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“Professor não 
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aluno a vontade 
de aprender”.
Jean Piaget (1896/1980)
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O ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, 
rebateu a informação 

de que houve aumento de 
88% no desmatamento em 
junho na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
O dado havia sido divulgado 
no início do mês pelo Inpe, a 
partir da análise de informa-
ções do Sistema de Detecção 
do Desmatamento em Tempo 
Real (Deter), que indicou 
perda de 920,4 quilômetros 
quadrados na Amazônia Legal 
no período.

Salles exibiu imagens de 

Um terço do desmatamento 
de junho ocorreu em
anos anteriores, diz Salles

satélite para demonstrar que 
pelo menos 31% do total do 
desmatamento apurado em 
junho ocorreram em anos ante-
riores, principalmente em 2017 
e 2018, mas só foram computa-
dos depois. Para chegar a essa 
conclusão, segundo ele, foram 
analisadas imagens de 56% das 
áreas desfl orestadas em junho 
indicadas pelo Deter.   

“Essa questão do desmata-
mento, para nós, ela é apolí-
tica. Não se trata de alocar os 
números de desmatamento 
neste governo ou em outros, 
mas simplesmente dizer que 

isso não aconteceu em junho 
de 2019 e que, portanto, o 
percentual do salto de 88% que 
foi alardeado está equivocado. 
Isso deveria ter sido computado 
ao longo do tempo no período 
em que foi acontecendo, e 
a fragilidade do sistema não 
permitiu”, afi rmou.

Salles confi rmou que há uma 
tendência de ampliação do des-
matamento na região, que vem 
sendo percebida desde 2012. 
Ele anunciou que um novo 
modelo de monitoramento de 
desmatamento será adotado 
pelo governo. A ideia é contra-

Ministro alega distorções e anuncia novo modelo de monitoramento.

tar novos serviços de imagens 
de satélites, com alta resolução, 
para complementar o trabalho 

do Deter. Na prática, o governo 
deve manter a divulgação dos 
dados, mas qualifi cando melhor 

a análise dos comparativos 
mensais, a partir de imagens 
mais precisas (ABr).

Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na Nota 

Fiscal Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.
br/servicos/nfp) os bilhetes com 
que irão concorrer ao sorteio do 
mês de agosto, que distribuirá 
R$ 6,7 milhões em 655 prêmios, 
no próximo dia 15. Participam do 
sorteio os 8.818.976 consumidores 
cadastrados que efetuaram com-
pras no mês de abril e solicitaram 
notas fi scais com CPF

Portaria do Ministério da 
Economia amplia a lista de bens 
de capital que terão sua alíquo-
ta de imposto de importação 
reduzida a zero. Bens de capital 
são maquinários, ferramentas, 
instalações e outros tipos de 
equipamentos utilizados para 
a fabricação de produtos para 
consumo. A medida foi publi-
cada no Diário Ofi cial da União 
de sexta-feira (2).

Por meio dessa portaria, que 
começará a vigorar no prazo de 
dois dias, o governo pretende 
tornar equipamentos desse tipo, 
que nem sempre são produzidos 
no Brasil mas que são neces-
sários para a modernização ou 
para o aumento da produção 
industrial, mais acessíveis para o 
setor. O governo já havia publi-

Isenção para maquinários e ferramentas utilizados para a 

fabricação de produtos para consumo.

Após 14 anos de debates, 
entrou em vigor esta semana na 
Holanda a lei da burca, que proí-
be o uso de peças de vestuário 
que “cubram o rosto” em locais 
públicos como instituições de 
educação e saúde, repartições 
e transportes públicos. Véus 
islâmicos que só cobrem os 
cabelos não foram incluídos na 
legislação.

O Ministério do Interior pe-
diu que as autoridades locais 
e corporações implementem a 
norma. Elas devem pedir que 
a pessoa em questão mostre o 
rosto; caso ela se recuse, poderá 
ter o acesso vedado a áreas pú-
blicas ou fi cará sujeita a multas 
de até 150 euros. Um partido 
político islâmico de Roterdã in-
formou que pretende pagar to-
das as penalidades fi nanceiras 
de quem for apanhado usando 
algum acessório proibido.

Além de afetar cerca de 150 
mulheres que usam regular-
mente o niqab (véu que só 
deixa os olhos de fora) e burca 
(cobrindo o rosto e o corpo) 
no país, o banimento também 
se dirige aos portadores de ca-
pacetes completos e balaclavas 
(toucas “ninja” que cobrem o 
rosto). Estimativas apontam 
que menos de 400 mulheres 
usam ocasionalmente os trajes 
islâmicos que passam a ser 
proibidos.

Apesar das difi culdades já 
previstas na aplicação, o po-
pulista de direita Geert Wilders 
louvou a resolução, suposta-
mente a primeira “medida anti-
-islamista” instituída no país, 
e falou de um “dia histórico”. 
A Holanda é tradicionalmente 
considerada um bastião de 
tolerância e liberdade religiosa 
na Europa (Deutsche Welle).

A Holanda é tradicionalmente considerada um bastião de 

tolerância e liberdade religiosa na Europa.

