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Tecnologia pode ajudar a 
revolucionar o setor de segurança

A segurança pública – ou a 

falta dela – é uma das quatro 

maiores preocupações entre 

os brasileiros.

Isto segundo apontam as últimas 
pesquisas de Retratos da Socie-
dade Brasileira, realizadas pelo 

IBOPE para a Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI). O País é um dos 
mais violentos do mundo, estando 
em 124º lugar no ranking de segu-
rança pessoal apurado pelo Índice 
de Progresso Social da organização 
norte-americana The Social Progress 
Imperative, que mede a capacidade 
dos países em satisfazerem as ne-
cessidades sociais e ambientais de 
seus cidadãos.

Não é, portanto, uma coincidência 
que o mercado de segurança patri-
monial é um dos que mais cresce no 
Brasil, uma vez que está diretamente 
relacionado à crise de segurança 
pública e à descrença da sociedade 
sobre as políticas de combate ao 
crime. Desse modo, a tendência é 
que esse crescimento continue nos 
próximos anos, impulsionado pela 
perspectiva de retomada do cresci-
mento econômico do País.

A tecnologia, por sua vez, será a 
grande aliada do segmento, não ape-
nas em benefício da otimização dos 
serviços fornecidos pelas empresas 
de segurança privada, como também 
na disponibilização das soluções 
inovadoras ao cidadão comum. Um 
exemplo disso é o recente transporte 
de um órgão realizado por um drone 
em Baltimore, nos EUA, que foi im-
plantado numa paciente com falência 
renal. Tal tecnologia, antes reservada 
apenas a entidades governamentais 
e militares de inteligência, está se 
popularizando cada vez mais e sendo 
aplicada em novos setores.

O uso de smartphones e outros 
dispositivos móveis interconectados, 
bem como as tecnologias neles em-
barcadas e em constante evolução, 
são um componente importante 
nesta revolução que impactará sobre-
maneira o setor de segurança, tanto 
no campo patrimonial e privado, 
quanto no pessoal. Recursos como 

inteligência artifi cial, realidade au-
mentada, big data, reconhecimento 
facial e de voz, leitor de códigos de 
barras e NFC, gravação de vídeos e 
áudios, entre outros, já fazem parte 
de algumas soluções de aplicativos 
para rastreamento e monitoramento 
de pessoas e bens, com baixo investi-
mento e facilidade de implementação 
e operação.

A Findrs, por exemplo, é uma 
startup de São Paulo com foco no de-
senvolvimento de soluções para esse 
mercado. Mais do que um aplicativo, 
lançou uma plataforma robusta que 
interconecta smartphones e outros 
dispositivos, a partir de um banco de 
dados armazenado na nuvem e que 
gera informações em tempo real de 
ocorrências e geolocalização, auxi-
liando as empresas de segurança a 
monitorarem seu corpo de vigilância 
e os locais protegidos. 

Os projetos podem ser estrutu-
rados conforme a necessidade de 
cada cliente ou empreendimento, 
mapeados para coberturas indoor 
(via sensor Find) ou outdoor (via 
GPS), possibilitando a extensão do 
serviço para o rastreamento de frotas 
e empresas transportadoras de carga. 
Além do monitoramento de acessos 
por cerca virtual e a comunicação 
intra-rede com disparo de mensagens 
de áudio, vídeo e botão de pânico.

 Considerando que o segmento 
de sistemas de segurança eletrônica 
vem crescendo a taxas médias anu-
ais de 11% nos últimos dez anos, as 
inovações estão só começando. A 
internet das coisas (do termo em 
inglês Internet of Things – IoT) já 
é uma realidade e vem caminhando 
também para uma integração total 
dos sistemas de segurança, rumo à 
formação das cidades inteligentes 
que, a partir dessa perspectiva, 
possam trazer consigo uma efetiva 
abordagem sobre a segurança pública 
e, consequentemente, a melhoria da 
qualidade de vida de toda a população.

