariamente das 2h 
às 22h, com vagas para 315 ônibus e 
mais de 2.400 veículos. Sua conclusão 
é prevista para agosto de 2020.
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Mais de 11 mil famílias 
solicitaram desligamento vo-
luntário do Bolsa Família em 
2019, segundo o Ministério 
da Cidadania. Geralmente, o 
cancelamento do benefício é 
pedido quando beneficiário 
consegue um emprego formal. 
O programa atende cidadãos 
em situação de pobreza e de 
extrema pobreza e inclui famí-
lias com renda por pessoa entre 
R$ 89,01 e R$ 178 mensais, 
desde que tenham crianças ou 
adolescentes de 0 a 17 anos.

O programa atende cidadãos 

em situação de pobreza, desde 

que tenham crianças ou 

adolescentes de 0 a 17 anos.
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Anúncio sobre saques do FGTS fi ca 
para a próxima semana

verno não fará alterações no 
fi nanciamento das moradias do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida. “É um programa impor-
tante, isso estará preservado”.

A ideia de liberar as contas 
ativas do FGTS para saque 
vem sendo estudada há al-
guns meses pelo governo. O 
objetivo é injetar recursos 
capazes de estimular a eco-
nomia. Inicialmente, a ideia 
era liberar os saques apenas 
após a aprovação da reforma 
da Previdência, que ainda 
tramita no Congresso. A apro-
vação defi nitiva, no entanto, 
só deverá ocorrer a partir 
de setembro. Hoje, o saque 
nas contas ativas do FGTS 
só é permitido em situações 
específi cas, como no caso de 
o trabalhador ser demitido 
sem justa causa ou se for para 
utilizar os recursos na compra 
de casa própria (ABr).

sentados conjuntamente, 
provavelmente entre quarta 
e quinta-feira da semana que 
vem”, disse o ministro.

O presidente Jair Bolsonaro 
chegou a levantar a possi-
bilidade de fazer o anúncio 
ontem, durante o evento sobre 

os 200 dias de governo. Mas,  
lembrou que a equipe econô-
mica ainda estava trabalhando 
no assunto. “Faltam alguns 
ajustes, não quero me ante-
cipar à equipe econômica”. 

Em sua fala aos jornalistas, 
Onyx ainda afi rmou que o go-

Mandela: “defensor global 
da dignidade e igualdade”

Programa combate o 
desperdício de alimentos

Toffoli: decisão sobre 
o Coaf não impede 

investigações

um evento, o presidente do 
STF também disse que votou 
pela constitucionalidade do 
repasse de dados globais, em 
2016, quando o STF autorizou 
a Receita Federal a obter dados 
bancários dos contribuintes 
para fi ns fi scais.

“Se o detalhamento é feito 
sem a participação do Judiciá-
rio, qualquer cidadão brasileiro 
está sujeito a um vasculhamen-
to na sua intimidade . Isso é uma 
defesa do cidadão. Essa decisão 
não impede as investigações. 
Essa decisão, ela autoriza, 
como foi no julgamento do 
Supremo, no plenário, as in-
vestigações que tiveram origem 
do compartilhamento global e 
depois o detalhamento com 
autorização judicial. É uma 
defesa do cidadão”.

Na quarta-feira (17), após a 
divulgação da decisão, a pro-
curadora-geral da República, 
Raquel Dodge, disse que via a 
decisão com preocupação.

As forças-tarefas da Opera-
ção Lava Jato em Curitiba, São 
Paulo e Rio de Janeiro disseram 
que a decisão teria impacto em 
“muitos casos” que apuram cor-
rupção e lavagem de dinheiro. 
O levantamento preciso ainda 
não foi realizado (ABr).

Presidente do 

STF, ministro 

Dias Toffoli.

Bolsa Família: mais 
de 11 mil famílias 

pediram desligamento
Segundo a pasta, se a família 

que solicitou o desligamento 
voluntário precisar novamente 
do benefício, o processo é sim-
ples. Se o pedido foi há menos 
de 36 meses, basta procurar o 
setor responsável pelo Bolsa 
Família na sua cidade, levar 
a documentação e solicitar a 
reversão do cancelamento.

Famílias consideradas abai-
xo da linha da pobreza, com 
renda per capta de até R$ 178 
por mês, tem retorno garantido 
ao programa. Para solicitar a 
reinclusão, o benefi ciário deve 
procurar o setor responsável 
pelo Bolsa Família de seu 
município. É necessário levar 
CPF ou título de eleitor e 
documento de identifi cação 
do responsável familiar. Além 
disso, é preciso apresentar 
a documentação de todos os 
integrantes da família, para 
atualizar o cadastro.

Os municípios são os respon-
sáveis pelo cadastramento das 
famílias — assim, as famílias 
interessadas devem ir ao setor 
do Bolsa Família e do Cadas-
tro Único em sua cidade. Em 
muitos locais, o cadastramento 
também pode ser realizado nos 
Centros de Referência da As-
sistência Social (Cras) (ABr).
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News@TI
GUIGO TV
@Com o objetivo de oferecer a melhor relação custo-benefício em 

TV por assinatura, acaba de entrar no ar a Guigo TV, plataforma 
desenvolvida com investimentos do empreendedor brasileiro Renato 
Svirsky. Já disponível para smartphones, tablets e PCs a plataforma 
permite ao assinante assistir ao vivo à programação de vários canais 
nacionais e internacionais com pacotes a partir de R$ 15 mensais. 
O aplicativo para Smart TVs estará disponível a partir de agosto. O 
lançamento ofi cial da Guigo TV, após período de três meses em versão 
Beta para teste, vem ao encontro da grande adesão dos brasileiros em 
consumir conteúdo no ambiente online. Segundo um levantamento 
da pesquisa de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do 
IBGE, 81,8% dos brasileiros conectados usam a internet para consumir 
fi lmes, séries e vídeos (https://www.guigo.tv/).

Headset
@Pensando em viabilizar o trabalho dos profi ssionais que passam a 

maior parte do seu tempo em deslocamento e que precisam estar 
conectados em qualquer lugar e a vários equipamentos ao mesmo 
tempo, a Jabra lançou o Evolve 65e. O novo headset une tecnologia 
de última geração, alto desempenho, design e conforto para o usuário.  

Motorola Solutions adquire WatchGuard
@A Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) anuncia a aquisição da 

WatchGuard, Inc., fabricante de soluções de videovigilância de 
Allen,Texas, nos Estados Unidos. Os termos e condições da tran-
sação ainda não foram divulgados. A WatchGuard projeta e fabrica 
sistemas de vídeo para veículos, câmeras corporais e sistemas e 
softwares de gerenciamento de provas.  As soluções permitem que 
os agentes de segurança pública capturem, gerenciem, armazenem 
e compartilhem evidências, registradas em vídeos de alta qualidade 
(www.motorolasolutions.com). 

Receitas de acordo com o perfi l de cada 
consumidor
@O CyberCook, mais completo hub de culinária da internet bra-

sileira, foodtech que é parte do Grupo Carrefour Brasil, acaba 
de ganhar uma nova versão que proporciona aos consumidores uma 
série de funcionalidades que ajudam a manter uma alimentação 
mais saudável, sustentável e econômica. A plataforma, que possui 
mais de 100 mil receitas e acima de 2,4 milhões de usuários, recebeu 
novos serviços, com recursos voltados à nutrição, busca direcionada 
conforme o perfi l do usuário e até mesmo uma estimativa de custo 
da porção e da receita completa.

ricardosouza@netjen.com.br

COLUNA DO HERÓDOTO

Levar vantagem em 

tudo. Dar um jeitinho. 

Quebra essa! Sabe com 

quem está falando? 

Por favor me chame de 

excelência! 

Leia a minha carteirinha. 
Olhe o meu crachá. 
Aos amigos tudo, aos 

inimigos a letra fria da lei. 
Vou provar na justiça que sou 
inocente. Esse aí  não sou eu. 
Eu não sou eu. Ainda tenho 
uma infi nidade de recursos 
judiciais. Complexo de vira 
lata. Sou eu quem manda aqui. 
Prendo e arrebento. Demito e 
contrato. Dou a última palavra. 
Aí que preguiça! 

Brasileiros e brasileiras. 
Todas essas frases poderiam 
ter sido ditas pelo herói sem 
caráter, o Macunaíma. 

Um personagem que, feliz-
mente, só existe na literatura, 
graças ao gênio  de Mário de 
Andrade. Nada tem a ver com 
o caráter e e com a auto  ima-
gem que os brasileiros têm de 
si mesmo. Por isso Macunaíma 
se tornou tão popular, é porque 
só existiu na imaginação do 
escritor. Permeou livros, fi lme, 
peças de teatro e lembranças 
de um ou outro quando querem 
um traço marcante de perso-
nalidade: caráter. Portando é 
uma fi cção, nada tem a ver com 
a realidade do Brasil.

O CEO da corporação tinha 
o espírito do Macunaíma.  Ao 
assumir imediatamente baixou 
ordens estabelecendo normas, 
procedimentos e protocolo de 
como obter resultado para os 
acionistas. E como garantir a 
sua parte,  é claro. Valia tudo 
para a obtenção  dos mais 
rentáveis contratos ainda que 
para isso fosse necessário uma 
conduta antiética e ilegal. Con-
dutas impróprias eram admis-
síveis desde que impactasse 
favoravelmente o resultado. 
Segundo o Banco Mundial a 
corrupção impacta de 25 a 30% 
do PIB onde a corrupção corre 
à rédeas soltas. 

Para o recém nomeado CEO 

isto era um indicativo que havia 
um amplo espaço para cresci-
mento da corporação e para 
sua expansão em diversas áre-
as. Da fabricação de cervejas, 
a navios sonda, hidrelétricas, 
estradas, pontes, caminhões 
pesados, mineração... Enfi m 
um mundo de oportunidades 
apenas esperando um líder 
corporativo que tivesse a 
audácia sufi ciente para peitar 
os desafi os. Obviamente com 
grande respaldo dos setores 
infl uentes da nação, inclusive 
e principalmente os políticos.

Os exemplos do passado 
não servem para o presente. 
Nem pensar em seguir algu-
mas empresas transnacionais 
que tinham adotado regras de 
complience e assumido publi-
camente os erros cometidos 
nos negócios. Era coisa de 
gringo arrependido. Isto não 
cabia em um país com grandes 
oportunidades de negócios, 
com fi nanciamentos de pai 
para fi lho, e juros baixos ban-
cados pela população. Ética e 
complience tem que ser uma 
ação de marketing e não uma 
prática real, repetia o CEO. 

Em uma economia de ca-
pitalismo de compadrio o 
que vale não é o preço nem o 
custo-benefício, mas os ami-
gos, os quebradores de galho, 
os amigos do homem, que são 
decisivos na hora de se obter 
o contrato de empréstimo no 
banco público e na compra de 
bens e serviços com preços 
superfaturados. Macunaíma 
descobriu, graças a sua astúcia, 
que essa era a melhor forma 
de se dirigir uma organização, 
com juros baixos e preços 
acima do mercado era possível 
elevar os ganhos à estratosfera. 
Ser um campeão nacional. 

Para que todos ficassem 
tranquilos quanto ao volume de 
ganhos, o CEO mandou retirar 
da ata de reunião que, pelas 
novas legislações no mundo, 
a empresa é responsável pelos 
atos ilícitos cometidos pelos 
gestores que a dirigem. 

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Lucro nas 
duas pontas
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Ciência e Tecnologia

Dicas de como a comunicação 
unifi cada pode impulsionar a 
produtividade e a inovação

Nos últimos anos, muito tem se discutido a respeito da comunicação unifi cada (UC), a tecnologia que 
está redefi nindo a maneira como os funcionários se comunicam, colaboram e trabalham. E o melhor: é 
acessível tanto para grandes corporações, quanto para pequenas e médias empresas

Apesar da popularidade, a maioria das 
empresas ainda não aproveita tudo o 
que a tecnologia tem a oferecer e, por 

conta disso, a Jive by LogMeIn separou algumas 
sugestões sobre como a comunicação unifi cada 
pode impulsionar a produtividade e a inovação 
no local de trabalho.
1. Garante efi ciência, mesmo quando tra-

balhando remotamente

O desejo de trabalhar remotamente está 
crescendo rapidamente. De fato, de acordo 
com as pesquisas, o trabalho remoto continuará 
ganhando força à medida que a tradicional cul-
tura “das 9h às 18h” do local de trabalho muda.

Felizmente, a comunicação unifi cada permite 
que as empresas garantam a produtividade, 
não importa onde os funcionários estejam 
trabalhando. Se optarem por trabalhar em 
casa ou fi zerem parte de uma equipe global, a 
UC pode garantir que exista uma plataforma 
única e confi ável que facilite a comunicação e 
a colaboração entre equipes.
2. Garante maior produtividade

Com a UC, os funcionários e gerentes têm 
acesso a várias ferramentas de comunicação e 
colaboração. Os recursos de comunicação uni-
fi cada, como mensagens instantaneas, ajudam 
a simplifi car a troca de informações do dia a 
dia, permitindo a conexão informal entre os 
colegas. Além disso, ter um inventário centra-
lizado para todos os seus documentos elimina 
a necessidade de rastrear colegas de trabalho 
e outros recursos. 

Essas ferramentas mantém seus usuários no 
controle de seu tempo no local de trabalho e, 
além disso, tornam possível acessar colaborado-
res por meio de um único ramal, independente 
de onde estejam – no escritório, no trânsito, em 
casa, em viagem a trabalho –, garantindo que 
não percam mais nenhuma ligação importante.

Uma pesquisa recente da GoTo by LogMeIn, 
mostrou que 59% dos entrevistados disseram 
desperdiçar tempo alternando entre diferentes 
aplicativos de colaboração durante o trabalho 
e, por conta disso, a consolidação de ferramen-

tas de UC e colaboração pode ser a solução 
para acabar com as distrações no ambiente 
de trabalho e aumentar a produtividade dos 
colaboradores. Elas também facilitam o traba-
lho remoto, o que faz 93% dos entrevistados 
de outra pesquisa sobre o assunto se sentirem 
ainda mais produtivos.
3. Reduz as despesas gerais da empresa

Apenas no último mês, o serviço de telefonia 
fi xa perdeu 506,3 mil assinantes no Brasil, de 
acordo com as últimas estatísticas divulgadas 
pela Anatel. Em 2019, até o momento, a retra-
ção já totaliza 1,630 milhão de desconexões, 
enquanto o acumulado dos últimos 12 meses 
(até maio) mostra a perda de  2,981 milhões 
de assinaturas.

Ferramentas de colaboração e comunicação 
unifi cada utilizam a telefonia em nuvem, serviço 
que permite ir além e unifi car todas as platafor-
mas de comunicação empresariais, garantindo 
ligações ilimitadas por um valor único mensal. 
Também é possível migrar todo o PABX de 
uma empresa para a nuvem, livrando clientes 
de burocracias e custos extras com a compra e 
manutenção de PABX e equipamentos, já que 
o serviço é confi gurado diretamente na nuvem. 

Esses são só alguns dos vários exemplos nos 
quais a UC ajuda na redução de custos para 
empresas. A comunicação unifi cada segue um 
modelo de SaaS (software como serviço), por-
tanto não há necessidade de se preocupar com 
o investimento em equipamentos caros para 
instalar o sistema ou uma equipe para mantê-lo.

A produtividade sempre recebe um grande 
impulso quando encontra maneiras melhores e 
mais efi cientes de alocar recursos. Quando não 
é preciso se preocupar com os custos indiretos 
tradicionais, como contas telefônicas, trans-
porte e impressão de documentos, os fundos 
podem ser redirecionados para treinamento e 
marketing, por exemplo.
4. Tempo de resposta do cliente mais rápido

Os clientes são o coração de qualquer empresa 
e, por isso, encontrar maneiras de lidar de forma 
efi ciente com suas preocupações é essencial. 

Provedores confi áveis de comunicação unifi cada 
oferecem oportunidades de integração de CRM 
para simplifi car o gerenciamento dos clientes. 

Com uma plataforma única e abrangente, que 
potencializa toda a comunicação e colaboração, 
não há mais alternância entre os aplicativos 
de mensagens. Não há como debater qual 
ferramenta de reunião usar para alcançar um 
cliente ou pesquisar o número de discagem 
correto de uma teleconferência anterior. Todos 
são alcançáveis da mesma maneira, do mesmo 
lugar e sem a sobrecarga cognitiva, garantindo 
que funcionários, simplesmente, produzam mais 
e melhor, em menos tempo.