O governo de São Paulo en-
tregou na sexta-feira (2) 1.674 
viaturas para a Polícia Militar 
do estado. São 1.226 carros 
dos modelos Spin e Trailblazer, 
300 motocicletas e 148 Bases 
Comunitárias Móveis, que vão 
reforçar o policiamento pre-
ventivo e ostensivo em todo 
o território paulista. A capital 
recebeu 680 viaturas, com 
498 carros dos modelos Spin e 
Trailblazer, 132 motocicletas e 
50 Bases Comunitárias Móveis.

Os veículos entregues são 
brancos e têm nova identidade 
visual, baseada em modelos 
internacionais, com menos de-
senhos, o que reduz os valores 
para aquisição e manutenção, 
permitindo substituição rápida 
quando necessário. “Não é mais 
pintura, é adesivagem, como 
faz a polícia americana. Isso 

torna mais fácil a recuperação 
dos veículos diante de qualquer 
acidente. Com isso, ganhamos 
cerca de dois dias no tempo de 
recuperação”, disse o governa-
dor de São Paulo, João Doria, 
durante a cerimônia de entrega 
dos carros.

Para aquisição dos veículos, 
foram investidos cerca de
R$ 122,9 milhões, além de 62 
viaturas já entregues ao Cor-
po de Bombeiros ao custo de
R$ 14,8 milhões. “Já temos os 
melhores índices de segurança 
do país. Precisamos investir na 
sensação de segurança. E, para 
que isso ocorra, é necessária a 
presença dos policiais, com os 
automóveis, as motocicletas, 
as bases comunitárias e as 
bicicletas elétricas. É isso que 
faz diferença na sensação de se-
gurança”, concluiu Doria (ABr).

A cerimônia de entrega aconteceu no Sambódromo do Anhembi.

O percentual de famílias 
endividadas no país cresceu 
de 64% em junho para 64,1% 
em julho. Segundo a Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), é a sétima 
alta consecutiva do indicador.

O percentual de endivida-
dos, ou seja, de pessoas que 
têm dívidas em atraso ou não, 
também cresceu na compara-
ção com julho do ano passado, 
quando a proporção era de 
59,6% das famílias. Nesse tipo 
de comparação, é a sexta alta 
consecutiva. 

A pesquisa também mostrou 
que houve aumento no número 
de inadimplentes, que são os 
que têm contas ou dívidas em 
atraso: de 23,6% em junho para 
23,9% em julho deste ano. Hou-
ve alta ainda na comparação 
com julho de 2018 (23,7%).

Já aqueles que não terão con-
dições de pagar suas contas em 
atraso somaram 9,6% em julho 
deste ano, acima dos 9,5% de 

Também houve aumento no 

número de inadimplentes.

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, pediu na 
sexta-feira (2) uma mobiliza-
ção mundial para reduzir as 
emissões de gases do efeito 
estufa após o mês de julho de 
2019, possivelmente, ter sido 
o mais quente da história, 
segundo a Organização Me-
teorológica Mundial (OMM). 

“De acordo com os dados 
mais recentes da OMM e de 
seu centro de clima, julho 
igualou se não superou o mês 
mais quente já registrado na 
história. Isso ocorre após o re-
gistro do junho mais quente já 
registrado”, disse o português. 
Segundo Guterres, os últimos 
cinco anos, entre 2015 e 2019, 
estão no caminho de serem 

Mulher se refresca em meio a onda de calor em Paris.
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Governo reduz a zero alíquota sobre 
diversos bens de capital

res, fornos, cabeçotes, chapas, 
hidrolisadores, secadores, má-
quinas de laminação, rotativas, 
fi ltros, rotuladoras, embala-
doras, balanças, dosadores, 
envernizadores, esmaltadores, 
lavadoras, guinchos, propulso-
res, guindastes, empilhadeiras, 
carenagens e cintas

Também citados pela porta-
ria os maquinários: descasda-
dores, polidores, moedores, 
amassadeiras, masseiras, tos-
tadeiras, fatiadoras, serras, 
desfibradores, impressoras, 
cilindros, tornos, perfurado-
res, prensas, moinhos, mis-
turadores, pavimentadoras, 
trançadeiras, trituradores, 
engrenagens, ultrassom, cabos 
e até máquinas automáticas de 
café expresso (ABr).

cado portaria similar em maio.
Entre os equipamentos cita-

dos pela portaria há diversos 

tipos de caldeiras, motores, 
elevadores de escavadeiras, 
motobombas, centrífugas, roto-

Lei que proíbe burca em 
locais públicos entra
em vigor na Holanda

Governo paulista entrega 
novas viaturas para a PM

Endividamento de 
famílias cresce pelo 
sétimo mês seguido

junho deste ano e dos 9,4% de 
julho do ano passado. Entre as 
famílias com contas ou dívidas 
em atraso, o tempo médio 
de atraso foi de 64 dias em 
julho deste ano, superior aos
62,9 dias de julho de 2018. 

O tempo médio de compro-
metimento com dívidas entre 
as famílias endividadas foi de 
sete meses, sendo que 32% de-
las estão comprometidas com 
dívidas por mais de um ano, 
de acordo com a CNC (ABr).