 
(*) - É sócio-diretor da Findrs, startup 

que desenvolveu uma plataforma 
com tecnologia para monitorar, 

rastrear e localizar pessoas,
bens e objetos.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Semestre Findo em 31/12/2018 e Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017
Reservas Ajuste Valor Aumento Lucros/

Capital    de Lucros Merc.-TVM de Capital Prejuízos
EVENTOS                                                     .    Realizado        - Legal   Instr.F.Der.   a Realizar Acumulados          Total
Saldo em 01.07.2018          1.870              45                 -             670             404         2.989
Lucro do Semestre - - - -  100  100
Distribuição de Lucro do Semestre - - - - (179) (179)
Reserva de Lucros -  25 - -  (25) -
Reservas Especiais de Lucros -  300 - -  (300) -
Saldo em 31.12.2018          1.870             370                 -             670                 -         2.910
Mutações do Período                 -             325                 -                 -            (404)            (79)
Saldo em 01.01.2018          1.870              45                 -             670                 -         2.585
Aumento de Capital - - - - - -
Lucro do Exercício - - - -   504   504
Distribuição de Lucro do Exercício - - - -  (179)  (179)
Reserva de Lucros -  25 - -   (25) -
Reservas Especiais de Lucros -  300 - - (300) -
Saldo em 31.12.2018          1.870             370                 -             670                 -         2.910
Saldo em 01.01.2017          1.727              32                 -             436                 -         2.195
Aumento de Capital  143 - - -  (143) -
Aumento de Capital a Realizar - - -  234  (234) -
Lucro do Exercício - - - -  402  402
Distribuição de Lucro do Exercício - - - - (12) (12)
Reserva de Lucros -  13 - -  (13) -
Saldo em 31.12.2017          1.870              45                 -             670                 -         2.585

ATIVO 31.12.18 31.12.17
CIRCULANTE E REALIZ. A L. PRAZO (nota 3.b)      4.973      4.353
Disponibilidades (nota 4) 4.028 2.033
T.V.M. e Instrumentos Financ. Deriv. (nota 3.b.1)             -         208

Carteira Própria  -  208
Outros Créditos (nota 3.b.2)         945      2.112

Diversos   945   2.112

PERMANENTE: (nota 3.c)            3            4
Imobilizado de Uso: (nota 3.c.1)            3            4

Outras Imobilizações de Uso   66   66
(-) Depreciações Acumuladas         (63)         (62)

TOTAL DO ATIVO      4.976      4.537

P A S S I V O 31.12.18 31.12.17
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A L. PRAZO (nota 3.b)      2.067      1.772
Outras Obrigações:      2.067      1.772

Sociais e Estatutárias  165  12
Fiscais e Previdenciárias  657   158
Credores - Liquidações Pendentes  640 -
Diversas (nota 3.b.3)  605   1.602

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (nota 5)      2.909      2.585
Capital: (nota 5.1)      1.870      1.870

De Domiciliados no País   1.870   1.870
Aumento de Capital a Integralizar   670   670
Reservas de Lucros - Reserva Legal         369          45
TOTAL DO PASSIVO      4.976      4.357

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre Findo em 31/12/18 e Exercícios F/ em 31/12/18 e 17

2º Sem.           Exercícios
Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais     2.018     2.018     2.017
Lucro (Prejuízo) Líq. do Semestre/Exerc.  100  505   402
Ajustes por: Depreciação - - 1

Ajustes ao Valor Mercado -
  TVM e Instr. Financ. Derivativos            -            -            -

 100  505  403
(Aumento) Dim. em Ativos Operacionais:

Títulos e Valores Mobiliários -  208  875
Outros Créditos        1.218  1.167  (33)

Aumento (Dim.) em Passivos Operacion.:
Outras Obrigações       (916)        115       (142)

Caixa Líquido Proven. das Ativ. Operac.  402  1.995  1.103
Fluxo de Caixa Ativid. de Investimentos