Acabar com o excesso de distrações também 
torna possível estar sempre ciente das neces-
sidades dos clientes e vice-versa, já que, por 
meio de uma única ferramenta, todos os dados 
podem ser acessados facilmente pelo cliente e 
pelos funcionários durante o monitoramento 
das atividades.
5. Facilita sintonia entre colegas

A produtividade no local de trabalho geral-
mente depende do bom relacionamento entre as 
equipes. Pode ser um desafi o atingir esse nível 
de camaradagem dentro de organizações que 
empregam equipes dispersas geografi camente 
ou viajando. No entanto, com uma plataforma 
de UC instalada, todos os membros podem se 
comunicar facilmente usando uma única plata-
forma. Isso não apenas facilita a comunicação 
clara, mas também permite que os colegas se 
comuniquem mais naturalmente com ferra-
mentas semelhantes àquelas que usam fora do 
trabalho, como as de mensagens instantâneas. 
Isso ajuda a desenvolver um relacionamento 
fácil entre os membros da equipe, o que cria 
um ambiente que incentiva o brainstorming, 
a troca de ideias e a coordenação de prazos.

A comunicação efi ciente e colaborativa é ne-
cessária para o sucesso de qualquer empresa, mas 
requer as ferramentas certas. A Jive é parte do 
portfólio de comunicações unifi cadas e colabora-
ção da LogMeIn, que possui soluções ideais para 
resolver esses problemas (https://jive.com/br/).

AI/LogMeIn

As principais metas dos jovens há 
trinta anos eram ter uma casa própria, 
um carro e constituir uma família. Atual-
mente, a maior preocupação é continuar 
e aprimorar os estudos, viajar, utilizar os 
seus recursos fi nanceiros de forma mais 
consciente e investir em experiências com 
amigos e familiares. O perfi l do consumidor 
foi se adaptando, gerando novos padrões 
culturais e tendências de consumo. Hoje 
a sociedade possui relação mais crítica e 
consciente com as empresas, e isso faz com 
que as marcas conversem de maneira mais 
assertiva com o público para atender os 
requisitos dos seus clientes em gerar uma 
economia mais compartilhada.

A evolução tecnológica gerou a oportu-
nidade de criar um entendimento maior 
da diferença entre ter e apenas usufruir 
de um bem. O consumo compartilhado 
proporciona economia no valor de de-
terminado serviço ou produto, que será 
alugado por um período de tempo, ao 
mesmo tempo que gera uma fonte de 
renda para quem está oferecendo o ser-
viço, economiza tempo, e ajuda a viver 
de forma mais sustentável.

O smartphone é o maior responsável 
pelo crescimento dos serviços de com-
partilhamento por conta da facilidade 
em processar dados de pagamentos e de 
comunicação. Segundo a associação in-
ternacional de telefonia GSMA, o número 
de conexões por meio de smartphones 
atingiu 417 milhões no fi nal de 2017, 

Compartilhe a cidade
de casas no País foi responsável por gerar 
R$ 2,5 bilhões do PIB brasileiro em 2017.

O consumo compartilhado permite que 
as pessoas usufruam de serviços e bens 
com muito menos capital. É também uma 
forma de aprender a empregar o capital 
com mais efi ciência e de como utilizar bem 
o tempo disponível, melhorando a própria 
qualidade de vida. Trata-se de um consumo 
colaborativo e político, tem mais a ver com 
acesso do que a posse de recursos.

A Voom, líder global em mobilidade 
urbana aérea, desenvolveu uma tecnolo-
gia de reserva de assentos, que permite 
oferecer o serviço de reserva de helicóp-
tero compartilhado mais acessível de São 
Paulo. Por meio do site ou do aplicativo, 
os passageiros podem reservar um voo 
em até uma hora e chegar em poucos 
minutos até o destino fi nal. Além disso, a 
Voom consegue oferecer voos com preços 
até 80% menores que as operadoras de 
táxi aéreo tradicionais. Esta nova opção 
de serviço abriu um novo mercado, 
demonstrado pelo fato de que 50% dos 
passageiros da Voom voaram pela pri-
meira vez por meio da plataforma. Como 
resultado, a Voom está democratizando 
as viagens de helicóptero nas cidades 
mais congestionadas do mundo, além de 
estimular um ecossistema que ajudará a 
viabilizar as cidades verticais do futuro.

(Fonte: Olivier Capoulade é country manager 
da Voom no Brasil desde o lançamento das 

operações da plataforma em São Paulo, em 2017.)

representando 62% do total na América 
Latina e Caribe.  A expectativa para 2025 
é que esse índice atinja 78%.

Hoje é possível alugar uma bicicleta 
para ir até o trabalho, compartilhar um 
carro em uma viagem, se hospedar na casa 
de moradores de uma outra cidade para 
passar o fi m de semana, dividir o escritó-
rio com outras empresas ou reservar um 
helicóptero compartilhado para ajudá-lo a 
economizar tempo entre os compromissos.

A cultura de compartilhamento é uma 
tendência mundial de consumo que tem 
a expectativa de movimentar US$ 335 
bilhões mundialmente em 2025, segundo 
pesquisa da consultoria PWC. No Brasil, 
a estimativa é de crescimento – principal-
mente no Produto Interno Bruto (PIB) do 
setor de serviços. Só o compartilhamento 
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em dezembro de 2016 e iniciou o serviço regular de transporte entre 
o campus central e o Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia 
Solar. O eBus foi o primeiro ônibus 100% elétrico todo desenvolvido no 
Brasil e movido a energia solar fotovoltaica. Realiza 5 viagens por dia, 
percorrendo em torno de 52 km por itinerário. Já foram mais de 100 mil 
km rodados, o equivalente a duas voltas e meia ao mundo. Foi criado 
um fundo poder manter o eBus rodando. Saiba mais em: (https://www.
catarse.me/onibuseletrico-ufsc-2019).

E - Jornalismo de Educação
Estão abertas as inscrições no 3º Congresso Internacional de Jornalismo 
de Educação. Organizado pela Jeduca, associação que reúne profi ssionais 
que cobrem o setor no Brasil, o evento abordará o papel da imprensa 
em um cenário de disputa com outras fontes - nem sempre confi áveis 
- de informação, tais como as redes sociais. Também estará em pauta 
a atuação dos repórteres de educação no atual ambiente político. O 
evento também irá contar com ofi cinas sobre LAI (Lei de Acesso à 
Informação) e Twitter. Acontece os dias 19 e 20 de agosto, das 9h às 
18h30, no Colégio Rio Branco. : Inscrições e mais informações: (www.
congresso.jeduca.org.br).

F - Mercado da Tatuagem 
O 1 º Simpósio MasterclassTattooweek reúne neste sábado (20) e domingo 
(21), no Hotel Holiday Inn, no Parque Anhembi, os melhores profi ssionais 
do setor de arte na pele, incluindo tatuadores, dermopigmentadores e 
piercers. São 10 workshops e 6 palestras. O evento traz especialistas 
que apresentam conceitos essenciais para o sucesso na profi ssão como 
biossegurança, direitos, gestão e fi nanças, imunização, primeiros socor-
ros e marketing. O mercado da tatuagem e da arte na pele, incluindo o 
piercing e a micropigmentação, vêm crescendo a passos largos apesar da 
crise econômica. Segundo o Sebrae, somente na tatuagem, o crescimento 
é de 25% ao ano. Mais informações: (tattooweek.com.br/masterclass/)

G - Insumos Agropecuários 
Entre os dias 12 e 14 de agosto, no Transamerica Expo Center, acontece 
a nona edição do Congresso ANDAV – Fórum & Exposição. 
Considerado o maior encontro da distribuição de insumos agropecuários 
do mundo, o evento recebe um público de 5 mil pessoas, entre profi s-

A - Simpósio de Aromaterapia 
Entre os dias 16 e 18 de agosto, acontece no Auditório do Centro 
Universitário Belas Artes, a 3ª Edição do Simpósio de Aromaterapia e 
Bem-Estar. O evento conta com a presença do Master Florian Birkmayer 
MD, que ministra um workshop sobre o “Tratamento de Traumas e 
Dependências Químicas com Aromaterapia”. Ainda conta com Cathy 
Skipper, com “Alquimia dos Hormônios e Menopausa” e Mark Theno com 
o tema “Utilização de patches na UTI Neo Natal”. O encontro objetiva 
mostrar caminhos naturais para quem busca o bem-estar físico, mental 
e emocional. Mais informações: (www.grupoessence.com.br). 

B - Criação de Negócios
Com uma abordagem inovadora, o curso tecnológico de dois anos em 
Processos Gerenciais - Empreendedorismo e Inovação, lançado pela FAAP, 
prepara o aluno para desenvolver um negócio. A grade acadêmica inclui 
conjuntura econômica, comportamento do consumidor, design thinking, 
ecossistema empreendedor, gestão, governança corporativa, indústria 
4.0, internacionalização, liderança, legislação trabalhista e tributária, 
marketing digital, pesquisa de mercado, negociação, entre outras. O aluno 
desenvolverá um projeto que se integrará ao do semestre subsequente, 
para que, ao fi nal do curso, esteja preparado para empreender (www.
faap.br/vestibular), tel. (11) 3662-7208. 

C - Encontro de Executivos
A “Gestão no século XXI: uma visão prática dentro e fora do mundo dos 
negócios” será o tema central do Encontro de Líderes, evento voltado 
para executivos de alto nível organizado pela Prime Leads Brasil (www.
primeleadsbrasil.com.br ), empresa focada no desenvolvimento de rela-
cionamento profi ssional por meio de metodologias pioneiras e progra-
mas individuais que visam a geração de oportunidade de negócios e de 
carreira. Acontece na próxima quinta-feira (25), em Jundiaí, e Rogério 
Osório, vice presidente da Schneider Electric, será o key note speaker 
da noite. Inscrições e mais informações: (www.campanhas.capsula.com.
br/encontro-de-lideres/). 

D - Ajude o eBus
Um ônibus elétrico alimentado por energia solar da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, também conhecido como eBus, foi inaugurado 

sionais, palestrantes, expositores, congressistas e visitantes. Exclusiva 
aos profi ssionais do setor, a área de exposição terá a participação de 
pelo menos 85 marcas nacionais e internacionais, que vão mostrar pro-
dutos e novas tecnologias em adubos, defensivos, fertilizantes, nutrição 
animal, sementes, agricultura de precisão, automação comercial, solu-
ções fi nanceiras e tecnológicas, entre outras. Mais informações: (www.
congressoandav.com.br).

H - Ruas e Estradas
O mercado de infraestrutura viária e rodoviária no Brasil tem procura-
do desenvolver produtos, equipamentos e tecnologia para melhorar a 
qualidade das ruas e estradas em todo território nacional, garantindo, 
assim, segurança para os motoristas e passageiros. Para apresentar essas 
soluções, empresas e instituições ligadas ao setor participam, entre os 
dias 27 e 29 de agosto, da Paving Expo & Conference South America 
2019, evento de conteúdo e debates da Paving Expo, que acontece 
no Expo Center Norte. Terá ainda uma exposição com a participação 
das principais empresas do setor de infraestrutura viária e rodoviária 
e atrações especiais como Parque de Equipamentos, o Museu de Má-
quinas, a Paving Live, a Ilha das Startups da Construção e o Banco de 
Talentos. Para visitar, basta realizar o credenciamento no site (www.
pavingexpo.com.br).

I - Refeições Completas
Após um primeiro trimestre muito positivo, com crescimento de 9%, o 
Giraffas fechou o mês de junho com faturamento acumulado de apro-
ximadamente R$ 350 milhões em 2019, valor 12% superior ao mesmo 
período em 2018. O bom momento também incentivou a rede a investir 
em um novo segmento, com a inclusão de produtos vegetarianos. Car-
rega 38 anos de experiência com mais de 400 unidades em 25 estados 
e mostra consistente plano de expansão. É a maior rede de refeições 
completas do mercado brasileiro e tem expectativa, para 2019, de um 
crescimento na casa dos 8%, com 40 novas unidades. Mais informações: 
(http://giraffas.com.br).

J - Direito Agrário 
O Grupo de Estudos Agronegócio da Faculdade de Direito da  Mackenzie 
e a Comissão de Direito Agrário do Instituto dos Advogados  realizam, nos 
dias 22 e 23 de agosto, o “III Congresso Nacional de Direito Agrário”, que 
terá como tema “Direito Agrário em Perspectiva Histórica e Projeções 
para o Futuro”. Serão debatidos temas de interesse como contratos 
agrários, recuperação judicial de produtores, crédito rural, exploração 
sustentável, regularização fundiária, entre outros. O evento, que será 
gratuito, conta com a parceria da SNA, União Brasileira dos Agraristas 
Universitários, SRB e Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado. 
Para inscrição, acesse (https://www.iabnacional.org.br/eventos/no-iab/
iii-congresso-nacional-de-direito-agrario).

em dezembro de 2016 e iniciou o serviço regular de transporte entre 
o campus central e o Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia 
Solar O eBus foi o primeiro ônibus 100% elétrico todo desenvolvido no

A - Simpósio de Aromaterapia 
Entre os dias 16 e 18 de agosto, acontece no Auditório do Centro 

Na Ásia, lojas de 

departamentos já estão 

identifi cando clientes 

pelo reconhecimento 

facial

Além do uso já muito 
disseminado de pre-
venção e segurança, o 

reconhecimento facial também 
tem sido adotado como uma 
ferramenta comum e útil para 
personalizar o atendimento de 
clientes frequentes que visitam 
as lojas. Dispositivos inteligen-
tes, como câmaras em gôndolas 
de supermercado ou até ócu-
los, ajudam a determinar pre-
ferências dos compradores por 
determinadas características 
dos produtos expostos. Tudo 
isso em tempo real.

No Brasil, essa realidade não 
está longe e algumas redes 
começam a testar sistemas 
de reconhecimento facial que 
permitem verifi car as reações 
dos clientes de forma que a 
loja ajuste a disposição de 
seus produtos ou vitrines para 
se tornarem mais atrativas e 
aumentarem as vendas. Res-
taurantes e outros estabeleci-
mentos também têm usado a 
tecnologia como um atrativo a 
mais para atender às expecta-
tivas do consumidor 4.0. 

Como, uma cadeia de restau-
rantes fast food na China em 
que softwares de reconheci-
mento digital estão embutidos 
nos menus e podem não só 
reconhecer os clientes, como 
seus pratos preferidos e, com 
isso, oferecer opções perso-
nalizadas. Nada de cartões 
fi delidade nem logins demo-
rados para ser atendido – o 
pagamento também é feito pelo 
reconhecimento facial.

Hoje, a detecção de emo-
ções pode tanto avaliar um 
sentimento despertado por 
uma determinada marca ou 
campanha publicitária e contri-
buir para um teste de produto, 
como para identifi car pessoas 
que dão sinais de agressividade 
em aeroportos e outros locais 
púbicos de forma a ajudar ser-
viços de segurança a detectar 
agressores potenciais.

A consultoria Marketsand-

Markets estima que o reco-
nhecimento facial nas lojas já 
movimenta mais de US$ 3,3 
bilhões no varejo e o valor 
investido deve se aproximar 
US$ 8 bilhões em 2022.

Na Ásia, que lidera a pesqui-
sa, desenvolvimento e uso da 
ferramenta no mundo, lojas 
de departamentos já estão 
identificando clientes pelo 
reconhecimento facial, recor-
rendo a seus próprios registros 
ou a qualquer outro canal social 
acoplado. Da mesma forma, o 
reconhecimento facial é em-
pregado para exibir anúncios 
segmentados em displays 
inteligentes que combinam 
com as preferências e hábitos 
daquele cliente. 

Mas ainda que seja a primeira 
vez que aquela pessoa entra 
na loja, é possível segmentar 
a publicidade dirigida a ela 
nos displays digitais com base 
em sua idade, gênero e outras 
características faciais. A iden-
tifi cação pelo reconhecimento 
facial consiste na análise de 
determinados pontos da face 
de uma pessoa. O mesmo 
processo serve para mapear as 
relações entre esses mesmos 
pontos de modo a detectar 
emoções. 

Juntamente com as chama-
das “microexpressões”, é pos-
sível ao software reconhecer 
emoções mais simples, como 
surpresa, alegria, raiva, triste-
za, desgosto e outras. Um dos 
primeiros usos dessa utilidade 
foi uma campanha publicitária 
do enxaguante bucal Listerine 
que produziu um aplicativo 
de alerta sonoro para pessoas 
cegas saberem que estavam 
sorrindo para elas.