Julho de 2019 foi o mês 
mais quente da história, 

diz ONU

considerados os mais quentes 
já registrados. 

Dados revelados pela OMM 
informaram que, neste ano, 
em particular, ocorreram picos 
de calor em várias cidades ao 
redor do mundo, como Nova 
Délhi, na Índia; Anchorage, 
no Alaska; Santiago, no Chile; 
Adelaide, na Austrália; Paris, 
na França; e até no Círculo 
Ártico.

“Precisamos reduzir as emis-
sões de gases do efeito estufa 
em 45% até 2030. Precisamos 
atingir a neutralidade de carbo-
no até 2050. E precisamos levar 
em conta os riscos da mudança 
climática em todas as decisões 
para impulsionar o crescimento 
resiliente, reduzir a vulnerabili-
dade e evitar investimentos que 
possam causar mais danos”, 
acrescentou.

O anúncio realizado pelo 
secretário-geral da ONU ocorre 
pouco mais de um mês de uma 
cúpula do clima, que será rea-
lizada no dia 23 de setembro, 
em Nova York. Na ocasião, dois 
dias antes, também haverá 
uma cúpula de jovens sobre o 
assunto, com a participação da 
ativista sueca Greta Thunberg 
(ANSA).
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A transformação
digital de uma

empresa passa pela
automação de marketing

Se você ainda não 

ouviu a expressão 

“transformação digital”, 

certamente vai escutar 

nos próximos meses

O conceito é uma das prin-
cipais tendências para 
empresas de diferentes 

setores e tamanhos e reforça 
a necessidade de se apostar 
em soluções tecnológicas ao 
mesmo tempo em que atualiza 
e expande a cultura organiza-
cional para estes novos tem-
pos. Seja de forma planejada 
ou não, o fato é que se trata 
de um caminho sem volta para 
os empreendedores que lidam 
com o ambiente digital – in-
clusive, essa mudança já está 
começando a partir da auto-
mação de seu departamento 
de marketing.

Praticamente três quartos 
das companhias brasileiras 
(75,3%) já despertaram para 
a importância que essa di-
gitalização possui em seus 
negócios e consideram o tema 
totalmente essencial em suas 
estratégias, de acordo com da-
dos da consultoria IDC Brasil. 
Mesmo assim, trata-se de uma 
tomada de consciência tardia 
por parte dos empresários 
nacionais: 42% admitiram que 
esperam iniciar esse processo 
entre 2019 e 2021 e 10% delas 
não possuem qualquer plane-
jamento de como fazer isso.

Considero a transformação 
digital como uma união de 
duas ideias principais: adoção 
de tecnologias e mudanças de 
mindset e cultura organizacio-
nal. Do ponto de vista tecno-
lógico, é essencial apostar em 
um ecossistema que utilize 
dezenas de aplicações em vá-
rias partes da empresa e que 
são capazes de resolverem pro-
blemas específi cos. A adoção 
desses recursos, contudo, é 
apenas parte do processo. Essa 
mudança também é uma con-
sequência para corporações 
que já pensam suas estratégias 
de forma digital e possuem 
estes sistemas funcionando de 
forma orgânica. 

Ou seja, com todas as solu-
ções conectadas e conversan-
do entre si, permitindo que os 
profi ssionais possam extrair 
valor dessa junção e o cliente 
possa melhorar sua experiên-
cia. É justamente neste ponto 
que entra o departamento de 
marketing. Como qualquer 
área, também possui suas 
próprias rotinas e processos 
e depende de sistemas, aplica-
ções e softwares para gerenciar 
tudo. Hoje, os profi ssionais do 

setor lidam com captação e 
aquisição de leads, gestão de 
oportunidades, qualificação 
dessas informações, comuni-
cação via redes sociais, entre 
outros. 

É comum, portanto, utilizar 
diferentes sistemas para cada 
um desses serviços. Assim, 
quanto mais integrado essas 
soluções estiverem, mais ricas 
serão essas informações dos 
clientes da empresa, que con-
seguirá ter uma visão macro 
de seu público-alvo, indepen-
dentemente do canal que ele 
utilizar no dia a dia. 

Dessa forma, o obstáculo 
para as empresas não é mais 
encontrar informações digi-
tais de seus clientes, mas sim 
tê-las descentralizadas – e 
utilizar formas de juntá-las 
automaticamente. No caso do 
marketing, por exemplo, há 
diferentes dados que estão 
inseridos em sistemas específi -
cos, como cadastro de pessoas 
no ERP, pontos de contato no 
CRM, e por aí vai. 

De forma manual, o profi s-
sional de marketing encontra 
uma realidade paralela de 
todos esses clientes, mas 
totalmente dispersa. É como 
se estivesse falando com três 
pessoas diferentes, mas que 
no fundo é o mesmo cliente. 
Sistemas integrados garan-
tem que a comunicação faça 
sentido aos consumidores e, 
principalmente, automatizem 
processos burocráticos na 
rotina de trabalho.