Baixa de Ativo Imobilizado            -            -            -
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Invest.  402  1.995  1.103
Aum. (Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa        402     1.995     1.103
Caixa e Equiv. de Caixa no início do per.  3.626  2.033  930
Caixa e Equiv. de Caixa no fim do período     4.028     4.028     2.033
Aumento (Red.) Caixa e Equival. Caixa        402     1.995     1.103

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional. A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários Ltda. iniciou suas atividades em 06 de agosto de 1971 e tem por
objetivo social possibilitar a condução de todos os atos permitidos em seu
respectivo contrato social, entre os quais se referem às operações de
compra e venda no mercado físico de metais preciosos, de câmbio manual
no mercado de taxas flutuantes e de negociação com títulos de renda fixa
e variável. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demons-
trações contábeis foram elaboradas com base nas disposições contidas
nas práticas contábeis adotadas no Brasil conforme Leis nº 11.638/07 e nº
11.941/09 que alteram a lei nº 6.404/76, bem como de acordo com as
normas e instruções do Banco Central do Brasil e padronizações adotadas
pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF e Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3. Principais
Diretrizes Contábeis. a) Receitas e Despesas: O resultado das opera-
ções de compra e venda de títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos é apurado por ocasião da concretização das ope-
rações. As demais receitas e despesas estão registradas segundo o
regime de competência. b) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível
a Longo Prazo: Os ativos são reconhecidos pelo valor de realização
incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas, e os passi-
vos demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quan-
do aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas. b.1) Títu-
los e Valores Mobiliários: Trata-se de títulos de carteira própria, represen-
tados por ações de companhias abertas ajustadas ao valor de mercado;
b.2) Outros Créditos - Diversos: Basicamente, 98% do valor é composto
por imposto de renda e contribuição social recolhidos por estimativa a

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestre Findo em 31/12/18 e Exercícios F/ em 31/12/18 e 17

2º Sem.           Exercícios
    2.018     2.018     2.017

Receita da Intermediação Financeira:     3.096      5.939    10.001
Resultado de Operações de Câmbio 193  405 353
Resultado de Operações com
   TVM - Aplicações em Ouro 2.903  5.534 3.201
Resultado de Operações com
   TVM - Renda Fixa e Variável - - 6.447

Resultado Bruto da Interm. Financeira     3.096      5.939    10.001
Outras Receitas/Desp. Operacionais:    (2.937)     (5.068)     (9.315)

Despesas de Pessoal (438)  (895) (1.582)
Outras Despesas Administrativas (2.097) (3.379) (2.994)
Despesas Tributárias  (248)  (452) (735)
Outras Receitas Operacionais -  14   58
Outras Despesas Operacionais (154)  (355) (4.061)
Despesas de Depreciaç. e Amortização - - (1)

Resultado Operacional  159  871  685
Result. antes da Trib. s/ o Lucro e Part.  159  871  686
Imposto de Renda e Contribuiç. Social         (59)       (367)       (284)

Provisão para Imposto de Renda  (41)  (206) (147)
Provisão para Contribuição Social  (18) (161) (137)

Lucro/(Prejuízo) Líq. Semestre/Exerc.  100  504  402
Nº  do Quotas 1.870 1.870 1.702
Lucro/(Prejuízo) Por Quota - R$     53,67    269,59    236,29