A tecnologia do reconheci-
mento facial veio para fi car, 
ainda mais mediante à necessi-
dade de agradar o consumidor, 
que virou o centro do negócio 
mediante à transformação 
digital. A tecnologia permite 
às redes de varejo reconhe-
cerem os hábitos de consumo 
de seus clientes somente pela 
expressão, potencializando a 
experiência do consumidor.

(*) - É diretor-geral da VIA 
Technologies no Brasil.

Ubiratan Resende (*)

IGP-M acumula infl ação de 
6,53% em 12 meses

O Índice Geral de Preços - Mercado 
(IGP-M), usado no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou infl ação de 0,53% na 
segunda prévia de julho deste ano. A taxa 

é inferior à observada na segunda prévia de 
julho (0,75%). Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o IGP-M acumula infl ação de 
6,53% em 12 meses.

A queda da taxa de junho para julho foi 
provocada pelos preços no atacado. O Índice 

de Preços ao Produtor Amplo, que mede 
o atacado, registrou infl ação de 0,62% na 
segunda prévia de julho, ante o 1,15% da 
prévia de junho.

Por outro lado, as taxas do varejo e da cons-
trução civil tiveram alta. O Índice de Preços ao 

Consumidor, que mede o varejo, passou de uma 
defl ação (queda de preços) de 0,05% em junho 
para uma infl ação de 0,10% na prévia de julho. 
O Índice Nacional de Custo da Construção, que 
não tinha variado na prévia de junho, registrou 
taxa de 0,93% em julho (ABr).

Segundo levantamento da 
B3, que opera o Sistema 
Nacional de Gravames 

(SNG), os fi nanciamentos pos-
sibilitaram a compra de 2,87 
milhões de unidades, sendo 
que 1,06 milhão são veículos 
novos – aumento de 9,7%. Os 
usados totalizaram 1,81 milhão 
de unidades, uma alta de 8,7%.

Entre os fatores que expli-
cam o aumento das vendas 
está o mercado criado pelos 
aplicativos como Uber, 99 e 
Cabify. “Muita gente que fi ca 
desempregada enxerga no setor 
de transportes uma alternativa 
de renda e para isso precisa 
de um automóvel”, ressalta a 
coordenadora da graduação em 
Economia do Instituto de Ensi-
no e Pesquisa, Juliana Inhasz. 
Esse crescimento já vem sendo 
observado desde o ano passado, 
de acordo com o economista 
chefe da Associação Nacional 
das Instituições de Crédito, 
Financiamento e Investimento, 
Nicola Tingas. 

Ele destaca que esse cresci-
mento não signifi ca um aqueci-
mento do mercado de consumo, 
mas um investimento dos que 
pretendem trabalhar nesse 
sistema. Nesse sentido, de 
compras de veículos como fer-

Entre os fatores que explicam o aumento das vendas está o mercado criado

pelos aplicativos como Uber, 99 e Cabify.

O movimento de vendas do varejo da capital 
paulista cresceu em média 3,5% na primeira 
quinzena de julho, frente ao mesmo período 
de 2018, segundo o Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP). 
A média resulta das altas de 2,9% do sistema 
a prazo e de 4,1% do sistema à vista. 

“São dados muito bons diante do atual mo-
mento da economia, mas circunstanciais porque 
motivados pelo dia útil a mais e pelo forte frio 
que atingiu a capital, aumentando a procura 
do consumidor por roupas da moda outono-in-
verno, além de cobertores e edredons. O ramo 
de bens duráveis também foi benefi ciado, pois 
as pessoas acabam comprando eletrodomésti-
cos como cafeteiras elétricas e aquecedores”, 
analisa Marcel Solimeo, economista da ACSP.

Para ele, a perspectiva para o restante do mês 
é positiva, contanto que a frente fria continue 
na cidade. “Mas temos visto uma volatilidade 
muito grande nos números ao longo do ano, 

Aumentou a venda de roupas e aquecedores.

A cidade de Bastos 
é a principal 
produtora de ovos 

Em 2018, o Brasil exportou 11,6 
mil toneladas ovos no valor de 
US$ 17,1 milhões. São Paulo é o 
maior produtor de ovos do Brasil, 
com 30,9% da produção, que pode 
alimentar mais de 60 milhões de 
pessoas por ano, levando em conta 
que o consumo per capta de ovos 
no País é de 212 ovos por ano. A 
Secretaria de Agricultura do Estado 
informa que a região de Tupã é a 
maior produtora de ovos no Estado 
com 55% da produção, em 2018. 

O município de Bastos é o maior 
produtor de ovos no Estado, repre-
sentando 36% do total paulista. O 
Valor da Produção Agropecuária 
(VPA) de ovos de galinha é de 60,8% 
do VPA, da Regional de Tupã. No 
Estado foram produzidas 41 milhões 
de caixas de 30 dúzias de ovos no ano 
de 2018, e só no município de Bastos 
foram produzidas 14,6 milhões de 
caixas de 30 dúzias de ovos em 2018 
(ao redor de 5 bilhões de unidades). 

O engenheiro agrônomo Eduardo 
Takaki, da Regional da Coordena-
doria de Desenvolvimento Rural 
Sustentável em Tupã, comenta que 
além de Bastos outros municípios 
da regional produzem ovos. “Em 
Bastos e municípios arredores 
existem fábricas de equipamentos 
avícolas, fábricas de manutenção 
de equipamentos, agroindústrias 
e prestadores de serviços diversos 
para avicultura” (Ascom/SAAESP).
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Aplicativos de transporte aumentam 
fi nanciamento de veículos

Os aplicativos de transporte estão impactando o mercado de crédito para veículos. Os fi nanciamentos 
para compra de carros, motos e caminhões cresceu 9,1% no primeiro semestre em comparação com o 
mesmo período de 2018

ramenta de trabalho, também 
vai o aumento das compras de 
caminhões, que representaram 
a maior expansão percentual 
no período. Nos primeiros seis 
meses de 2019 foram fi nan-
ciadas 128,8 mil unidades de 
veículos pesados, uma alta de 
23,47% em relação ao primeiro 
semestre de 2018.

Juliana Inhasz disse que há 
uma recuperação do mercado 
após quatro anos recessivos 

devido a melhora da renda e das 
condições de crédito, com juros 
mais baixos. “Apesar da alta ser 
signifi cativa, a gente está falan-
do de uma base muito ruim. Na 
verdade, é uma recomposição, 
a gente está tentando recupe-
rar um setor que tinha sofrido 
muito com a crise”. Entre os 
fatores que indicam condições 
mais favoráveis na economia 
está, segundo a professora, a 
queda no desemprego. 

“Tem uma melhora do mer-
cado, porque a taxa de desem-
prego tem caído, devagar, mas 
tem caído”. Apesar das boas 
notícias, a economista acredita 
que há um longo caminho pela 
frente antes da indústria au-
tomobilística voltar ao mesmo 
patamar que teve antes da crise. 
“Pelo menos 6 anos de trabalho 
para voltar ao que era em 2012, 
2013. Em um cenário otimista”, 
disse (ABr).

Frio aumenta em 3,5% vendas 
de roupas e eletrodomésticos

então ainda é cedo para cravar qualquer pro-
jeção”, comenta Solimeo. O Balanço de Vendas 
da ACSP mostra que no período acumulado de 
1/1/2019 a 15/7/2019 o varejo em SP cresceu 
em média apenas 1,7% (sobre igual período do 
ano passado), “refl exo de como o setor tem tido 
um desempenho apático em 2019” (AI/ACSP).
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Os desafi os da integração 
homem-máquina 

Existe uma discussão 

que já dura algumas 

décadas: a potencial 

substituição da mão de 

obra humana pela mão 

de obra das máquinas

Isso já foi matéria para a 
refl exão em várias camadas 
sociais. Do Jihad Butleria-

no, descrito nas obras de fi cção 
científi ca de Frank Herbet, aos 
movimentos ludistas do início 
da revolução industrial, que 
foram bem reais. No cinema, 
homens e máquinas são comu-
mente antagonistas, como na 
série Terminator. Na vida real, 
geralmente, é o contrário. As 
máquinas ajudam os humanos 
a fazerem suas tarefas da me-
lhor forma possível. 

Porém, esse medo da ob-
solescência humana sempre 
assombra diversos profi ssio-
nais. Sendo assim, é clara a 
necessidade de uma discussão 
em cima desse tema. A fi cção 
costuma falar de forma alegó-
rica sobre os problemas da re-
alidade, e a realidade costuma 
dar indícios do que realmente 
é preciso ser mudado para que 
o progresso possa ser respeita-
do, sem que a sociedade fi que 
estagnada.

Antigamente, o medo era do 
robô do chão de fábrica. Hoje, 
um dos maiores medos é a in-
teligência artifi cial (AI). Mas, o 
fato é que as pessoas aprende-
ram a lidar com os maquinários. 
As profi ssões se adaptaram. E 
o mesmo deve acontecer com 
as AIs. Advogados e médicos, 
por exemplo, já começam a 
usar o Watson, AI da IBM, para 
realizar análises de dados de 
forma mais precisa e, através 
delas, fazerem processos e 
diagnósticos mais precisos, 
que atendam melhor a seus 
clientes e representem ganho 
de tempo em seus escritórios 
e consultórios.

No chão de fábrica, a Indús-
tria 4.0 está permitindo que 
mais dados sejam coletados 
e analisados para que produ-
tos melhores sejam criados, 
falhas sejam detectadas com 
antecedência, e a segurança 
de funcionários e clientes au-
mente. A mão de obra humana 
se restringe a análise dos dados 
para um julgamento estraté-
gico. Sim, é verdade que há 
aqueles que tem de mudar, que 
precisam adequar seus estudos 
e expertises para uma nova 
realidade, mas isso faz parte 
de um processo de evolução 

contínuo em que a própria 
humanidade está inserida. 

O trabalho humano é muito 
mais cerebral, e sempre deve-
ria ter sido. As AIs não funcio-
nam melhor do que o cérebro 
humano. Elas nem se quer 
funcionam da mesma forma. 
São tipos de processamentos 
de informação bem diferentes, 
que não suplantam um ao 
outro, mas se complementam 
em suas necessidades.

Há quem possa vir a criticar 
que dependemos demais das 
máquinas. Porém, esse é um 
problema com o qual precisa-
mos lidar tanto quanto nossos 
antepassados que inventaram 
a roda, e desde então pararam 
de arrastar as coisas por aí. 
Faz parte da evolução. É uma 
adaptação que vem com o 
desenvolvimento do próprio 
ser humano.  

Na indústria, encontramos 
problemas de integração entre 
o homem e a máquina no dia a 
dia. Normalmente, isso se dá 
porque o ser humano, muitas 
vezes, se mostra relutante em 
compreender que seu papel 
também mudou. Não somos 
mais mão de obra braçal. 
Somos mentes em trabalho. 
É difícil se acostumar a isso, 
principalmente quando des-
de pequenos somos tratados 
como máquinas. 

No Brasil, sobretudo, não há 
incentivo ao trabalho mental. 
Convencemos as pessoas de 
que elas só sabem apertar pa-
rafusos, colocar tijolos um em 
cima do outro, soldar placas. 
Quando na verdade, devería-
mos estar dizendo a elas para 
pensar em materiais melhores 
para que os encaixes sejam 
feitos sem parafuso, que casas 
durem mais e sejam constru-
ídas mais rápido, e possamos 
imprimir peças de metal já no 
formato correto, sem precisar 
de solda.

É justamente aí que entra a 
mudança na forma de enxergar 
as coisas. A busca pela quali-
dade, pelo processo ideal para 
extrair o melhor do ser huma-
no, é reeducar as pessoas. Esse 
é o futuro, e o meio por onde 
mitos como da “substituição 
dos humanos pelas máquinas” 
deixarão de ser discutidos. 
Ou talvez, fi quem apenas na 
lembrança de bons fi lmes e 
livros da fi cção.

(*) - Engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e 

bacharel em física nuclear aplicada 
pela USP, é fundador da Palas, 

consultoria em gestão da qualidade 
e inovação.

Alexandre Pierro (*)

Previsto para ser anunciado 
na segunda-feira (22), o novo 
Relatório Bimestral de Avalia-
ção de Receitas e Despesas 
não deve trazer um novo 
contingenciamento, disse 
ontem (18) o ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
Ao sair de uma reunião com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ele declarou que o 
governo trabalha para evitar 
bloqueios de verbas.

“Recebemos um orçamento 
apertado e temos o desafi o 
de continuar as ações do 
governo. Mas não estamos 
pensando em um novo contin-
genciamento de gastos”, disse 
Lorenzoni. Ele e Guedes par-
ticiparam de reunião da Junta 
de Execução Orçamentária, 
órgão regulamentado no mês 
passado para acompanhar o 
Orçamento e defi nir ações de 
política fi scal. O contingen-

Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Ele informou que, levando 
em conta apenas o Ple-
nário, foram deliberadas 

134 matérias, entre propostas 
de emenda à Constituição 
(PECs), medidas provisórias 
e projetos de lei.

“O Senado Federal foi o mais 
produtivo dos últimos 25 anos. 
Essa vitória não é do presidente 
do Senado, essa vitória é dos 
presidentes das comissões, da 
Mesa, dos líderes e do conjunto 
dos 81 senadores que compõem 
a Casa”, enalteceu Davi. Fim da 
propaganda de cigarros, penas 
mais duras para trafi cantes de 
drogas, segurança em barra-
gens de mineração, voto aberto 
para perda de mandato de par-
lamentares, adesão automática 
ao cadastro positivo. 

Essas foram algumas das 
propostas aprovadas pelo 
Plenário e pelas comissões do 
Senado no primeiro semestre 
do ano. O número consta do 
Relatório de Atividade Legis-
lativa, divulgado esta semana 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre conduz votação durante sessão deliberativa em junho.

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) disse estar pre-
ocupado com o confl ito entre 
o que ele chamou de “velha e 
má política” e de “nova e boa 
política”. Ele citou reportagem 
de 15 de julho, do jornal Diá-
rio do Nordeste, que indica a 
possível distribuição de cargos 
federais para alguns deputados 
cearenses que votaram a favor 
da reforma da Previdência.

Para ele, caso a informação 
seja procedente, é inaceitável 
e está em desacordo com tudo 
o que o atual presidente da 
República, Jair Bolsonaro, disse 
durante a campanha eleitoral 
do ano passado. Apoiador de 
Bolsonaro nas eleições de 2018, 
Eduardo Girão lembrou que o 
chefe do Executivo prometeu 
usar critérios técnicos na sele-
ção de titulares dos postos na 
administração pública federal.

“Porque, senão, vai ser mais 

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

O Dia Nacional de Proteção 
às Florestas, comemorado na 
última quarta-feira (17), foi 
lembrado pelo senador Welling-
ton Fagundes (PL-MT). Ele 
destacou que a data tem como 
objetivo a conscientização da 
sociedade sobre a importância 
da preservação dos biomas e 
das inúmeras espécies de ani-
mais para a qualidade da vida 
da humanidade.

Para ele, mesmo o Brasil se 
consolidando como um dos 
maiores produtores de alimento 
do mundo, é preciso buscar 
o desenvolvimento de forma 
responsável.

“Somos hoje um dos maiores 
produtores de alimentos do 
mundo e queremos fazê-lo cada 
dia mais, mas, claro, sempre 
com a responsabilidade de 
fazer um desenvolvimento so-
cial e econômico sustentável. 

Por isso, queremos dizer que 
o nosso objetivo aqui, como 
produtor, como Estado que 
tem essa responsabilidade, é 
chamar sempre a atenção para 
a necessidade da preservação 
ambiental”, disse.

Wellington ainda destacou a 
discussão e votação da reforma 
da Previdência na Câmara, mas 
alertou para a necessidade de 
reformular o sistema tributário 
brasileiro. Para ele, essa será a 
reforma mais importante e justa 
para trabalhador. “O cidadão 
não aguenta mais pagar tantos 
impostos para receber um aten-
dimento precário. É uma carga 
insuportável. Por isso precisa-
mos colocar de fato um freio de 
arrumação nesse caso porque 
é do bolso do trabalhador que 
saem os tributos e também os 
impostos”, argumentou (Ag.
Senado).

Senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Intimação 
eletrônica 
prevalecerá 
sobre diário 
da justiça

Projeto que determina que 
a intimação pelo portal eletrô-
nico do tribunal prevalecerá 
sobre aquela feita pelo Diário 
da Justiça Eletrônico (DJe), 
se ocorrer duplicidade, tramita 
na Câmara dos Deputados. De 
autoria do deputado Aureo 
Ribeiro (Solidariedade-RJ), o 
objetivo da proposta, segundo 
o deputado, é resolver o que 
ele chamou de um “imbróglio 
jurídico desconcertante” para 
advogados e cidadãos.