A transformação digital tor-
nou-se primordial atualmente. 
Os negócios são digitais, as 
pessoas consomem quase tudo 
na Internet e até remodelaram 
velhos hábitos, como o aban-
dono das ligações pela troca 
de mensagens por aplicativos. 
Evidentemente, não se faz isso 
em uma companhia de uma 
só vez. 

É necessário estudar os de-
partamentos e os processos, 
avaliando o que faz sentido 
transformar digitalmente na-
quele momento – ainda que 
o marketing esteja na van-
guarda por pura necessidade 
de trabalho. Em todo o caso, 
não há mais espaço para des-
conhecimento. Tenha certeza 
que o seu concorrente já está 
fazendo transformação digital. 

Se nenhuma empresa de seu 
segmento estiver trabalhando 
com isso, há startups em gara-
gens ou salas de aula que estão 
criando uma nova tecnologia 
que vai mudar o seu mercado 
para valer.

(*) - É CEO da Wevo
(wevo@nbpress.com).

Diogo Lupinari (*)
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News@TI
Cursos profi ssionalizantes de desenvolvimento 
de aplicativos 
@AO Cel.Lep, uma das maiores e mais reconhecidas escolas de idio-

mas, programação e tecnologia do país, acaba de lançar seus cursos 
profi ssionalizantes de desenvolvimento mobile, nos sistemas operacionais 
iOS e Android, por meio da linguagem nativa concebida pela Apple e 
Google para criar aplicações. O curso é destinado a qualquer pessoa, 
programador ou não, que busque conhecimentos na área de criação de 
aplicativos ou até mesmo melhorar a comunicação com seus desenvolve-
dores, sendo que não é necessário qualquer requisito mínimo na área de 
coding para frequentar as aulas. O curso também atende programadores 
que almejam aprender outras linguagens e elevar o conhecimento na 
área de programação (http://madcode.com.br/app-dev-pro/).

Vídeos nítidos em HD, com baixa latência e 
controle de longo alcance 
@A DJI lançou o Sistema de Transmissão Digital First Person Kieling 

(FPV) da DJI, um ecossistema digital avançado que inclui óculos 
FPV, um Módulo de Transmissão de Unidade de Ar FPV, um controle 
remoto FPV e um FPV Câmera. Juntos, o sistema oferece vídeo HD nítido 
e suave, latência ultra-baixa de ponta a ponta e transmissão de longo 
alcance com uma forte tecnologia antiinterferência incluída em uma 
confi guração simplifi cada. Esta tecnologia de transmissão inovadora é 
o próximo passo evolutivo na tecnologia de drones e abre um mundo 
de possibilidades criativas para os pilotos (https://www.dji.com/fpv).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Serviços e TI oferecem 
vagas tentadoras

Recentemente o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) divulgou que há cerca de 13 milhões 
de desempregados no Brasil

Evento de TI e Telecom 
As redes de comunicação se tornaram ne-

cessidades primordiais, sejam elas no mercado 
corporativo ou para utilização pessoal. Essa 
transformação digital envolve uma mudança 
de estrutura, na qual a tecnologia tem um 
papel fundamental.  Por consequência disso, o 
mercado vive diariamente a necessidade de apri-
moramento constante nos setores de Telecom 
e Tecnologia da informação (TI). Com o intuito 
de promover a interação entre os profi ssionais 
que atuam nesse setor e as novidades recém-
-chegadas ao mercado, será realizada nos dias 
27, 28 e 29 de agosto, na Expo Center Norte, 
em São Paulo, a NETCOM 2019.

Considerado um dos principais pontos de 
encontro e troca de conhecimento do setor, o 
evento vai reunir empresários, profi ssionais, 
acadêmicos e representantes do poder público 
para discutir tendências, realizar negócios e 
trocar conhecimentos sobre o desenvolvimento 
destes mercados. Em paralelo à feira, também 
será realizado um congresso com programação 
voltada às necessidades concretas dos profi s-
sionais de redes e telecom. 

Serão apresentadas, ao longo dos três dias 
de evento, sessões simultâneas com traba-
lhos, palestras e painéis, além de orientação 
técnica, apresentação de soluções, normas, 

balanço e perspectiva de tecnologias, estudo 
de casos sobre fi bra óptica, cabeamento, wi-
reless, data center, comunicação unifi cada, 
segurança, IPTV, circuito fechado de televi-
são (CFTV), infraestrutura para data centers, 
redes locais e metropolitanas, voz sobre IP 
(VoIP), interligação de LANs e WANs, redes 
ethernet industriais e proteção elétrica. As 
inscrições para o congresso podem ser feitas 
diretamente no site ofi cial do evento. Para 
mais informações sobre a programação e as 
condições para pagamento, acesse: http://
www.arandaeventos.com.br/eventos2019/
netcom/

Porém, esta não é uma realidade que 
afeta todos os setores produtivos, 
como é o caso do segmento de tec-

nologia, softwares e serviços. Estima-se 
que até 2024 serão demandados 70 mil 
profi ssionais para atender a meta de dobrar 
este setor e Santa Catarina, que é polo em 
tecnologia, deve formar e abrigar grande 
parte desses especialistas. 

