
São Paulo, quinta-feira, 04 de julho de 2019 Página 5

Estamos enfrentando 

um tipo de crise mais 

severa por alastrar-

se a vários setores e 

a diversas regiões do 

mundo.

Por exemplo, os coletes 
amarelos de Paris, a 
crise dos refugiados 

da Síria, os desacordos na 
Inglaterra com a questão do 
Brexit relativa à saída daquele 
país da União Europeia, os 
ataques a petroleiros no golfo 
de Omã, e no Brasil endivida-
do surgem muitas confusões 
como greves e paralisações. 
Não está fácil entender o 
que acontece no nosso país e 
sua atual economia errática. 
Estamos fi cando para trás na 
guerra econômica global. 

Os argumentos e análises se 
tornam eleitoreiros, sem que 
haja esforço para a compre-
ensão das causas do atraso 
geral. O país do futuro fi ca 
amarrado na mesquinharia 
dos políticos. É como disse 
Getúlio Vargas, todos querem 
alguma coisa para si e para 
seus amigos, nunca para o 
bem do Brasil. Desenvolvi-
mento e aprimoramento da 
humanidade se tornaram 
secundários, tudo se tornou 
questão de dinheiro. Urge 
fortalecer a vontade para for-
talecer o humano. A evolução 
da humanidade e a produção 
de bens requerem responsa-
bilidade e liberdade. 

Muitas pessoas acusam o 
capitalismo como responsá-
vel pela geração das misérias, 
mas antes de surgir esse e 
outros sistemas econômicos, 
o homem já tinha se afastado 
do espiritual, dando mão livre 
ao seu egoísmo e cobiças. 
O problema real se situa no 
afastamento da espirituali-
dade, resultando nos siste-
mas desequilibrados como 
consequência. O reequilíbrio 
só poderá ser reconquistado 
com a busca sincera do saber 
sobre o signifi cado da vida e 
da integração Espírito-Alma-
Corpo. 

Há no mundo muita tris-
teza; falta a alegria e a cora-
gem do espírito desperto. É 
preciso ser forte. Mas onde 
se escondeu o espírito que 
deveria agir embelezando e 
benefi ciando tudo? Os seres 
humanos se matam por poder 
e dinheiro, o que mais falta é 
a generosidade do coração. 
Quase nada foi entendido 
sobre os esclarecimentos de 
Jesus a respeito da vida. Ele 
não tinha qualquer pretensão 
ao poder, cargo ou honrarias 
terrenas, pois seu reino não 
é o perecível e transitório 
mundo material ofertado à 
humanidade para que pudes-
se evoluir espiritualmente, e 
não para aqui vir e portar-se 
como dono no curto período 
da existência terrena.  

O Brasil é tido como país 
abençoado com povo amigo, 
respeitador, que possui a 
magia de unir todas as raças, 
de todos os credos. Bendita 
seja a pátria chamada Brasil. 

Isso tudo impõe alta dose de 
responsabilidade. Que seu 
povo atraia a Luz do bem. 
Temos de deixar de ser país 
subdesenvolvido espiritual 
e materialmente. Temos de 
adquirir discernimento para 
seguir nosso destino. Para 
isso precisamos de adequado 
preparo para a vida, desde a 
primeira infância.

O fl uxo de caixa do gover-
no vem sendo detonado há 
décadas. Não há poupança. O 
crédito é raro e caro. O governo 
arrecada uma fatia gorda e 
deveria dinamizar a economia 
com bons investimentos. Nos 
anos 1980, havia a dívida em 
dólares e como esforço para o 
resgate havia o lema “exportar 
é o que importa”, mas isso 
acabou sendo descuidado e 
os empregos foram sumindo. 
Hoje, o Brasil permanece ex-
portando commodities.

A renda é baixa e está 
encolhendo, faltam capitais 
produtivos. Os investidores 
privados têm sido ágeis em 
fazer aquisições lucrativas e 
obter ganhos especulativos, 
mas na economia ainda não 
surgiram resultados positivos, 
em compensação aumenta o 
passivo na remessa de lucros 
e a dependência a interesses 
externos. O PIB precisa cres-
cer e gerar empregos. 

O cenário internacional se 
complica. A crise se agrava. 
Cada grupo cuida de seus 
interesses, sem encarar os 
problemas e suas causas para 
encontrar as soluções. O go-
verno tem uma arrecadação 
tributária expressiva, mas 
planeja mal, gasta tudo e ainda 
fi ca devendo, pouco investe e 
mesmo esses investimentos 
têm sido realizados de forma 
estúpida e com desvios. Milha-
res de obras foram iniciadas e 
interrompidas, é quase como 
se o dinheiro tivesse sido jo-
gado fora. 