Atualmente, os tribunais de 
justiça possuem um DJe para 
publicar atos judiciais e admi-
nistrativos, destinado ao grande 
público, e um portal eletrônico, 
específi co para acompanha-
mento processual, que publica 
intimações eletrônicas voltadas 
para os advogados. De acordo 
com o deputado, alguns tribu-
nais costumam publicar atos 
processuais, como recursos e 
decisões, nos dois canais. A 
duplicidade gera dúvidas sobre 
qual canal prevalecerá para 
fi ns de direito, principalmente 
para a contagem de prazos 
processuais. 

“O resultado prático dessa 
divergência é uma portentosa 
insegurança jurídica”, disse Ri-
beiro. Ele afi rmou que o próprio 
STJ tem decisões opostas sobre 
a questão. “Portanto, a neces-
sidade de o Congresso editar 
norma legal para pacifi car a 
questão é medida que se impõe 
com a máxima urgência”, afi r-
ma o deputado. O projeto será 
analisado em caráter conclusivo 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Projeto que isenta motocicletas e similares de 
pagamento de pedágios em rodovias federais está 
em análise na Câmara. Na avaliação do autor do 
texto, deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), a 
proposta contempla uma parcela de veículos que, 
pelas suas características, não causam danos as 
estradas e rodovias e ao meio ambiente. 

Ele destaca que a motocicleta é notoriamente 
um veículo de baixo consumo de combustível 
e não causa, em razão do seu peso, danos à 
pavimentação das vias públicas. 

“É o tipo de veículo que menos congestiona 
o trânsito, e parece justo que mereçam uma 
atenção especial pelo que representam: di-
minuição do volume de tráfego, diminuição 
dos elevados índices de poluição e até mes-
mo diminuição do estresse ocasionado pelos 
engarrafamentos”, diz Reis. O projeto, que 
tramita de forma conclusiva, será analisado 
pelas comissões de Viação e Transportes; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Piso nacional de
R$ 2 mil para 
agente de portaria

Projeto que determina que o 
salário para agentes de portaria 
será de R$ 2 mil para jornada de 
44 horas semanais, ou regimes 
de trabalho em escalas de 12 por 
36 horas, está em tramitação 
na Câmara. Segundo o texto, 
esse montante terá correção 
anual conforme o Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGP-
-M), divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas, ou por outro 
que venha a substituí-lo.

“Os agentes de portaria desem-
penham um papel de extrema 
importância para a preservação 
do patrimônio e para garantir 
a segurança de moradores e 
frequentadores de edifícios”, 
disse o autor, deputado Expedito 
Netto (PSD-RO). “A categoria 
precisa de um piso nacional 
para evitar distorções regionais 
de remuneração”. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisada pelas comissões 
de Trabalho; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).
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Waldemir Barreto/Ag.Senado

Presidente do Senado destaca alta 
produtividade no primeiro semestre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comemorou os resultados alcançados pela Casa no primeiro 
semestre de 2019

pela Secretaria-Geral da Mesa.
Entre todas as proposições 
discutidas no primeiro se-
mestre, 131 tiveram decisão 
fi nal, sendo 90 aprovadas no 
Plenário e 41 nas comissões. Os 
textos seguiram para sanção 
presidencial ou para a análise 
da Câmara. 

A maior parte das proposições 
tem como autores os próprios 
senadores (68), seguidas de 
matérias oriundas da Câmara 
dos Deputados (47), do Poder 
Executivo (15) e de tribunais, 
do Ministério Público da União e 
da Defensoria Pública da União 
(1). A área social responde por 

45 proposições, seguida pela 
jurídica (37), econômica (21), 
administrativa (15), além de 
homenagens (13). O Plenário 
realizou 120 sessões no perío-
do, 41 delas deliberativas. Nas 
comissões, foram 374 reuniões 
e 487 pareceres proferidos (Ag.
Senado). 

Governo não deve fazer novo 
contingenciamento, diz Onyx

ciamento é o bloqueio que o 
governo faz das despesas para 
cumprir a meta fi scal. 

Na semana passada, a Secre-
taria de Política Econômica do 
Ministério da Economia reduziu 
de 1,6% para 0,8% a previsão de 
crescimento do PIB para este 
ano. A nova projeção levará o 

governo a rever para baixo 
a estimativa de receitas no 
relatório a ser divulgado na 
segunda-feira. Uma saída 
para evitar novos contingen-
ciamentos é a utilização da 
reserva de emergência de R$ 
1,562 bilhão que o governo 
ainda tem em caixa (ABr). 

Senador preocupado com confl ito 
entre ‘nova’ e ‘velha’ política

do mesmo. Entra um governo 
de direita, aí coloca as pessoas 
ligadas àquele governo. Entra 
de esquerda, tira as pessoas e 
coloca. Entra do centro, faz, 
não vai mudar a mentalidade, 
não vai conseguir a efi cácia 
do serviço. Para começar, 

acredito que precisaria fazer o 
enxugamento. Tem órgãos que 
estão extremamente inchados 
e precisa enxugar, porque 
o contribuinte não aguenta. 
Quem paga a conta é o povo 
brasileiro”, argumentou (Ag.
Senado).

Motos poderão fi car isentas
de pedágios em rodovias federais

Em destaque no Senado 
o Dia Nacional de 

Proteção às Florestas
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 06/08/2019  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 08/08/2019  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 06/08/2019, às 10:25 horas, e 2º Leilão dia 

08/08/2019, às 10:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: WILSON DE MELLO JUNIOR, brasileiro, administrador, RG 4.858.544-SSP/SP, CPF nº 
004.073.118-90, e sua mulher ITAMAR PARADIZO DE MELLO, brasileira, do lar, RG nº 8.221.446-SSP/SP, CPF nº 
089.945.968-44, residentes em São Paulo/SP  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 737.031,13 (setecentos e 
trinta e sete mil, trinta e um reais e treze centavos) 2º leilão: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão 
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

10ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1096502-82.2017.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALEX SANDRO DA SILVA FIRMINO, CPF. 
152.285.628-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de INSTITUIÇÃO 
PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Reg. Adm. Paulistana, 
alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$8.383,20 (Agosto/2017), oriundos do contrato 
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades vencidas 
nos meses de Fevereiro a Maio, Outubro a Dezembro de 2016 e não pagas. Encontrando-se o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0036687-15.2010.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MARCELO LÚCIO DE LIRA, (RG 279106105, CPF 255.731.058-17), que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda, tendo por objeto 
cobrança do valor de R$ 27.072,38 = 12/2010 de mensalidades referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetue o pagamento da quantia devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios 
de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, hipótese em que ficará isento do pagamento de 
custas processuais ou ofereça embargos em igual prazo, sob pena de, decorrido prazo, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, ser constituído em título executivo judicial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2019. 

2º Vara de Família e das Sucessões do Fórum de Itaquera - Comarca da Capital/SP.
Edital para conhecimento de eventuais interessados na lide. Prazo 30 dias. Processo nº 1019249-
69.2018.8.26.0007 ação de alteração do regime de bens. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família
e Sucessões do Foro Regional VII Itaquera, São Paulo/SP, Drª. Maria Elisa Silva Gibin, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a eventuais interessados na lide que os requerentes Maria Luisa Oku Coelho,
brasileira, casada, RG nº 18.905.416-SSP/SP, CPF nº 127.534.048-28, e João Adelino Alves Coelho,
brasileiro, casado, RG nº 6.143.903-4 SSP/SP, CPF nº 813.865.168- 72, ambos residentes na Rua
Francisco Pinheiro de Sepeda nº 68 Itaquera São Paulo/SP, CEP 08420-190, ingressaram em Juízo
visando a ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS de comunhão parcial de bens para o REGIME DE
SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS na forma da lei, e para o conhecimento de eventuais interessados na
lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1º do Código de Processo Civil, o qual, por extrato,
será afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11/04/2019.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Reunião Extraordinária - Conselho Deliberativo
Em conformidade com os Estatutos Sociais da Associação Portuguesa de
Desportos, ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo convocados
para Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 15 de agosto de 2019, no Salão
Nobre José Francisco Santiago Neto, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira,
nº 33, Canindé, com início às 19:00 horas para a primeira convocação e às 19:30
horas em segunda convocação. Da Ordem do Dia: • Eleição e posse imediata da
Mesa do Conselho Deliberativo, para recomposição da vacância nos cargos de
Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário; • Nomeação da nova
Comissão de Ética do Conselho Deliberativo.

São Paulo, 17 de julho de 2019.
Alexandre Azevedo Barros - Presidente da Diretoria Executiva

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 16/04/2019
01. Data, Hora e Local: Aos 16/04/2019, às 10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil, localizado na Rua 
George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP: 05690-000, na cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação: 
Edital de convocação publicado no jornal Empresas & Negócios em suas edições de 15, 19 e 20/03/2019 e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas edições 15, 16 e 19/03/2019, conforme disposto no artigo 124 
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 03. Publicações Legais: Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do Atacadão S.A. (“Companhia”), 
acompanhados do Relatório dos auditores externos independentes elaborado pela KPMG Auditores 
Independentes (“Auditores Independentes”), do Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário 
e da Declaração dos Diretores acerca das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018, foram publicados no jornal “Empresas e Negócios”, edição do dia 27/02/2019 e no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, edição do dia 27/02/2019, bem como arquivados na sede social e 
disponibilizados nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. - Bolsa, Balcão Brasil 
(“B3”) e da Companhia. 04. Quórum: Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, (i) 93,66% do capital social da Companhia em Assembleia Geral Ordinária; e (ii) 93,85% do 
capital social da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, conforme registros constantes do livro de 
presença de acionistas e das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador 
e pela própria Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009. 
05. Presença Legal: Presentes os Srs. Noël Frédéric Georges Prioux, Diretor-Presidente - Grupo Carrefour 
Brasil e membro do Conselho de Administração e Sébastien Durchon, Diretor Vice-Presidente de Finanças - 
Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, bem como o Srs. Luiz Miguel 
Schincariol Lourenço e Fernando Rodrigo Nascimento, representante dos Auditores Independentes. 
06. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Noël Frédéric Georges Prioux, que convidou os 
Srs. Rafael Lopes Segatelli e Henrique da Silva Gordo Lang para secretariar os trabalhos. 07. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos 
administradores, bem como para examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras do exercício 
social findo em 31/12/2018; (2) com base na proposta apresentada pela administração, deliberar sobre a 
destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos; 
(3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem 
eleitos; (b) decidir se os candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são 
independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração; e (4) aprovar a remuneração global 
anual da administração da Companhia para o exercício social de 2019. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (1) rerratificar a remuneração anual da administração aprovada na AGOE realizada em 
27/04/2018; (2) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e 
integralizado da Companhia; (3) alterar os artigos 22 e 28 do Estatuto Social para criar o cargo de Diretor 
Vice-Presidente de Operações - Atacadão; e (4) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
08. Mapa de Votação e Lavratura da Ata: Foi dispensada a leitura do Mapa de Votação Sintético divulgado ao 
mercado, conforme previsto no artigo 21-W, § 4º, da Instrução CVM nº 481/2009, que foi colocado à 
disposição para consulta pelos acionistas, bem como autorizada a lavratura da presente ata na forma de 
sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º 
e 2º, da Lei das S.A. 09. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem 
do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Foram aprovados, 
por unanimidade, com abstenções, depois de examinados e discutidos, as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018. (2) Foi aprovada, por 
unanimidade, a proposta da Administração da Companhia para destinação do lucro líquido de 
R$ 1.660.157.045,13 relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018, da seguinte forma: (a) Reserva 
Legal: para esta reserva foram destinados R$ 83.007.852,26, por força do disposto no artigo 193 da Lei das 
S.A. e no artigo 42 do Estatuto Social da Companhia; (b) Reserva para investimentos e capital de giro: 
foram destinados a esta reserva o valor bruto de R$ 1.107.149.192,87, para fins de custear investimentos 
necessários para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da Companhia, nos termos do artigo 42 
do Estatuto Social da Companhia; (c) Remuneração aos acionistas: o saldo remanescente do resultado 
do exercício social encerrado em 31/12/2018, após as destinações às reservas referidas nos itens (a) e 
(b) acima, será destinado à distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, no valor total de 
R$ 470.000.000,00. Parte deste valor, correspondente ao montante de R$ 380.000.000,00, foi declarada e 
paga antecipadamente aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio em 12/12/2018, nos termos da 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7/11/2018. A parte restante da 
destinação para distribuição de dividendos, no valor bruto de R$ 90.000.000,00, será paga integralmente aos 
acionistas da Companhia no dia 14/06/2019, na forma de juros sobre o capital próprio, equivalente ao valor de 
R$ 0,045373203 por ação em circulação, valores esses sujeitos à incidência de Imposto de Renda na Fonte à 
alíquota vigente. Farão jus aos pagamentos os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 
21/05/2019, sendo que a partir do dia 22/05/2019 as ações serão negociadas na bolsa de valores “ex-direito” 
aos juros sobre capital próprio. (3) Foram aprovadas: (a) por maioria, a eleição de 10 membros para compor o 
Conselho de Administração da Companhia, sendo 2 Conselheiros Independentes; (b) por unanimidade com 
abstenções, o enquadramento dos Srs. Marcelo Pavão Lacerda e Luiz Fernando Vendramini Fleury como 
candidatos a membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 
do Regulamento do Novo Mercado; e (c) por maioria, a reeleição dos seguintes membros, para compor o 
Conselho de Administração, para o mandato unificado de 1 ano, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020: 
(i) Matthieu Dominique Marie Malige, francês, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 712.152.911-40, com endereço comercial em 93 avenue de Paris, 91300 Massy, França; (ii) Edouard 
Balthazard Bertrand de Chavagnac, francês, casado, Diretor Jurídico, portador do Passaporte Francês 
nº 14AT46094, com endereço comercial em 93 avenue de Paris - 91300 Massy - França; (iii) Jacques 
Dominique Ehrmann, francês, casado, Diretor, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.768.328-27, com endereço 
comercial em 58 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (iv) Francis André Mauger, 
francês, casado, diretor, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.535.038-70, com endereço comercial em 58 avenue 
Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (v) Noël Frédéric Georges Prioux, francês, casado, 
administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 711.610.951-01, com endereço comercial na Cidade 
de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000; (vi) Frédéric François 
Haffner, francês, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº 711.720.651-95, com 
endereço comercial em 93 avenue de Paris - 91300 Massy, França; (vii) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 17.847.499-X SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 162.864.248-30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,SP, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.277, 22º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; (viii), Abilio dos Santos Diniz, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 1.965.961 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob nº 001.454.918-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2.277, 22º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000; (ix) Marcelo Pavão Lacerda, brasileiro, 
casado, analista, portador da Cédula de Identidade RG 40.075.544-23 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
nº 333.979.450-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, 213, Vila 
Tramontano, CEP 05690-000, como Conselheiro Independente; e (x) Luiz Fernando Vendramini Fleury, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 4.588.626 SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 036.577.328-02, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua 
George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, como Conselheiro Independente. Os Conselheiros 
ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de 
atas do Conselho de Administração, indicando que possuem qualificações necessárias e cumprem os 
requisitos estabelecidos no artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício dos respectivos cargos, e 
de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução CVM 
nº 367/02. (4) Foi aprovada, por maioria, a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia 
a ser paga para o exercício social de 2019, no valor de até R$ 49.990.840,00, incluídos benefícios e encargos. 
(5) Foi registrado pela Mesa o pedido de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações 
representativas de mais de 2% do total do capital social da Companhia, sem a indicação de candidatos. 
Todavia, não obstante a orientação fornecida pela Administração no Manual das Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária, para que os acionistas, minoritários e controladores, estivessem preparados para 
este cenário, solicitada pelo Presidente a eventual indicação de candidatos a membros titulares e suplentes 
para compor o Conselho Fiscal, apesar de os acionistas controladores terem indicado 2 candidatos e 
respetivos suplentes, nenhum outro acionista indicou candidatos para compor o órgão. Assim o número 