 
De acordo com relatório da Associação 

Brasileira das Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (Brass-
com), o setor abriu 43 mil vagas em 
2018. A previsão de investimentos na 
área é de mais de R$ 345,5 bilhões até 
2022. Entre os segmentos que prometem 
fazer sucesso num futuro recente e que 
necessita de mão de obra qualifi cada está 
o de serviços. Acredita-se que 36,8% das 
oportunidades serão nesta área. Muito 
se fala da importância da experiência do 
cliente e do usuário para 
o sucesso e crescimento 
de um negócio e isto está 
intimamente ligado ao 
setor de serviços, área na 
qual a Faculdade Energia 
oferece um novo curso de 
pós-graduação. Segundo 
a Associação Catarinense 
de Tecnologia (Acate), 
há pelo menos 700 vagas 
disponíveis atualmente 
em Santa Catarina.

As startups e as empresas que viven-
ciam a transformação digital costumam 

ter o foco voltado para 
o serviço e a experi-
ência do cliente e que 
certamente este é um 
fatores que está atre-
lado ao crescimento 
exponencial do setor. 
A transformação digital 
atende as necessidades 
das pessoas, otimiza 
recursos e promove 
melhorias, sejam elas 
em produtos, serviços, 

processos ou no próprio sistema de in-
formações de uma empresa.

 
Com tantas oportunidades de trabalho 

e necessidade exponencial de mão de 
obra qualifi cada, as instituições de ensino 
precisam se adequar e formar profi ssionais 
alinhados com a expectativa e as necessi-
dades das empresas. No design de serviços, 
por exemplo, é fundamental que o aluno se 
forme habilitado para atuar na avaliação, 
criação e implementação de melhorias no 
setor de serviços, por meio de abordagens 
inovadoras com foco na experiência dos 
clientes.

priscilla-du-preez

Entre os segmentos que 
prometem fazer sucesso 
num futuro recente e 
que necessita de mão 
de obra qualifi cada está 
o de serviços. Acredita-
se que 36,8% das 
oportunidades serão 
nesta área.

Tecnologia permite uso de 
celular para sacar dinheiro
A TecBan, gestora do Ban-

co24Horas, lança o Saque 
Digital, tecnologia que per-
mitirá sacar pelo celular. Até 
o fi nal do ano, a plataforma 
viabilizará envio instantâneo 
de dinheiro a qualquer pessoa, 
mesmo que não bancarizada.

Além da inovação do saque 
pelo celular sem a necessidade 
do uso de um cartão ou bio-
metria, a nova tecnologia abre 
caminho para que as pessoas 
sem conta em banco tenham 
mais facilmente acesso ao 
dinheiro. Entre os benefícios, 
a solução otimiza a circulação 
do dinheiro e facilita a maneira 
como as pessoas físicas e jurí-
dicas movimentam e usam os 
seus recursos.

A SafraWallet, plataforma 
do Banco Safra que funciona 
como uma carteira digital, 
será o primeiro a oferecer a 
tecnologia em todo Brasil. 
Seus usuários terão os mais 
de 23 mil caixas eletrônicos 
do Banco24Horas a sua dis-
posição.

Por meio de um aplicativo, o 
cliente vai selecionar a opção 
“Saque Digital” e informar 
o valor desejado. Posterior-
mente, ele deve ir a um caixa 
eletrônico do Banco24Horas, 
selecionar a opção Saque Di-
gital na tela, fazer a leitura do 

QR Code pelo app e o dinheiro 
será liberado.

“Estamos qualificando a 
experiência do usuário para 
os clientes das instituições 
financeiras que integram o 
Banco24Horas. O Saque Digital 
vai facilitar o saque de dinheiro 
e abrir caminho para novas 
funcionalidades que propor-
cionem ainda mais acesso da 
população aos serviços ofere-
cidos nos caixas eletrônicos”, 
afi rma Tiago Aguiar, head de 
novas plataformas da TecBan. 
“O Banco24Horas tem o pro-
pósito de promover a inclusão 
fi nanceira da população por 
meio de soluções efi cientes e 
seguras que conectem ainda 
mais as pessoas aos seus re-
cursos”, conclui.

A TecBan já está trabalhando 

com outras instituições que 
neste ano também oferecerão 
o Saque Digital a seus clientes. 
A solução foi desenvolvida 
para ser facilmente implemen-
tada pelas mais de 40 institui-
ções fi nanceiras que fazem 
parte do Banco24Horas.

Por meio do Banco24Horas, 
a TecBan é a 2ª maior rede 
independente no mundo em 
volume de saques e 4ª maior 
do mundo em número de cai-
xas eletrônicos. Cerca de 135 
milhões de brasileiros acessam 
o Banco24Horas, que gerou 
em 2018 cerca de 2 bilhões de 
transações nos mais de 23 mil 
caixas eletrônicos espalhados 
por 700 cidades de todos os 
estados do país. São mais de 10 
milhões de pessoas usando os 
caixas eletrônicos todos os dias.
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Senior abre 2ª 
turma EAD para 
formação de 
consultores

Estão abertas até o dia 19 
de agosto as inscrições para a 
segunda turma do curso EAD 
de formação de consultores 
da Senior, disponível na store 
da empresa. Podem participar 
profi ssionais das áreas de tec-
nologia, negócios, consultores 
de implantação de outros siste-
mas de RH, alunos ou ex-alunos 
de cursos como Administração, 
TI, RH, e usuários que almejam 
atuar como consultores de 
implantação. Atualmente, há 
vagas abertas nas regiões de Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso e São Paulo. 