A gestão governamental tem 
sido precária e sem planeja-
mento. Atabalhoadamente 
tenta-se reduzir o défi cit fi scal. 
Foram tantos erros que agora 
poucos se arriscam a fazer 
sugestões. Muitas pessoas pre-
ferem engrossar as críticas que 
nada resolvem, mas engrossam 
o clima de incerteza quanto 
ao futuro do Brasil, que ainda 
não achou o caminho sadio da 
recuperação com participação 
e o apoio de todos.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
é articulista colaborador de 

jornais e realiza palestras sobre 
temas ligados à qualidade de 
vida. Coordena os sites www.

vidaeaprendizado.com.br e www.
library.com.br. E-mail: bicdutra@

library.com.br; Twitter: @bidutra7

A crise é severa
Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 06/08/2019  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 08/08/2019  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: Apartamento nº 112

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 06/08/2019, às 10:00 

horas, e 2º Leilão dia 08/08/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

ARLETE APARECIDA DE OLIVEIRA

.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
839.288,83 (oitocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) 2º leilão: 
R$ 480.633,26 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), calculados 

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.

.
www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 10/07/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 11/07/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online 
IMÓVEL: Apartamento tipo A nº 144

Av. 07/206.827

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 10/07/2019, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 

11/07/2019, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORES FIDUCIANTES: CÁSSIO SOUTO DOS SANTOS

SAMARA BASTOS VIEIRA SOUTO

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.667.611,85 (um milhão, seiscentos e ses-
senta e sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 833.805,93 (oitocentos e trinta 
e três mil, oitocentos e cinco reais e noventa e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . 
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 exis-
tência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência 
da arrematação.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi -  São Paulo/SP 
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 16/07/2019  - 08:45h  -  2º LEILÃO: 18/07/2019  - 15:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

modo Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 16/07/2019, às 08:45 horas, e 2º Leilão dia 18/07/2019, às 15:30 
horas. LOCAL: 

. DEVEDORA FIDUCIANTE: E-CONTROL SISTEMA DE TECNOLOGIA LTDA ME, 

EDUARDO YOSHIO YOKOTA

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 503.749,41 (Quinhentos e três mil e setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos); 
2º leilão: R$ 308.363,14 (Trezentos e oito mil e trezentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: O arrema-

. 
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter in-
formações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

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

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi -  São Paulo/SP 
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 16/07/2019  - 08:55h  -  2º LEILÃO: 18/07/2019  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presen-
cial e Online IMÓVEL

. 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 16/07/2019, às 08:55 

horas, e 2º Leilão dia 18/07/2019, às 14:00 horas. LOCAL: 
. DEVEDOR FIDUCIANTE: MARIA CRISTINA PIZARRO, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 814.812,37 
(Oitocentos e quatorze mil, oitocentos e doze reais e trinta e sete centavos); 2º leilão: R$ 453.493,11 (Quatrocentos 
e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e onze centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES: 

. O 
arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informa-
ções sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

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

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa SOUTH WATCHES GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RELÓGIOS
LTDA., com inscrição estadual 149.629.180.110 e CNPJ 08.728.481/0001-68,
estabelecida na Al. Franca, 1050 conj 74 - Jardim Paulista - SP, vem informar que foi
extraviada uma impressora de cupom fiscal, modelo: TM-T81 FBIII, Nº de fabricação:
EP081310000000041743, tipo ECF-IF, versão 01.00.04, qtde: 1, marca: EPSON,
conforme Boletim de Ocorrência Registro nº 5170/2019, e não se responsabiliza por
ato de terceiros.                                                                           (04, 05 e 06)

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Junho de 2019
I - Data, Horário e Local: Em 24 de junho de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, n9 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-010,
São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades
por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. III - 
Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição
da Mesa; Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugênia Marenco Rocha - Secretária. V - Ordem do Dia: Aprovar o pagamento de
Juros Sobre Capital Próprio, “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março de 2019, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos
devidos pelos acionistas. VI - Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade, o pagamento, proporcionalmente à participação societária de
cada um dos acionistas dos Juros sobre Capital Próprio, “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março de 2019, no valor de R$ 7.779.800,39
(sete milhões setecentos e setenta e nove mil, oitocentos Reais  e trinta e nove centavos), conforme demonstrativo anexo. VII - Encerramento e 
Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme 
vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 24 de junho de 2019. Mesa:Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugênia Marenco
Rocha - Secretária. Acionistas: por CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; por CAF Investment Projects S.A.
(atual razão social de Inversiones em Concesiones Ferroviárias S.A.) Agenor Marinho Contente Filho; e, por Construcciones Y Auxiliar de 
Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho Contente Filho. Alessandre Edo Toso 
- Presidente, Maria Eugênia Marenco Rocha - Secretária. JUCESP nº 346.577/19-6 em 02/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

#tenhacicatrizes
O Valor da Contribuição nas Organ-

izações

Marcelo Salvo (*)

Diante do crescimento do número de empresas 
novas no Brasil, no fechamento de 2018 tínhamos 

cerca de 2,5 milhões, sendo que 81% desse total era 
de MEIs (micro empreendedor individual), o novo 
empreendedor tem como característica inicial, ações 
colaborativas, um viés ao modelo praticado pelas 
organizações.