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) 62.237.649/0001-88

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores e Quotistas da Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. São Paulo - SP.
1. Opinião. Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Finan-
ceira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que compre-
endem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na
seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Carol Distribuido-
ra de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, , de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião com
ressalva. 2.1. Não se encontra evidenciado nas Demonstrações Contábeis
referentes ao semestre findo em 31.12.2018 os efeitos decorrentes da
penalidade de multa aplicada à Carol DTVM Ltda., pelo Comitê de Decisão
de Processo Administrativo Sancionador e de Termo de Compromisso(Decisão
1826/2018-COPAT, de 20 de dezembro de 2018) no valor de R$ 747.183,64,
equivalente a 25% de seu Patrimônio Líquido em junho de 2018, objeto do
processo 105694. Consta na resposta á nossa circularização de ações
judiciais junto aos Advogados da Instituição datada de 04.01.2019 que esse
assunto se refere ao Processo Administrativo instaurado pelo Banco Central
do Brasil em face de Carol DTVM Ltda., cuja defesa tempestiva e oportuna-
mente apresentada àquela Autoridade, encontra-se pendente de Decisão de
primeiro grau, não havendo, portanto, valor de eventual multa a ser conside-
rada. Em  decorrência das informações trazidas a lume pela Defendente e
acostada aos autos do processo, entendemos que a defesa administrativa
encontra-se robusta. Contudo, a questão envolve dificuldade quanto a se
estimar prognóstico de mérito sobre a decisão de primeira instância. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor

pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em
relação à DISTRIBUIDORA, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. 3. Outros assuntos. Carol DTVM
Ltda. está revisando o seu sistema de controle interno no que se refere a
prevenção contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro
de pessoas físicas pessoas politicamente expostas, conforme disposi-
ções do Banco Central do Brasil. Nesse sentido, a Instituição Financeira
contratou, a partir de 2017, os serviços de outro auditor independente para
acompanhamento das medidas já implementadas e para revisão perma-
nente do sistema de controle interno no que se refere a prevenção contra
lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro de pessoas físicas,
pessoas politicamente expostas. 4. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis. A administração da Instituição é
responsável pela adequada apresentação dessas demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da  capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis. 5. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, imissão ou
representações falsas intencionais. - Obtivemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Institui-
ção. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, não existem incertezas relevantes em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. - Obtivemos evidência da auditoria apropriada e suficiente refe-
rente às informações financeiras da Instituição para expressar uma opinião
sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião
de auditoria. São Paulo, 08 de maio de 2019

ANDREOLI & ASSOCIADOS
AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC 2SP 017977/O-1
 Walter Arnaldo Andreoli - Contador CRC 1SP040608/O-0

Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio - Contador CRC 1SP065377/O-0

Sócio Responsável

compensar na ordem de R$ 935.226,70 e o restante, R$ 9.916,60 repre-
sentam adiantamentos e antecipações salariais e adiantamentos diver-
sos. b.3) Outras Obrigações - Diversas: b.3.1- Provisão para Pagamen-
tos a Efetuar: Saldo de R$ 55.912,62 refere-se a despesa de pessoal;
b.3.2. Credores Diversos - Pais: Saldo de R$ 508.671,79 refere-se a
provisão do contas a pagar. c) Ativo Permanente: c.1 -  Imobilizado de
Uso: O imobilizado de uso está contabilizado ao custo da aquisição e a
depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. O valor agregado
não ultrapassa o seu valor recuperável. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa. Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível
na entidade (R$ 631.776,52), saldos em poder de bancos (R$ 121.156,38),
aplicações temporárias em ouro (R$ 2.976.691,67), disponibilidades em
moeda estrangeira (R$ 239.021,23) e aplicações em reservas livres
especiais(R$ 59.277,21). Caixa e equivalentes de caixa incluídos na
demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

(MR$) 31.12.18 31.12.17
Caixa, banco, moeda estrangeira e aplic. Ouro  3.789  2.033
Aplicações financeiras          59        208
Caixa e Equivalentes de Caixa     3.848     2.241
5. Patrimônio Líquido. 5.1. Capital Social: O capital está representado por
1.870 mil quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional. A
gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrência
de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos,
sistemas, comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocor-
rer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição

financeira. Em atendimento à Resolução nº 3.380 de 29.06.06 do Banco
Central do Brasil, a Distribuidora instituiu a estrutura de gerenciamento
capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus
riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco
de Mercado. O risco decorrente da exposição de suas operações às
flutuações nas cotações de câmbio (compra e venda de moedas) e de
mercado físico de metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de
controle, que incluem a determinação de limites operacionais e o monitora-
mento das exposições líquidas consolidadas por moedas. 8. Gerencia-
mento da Estrutura de Capital. Em atendimento à Resolução nº 3.988/11
do Banco Central do Brasil, a instituição adotou a partir de 2012 uma
política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam
assegurar de modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de
acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos
a seus clientes. 9. Contingências. A declaração do imposto de renda dos
últimos cinco exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autorida-
des fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos a revi-
são e apuração pelos órgãos competentes por periodo variável de tempo.

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

COMUNICADO
Comunicamos o extravio ocorrido a mais de cinco anos dos 
seguintes: I) impressora fiscal tipo ECF-IF, marca Bematech, modelo 
MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, fabricação 4708000776492, 
equipamento utilizado no período de 01/11/2000 a 31/10/2005, 
II) ultimas reduções Z, III) Livros de registro de saídas do 
mesmo período da empresa ELD SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
LTDA, CNPJ 00.208.014/0001-03, IE 114.200.648.112. 

Bolsonaro elogiou a atuação dos parlamentares 

evangélicos nos últimos anos.

“Entre as duas vagas 
que terei para indi-
car para o Supremo 

um deles será terrivelmente 
evangélico”, disse, durante sua 
participação em um culto da 
bancada evangélica na Câmara, 
na manhã de ontem (10).

No mês passado, ao criticar a 
decisão do STF de criminalizar 
a homofobia como forma de 
racismo, Bolsonaro já havia 
sugerido a indicação de um 
evangélico para a Corte. Até 
2022, o presidente da República 
poderá indicar nomes para pelo 
menos duas vagas, que serão 
aberta com a aposentadoria 
compulsória dos ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello. 
Ontem, Bolsonaro elogiou a 
atuação dos parlamentares 
evangélicos nos últimos anos. 

“Vocês sabem o quanto a famí-
lia sofreu nos últimos governos. 
Vocês foram decisivos na busca 
da infl exão do resgate dos valores 

familiares”, disse. “Quantos ten-
tam nos deixar de lado dizendo 
que o Estado é laico. O Estado é 
laico mas nós somos cristãos. Ou 
para plagiar a minha querida Da-
mares, nós somos terrivelmente 
cristãos”, disse, em referência à 
declaração da ministra da Mu-
lher, Damares Alves.

Ao deixar o culto, Bolsonaro 
disse que a expectativa para a 
votação da reforma da Previ-
dência é de vitória e aprovação 
da matéria antes do recesso 
parlamentar. No plenário da 
Câmara, fez um apelo aos 
deputados. “Temos exemplos 
de outros países onde homens 
e mulheres, ao assumirem o 
comando, tomaram decisões 
corajosas. Vocês hoje se encon-
tram em uma situação muito 
semelhante. O entendimento 
de todos nós, parlamentares e 
Executivo e, em parte do judici-
ário, dirá se queremos ser uma 
grande nação ou não” (ABr).

Bolsonaro indicará 
evangélico para STF
O presidente Jair Bolsonaro afi rmou que indicará 
um ministro evangélico para o STF, pois, para ele, 
a busca pelo “resgate dos valores familiares” deve 
estar presente em todos os poderes do país.

Valter Campanato/ABr

O Brasil é o segundo país 

com o maior número de 

novos casos detectados de 

hanseníase.

Mobilização nacional 
contra hanseníase

O Ministério da Saúde, a OMS 
e a fundação japonesa Sasakawa 
fi rmaram esta semana uma par-
ceria para o lançamento, em 
2020, de mobilização nacional 
sobre a hanseníase. A doença 
ainda enfrenta uma série de 
estigmas no país e demanda o 
diagnóstico precoce para evitar 
sequelas mais graves. Desde 
2012, a Fundação Sasakawa 
repassou cerca de R$ 1 milhão 
para ações de enfrentamento à 
hanseníase no Brasil. 