O curso é totalmente online, 
com provas para avaliação do co-
nhecimento obtido. É por meio de 
testes que a empresa avalia cada 
candidato, podendo credenciá-lo 
para atender os projetos da em-
presa, e acessando de forma mais 
completa às capacidades técnicas 
de cada profi ssional.

A “Academia de formação de 
consultores” é uma tradicional 
oportunidade da empresa e já 
existe há vários anos no modelo 
presencial, que foi este ano 
reestruturada para o formato 
EAD. O objetivo é formar pro-
fi ssionais que queiram prestar 
serviços para a Senior, capaci-
tando esse público para atuar 
com as soluções da empresa 
(http://bit.ly/2JQhMm8).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

A emergencial 
retenção dos 

recursos humanos
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ao desenvolvimento da atividade de merchandising no ponto de venda 
apresenta o SIM Varejo 2019 – Seminário Internacional de Marketing de 
Varejo e o Prêmio POPAI Brasil, dentro da maior feira de Live Marketing 
da América Latina, que acontece entre terça (6) e quinta-feira (8), no 
Transamérica Expo Center. Com o tema “X da Questão: A nova jornada 
do consumidor já começou”, o SIM Varejo, debate a nova jornada de 
compras e a transformação do ponto de venda em ponto de interação. 
As palestras reunirão grandes players do mercado para debater sobre 
as tendências, informações do setor no Brasil e no mundo. Veja pro-
gramaçao: (www.brazilpromotion.com.br/experiencias/popai-brasil/
popai-programacao.php).

E - Hipertensão Arterial
Entre os próximos dias 7 e 9, no Tivoli Mofarrej - São Paulo, acontece o   
XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que será reali-
zado concomitantemente ao Congresso da Liga Mundial de Hipertensão 
(World Hypertension League), colocando em pauta os aspectos mais 
relevantes e atuais da hipertensão arterial, o principal fator de risco para 
as doenças cardiovasculares. Oportunidade para a atualização prático-
-científi ca dos profi ssionais de saúde de acordo com a melhor prática 
clínica e diretrizes no diagnóstico, tratamento e controle nas diversas 
áreas da hipertensão arterial. Confi ra a grade científi ca:  
(https://sistemacenacon.com.br/evento/sbh2019/programacao/grade-
atividades).  

F - Escola Temática
Chegou a vez dos paulistas conhecerem a escola mais moderna de ensino 
de música do Brasil, a Academia do Rock. Após três anos no mercado 
de franchising, a instituição, que já conta com unidades em Curitiba, 
Campinas e Santo André, chega ao bairro de Moema com 10 salas e dois 
estúdios para aulas de bateria e ensaios, onde os alunos poderão aprender 
dos mais simples acordes do Rock, até os mais complexos solos. A escola 
acredita que aprender a tocar as músicas que você realmente gosta é um 
incentivo para frequentar as aulas. Além disso, ao fazer parte de uma 
banda o aluno aprende a trabalhar em equipe, assumir compromisso e 
aceitar desafi os. Desenvolvendo assim a sua criatividade e autoestima 
(www.academiadorock.com.br).

G - Diversões e Entretenimento
A Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (Adibra) 

A - Self Made Woman
A CEO da Drogaria Onofre, Elizangela Kioko, reconhecida pelo talento 
e carreira profi ssional vencedora, ministra a palestra ‘Aprendizados de 
uma Jornada Feminina’, na quarta-feira (7), às 14h00, no Employer/Tudo 
do RH (Rua Padre João Manuel, 165 – Jardins), com organização de 
Cristina Calligaris vice-presidente da ADVB Mulher. Elizangela encarna 
uma autêntica ‘self made woman’, que teve o primeiro emprego aos 13 
anos, chegando a gerente de loja no Brás, quando, em 1991 mudou-se, 
para o Japão, onde passou seis anos. Destinado a empresárias e profi s-
sionais liberais, o evento exige-se inscrição prévia pelo e-mail (laine@
advb.org). As vagas são gratuitas e limitadas.

B - Sucesso no Empreendedorismo
Na quinta-feira (8), às 19h, o auditório da Be Academy (Rua Dr. Eduardo 
de Souza Aranha, 387) recebe o conselheiro de empresas, investidor 
de startups, presidente da Sara Lee Europa e conselheiro do Instituto 
Êxito de Empreendedorismo, Mauro Schnaidman, para falar sobre 
“Quem disse que você não pode mudar o mundo? Empreendedorismo 
e propósito” no seminário Facing the Giants, que acontece todo mês e 
integra o calendário anual de eventos do Instituto. Em cada edição um 
empreendedor de renome sobe ao palco para falar de um tema específi co 
e passar dicas aos que desejam ter sucesso no empreendedorismo. O 
evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrições: (https://lp.beacademy.
com.br/institutoexito). 