mínimo de 3 membros e suplentes não foi alcançado, conforme previsto no §1º do artigo 161 da Lei das S.A. e 
no artigo 38 do Estatuto Social, de forma que considerou-se prejudicado o pedido de instalação. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Foi aprovado, por maioria, a retificação da remuneração global 
dos administradores da Companhia aprovada nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da 
Companhia realizadas em 27/04/2018, de forma a estabelecer a aprovação do montante global anual da 
remuneração dos administradores da Companhia para exercício social de 2018 no valor de R$ 35.810.250,00, 
incluindo benefícios e encargos. (2) Foi aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, 
correspondente a R$ 7.628.612.236,00, representado por 1.983.479.847 ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal. Tendo em vista o exposto acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passa 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 7.628.612.236,00, dividido em 1.983.479.847 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal.” (3) Foi aprovado, por unanimidade, a alteração dos artigos 22 e 28 do Estatuto Social da Companhia, 
de modo a prever o novo cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações - Atacadão. O Diretor Vice-
Presidente de Operações - Atacadão desempenhará, dentro da Divisão Atacadão, todas as atribuições que 
lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Atacadão. O Diretor Vice-Presidente 
de Operações - Atacadão será eleito e destituível a qualquer tempo pelo Conselho de Administração da 
Companhia, nos termos dos artigos 22 e 23 do Estatuto Social da Companhia. Tendo em vista o exposto 
acima, os artigos 22 e 28 do Estatuto Social passarão a vigorar com as seguintes novas redações: 
“Artigo 22. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de 
Administração, será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 7 membros, alocados em duas divisões 
distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. §1º. Os Diretores terão designações e 
atribuições distintas com base na divisão a que pertencerem, conforme o disposto abaixo: I. A Divisão Holding 
será composta de até 4 Diretores: um Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor Vice-Presidente 
de Finanças - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Executivo - 
Grupo Carrefour Brasil. II. A Divisão Atacadão será composta de até 3 Diretores, sendo um Diretor-
Presidente - Atacadão, um Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão e um Diretor Vice-Presidente de 
Operações - Atacadão. III. Os Diretores poderão acumular cargos. § 2º Os Diretores da Companhia somente 
poderão exercer suas funções até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício em que completem 70 anos de idade, a não ser que de outra 
forma autorizado pelo Conselho de Administração, como eventual exceção a esta regra de idade de 
aposentadoria.” “Artigo 28. A competência dos Diretores será restrita a determinadas divisões, as quais serão 
identificadas no ato de sua nomeação. Sem prejuízo das demais competências atribuídas aos Diretores por 
lei, regulamentação, pelo presente Estatuto Social e pelo Conselho de Administração compete: I. ao Diretor-
Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) implementar as deliberações das 
Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e 
suas subsidiárias; (iii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, de logística, de 
planejamento e de recursos humanos, bem como todos os negócios e operações da Companhia; (iv) dirigir e 
orientar a realização de análises de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de 
normas, métodos e rotinas operacionais; (v) coordenar as atividades dos demais Diretores e empregados de 
suas respectivas divisões; (vi) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a 
publicidade institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) aprovar a estrutura 
organizacional da Companhia; (ix) dirigir as atividades relacionadas às áreas ou funções de planejamento 
geral, jurídica da Companhia e de suas subsidiárias; (x) sugerir ao Conselho de Administração, e após 
aprovação pelo Conselho de Administração, implementar a política macro de negócios da Companhia e suas 
subsidiárias; (xi) propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o 
planejamento estratégico de longo prazo, plano de expansão e investimento da Companhia e suas 
subsidiárias e implementá-los, conforme aplicável, após aprovação do Conselho de Administração; 
(xii) anualmente, preparar, para revisão e aprovação do Conselho de Administração, as demonstrações 
financeiras e o relatório da administração da Companhia; (xiii) implementar qualquer decisão tomada pelo 
Conselho de Administração em relação às subsidiárias da Companhia; (xiv) representar a Companhia na 
qualidade de acionista, sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; (xv) sugerir ao 
Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas suas 
subsidiárias; (xvi) supervisionar e administrar as relações públicas da Companhia e de suas subsidiárias; e 
(xvii) outros deveres que lhe forem atribuídos, de tempos em tempos, conforme determinação do Conselho de 
Administração. II. ao Diretor Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão): (i) implementar o orçamento 
anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo e o plano de expansão e de 
investimento, conforme o caso, dentro da Divisão Atacadão, sujeito à discussão com os outros Diretores, após 
aprovação pelo Conselho de Administração; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas 
comercial, de logística, de planejamento, de recursos humanos, empregados da Divisão Atacadão, bem como 
todos os negócios e operações da Divisão Atacadão; e (iii) dirigir e orientar a realização de análises de 
mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas 
operacionais da Divisão Atacadão. O Diretor Presidente-Atacadão deverá se reportar ao Diretor Presidente - 
Grupo Carrefour Brasil no exercício de suas funções. III. ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo 
Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas financeira, 
contábil e de controle de gestão da Companhia, sendo responsável por dirigir e orientar a elaboração do 
orçamento anual de ambas divisões; (ii) monitorar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a 
captação e gestão de recursos; (iii) supervisionar e administrar as áreas ou funções de controles internos, 
gerenciamento de riscos, tributária, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Companhia e de 
suas subsidiárias; (iv) supervisionar e administrar as relações com agências de classificação de risco (rating); 
(v) supervisionar e administrar os níveis de caixa e endividamento da Companhia e de suas subsidiárias, 
incluindo a decisão de celebrar acordos financeiros; (vi) todas os demais assuntos administrativos que não 
sejam expressamente atribuídos aos demais Diretores; e (vii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. IV. ao Diretor Vice-Presidente de 
Finanças - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas 
financeira, contábil e de controle de gestão da Divisão Atacadão, sendo responsável por dirigir e orientar a 
elaboração do orçamento anual da Divisão Atacadão; (ii) supervisionar e administrar as áreas ou funções de 
controles internos, gerenciamento de riscos, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Divisão 
Atacadão; (iii) todos os demais assuntos administrativos relacionados à Divisão Atacadão que não sejam 
expressamente atribuídos aos demais Diretores; e (iv) outras atribuições que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Diretor Presidente - Divisão Atacadão. O Diretor Vice-Presidente de Finanças - 
Atacadão deverá se reportar ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil no exercício de 
suas funções. V. ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às 
bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; 
(ii) manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e 
atender às demais exigências dessa regulamentação; e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em 
tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. VI. Ao Diretor Executivo - Grupo 
Carrefour Brasil, todas as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-
Presidente - Grupo Carrefour Brasil. VII. ao Diretor Vice-Presidente de Operações - Atacadão (dentro da 
Divisão Atacadão), todas as atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-
Presidente - Atacadão.” (4) Foi aprovada, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
O texto do Estatuto Social consolidado foi autenticado pela mesa, numerado e arquivado na sede da 
Companhia e será levado a arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo em apartado à 
presente ata, bem como disponibilizada nos websites da CVM, da B3 e da Companhia. Aviso aos 
Acionistas: a Companhia informa que todas as publicações ordenadas na Lei das S.A. passarão a ser feitas 
no jornal “O Estado de S. Paulo”. 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida 
e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 16/04/2019. Mesa: Presidente - Noël Frédéric Georges Prioux; 
Secretários - Rafael Lopes Segatelli e Henrique da Silva Gordo Lang. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Noël Frédéric Georges Prioux - Presidente da Mesa; Rafael Lopes Segatelli - Secretário da Mesa; 
Henrique da Silva Gordo Lang - Secretário da Mesa. JUCESP - Certifico o registro sob nº 256.881/19-4 em 
15/05/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/02/2019
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”) se 
reuniram em 26/02/2019, às 10h00 (horário do Brasil), na sede social da subsidiária da Companhia, 
localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, SP. 
02. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, 
participando por meio de vídeo conferência ou por representante. 03. Mesa: Presidente: Matthieu 
Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux. 04. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre as seguintes matérias: 1) aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 6/12/2018; 2) aprovação da averbação do aumento do capital social da 
Companhia, dentro do capital autorizado, devido ao exercício de opções de compra de ações; 
3) aprovação da alteração do jornal oficial da Companhia; 4) Demonstrações Financeiras de 2018: 
a) análise do relatório da administração (Diretoria Estatutária) em relação às Demonstrações Financeiras 
da Companhia; b) relatório do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário em relação à Reunião do 
Comitê de Auditoria realizada em 21/02/2019; c) recomendação aos acionistas acerca da aprovação das 
Demonstrações Financeiras de 2018; d) recomendação aos acionistas sobre a destinação do lucro líquido 
para o exercício social findo em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos; e) aprovação do plano de 
pagamento de juros sobre o capital próprio a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
de Acionistas(“AGOE”); e f) aprovação da minuta do press release; 5) Assembleia Geral de Acionistas: 
a) aprovação da convocação da AGOE da Companhia; b) designação do Presidente da AGOE, de acordo 
com o artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a ser feita pelo Presidente do Conselho de 
Administração; c) aprovação da proposta de aditamento ao Estatuto Social da Companhia com a finalidade 
de adequar o capital social; d) relatório do Presidente do Comitê de Recursos Humanos em relação à 
Reunião do Comitê de Recursos Humanos realizada em 21/02/2019; e) aprovação da lista de candidatos 
aos cargos de membros do Conselho de Administração, baseada no relatório e recomendações do Comitê 
de Recursos Humanos; f) aprovação da proposta de remuneração global anual da administração para ser 
submetida a AGOE; g) aprovação da eleição do Sr. Sébastien Durchon como Diretor Vice-Presidente de 
Finanças - Divisão Atacadão e do Sr. Marco Aparecido de Oliveira para uma posição não estatutária como 
Diretor Vice-Presidente de Operações - Divisão Atacadão; h) aprovação da proposta de aditamento ao 
Estatuto Social da Companhia com a finalidade de criar nova posição estatutária na Companhia; 
6) Aprovação do orçamento de 2019; 7) Outros Assuntos. 05. Deliberações por Unanimidade: Após 
discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, com base nos documentos enviados, os 
membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade: I) A averbação do aumento do 
capital social da Companhia dentro do capital autorizado, nos termos dos artigos 166, inciso III, § 1º da Lei 
de Sociedades por Ações, no valor total de R$ 1.832.465,70, em moeda corrente nacional, mediante a 
emissão de 156.621 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 11,70 por ação, conforme previsto no Plano Pré-IPO. As ações foram totalmente subscritas 
conforme os boletins de subscrição realizados perante o banco depositário das ações escriturais da 
Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros acionistas da Companhia e 
tendo a capacidade de participar em igualdade de condições com as ações atualmente existentes em todos 
os benefícios, incluindo recebimento de dividendos e remuneração de capital eventualmente aprovada pela 
Companhia a partir da data de subscrição. Considerando o aumento de capital social aprovado acima, 
excluindo o direito de preferência dos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, § 3º da 
Lei das Sociedades por Ações, o capital social da Companhia passou de R$ 7.626.779.770,30 para 
R$ 7.628.612.236,00, representado por 1.983.479.847 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal; II) A alteração do jornal oficial da Companhia “Empresas & Negócios” para “O Estado de São 
Paulo - Estadão”. Desta forma, após todas as comunicações relacionadas à AGOE a ser realizada em 16 de 
abril de 2019, todas as publicações referentes às informações financeiras da Companhia devem ser 
realizadas no jornal mencionado; III) Com base na recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário e no 
parecer da KPMG Auditores Externos: (a) revisaram o relatório da administração elaborado pela Diretoria 
Estatutária; (b) revisaram e recomendaram a aprovação na Assembleia Geral de Acionistas das 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2018 e a proposta da 
Administração para destinação do resultado do lucro líquido para o exercício social encerrado em 
31/12/2018, incluindo: (c) o plano de pagamento adicional de juros sobre o capital próprio durante o ano de 
2019, no valor total de R$ 90.000.000,00, a ser aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas. IV) Em 
relação à AGOE: (a) a convocação da AGOE com a seguinte ordem do dia (a.1) revisar as contas da 
administração, bem como para examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício 
social findo em 31/12/2018; (a.2) baseado na proposta apresentada pela administração, deliberar sobre a 
destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2018 e a distribuição de dividendos; 
(a.3) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos, decidir se os 
candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são independentes e eleger os 
membros do Conselho de Administração; (a.4) aprovar a remuneração global anual da administração da 
Companhia para o exercício social de 2019; (a.5) rerratificar a remuneração anual da administração 
aprovada na AGOE realizada em 27/04/2018; (a.6) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o 
capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia; (a.7) aprovar o aditamento ao Estatuto 
Social da Companhia com a finalidade de criar uma nova posição estatutária na Companhia (Divisão 
Atacadão); (b) a proposta de aditamento do Estatuto Social da Companhia com a finalidade de ajustar o 
capital social totalmente subscrito e integralizado; (c) com base no relatório e recomendações do Comitê de 
Recursos Humanos, que confirmou o cumprimento dos requisitos aplicáveis aos membros independentes, 
a lista de candidatos aos cargos de membros do Conselho de Administração conforme descrito abaixo para 
ser submetido à aprovação da AGOE: Nome/Cargo: Matthieu Dominique Marie Malige - Presidente do 
Conselho de Administração; Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac - Vice-Presidente do Conselho de 
Administração; Jacques Dominique Ehrmann - Membro do Conselho de Administração; Francis André 
Mauger - Membro do Conselho de Administração; Noël Frédéric Georges Prioux - Membro do Conselho de 
Administração; Frédéric François Haffner - Membro do Conselho de Administração; Eduardo Pongrácz 
Rossi - Membro do Conselho de Administração; Abilio dos Santos Diniz - Membro do Conselho de 
Administração; Luiz Fernando Vendramini Fleury - Membro Independente do Conselho de Administração; 
Marcelo Pavão Lacerda - Membro Independente do Conselho de Administração; (d) a proposta de 
remuneração global anual da administração para o exercício social de 2019 a ser submetida à AGOE, 
limitada ao valor de R$ 49.990.840,00. Após a aprovação da AGOE, o Conselho de Administração deverá 
na reunião subsequente estabelecer a parcela da remuneração global atribuída a cada órgão (como um 
todo), conforme previsto no artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (e) a eleição do Sr. Sébastien 
Durchon, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para 
Estrangeiros RNE G053038-O, inscrito no CPF 237.141.038-13, residente e domiciliado na Capital do 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP 
05690-000, como Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão e do Sr. Marco Aparecido de Oliveira, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 19.889.080, inscrito 
no CPF 068.212.018-97, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, para uma posição 
não estatutária como Diretor Vice-Presidente de Operações - Atacadão; (f) a proposta de aditamento dos 
Artigos 22 e 28 do Estatuto Social da Companhia com a finalidade de criar nova posição de Diretor Vice-
Presidente de Operações - Atacadão, a ser submetida à AGOE; e V) O orçamento da Companhia para 
2019. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Matthieu 
Dominique Marie Malige - Presidente; Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. Membros do 
Conselho de Administração: Matthieu Dominique Marie Malige (Presidente do Conselho de 
Administração); Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac (Vice-Presidente do Conselho de 
Administração); Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz; 
Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; Frédéric 
François Haffner; e Noël Frédéric Georges Prioux. O presidente da Reunião e a Secretária certificam 
que se trata de um resumo autêntico e fiel da ata da reunião da mesma data, redigida no próprio Livro de 
Atas, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6404 de 1976. São Paulo 26/02/2019. Matthieu Dominique Marie 
Malige - Presidente; Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. JUCESP - Certifico o registro sob 
nº 215.473/19-0, em 18/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 Patrimônio líquido do controlador
  Capital Re- Reser- Prejuízos Lucro líquido Total do patri- Patrimônio Total do
 Capital social a serva va de acumu-  (Prejuízo) do mônio líquido líquido do patrimônio
 social integralizar legal lucros lados exercício do controlador controlador líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 3 (3) - - - - - - -
Integralização de capital 650 3 - - - - 653 - 653
Resultado do exercício - - - - - (42) (42) -  42
Transferência do resultado do exercício - - - - (42) 42 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 653 - - - (42) - 611 - 611
Integralização de capital 50.000 (12.500) - - - - 37.500 4.618 42.118
Resultado do exercício - - - - - 10.534 10.534 (6) 10.528
Transferência do resultado do exercício
Compensação de prejuízos acumulados - - - - 42 (42) - - -
Destinação para reservas - - 525 9.967 - (10.492) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 50.653 (12.500) 525 9.967 - - 48.645 4.612 53.257

Borgonha Participações S.A. - CNPJ/MF nº 26.589.860/0001-04
Demonstrações fi nanceiras - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do fl uxo de caixa - método indireto