Uma comitiva internacional 
visitou esta semana projetos 
fi nanciados pela organização 
japonesa em unidades de saúde 
do Maranhão e do Pará. “Es-
tamos otimistas. Acreditamos 
que existe decisão política e 
capacidade técnica para o país 
eliminar a hanseníase”, avalia o 
presidente da fundação, Yohei 
Sasakawa, que se reuniu com 
o presidente Jair Bolsonaro na 
segunda-feira.

Socorro Gross, representan-
te da OMS no Brasil, também 
considera que o país está no 
caminho correto para combater 
a doença. Ela faz um apelo para 
que toda a sociedade se envolva 
na campanha de conscientiza-
ção que será realizada no ano 
que vem. “Todos temos que ser 

embaixadores também para a 
eliminação da doença. E a elimi-
nação vai ser trabalhada juntos. 
Jornalistas, comunidades, pro-
fessores, médicos. Pessoas que 
vivem na comunidade”.

O Brasil é o segundo país com 
o maior número de novos casos 
detectados de hanseníase por 
ano, atrás apenas da Índia. Em 
2018, foram quase 29 mil novos 
casos. Os estados mais endêmi-
cos são Mato Grosso, Tocantins, 
Maranhão, Rondônia, Pará 
e Piauí. A hanseníase é uma 
doença causada por infecção 
bacteriana e transmitida por 
tosse ou espirro. A infecção 
compromete principalmente 
a pele, os olhos, o nariz e os 
nervos periféricos (ABr). 

M
S/

D
iv

ul
ga

çã
o

Home offi ce: um 
diferencial para 

sua empresa
Carlos Henrique Mencaci (*)

A modalidade é decisiva para 
a retenção de talentos

Se você é gestor, já deve 
ter notado o impacto direto 
das novas tecnologias no am-
biente corporativo. Fazer uma 
jornada totalmente remota, 
por exemplo, ainda divide 
opiniões, mas é uma tendên-
cia cada vez mais em alta. Por 
isso, quem não deseja perder 
colaboradores precisa ter as 
ferramentas certas para aten-
der à emergência do trabalho 
fl exível.

Segundo pesquisa recente 
do International Workplace 
Group (IWG), a modalidade 
tem sido um fator decisivo 
para as companhias atraírem 
talentos. Com mais de 15 
mil entrevistados, 83% dos 
participantes escolheriam um 
emprego com alguma versati-
lidade, ao invés de outros sem 
nenhuma iniciativa nesse sen-
tido. Uma informação crucial 
para os empresários!

A pesquisa revela outro 
dado determinante: 54% dos 
respondentes consideram a 
possibilidade de home offi ce 
e outras facilidades mais im-
portante em relação a estar 
em uma grande corporação. 
O modelo também é vantajoso 
para os empregadores. Afi nal, 
80% deles alegam aumento de 
produtividade e melhora do 
desempenho dos negócios ao 
adotar a medida.

Para gerenciar tudo isso, é 
necessário aplicar sistemas 
específicos de gestão do 
expediente. A Gravação de 
Voz e de Tela, por exemplo, 
monitora atividades, enquanto 
o Controle de Acesso defi ne 
quem poderá usar a central 
de telefonia. Os dispositivos 
são indispensáveis para a se-
gurança jurídica e motivação 
dos funcionários.

A qualidade de vida do time 
deve ser prioridade de qual-
quer negócio. Entender as 
necessidades das pessoas faz 
toda a diferença no sucesso 
e sobrevivência das organi-
zações.

(*) - É presidente da Total IP - Soluções 
e Robôs para Contact Centers 

(www.totalip.com.br).

Carlos Henrique Mencaci (*)

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência
de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
        3106-4171

netjen@netjen.com.br
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