C - Boost Run SP
A adidas está de volta no calendário de corrida de São Paulo com o 
lançamento da prova Boost Run SP, que será realizada no Campo de 
Marte, no dia 6 de outubro. Com o conceito 5K + 10K + 1K, o corredor 
poderá participar dos desafi os individualmente, correndo 5K e 10K, ou 
em duplas, com cada pessoa correndo uma das distâncias principais. O 
quilômetro fi nal será corrido pelos 100 melhores tempos de cada cate-
goria, valendo vagas para Maratona de Berlim (modalidade individual) 
ou Maratona de Buenos Aires (modalidade dupla), além de prêmios ex-
clusivos. O kit conta com camiseta ofi cial, chip, canudo reutilizável, uma 
réplica de caixa de calçado Boost exclusiva, além de vale-experiências. 
Inscrições: (www.adidas.com.br/boostrunSP).

D - Tendências e Inovações
A associação Popai Brasil – Part of the Shop Global Network, dedicada 

acaba de criar o Prêmio Mauricio de Sousa, que objetiva incentivar e 
reconhecer o desenvolvimento e a implantação de atrações com conteúdo 
e visual de qualidade em parques de diversões e centros de entreteni-
mento familiares brasileiros, fi xos ou itinerantes, elegendo as de maior 
destaque no ano. Os participantes poderão concorrer com mais de uma 
atração, podendo o mesmo trabalho competir em diferentes grupos, 
sendo necessária a inscrição individual por categoria, que são quatro: 
Criatividade, Design, Inovação e Projeto Inédito. As inscrições deverão 
ser realizadas por meio do formulário disponível no site (www.adibra.
com.br/premiomauricio), até o dia 4 de outubro.

H - Tradicional Cooperativa
A Frísia Cooperativa Agroindustrial está completanbdo 94 anos de 
história, o que a coloca como a mais antiga cooperativa do Paraná e a 
segunda do Brasil. A receita da cooperativa é de R$ 2,669 bilhões (2018), 
realizou duas feiras agropecuárias e tecnológicas de âmbito nacional e 
prevê um crescimento de 8% na produção leiteira em 2019. Com sede 
em Carambeí (PR), foi criada em 1925 por famílias de imigrantes ho-
landeses que perceberam a necessidade de juntar forças para produzir 
mais e melhor, alcançando mercados distantes, a Frísia reúne a essência 
do cooperativismo em sua história e aplica projetos inovadores e perso-
nalizados no campo. Outras informações no site: (www.frisia.coop.br).

I - Comércio Exterior
No próximo dia 13 (terça-feira), na Associação Comercial de São Paulo, 
das 9h30 às 12h, o professor titular de direito tributário da USP, Luís 
Eduardo Schoueri, fará palestra sobre o que há de novo na importação. 
O foco será a incidência de PIS/Cofi ns no cálculo do ICMS em produtos 
importados,sob o título “Importação: o que há de novo?”. É destinado a 
empreendedores e profi ssionais que trabalham com comércio exterior. 
O especialista dará dicas e informações relevantes para que as empresas 
importem produtos de maneira prática e sem riscos. A palestra é gratuita 
e as inscrições podem ser feitas por meio do link: (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSf8rQHXJGH4VRfrVcVsLkiqKIehqgd-Mm7L-
dRDN
rmC9u4V1WA/viewform). 

J - Pesquisa e Desenvolvimento
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas lançou o programa IPT Open 
Experience, ao permitir que empresas de todos os setores econômicos, 
que demandem soluções de alta intensidade tecnológica, possam instalar 
centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no campus do IPT, co-
nectados à infraestrutura de tecnologia e de negócios da instituição. O 
espaço será compartilhado com empresas de médio e de grande porte, 
startups e instituições de ciência e tecnologia. As empresas também terão 
oportunidade de participar de hubs de inovação, ambientes de inovação 
aberta voltados a solucionar desafi os tecnológicos por meio da interação 
com startups, clientes e fornecedores: (https://pt.surveymonkey.com/r/
Centros_de_Inovacao). 
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É uma pena que o Brasil 

tenha desperdiçado a 

oportunidade única 

referente ao chamado 

bônus demográfi co

Esse bonus é caracteri-
zado pela existência de 
maior número de pesso-

as economicamente ativas em 
relação aos idosos e crianças 
— para alcançar um patamar 
elevado de renda e desenvol-
vimento. Na maior extensão 
desse fenômeno populacional, 
iniciado na década de 80 e cujo 
processo de reversão, segundo 
o IBGE, começou em 2018, 
apresentamos desempenho 
pífi o.

Nas últimas três décadas, 
o crescimento da renda per 
capita foi de apenas 0,76% ao 
ano e o do PIB, 2,2%, aquém 
da média mundial e muito 
abaixo da performance das 
nações emergentes. O fi m do 
bônus demográfi co ocorre em 
meio a uma prolongada crise 
econômica, a mais grave de 
nossa história. 