A DIRETORIA
Contador: Rodrigo de Sousa Guedes - CRC 1SP 315613/O-0

Demonstrações de resultado abrangente

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 19 759 10.723 1.059
Imóveis a comercializar - - 25.594 4.343
Contas a receber - - 16.938 -
Contas a receber - partes relacionadas - 305 10 311
Outros ativos 17 6 1.507 6
Total do ativo circulante 36 1.070 54.772 5.719
Não circulante
Investimentos 50.152 6.943 13.976 3.101
Contas a receber - longo prazo - - 9.486 -
Outros ativos - longo prazo - - 50 -
Imobilizado - - 1.035 44
Total do ativo não circulante 50.152 6.943 24.547 3.145
Total do ativo 50.188 8.013 79.319 8.864
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores - 71 1.881 323
Obrigações tributárias 2 - 383 34
Obrigações fi nanceiras - - - -
Obrigações por compra de imóveis - - 9.503 -
Contas a pagar - partes relacionadas 469 - - -
Outros passivos - 9 901 -
Total do passivo circulante 471 80 12.668 357
Não circulante
Obrigações tributárias diferidas - - 1.186 -
Obrigações por compra de imóveis - longo prazo - - 5.368 -
Permutas 1.072 1.072 6.720 1.072
Outros passivos - longo prazo - - 120 -
Adiantamento para futuro aumento de capital - 6.250 - 6.824
Total do passivo não circulante 1.072 7.322 13.394 7.896
Patrimônio líquido
Capital social 50.653 653 50.653 653
(-) Capital social a integralizar (12.500) - (12.500) -
Reserva legal 525 - 525 -
Reserva de lucros 9.967 - 9.967 -
Prejuízos acumulados - (42) - (42)
Total do patrimônio
 líquido do controlador 48.645 611 48.645 611
Patrimônio líquido do não controlador - - 4.612 -
Total do passivo e patrimônio líquido 50.188 8.013 79.319 8.864

Demonstrações de resultado Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receitas líquida com vendas de imóveis - - 10.981 -
Despesas/ receitas operacionais - - - -
Despesas administrativas (62) (43) (372) (45)
Despesas comerciais - - (2.047) -
Despesas tributárias (2) (3) (240) (7)
Resultado com equivalência patrimonial 10.543 (10) 2.907 -
Resultado operacional 10.479 (56) 11.229 (52)
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 58 15 64 15
Despesas fi nanceiras (3) (1) (196) (5)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 10.534 (42) 10.528 (42)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 10.534 (42) 10.528 (42)
Resultado abrangente do exercício
 disponível ao acionista controlador 10.534 (42) 10.534 (42)
Resultado abrangente do exercício
 disponível ao acionista não controlador - - (6) -

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 10.534 (42) 10.528 (42)
Ajustes sobre o lucro líquido (prejuízo) do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (10.543) 10 - -
Provisão para devedores duvidosos - - 382 -
Provisão para imposto de renda
 e contribuição social diferido - - 569 -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício ajustado (9) (32) 11.479 (42)
Aumento/(redução) de ativos e passivos
(Redução) por aquisição de imóveis para venda - - (21.251) (4.343)
(Redução) em contas a receber - - (26.806) -
(Redução) em outros ativos (11) (6) (1.551) (6)
(Aumento)/redução em fornecedores (71) 71 1.558 323
Redução em obrigações tributárias 2 - 966 34
Redução em obrigações por compra de imóveis - - 14.871 -
Redução em outras obrigações
 por compra de imóveis - permutas - - 5.648 -
(Aumento)/redução em outros passivos (9) - 1.021 -
Caixa líquido das atividades operacionais (98) 33 (14.065) (4.034)

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades 2018 2017 2018 2017
 de investimentos
Aquisição de investimentos em
 coligadas e controladas (32.666) (5.872) (10.875) (2.029)
Aquisição de imobilizado - - (991) (44)
Caixa líquido das
 atividades de investimentos (32.666) (5.872) (11.866) (2.073)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital 31.250 653 35.294 653
Adiantamento para futuro aumento de capital - 6.250 - 6.824
Aumento/(redução) em partes relacionadas 774 (305) 301 (311)
Caixa líquido das
 atividades de fi nanciamento 32.024 6.598 35.595 7.166
Aumento/redução de caixa
 e equivalentes de caixa (740) 759 9.664 1.059
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do exercício 759 - 1.059 -
Caixa e equivalentes
 de caixa no fi nal do exercício 19 759 10.723 1.059
Demonstrações de resultado Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Resultado antes do imposto de
 renda e da contribuição social 10.534 (42) 11.097 (42)
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e
 contribuição social diferido - - (569) -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 10.534 (42) 10.528 (42)
Lucro líquido do exercício, disponível
 ao acionista controlador 10.534 (42) 10.534 (42)
Lucro líquido do exercício, disponível
 ao acionista não controlador - - (6) -

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e 
do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia

Os principais itens 
do leilão ocorrido 
ontem(18) com bens 
apreendidos na 
Operação Lava Jato, 
no Rio de Janeiro, não 
foram arrematados e 
deverão ser reavaliados

Não foram vendidos, 
por exemplo, a lancha 
Manhattan Rio, do ex-

governador Sérgio Cabral, 
nem o sítio do delator Carlos 
Miranda. As informações são do 
leiloeiro ofi cial Renato Guedes, 
que pedirá uma reavaliação 
ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal Criminal. “Vamos 
fazer um estudo, pedindo uma 
manifestação ao juízo por uma 
nova avaliação desses bens, a 
fi m de irem a leilão novamente. 

Leilão da Lava Jato não consegue 
vender principais itens
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Lancha de Cabral, com quatro 

suítes: R$ 2,360 milhões

didos no leilão de hoje somente 
um jet ski, por R$ 50,6 mil, e um 
automóvel Pajero, blindado, por 
R$ 124 mil (ABr).

A gente acredita que os valores 
estão um pouco fora do mer-
cado neste momento. Os bens 
se deterioraram ao longo do 
tempo”, disse Guedes.

Segundo o leiloeiro, não há 
prazo para os bens voltarem a 
leilão. Os principais itens são 
o sítio de Miranda, em Paraíba 
do Sul (RJ), com 51 hectares, 
com avaliação mínima de R$ 
2,250 milhões, e a lancha de 
Cabral, com quatro suítes, com 
avaliação mínima de R$ 2,360 
milhões. 

A casa do sítio foi totalmente 
depredada por dentro, com la-
drões tendo levado quase tudo 
de valor no imóvel. Foram ven-

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 3

D
94

-2
0B

3-
48

F7
-0

7B
5.



Página 6 São Paulo, sexta-feira, 19 de julho de 2019

O ônus de reativar 

marcas falidas não se 

encerra no esforço do 

futuro titular em resgatar 

sua dignidade e prestígio.

São muitas as empresas 
cujas marcas, tradicio-
nais e renomadas no 

mercado, não foram capazes 
de se manter economicamente 
saudáveis e acabaram em meio 
a processos de recuperação 
judiciais fracassados e falên-
cias que entopem até hoje o 
Judiciário. Entre os muitos 
exemplos que podemos citar 
está o Mappin, centenária 
loja de departamentos que 
marcou o Brasil especialmente 
nas décadas de 1980 e 1990, e 
que em junho voltou com uma 
plataforma online sob coman-
do da Blue Group, empresa 
responsável pela operação 
digital da varejista Marabraz.

O grupo adquiriu a marca 
Mappin em leilão por R$ 5 mi-
lhões – valor abaixo dos R$ 12 
milhões avaliados - e aposta na 
estratégia de alavancar um novo 
negócio varejista apoiando-se em 
um nome ainda conectado com 
um nicho signifi cativo de consu-
midores. Mas quais são os riscos 
de resgatar uma marca até ontem 
famosa, mas hoje decadente?

Na maioria das vezes essas 
marcas estiveram vinculadas 
ou carregaram consigo as-
pectos negativos vivenciados 
por seus titulares, de forma 
que restaurar e reinseri-las 
no mercado demandará in-
vestimentos signifi cativos para 
quebrar esse ranço deixado 
principalmente quando há pro-
cessos trabalhistas e dívidas. 

O ônus de reativar marcas fa-
lidas não se encerra no esforço 
do futuro titular em resgatar 
sua dignidade e prestígio. Vai 
além: pode caracterizar suces-
são empresarial e trabalhista, 
atraindo para o novo titular um 
passivo importante e não menos 
danoso a quem dela fará uso.

Tal situação foi verificada 
em caso envolvendo a mar-
ca CALFAT, que pertencia à 
empresa Garance Textilel. Na 

ocasião, a empresa Coteminas 
requereu o registro da mesma 
marca CALFAT em seu próprio 
nome, mas posteriormente, 
acabou por adquirir a empresa 
Garance Textile, detentora da 
marca anteriormente. Com essa 
manobra, o TRT da 2ª Região 
entendeu que a real intenção 
das empresas era promover a 
transferência de titularidade 
da marca. Isso se caracterizou 
uma sucessão empresarial e a 
Coteminas teve de assumir a res-
ponsabilidade pelo pagamento 
do passivo trabalhista existente.

Mas obviamente há outros 
aspectos que se distinguem 
das questões jurídicas. Mar-
cas como a Mappin emergem 
nostalgia em várias gerações 
que vivenciaram momentos 
marcantes em suas vidas. 
Compras de Natal, presentes 
ou a aquisição de algo especial 
na loja que oferecia um preço 
atrativo e facilidade de compra 
no crediário. As propagandas 
também marcaram os anos de 
1980 e 1990, uma vez que a 
empresa investia pesado em 
publicidade e o inesquecível 
jingle que ainda está na cabeça 
daqueles com mais de 30 anos. 

Além do Mappin, Mesbla, Va-
rig, Vasp, PanAm, Transbrasil, 
Arapuã são exemplos de mar-
cas cujos valores a ela atribu-
ídos eram signifi cativamente 
relevantes, mas ainda assim, 
incapazes de sustentar ou-
tros fatores empresariais que 
recaiam sobre seus titulares. 
Muitas dessas marcas ainda 
valem milhões e estão disponí-
veis para serem arrematadas e 
voltarem ao mercado, mas cujo 
investimento exige estratégia.

Com isso, é imprescindível 
àquele que pretende reativar 
determinada marca, que um dia 
foi tradicional, renomada e de 
prestígio, que leve em conside-
ração tais aspectos. Se o Mappin 
voltará a ser um sucesso como 
foi nas décadas passadas, isso 
só o tempo vai dizer.

 
(*) - É sócio da Moura Rocha 
Advogados, especialista em 

Propriedade Intelectual (www.
mourarocha.com.br).

O que a volta do Mappin 
tem a nos dizer sobre as 

marcas falidas
Henrique Moura Rocha (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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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: ANDRE MULLER DE LIMA, de nacionalidade brasileiro, economista, 
solteiro, nascido no dia 17/03/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jesus Ignácio de Lima e de Consuelo Muller de Lima. A 
pretendente: BIANCA FARIA ZANINI, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, 
nascida no dia 29/04/1991 em São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fábio Zanini e de Marinês Mello Faria Zanini.

O pretendente: DANIEL CUNHA COELHO, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido no dia 12/11/1986 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Coelho Filho e de Iliria Gonçalves da Cunha Coelho. A pretendente: 
MARINA KONESKI WESTPHAL, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida no 
dia 21/1 1/1987 em Joinville - SC, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sergio Colaço Westphal e de Maria Lucilia Koneski Westphal.

O pretendente: IVAN COPIN BLASCO, de nacionalidade espanhola, economista, 
solteiro, nascido no dia 05/05/1975 em Espanha, residente e domiciliado em Madri, 
Espanha, fi lho de Francisco Enrique Copin Reza e de Juana Blasco de Martin. A 
pretendente: ARIANE PEDROSO BENTO DE SOUZA LOURENÇO TEIXEIRA, de 
nacionalidade brasileira, publicitária, divorciada, nascida no dia 23/01/1977 em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
de Souza e de Rute Pedroso Bento de Souza.

O pretendente: PEDRO EGYDIO MARCONDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mercadologo, nascido no dia 10/06/1989 em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ornispyr Marcondes de Oliveira Filho e de 
Regina Maria Egydio de Oliveira Carvalho. . A pretendente: NINA RENTÉL SCHELIGA, de 
nacionalidade brasileira, administradora pública, solteira, nascida no dia (03/08/1989) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique 
Scheliga e de Dorothea Stella Rentél.

O pretendente: TOMÁS GABRIEL YAZBEK, de nacionalidade brasileira, economista, solteiro, 
nascido no dia 03/06/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Jacques Namur Yazbek e de Maria Carmelita Yazbek. A pretendente: 
MARINA DAUD LOTAIF, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, 
nascida no dia 11/05/1992 em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ricardo Lotaif Junior e de Leda Aparecida Daud Lotaif.

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

O pretendente: GUILHERME TERUEL SORÉ, de nacionalidade brasileira, bancário, 
nascido no dia 10/12/1991 em Ourinhos - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edson Soré e de Neila Raquel Teruel Soré. A pretendente: ANA 
CAROLINA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 
(06/08/ 1995) em Itajubá - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Fabio Antonio Soares Ferreira e de Rosilde Aparecida Ribeiro Ferreira.

O pretendente: MARCOS YURI FERNANDEZ DINIZ COHEN, de nacionalidade 
brasileira, economista, solteiro, nascido no dia 13/05/1988 em Cabo Frio - RJ, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos David Cohen e de 
Rita de Cássia Fernandez Diniz Cohen. A pretendente: NAYARA CARDOSO LIMA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssional de marketing, solteira, nascida no dia 09/01/1988 
em Votuporanga - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Milton de Campos Lima e de Eliane Aparecida Cardoso.

O convivente: ANDRE GUSTAVO CLEMENTE, de nacionalidade brasileira, diretor de 
marketing, solteiro, nascido no dia 25/11/1976 em São Paulo - SP, residente e domiciliado na 
Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Clemente e de Maria Izabel Parpinelli 
Clemente. A convivenvte: DAPHNE GARGITTER, de nacionalidade brasileira, gerente de 
marketing, solteira, nascida no dia 14/10/1987 em São Paulo - SP, residente e domiciliada 
na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Fábio Gargitter e de Helenice Rodrigues Coura 
Gargitter. Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

O pretendente: HENRIQUE DE BARROS BUENO, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia 17/09/1991 em Ribeirão Preto - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmir Bueno e de Elaine Ribeiro 
de Barros Bueno. A pretendente: ESTEFANI VALENTE, de nacionalidade brasileira, 
professora, solteira, nascida no dia 10/06/1992 em Sarandi - PR, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oscar Geraldo Valente e de Eunice Ferreira 
Valente. Obs.: Tendo sido enviado copia do edital de proclamas ao Subdistrito de 
residencia da pretendente.

O pretendente: FÁBIO FONSECA E SILVA, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia (05/03/1984) em São Paulo - SP, residente e domiciliado na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Marcos Silva e de Lia Helena 
Lacerda da Fonseca e Silva. A pretendente: ROBERTA VIEIRA DE MELLO PEPE, de 
nacionalidade brasileira, admnistradora, solteira, nascida no dia 18/04/1989 em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Antonio Naves Pepe e de Maria do Carmo Barbosa Vieira de Mello Pepe.

O pretendente: GUSTAVO TEITELBAUM, de nacionalidade brasileiro, publicitário, solteiro, 
nascido no dia 10/04/1990 em Porto Alegre - RS, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Eliezer Teitelbaum e de Regina Galbinski Teitelbaum. 
A pretendente: LAURA ARAÚJO ZASLAVSKY, de nacionalidade brasileira, psicologa, 
solteira, nascida no dia 24/10/1990 em Porto Alegre - RS, residente e domiciliada na Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Jaco Zaslavsky e de Lérida Maria Araújo Zaslavsky.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: MARCOS MANOEL TOMÁZ, estado civil solteiro, profissão pastor, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/09/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Manoel Tomáz e de Ana de Moraes 
Tomáz. A pretendente: LIBINA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 22/08/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José da Silva e de Benedita Francisca 
da Silva.

O pretendente: BRUNO GASPAR DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público, nascido em Diadema - SP, no dia 07/12/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Gaspar de Souza e de Madalena Rosa 
Gaspar de Souza. A pretendente: FERNANDA LUZINDO JORGE MARQUES, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
21/05/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Emerson 
Veloso Marques e de Ester Luzindo Jorge Marques.

O pretendente: LUIZ ANTÔNIO CORRÊA GAZULHA JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido no dia 13/0 4/1978 em Porto Alegre - RS, 
residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio 
Corrêa Gazulha e de Mara Tereza da Silva Gazulha. A pretendente: VALÉRIA 
SETTON, de nacionalidade brasileira, bacharel em direito, divorciada, nascida no 
dia 02/08/1977 em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, filha de Youssef Hain Setton e de Elisabeth Setton.