Culturas colaborativas são fundamentais para o 
crescimento dessas empresas e consecutivamente do 
país, pois fi ca cada dia mais claro que uma empresa 
pode ajudar uma ou mais empresas, dando espaço 
para elas em seus projetos e necessidades, com isso 
melhoramos a precifi cação do mercado e passamos a 
trabalhar com o verdadeiro ganha-ganha, fomentando 
a economia de escala dentro das organizações.

Quando falamos em colaboração, deixamos de 
pensar em concorrência e passamos a ter parceiros 
de negócios, dentro das organizações deixamos de 
ter um líder pensando sozinho em novas saídas e 
passamos a ter engajamento das equipes, podendo 
elas contribuir nas ideias e sugestões para novas 
alternativas.

Quando invertemos o papel, excluímos o desejo 
de se ganhar mais do que o outro e passamos então 
a querer ganhar pelo volume, pela inovação, pela 
qualidade e pela diferenciação de cada projeto, 
solução ou produto.

Essa grande mudança de mindset é algo transfor-
mador para aqueles que pouco faziam ou pensavam 
sobre isso, talvez seja um dilema percorrer esse cami-
nho na cabeça de cada profi ssional, setor, liderança, 
cultura organizacional e mercado.

E pensando nisso, normalmente escrevo sobre o 
mundo teatral e relaciono ele ao mundo corporativo, 
dizendo que as empresas poderiam aprender atitudes, 
processos e comportamentos com os artistas de tea-
tro, como respirei por muitos anos esses ares, posso 
dizer que criar uma nova cultura com base sólida 
no aprendizado teatral faria toda diferença neste 
momento para o Brasil, quando bem organizados, 
estes processos podem obter melhores resultados, 
com menos recursos e menos cansaço. 

Gerentes, especialistas e atores, ambos interes-
sados, a seu modo, em alta performance, acabam 
se encontrando na necessidade de ter um roteiro e, 
contraditoriamente, também na necessidade de dele 
escapar, se for necessário.

O teatro não é uma brincadeira como muita gente 

pensa, faz parte de uma grande estrutura mundial de 
entretenimento, em outros países como os Estados 
Unidos (a Broadway), é responsável por faturamen-
tos astronômicos, Em 2014 o Rei Leão havia faturado 
US$ 6,2 bilhões só com a venda de ingressos, sem 
contar as receitas de merchandising.

É um mundo a parte que requer muito investimento, 
treinamentos diários para chegar a minúsculas 
margens de erro, profi ssionais altamente capacitados 
na área técnica e totalmente voltados ao sistema 
colaborativo, ou seja, se houver algo errado sempre 
terá um segundo ou terceiro plano pensado por todos.

O teatro no Brasil muito embora tenha melhorado 
em relação a sua estrutura há 30 anos atrás, ainda 
anda de muletas quando falamos de investimentos, 
mas em colaboração estamos muito acima da média, 
tirando os atores globais, os outros que são a maioria, 
além de se preocuparem com seu texto e o texto dos 
outros atores, ele aprende e faz sua própria maquia-
gem, o treinamento vocal e corporal, a iluminação, 
sonoplastia, cuida do seu fi gurino e muitas vezes 
monta e desmonta o cenário.

Colaborar no teatro é sobrevivência, entrega de 
qualidade, superação, criatividade, inovação e talento 
brotando das veias de cada pessoa.

Tenho orgulho demais de ter vivido grandes mo-

mentos dentro dessa realidade, pois abriu um espaço 
na minha cabeça que qualquer outra formação não 
abriria, me fez ser mais humilde, esquecer meu ego, 
me doar por completo para o público e dar 100% de 
valor a minha emoção, depois reduzi esse índice para 
uns 85% para poder sobreviver no mundo real, mas 
sem dúvida a transparência e fl exibilidade adquiri lá.

Cada dia mais as soluções estão sendo pensadas 
e planejadas como forma de chegar ao oceano azul, 
porém o investimento muitas vezes é um limitador 
de novas ideias para as pequenas empresas e a 
colaboração nas parcerias abre um espaço maior de 
oportunidades para que isso aconteça.

Precisamos aprender muito ainda sobre esse 
modelo, pois encontramos estruturas de grupos 
funcionando com esse objetivo, mas a cabeça de 
quem frequenta essas reuniões ainda está ligada ao 
modelo antigo de competitividade a todo custo e de 
levar vantagens acima de tudo.

(*) É  Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profi ssional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado 
em Administração e Artes Cênicas – Ator, com 

especializado em Gestão de RH e  pós graduado 
em Marketing e Negociação e Vendas pela FAAP .  

Professor de Pós e MBA na B. I. International e Senac , é 
também Escritor do livro Atitude Profi ssional. 
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