O pretendente: CAETANO FERNANDO NOTARI NETO, de nacionalidade brasileira, 
consultor de empresas, solteiro, nascido no dia (27/12/1970) em São Paulo - 
SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Caetano 
Fernando Notari Junior e de Mônica Franco do Amaral Notari. A pretendente: 
THAYS SILVEIRA SANCHEZ, de nacionalidade brasileira, administradora de 
empresas, solteira, nascida no dia 25/02/1972 em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Emilio Sanchez Zamora e de 
Ana Maria Silveira Sanchez.

O pretendente: NELSON DIONISIO DE ALMEIDA JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, empresário, solteiro, nascido no dia 06/07/1982 em Guarulhos - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Dionisio 
de Almeida e de Elza Gaspar de Almeida. A pretendente: MARCIA DOS SANTOS 
VIEIRA, de nacionalidade brasileira, relações internacionais, divorciada, nascida 
no 10/11/1981 em Niterói - RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Drausio Guimarães Vieira e de Roseli dos Santos Vieira.

O pretendente: GABRIEL DE ANDRADE RIBAS BRANCO, de nacionalidade 
brasileira, médico, solteiro, nascido no dia 28/02/1978 em Pindamonhangaba - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hugo Jose Ribas 
Branco e de Maria Apparecida de Andrade Ribas Branco. A pretendente: MARINA 
DIAS DONADELI, de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida no dia 
22/08/1985 em Rio Claro - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de José Roberto Donadeli e de Adair Natividade Donadei.

O pretendente: THOMÁS BANWELL AYRES, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia 10/0 6/1987 em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, filho de Paulo Clóvis Ayres Filho e 
de Rosemarie Banwell Ayres. A pretendente: SUSAN NATHALY UQUILLAS 
MOSQUERA, de nacionalidade equatoriana, advogada, solteira, nascida no dia 
20/12/1988 em Guayaquil, Guayas, Equador, residente e domiciliada no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, filha de William Adolfo Uquillas Cajas e de Maria Elvita Mosquera 
Romero.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de autos, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 18/08/1964, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Syro de Souza Junior e de Neusa Aparecida 
Senna de Souza. A pretendente: CHRISTIANA NEVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Itabuna - BA, no dia 15/11/1975, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves da Silva e de Rosa das Neves Silva.

O pretendente: BRUNO FIDELES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
policial civil, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 17/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jones Bezerra dos 
Santos e de Simone Fideles do Nascimento Santos. A pretendente: MEIRE DA SILVA 
PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de vendas, nascida nesta 
Capital, Brasilândia - SP, no dia 09/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Raimundo Pereira e de Maria Aparecida da Silva Pereira.

O pretendente: GILBERTO ANTONIO CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pedreiro, nascido em Piracaia - SP, no dia 10/11/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Camargo e de Benedita Fátima Costa. 
A pretendente: MEIRE SOUZA CUSTODIO, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 04/06/1965, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Manoel Custodio e de Celestina Souza Custodio.

O pretendente: CESARE ANTONIO BARILE, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/12/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Virgilio Barile e de Volpe Cristina. A pretendente: ISAILDES 
BARROS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Sal-
vador - BA (Cartório de RCPN do Paço), no dia 06/10/1956, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Araújo dos Santos e de Maria Madalena Barros.

O pretendente: MARCELO BARILE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 21/11/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ettore Barile e de Maddalena de Laurentis Barile. A 
pretendente: HELEN CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão gerente 
comercial, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 02/11/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo José da Silva e de Teozilda Maria 
Vasconcelos da Silva.

O pretendente: NELSON HERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 21/09/1970, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Nelson Hernandes e de Ivone Derato Hernandes. A 
pretendente: LUCIANA FERREIRA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão secretária, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 20/04/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Ferreira Lima 
e de Maria Alves de Lima.

O pretendente: MATTHEUS VINICIUS SANTOS DE LIMA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 05/06/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Piccoli de Lima e de 
Joelma Santos de Lima. A pretendente: RUTH ISIS DE CAMARGO SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de vendas e serviços, nascida nesta Capital, Casa 
Verde - SP, no dia 28/05/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valdir da Silva Santos e de Cristiane Bueno de Camargo.

Ricardo Zorzetto
Revista Pesquisa Fapesp

Por essa razão, alguns 
especialistas em nu-
trição e saúde pública 

afirmam que o ideal seria 
reduzir ao mínimo o consumo 
dessas comidas industriali-
zadas que apresentam altos 
teores de açúcares, gorduras, 
sal e compostos químicos que 
aumentam a durabilidade ou 
conferem mais aroma, cor e 
sabor.

Apenas em maio deste ano, 
10 novos estudos trouxeram 
resultados indicando possíveis 
efeitos nocivos dos ultrapro-
cessados à saúde. Realizados 
nos Estados Unidos, na França, 
na Espanha e no Brasil, os 
trabalhos quase sempre envol-
veram um número grande de 
participantes. Seus resultados 
reforçam as indicações de 
que esses alimentos estariam 
ligados ao aumento da pressão 
arterial, a alterações nas taxas 
de açúcares e gorduras no san-
gue, a doenças no coração e a 
alguns tipos de câncer, além 
de um maior risco de morrer 
precocemente.

A mais relevante dessas 
pesquisas, porém, avaliou o 
impacto dos ultraprocessados 
em apenas 20 voluntários. 
Apesar dos poucos participan-
tes, o estudo seguiu o modelo 
epidemiológico mais robusto 
conhecido para identificar 
relações de causa e efeito: o 
ensaio clínico controlado e 
randomizado com cruzamento. 
Nesse modelo, separam-se ale-
atoriamente os participantes 
em dois grupos que sofrerão 
intervenções (como tratamen-
tos ou dietas) diferentes, por 
exemplo, A e B. 

Comidas ultraprocessadas favorece o ganho de peso. 

O consumo de comidas ultraprocessadas 
favorece o ganho de peso

Aumentam os indícios de que uma dieta rica em alimentos ultraprocessados pode ser prejudicial à saúde

Na metade do experimento, 
as intervenções são trocadas 
e, ao fi nal, os resultados do 
tratamento A são comparados 
com os do B. Usando essa estra-
tégia, a equipe de Kevin Hall, 
pesquisador dos Institutos 
Nacionais de Saúde (NIH) dos 
Estados Unidos, mostrou, pela 
primeira vez, que uma dieta 
predominantemente baseada 
em produtos ultraprocessa-
dos leva a um ganho de peso 
importante em pouco tempo: 
cerca de 1 quilograma (kg) em 
duas semanas.

Publicado em 16 de maio na 
revista Cell Metabolism, o tra-
balho parece ser o teste mais 
rigoroso a que foi submetida 
a classifi cação de alimentos 
proposta há pouco mais de 15 

anos, e formalizada em 2009, 
pelo epidemiologista brasileiro 
Carlos Augusto Monteiro, da 
Faculdade de Saúde Pública 
da USP. Chamada de Nova, 
essa classifi cação agrupa os 
alimentos em quatro catego-
rias de acordo com o grau de 
processamento: in natura ou 
minimamente processados; 
processados; ultraprocessa-
dos; e ingredientes culinários 
processados. 

Ela serviu de base para o 
Ministério da Saúde elaborar 
em 2014 o Guia alimentar 
para a população brasileira. 
Um dos termos usados nessa 
classifi cação, no entanto, não é 
aceito consensualmente. Para 
engenheiros e pesquisadores 
da área de processamento de 

alimentos, o termo ultrapro-
cessado é inadequado e gera 
confusão.

“O ultraprocessamento con-
siste em processar um alimen-
to além do necessário e pode 
ocorrer em ambiente industrial 
ou doméstico”, conta a enge-
nheira de alimentos Carmen 
Tadini, professora da Poli/USP 
e pesquisadora do Centro de 
Pesquisa em Alimentos. “Al-
guém que, em casa, cozinha 
os legumes além do necessário 
elimina nutrientes e faz um 
ultraprocessado sem ter co-
locado ingrediente industrial 
sintético”, explica. Em sua 
opinião, no lugar de ultrapro-
cessado, o mais adequado seria 
chamar esse tipo de alimento 
de aditivado.

A polícia da Itália fez ontem 
(18) uma operação de busca 
e apreensão no escritório de 
registro civil da Prefeitura 
de Lauriano, nos arredores 
de Turim, no âmbito de uma 
investigação sobre irregulari-
dades em processos de reco-
nhecimento de cidadania para 
brasileiros. O inquérito é con-

duzido pelo Ministério Público 
de Ivrea e apura as hipóteses 
de falsifi cação de documento 
público e corrupção. 

As irregularidades esta-
riam ligadas sobretudo a 30 
processos de certifi cação de 
residência dos candidatos à 
cidadania. Segundo dados 
do Ministério do Interior, os 

brasileiros respondem por 
85% dos pedidos de reco-
nhecimento de cidadania por 
direito de sangue (jus sangui-
nis) feitos em solo italiano em 
2017: 7.014, de um total de 
8.252 - os números excluem 
os procedimentos feitos pela 
rede consular.

Para realizar o reconheci-

mento na Itália, é preciso fi xar 
residência no país durante a 
tramitação do pedido, que 
pode levar alguns meses. 
Diversas investigações já 
levaram até à revogação das 
cidadanias de centenas de 
brasileiros por corrupção e 
irregularidades na certifi cação 
da residência (ANSA).

Nova operação investiga cidadania a brasileiros na Itália
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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
SEXTA 19 de Julho de 2019. 
Dia de São Símaco, São Arsênio, São Adolfo, Santa Áurea, e Dia do Anjo 
Vehuel, cuja virtude é a inteligência. Dia Nacional do Futebol, Dia da 

Caridade e Dia da Junta Comercial. 
Hoje aniversaria a cantora Vikki Carr faz 77 anos, o guitarrista e cantor Brian 
May que nasceu em 1947, o ator  Daniel de Oliveira que nasceu em 1977 e a 
atriz Marisol Ribeiro que faz 35  anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau tem forte poder de persuasão e 
capacidade de organização que o ajudam a alcançar o sucesso. É original, 
inventivo e possui boa capacidade de julgamento e poder de raciocínio.
Têm por hábito a prudência na hora de avaliar os outros. Costuma conhecer 
bastante as formas de expressão dos diferentes meios sociais, e comunica-
se bem com pessoas de qualquer classe. Impacienta-se com a negligência 
dos outros quanto a compromissos, e seu refi namento pode ser confundido 
com distanciamento. Normalmente tende à magreza sem exageros. No lado 
negativo costuma falar o que pensa, mesmo que isso lhe traga problemas e, 
talvez precise desenvolver a arte de escutar. 

Magia dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. Voar 
sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. Voar de 
braços abertos como um avião, se você está bem, tenha 
cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar entre as nuvens, 
alegria, boas notícias e acontecimentos inesperados. 
Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97

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

Esta sexta é o décimo oitavo dia da lunação. A comunicação vai fi car mais emocional e amorosa. Poderemos fi car 
mais introspectivos durante essa fase de Mercúrio retrógrado e certamente teremos um contato maior com o pas-
sado, seja para resolver pendências ou matar a saudade. As questões relacionadas ao nosso país também fi cam 
mais evidenciadas. A Lua fi ca fora de curso em Aquário e por isso o fi nal do dia será bom para manter a rotina e 
não esperar demais dos acontecimentos até nosso luminar ingressar em Peixes às 18h20 desta sexta-feira.
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O relacionamento no seu ambiente 
fi ca mais difícil diante de atrasos e 
interrupções.  Esta é à hora de usar a 
curiosidade na lida com as tarefas da 
rotina diária e do trabalho. No fi nal do 
dia evite atitudes radicais ou impulsi-
vas, seja prudente. 88/588 – Verde.

O dia é ótimo para o trabalho, os 
negócios e tratamentos de saúde. Na 
parte da tarde evite atitudes radicais, 
seja prudente devido à difi culdade de 
comunicação. Cultive um pensamento 
positivo para superar as difi culdades 
E avaliar melhor as pessoas. 88/188 
– Verde.

Tendência a fi car mais introspecti-
vos durante essa fase de Mercúrio 
retrógrado e certamente teremos um 
contato maior com o passado, seja para 
resolver pendências ou matar a sauda-
de. Há neste fi nal de mês defi nição de 
assuntos que vinham se desenrolando. 
27/627 – Amarelo.

Melhoram as condições para negócios, 
com o Sol transitando semana que vem 
na sua casa dois, a Casa do dinheiro. 
Pode ganhar algo repentinamente até 
em sorteios, jogos e loterias. Pode 
arriscar para superar as difi culdades 
de rotina. Terá maior capacidade para 
agir e encontrar saídas. 33/433 - Bege

A confi ança e a autoestima darão ex-
celente disposição física e mental que 
ajudará a percorrer novos caminhos. 
Surgem boas soluções nos negócios em 
andamento, se dedicarem sua atenção 
diretamente a eles irá resolver tudo logo 
até os primeiros dias do mês de agosto. 
23/823 – Amarelo.

Há difi culdade para a realização de 
atividade doméstica que tende a ser 
maçante. Negócios, viagens e conta-
tos serão positivos se estiverem em 
andamento, mas caso contrário não 
começa nada por enquanto. O melhor 
é esperar o Sol entrar em seu signo 
para agir. 83/383 – Verde.

É hora de usar seu talento e criativi-
dade, melhorando a sua vida e a das 
pessoas queridas. É preciso evitar a 
preocupação excessiva com o ambiente 
e exercitar a capacidade de ver o geral. 
Vem aí um período de defi nição dos 
assuntos que vinham se desenrolando 
ultimamente. 86/386 – Cinza.

A Lua fi ca fora de curso em Aquário e 
por isso o fi nal do dia será bom para 
manter a rotina e não esperar demais 
dos acontecimentos. Do lado bom, 
energia enorme ajuda a atingir os 
objetivos; o lado ruim é que a força de 
vontade pode levar a tomar atitudes 
que doam a quem doer.  37/437 – Azul.

Negócios importantes podem ser de-
cididos nesta quinta ainda mais se já 
estiveram sendo preparados. Alguma 
tensão no relacionamento íntimo será 
rapidamente superada. Pode enfrentar 
difi culdade de pensamento em relação 
a alguém durante todo o dia. 58/458 
– Amarelo.

É tempo alianças, parcerias e socie-
dades que se formam e ou rompem. 
É bom evitar viagens de última hora e 
alterações no que havia programado.  
Encontrará uma nova forma de se re-
lacionar com alguém querido, num dia 
de difi culdade provocada pela irritação 
no começo do dia. 39/239 – Branco.

A sua participação no trabalho co-
meça a ser ampliada, com chance de 
uma atividade em que viverá nova 
experiência. O relacionamento sexual 
deve melhorar junto do seu amor ou 
de um novo parceiro. Precisa cuidar 
daquilo que envolva a beleza, estética 
e a aparência pessoal. 34/534 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para fi car mais bonita

Num dia de Lua Cheia, coloque as pétalas de 3 rosas brancas 
e de 3 rosas cor-de-rosa dentro de uma tigela branca. Cubra 
tudo com água morna, segure a tigela e diga: “Deus te salve, 
Lua Cheia. És tão bonita. Jogue um pouco da tua luz, teu 
brilho e tua beleza nesta água de rosas”. Cubra a tigela e 
deixe-a no sereno durante 1 noite. Na manhã seguinte, 
despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. À 
noite, use uma camisola cor-de-rosa para dormir. Jogue as 
pétalas no lixo e volte a utilizar a tigela normalmente.

Dê mais de si no trabalho para que 
surjam bons resultados neste próximo 
mês de agosto. A Lua vai para seu signo 
dando sensibilidade e intuição para 
assumir uma nova postura diante dos 
fatos. Na vida íntima pode haver certa 
insegurança devido à falta de diálogo 
entre as duas pessoas. 97/497 – Azul.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
ESTA É A HORA Inspiração Diária de Kate Spreckley

O ano de 2019 foi até agora  de intensa transformação, o que nos 
prepara para o que está por vir. A pressão continua a aumentar, 
empurrando-nos através das chamas da transformação para experi-
mentar a mais profunda cura possível. Isso está nos movendo além dos 
padrões limitantes do passado e para a expansão da consciência de 
nossa alma, onde podemos nos fundir com nosso mais alto potencial.

Como resultado, medos ocultos ainda podem estar surgindo e você 
pode estar se apegando a antigas zonas de conforto antes de ser 
capaz de liberar completamente. Seja gentil, amável e compassivo 
à medida que esses antigos medos se manifestam. A compaixão irá 
neutralizar o medo trazendo paz, tranquilidade e uma aceitação do 
que é. Entregue-se à sua alma e lembre-se de que você está com 
propósito. Não há como voltar atrás agora. Muito amor, Kate

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

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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OMPRA
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EDIPOREI
CITTOTO

CHICAGOE
MINAMIM
ANILEIRA
LACAAOS

"Estoy (?)",
sucesso

na voz de
Daniel

É expresso
usando-se
uma vírgu-
la (Mat.)

Parte
exterior e
dura do

pão

Validade
da permis-
são para

dirigir

Dosagem
de álcool
nos drin-

ques

Via de
transporte 

amazô-
nico

Magoar;
maltratar 

(?) Lobo, 
composi-

tor

Cartel
com sede
em Viena

(sigla)

Vendedor
de jornais

(bras.)

Analisa a 
personali-
dade pela

letra

O naufrágio
que inspirou

livros e
filmes

Aquele
que anda
malves-

tido

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

Estado
produtor

de cassite-
rita (sigla)

Radical
de "citar"

Mamma
(?)!,

expressão
italiana

Conjunção
que indica
oposição

Pronome
pessoal
oblíquo

(?) montes:
em gran-
de quanti-

dade

Cardiolo-
gia

Paulo (?),
político 

Fazer
cessar 

Primeira 
tragédia da
trilogia de
Sófocles, 

seguida por
"Antígona"

Plantação 
de roseiras

Avião controlado remo-
tamente que registra 

imagens
aéreas

Pebolim
(bras.)

Traje para 
solenidades

Verniz para
móveis

Gênero de
ervas da 

qual se ex-
trai o coran-

te índigo

Cidade na-
tal de Walt

Disney
A bomba 

submarina

3/mia. 4/mina — totó. 5/côdea — drone. 9/enamorado.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2019

UTILIZAR CRÉDITOS FEDERAIS
Empresas que estão entregando a DCTFWeb, já podem fazer PERDCOMP, 
utilizando créditos federais para pagamento de imposto previdenci-
ário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE PRAZO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 
POR MOTIVO DE REAJUSTE DA CONVENÇÃO COLETIVA? 

Informamos que em se tratando de rescisão complementar, a legislação 
não estabelece prazo para pagamento. Dessa forma, orientamos que seja 
paga de imediato ao conhecimento do reajuste da convenção coletiva. 
Orientamos também consulta junto o respectivo sindicato da categoria.

PEDIDO DE DEMISSÃO DURANTE O GOZO DE FÉRIAS
Funcionário durante o gozo de férias pede demissão, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
Há um limite de contratação de estagiário de nível médio técnico e 
superior? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL PODE SER INTEGRALMENTE 
TRABALHADO, COMO PROCEDER?

A legislação é omissa nesse particular, teoricamente podendo ser 
trabalhado, contudo a maioria das empresas adotam a forma do 
aviso prévio indenizado, devendo a empresa inclusive verificar a 
convenção coletiva. O ideal é que os dias que ultrapassam a 30 dias 
do aviso, sejam pagos como aviso prévio indenizado.

ATRASO NO PAGAMENTO DAS FÉRIAS
Qual o valor da multa por atraso no pagamento de férias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE TRABALHO TEMPORÁRIO
Como é feito a contratação de trabalho temporário? Qual o tempo 
máximo ou mínimo? É utilizado o salário da pessoa na qual ela vai 
“cobrir” ou uso o piso salarial e a equiparação? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Apenas mil pessoas por dia podem aproveitar Cala Mariolu. 

Com disputados 20 metros 
de comprimento e águas 
cristalinas, a praia tam-

bém teve seu acesso limitado 
ao máximo de mil pessoas por 
dia, conforme estabelecido 
pelo município de Baunei, em 
Ogliastra. 

“Não haverá mais corridas 
para desembarcar na praia, 
mas um tráfego regulamen-
tado e ordenado. Cada barco 
que chegar no cais pagará 
1 euro por cada passageiro 
desembarcado”, afi rmou Ivan 
Puddu, assessor de Ambiente 
e Turismo de Baunei. Segundo 
o governo, o valor arrecadado 
será utilizado para pagar todos 
os custos na organização do 
cais e da praia, segurança e 
vigilância de pessoas no mar, 
além da limpeza da área. A 
gestão do acesso foi confi ada a 

Praia na Sardenha passou 
a cobrar taxa por visitante
Considerada uma “pérola turística” na costa nordeste da ilha da Sardenha, a famosa praia de Cala 
Mariolu, em Baunei, impôs a cobrança de uma taxa no valor de 1 euro para cada visitante que 
desembarcar no cais Ispuligidenie

associação Clube de produtos 
Costa di Baunei.

“Finalmente somos capazes 
de prestar assistência em nosso 
litoral, preservando o território 
e sua beleza natural do ataque 
descontrolado de turistas”, 
acrescentou Puddu. A cobran-

ça para acessar a praia não é 
exclusiva da Cala Mariolu. Em 
Cala Goloritzè, a taxa é de seis 
euros por pessoa, com a inclusão 
do estacionamento para carros 
no planalto do Golgo, de onde 
começa a caminhada até o mar. 
Além disso, para realizar a trilha 

A
N

SA na rota Selvaggio Blu, uma das 
mais exigentes da Europa, com 
itinerário de mais de 40 quilôme-
tros a ser percorrido em cinco 
dias, é preciso pagar 30 euros. 

“Em Cala Goloritzé pode 
atingir um máximo de 350 
pessoas por dia e [a praia] só 
é acessada por terra. Lá, o 
bilhete também serve para a 
manutenção do caminho e da 
praia e para assistência aos 
turistas”, explicou o assessor 
de Ambiente e Turismo de 
Baunei. Puddu também disse 
que a mesma medida se aplica 
aos 30 euros para o trekking 
Selvaggio Blu, que tem limite 
máximo de 40 pessoas por dia. 
“Com os bilhetes, podemos 
pagar pelo gerenciamento de 
manutenção de trilhas, áreas 
de acampamento e organização 
do grupo” (ANSA ).

Alexandre Pierro (*)

A maioria dos empresários já 
percebeu a necessidade da mu-
dança de paradigma na lida com 
os novos modelos de negócios e 
as novas demandas de mercado. 
Porém, a maioria ainda está con-
fusa sobre como fazer a inovação 
acontecer. É por isso que listei 
abaixo cinco problemas que im-
pedem sua empresa de inovar. 
Resolvê-los está ao alcance de 
qualquer profi ssional.

• Falsa ideia do que é ino-
var - Muitas empresas 
acreditam que inovação é 
sinônimo de altos inves-
timentos, de mudanças 
drásticas e que apenas 
conseguimos alcançar 
esse novo mindset com 
investimentos pesados 
em robôs e tecnologias de 
ponta. Isso é um grande 
erro, pois a inovação é uma 
mudança de paradigma de 

pensamento e não apenas 
a compra de novos e mo-
dernos equipamentos. 

• Não entender que o papel 
da tecnologia é secundá-
rio - Quando falamos de 
novos modelos de negó-
cios, como UBER, iFood, 
AIRBNB, entre outros, o 
aplicativo (a parte tecno-
lógica) serve apenas para 
fazer a interface com o 
cliente. A inovação é o 
formato exponencial do 
negócio e não a tecnologia 
por trás dele. Ou seja, a 
parte tecnológica impor-
ta, mas não é o principal.

• “Eureka!” é um processo 
e não uma obra do acaso 
- Inovar é um processo 
contínuo. Não tem a ver 
com uma iluminação quase 
mística, ou uma genialida-
de ainda não descoberta. 
Tudo tem a ver com proces-

sos de estímulo à inovação 
dentro das organizações.

• Desperdício de boas 
ideias - A maior parte das 
boas ideias já está à sua 
disposição. Muitas delas 
estão com seus próprios 
colaboradores. Eles co-
nhecem bem os processos 
da empresa, e gerenciar 
o que eles têm a oferecer 
é a chave para inovar. É 
preciso aproveitar esse 
conhecimento, não igno-
rá-lo. É tudo uma questão 
de uma boa gestão de pes-
soas e ideias. Felizmente, 
há ferramentas para isso.

• Desprezar a diversidade 
- Muitas empresas são 
fechadas para o diferente. 
Uma empresa que não 
contrata um time de pes-
soas de diversas idades, 
orientações sexuais, et-
nias e locais, está perden-

do o que todo um prisma 
diferente tem a oferecer. 
Empresas antiquadas, por 
exemplo, podem barrar 
mulheres em cargos de 
liderança, enquanto que 
startups podem barrar 
colaboradores com mais 
idade, por não se enqua-
drarem no padrão jovem. 
Só há o que lamentar, pois 
as perdas são imensas 
para a própria empresa.

O que a inovação tem de me-
lhor é a troca, a capacidade de 
olhar antigos cenários com novos 
olhares. A mudança poderia ser 
antevista se as pessoas estivesse 
prestando atenção ao que está ao 
seu redor, e valorizando ideias, 
em vez de podar a criatividade 
que nasce nas pequenas coisas. 

(*) - Engenheiro mecânico pelo Insti-
tuto Mauá de Tecnologia e bacharel 

em física nuclear aplicada pela USP, 
é fundador da Palas, consultoria em 

gestão da qualidade e inovação.

Cinco problemas que impedem sua empresa de inovar
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Especial

O aumento dos casos de câncer na 
população entre 20 e 49 anos, de 
1997 a 2016 chamou a atenção de 
especialistas

Cristina Indio do Brasi/ABr

Nesse período, a incidência por ano do câncer da 
glândula tireóide registrou uma elevação de 8,8%, 
o de próstata 5,2% e o de cólon e reto 3,4%. Os 

dados fazem parte do estudo elaborado pelo Observatório 
de Oncologia, que teve como tema 'Câncer antes dos 50: 
como os dados podem ajudar nas políticas de prevenção'. 

O trabalho foi apresentado na quarta-feira (17), durante 
o Fórum Big Data em Oncologia, que ocorreu no Museu 
do Amanhã, no Rio de Janeiro. O encontro foi organizado 
pelo Movimento Todos Juntos Contra o Câncer. De acordo 
com o estudo, houve aumento ainda na mortalidade por 
alguns tipos da doença. O maior percentual foi de câncer 
no corpo do útero, que subiu 4,2% por ano; seguido por 
cólon e reto com 3,2%, mama 2,5%, cavidade oral 1,2% e 
colo de útero 1%. 

A presidente da Associação Brasileira de Linfoma e Leuce-
mia (Abrale), Merula Steagall, disse que após pesquisas da 
Sociedade Americana de Câncer, divulgadas em fevereiro, 
nos Estados Unidos, identifi cando a ligação entre obesidade 
e o aumento nos casos de câncer em indivíduos mais jovens, 
especialistas do Observatório de Oncologia, que pertence ao 
TJCC, se dedicaram ao estudo para verifi car o que ocorria 
no Brasil e analisaram dados gerados no setor de Saúde. 
Foram analisados dados do DATASUS e do Inca. 

O resultado, além de um alerta, vai servir para indicar 
tipos de políticas que podem ser adotadas pelos gestores 
e impedir que a tendência tenha um crescimento maior. 
“Os que aumentaram na incidência e na mortalidade eram 
cânceres relacionados ao tipo de vida. A gente está pressu-
pondo que álcool, tabaco, alimentação não saudável e falta 
de prática de exercício podem estar refl etindo no aumento 
de incidência”, detalhou Merula Steagall. 

A pesquisadora ainda diz acreditar que o aumento da mor-
talidade se deu porque as pessoas procuram o tratamento 
em estágio avançado da doença. ”Como se espera que o 
câncer é uma doença depois dos 50 anos mais predomi-
nantemente, porque as células estão mais envelhecidas e 

Estudo aponta aumento de câncer 
em população de 20 a 49 anos

começa uma produção irregular que acarreta no câncer, a 
pessoa entre 20 e 50 não está atenta para isso. O sistema 
não facilita o fl uxo para ir rápido para um diagnóstico”.

No encontro, os especialistas destacaram dois fatores 
que contribuem para esses números: a falta de acesso a 
informações e aos tratamentos. Merula acrescentou que em 

termos de tecnologia, nesses 
20 anos, houve avanços, en-
tão, para o especialista é tris-
te verifi car que o progresso 
científi co não teve impacto 
na vida das pessoas. “Não 
teve resultado para muitos 
tipos de cânceres. Dos 19 
analisados, 10 aumentaram 
a mortalidade”, observou, 
destacando a importância 
da mídia no alerta e na di-
vulgação da vida saudável. 

“Você tem que planejar a 
sua terceira idade enquanto 
é jovem. Só que as pessoas 
jovens acham que a mortali-
dade para elas está distante. 
Falo isso como uma pessoa 
com doença genética e 
como a morte estava sempre 
próxima sempre me cuidei, 
me tratei, procurei fazer 
esportes e tive alimentação 
saudável. É importante aler-

tar porque precisamos planejar o nosso envelhecimento.”

A médica mastologista, Alice Francisco, teve uma ex-
periência própria com diagnóstico precoce. Ao fazer um 
exame de rotina para verifi car um histórico familiar de 
hipotireoidismo fi cou constatado, mesmo sem ter sintomas, 
que tinha câncer na tireóide. A avaliação foi há 12 anos, o 
tratamento foi feito, o tumor sumiu, mas dois anos depois 
voltou. “Precisei fazer novamente o tratamento. Foi uma 
coisa bem inesperada para a situação do meu diagnóstico 
naquele momento”, revelou.

Alice completou que foi muito importante ter o diag-
nóstico precoce e que pôde ver o quanto é relevante o 
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O resultado, além de um alerta, vai servir para indicar tipos de políticas que podem ser adotadas
pelos gestores e impedir que a tendência tenha um crescimento maior. 

impacto nos resultados dos tratamentos. A médica reforçou 
a necessidade de ter bons hábitos alimentares e físicos. 
“Para mim, isso foi muito importante e adaptar ao meu dia 
a dia. Hoje eu repercuto muito isso como profi ssional de 
saúde e estudo tudo. Uma das minhas linhas de estudo é 
a atividade física, então, mudou muito a minha forma de 
ser profi ssional depois de ter passado por isso”, indicou.

Segundo a presidente da Abrale, o objetivo da enti-
dade é trabalhar junto com o Ministério da Saúde para 
a defi nição, entre outras medidas, de maior divulgação 
de informações sobre o que é a doença, como pode ser 
diagnosticada e quais são os fatores de risco.  No encon-
tro, foi apontada a diferença de acesso das informações 
e à disponibilidade de tratamento entre as regiões do 
país, com maior difi culdade no Norte, no Nordeste e no 
Centro-Oeste. 

O diretor do Departamento de Informática do SUS, 
Jacson de Barros, que participou dos debates, reco-
nheceu que é preciso qualificar mais as equipes de 
atendimento, que podem apresentar um diagnóstico 
precoce, facilitar o tratamento e em muitos casos evi-
tar a morte do paciente. Para ele, isso pode também 
reduzir as sub-notificações. “A gente quer mudar a 
forma de disponibilizar os dados do DATASUS para 
que todo mundo consiga além do acesso, poder fazer 
estudos longitudinais, acompanhar o desfecho. A ideia 
é aprimorar todo esse sistema”, disse.

O diretor afi rmou que falta infraestrutura para permitir 
o registro adequado da informação. Um estudo do ano 
passado dos hospitais que têm mais de 50 leitos mostra 
que mais da metade não tem prontuário eletrônico, ou 
seja, faz o básico quando o paciente entrou, se precisou 
fi car internado e quantos dias permaneceu na unidade, mas 
não é feita uma análise clínica.

Para resolver o problema das regiões onde há carência 
de acesso à informação, ao diagnóstico e ao tratamento, o 
diretor disse que o Ministério da Saúde está fazendo um 
mapeamento para adequar o primeiro atendimento a fazer 
o registro adequado. “Será um mapeamento baseado na 
classifi cação do IBGE, e para cada região vamos subsidiar 
soluções para investimento de infraestrutura na ponta e 
para melhor atender e registrar”, disse.
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A pesquisadora ainda diz acreditar que o aumento da mortalidade se deu porque as pessoas procuram o 
tratamento em estágio avançado da doença.
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É muito importante ter o 
diagnóstico precoce, pois 
é relevante o impacto nos 

resultados dos tratamentos.
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