Desde 2018 estamos inver-
tendo as proporções entre a po-
pulação economicamente ativa 
e a inativa. Chegaremos a 2060 
com 58,2 milhões de idosos, o 
triplo do contingente atual, e 
136,5 milhões de brasileiros 
em idade profi ssionalmente 
ativa, ante 144,7 milhões, hoje. 
E iniciamos essa trajetória 
com cerca de 13 milhões de 
desempregados.

Esses dados reforçam a 
premência da reforma previ-
denciária, enquanto o baixo 
índice de avanço econômico 
escancara a necessidade da 
tributária, pois os impostos 
elevados e uma estrutura 
de arrecadação complexa 
e geradora de insegurança 
jurídica são alguns dos obstá-
culos ao dinamismo do nível 
de atividade, investimentos e 
empreendedorismo. 

No entanto, há outra pro-
vidência muito importante 
para viabilizar o crescimento 
sustentado do PIB em patama-
res mais elevados: formação e 
capacitação adequada dos re-
cursos humanos, que começa 
com a qualidade da educação, 
uma prioridade historicamente 
relegada em nosso país, in-

clusive no período do bônus 
demográfi co, fator que nos 
impediu de potencializá-lo de 
modo pleno.

Precisamos, portanto, cor-
rigir esse crônico problema 
da qualidade do ensino. É 
importante lembrar que a edu-
cação de excelência foi um dos 
principais fatores responsáveis 
pelo salto de desenvolvimento 
de várias nações. Porém, tal 
avanço exige numerosas polí-
ticas públicas, com resultados 
em médio e longo prazos. 

Temos, portanto, uma emer-
gência, que é evitar a fuga de 
talentos e capacitar o con-
tingente de trabalhadores, 
inclusive os desempregados, 
para que estejam devidamente 
preparados para os desafi os 
profi ssionais quando tivermos 
uma retomada econômica. Isso 
não pode esperar a necessária 
reforma da educação. Precisa 
ser feito já, utilizando-se redes 
já existentes, como as do Senai, 
Sebrae e outras instituições.

É preciso oferecer opor-
tunidades, em especial aos 
brasileiros desempregados, 
de se manterem em atividades 
de capacitação, pois corremos 
o risco de não ter cérebros e 
braços em número sufi ciente 
para atender às demandas de 
uma economia em expansão 
e em transformação, exigindo 
novas habilidades de todos nós. 

Alguns números evidenciam 
o quanto esse risco é real e 
concreto: em 2018, mais de 
21 mil pessoas deixaram o 
Brasil e entregaram à Receita 
a declaração defi nitiva de sa-
ída do País. Em plena era do 
conhecimento, a evasão de 
talentos e do capital humano é 
gravíssima e afeta as próximas 
gerações de brasileiros. 

Esta é uma das faces mais 
graves dos efeitos de uma pro-
longada crise econômica, como 
a que vivemos, que se soma 
ao drama social representado 
pelo desemprego elevado e aos 
danos que causa a milhares de 
famílias. É urgente, portanto, 
um projeto de capacitação 
capaz de reter e atrair talen-
tos e reciclar a esperança dos 
trabalhadores brasileiros.

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil

e de Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

Pedidos de falência 
recuam no acumulado 
em 12 meses

Os pedidos de falência caíram 
11,7% no acumulado em 12 me-
ses (agosto de 2018 até julho de 
2019 em relação aos 12 meses 
anteriores), segundo dados com 
abrangência nacional da Boa 
Vista. Mantida a base de compa-
ração, as Falências Decretadas, 
Pedidos de Recuperação Judicial 
e Recuperação Judicial Deferidas 
diminuíram 12,3%, 16,3% e 13,1%, 
respectivamente.

Na comparação mensal, os 
Pedidos de Falência (53,8%), 
Falências Decretadas (15,0%) e 
Recuperação Judicial Deferidas 
(43,2%) registraram alta, enquanto 
o indicador de Pedidos de Recupe-
ração Judicial apresentou queda 
(-40,8%). Observa-se a continui-
dade da tendência de queda, em 
movimento atrelado à melhora 
nas condições econômicas desde 
2017, que permitiu às empresas 
apresentarem sinais mais sólidos 
nos indicadores de solvência.

Entretanto, a continuidade 
desse processo está condicionada 
à evolução da atividade econômica 
nos próximos períodos. Os pedi-
dos de falência, por exemplo, já 
apresentaram alta em julho tanto 
na comparação com junho quanto 
em relação a julho do ano passa-
do. Contudo, ainda não é possível 
falar em mudança de tendência. A 
situação fi nanceira das empresas, 
de maneira geral, segue positiva, 
mas pode ser afetada pela dete-
rioração do cenário econômico 
(boavistascpc).

Somente nos campos do pré-sal, a produção cresceu 12,7%, com 1,17 milhão

de barris de petróleo por dia.

Nota divulgada pela 
estatal informa que o 
resultado representa 

aumento de 368% em relação 
ao lucro líquido do primeiro 
trimestre do ano (R$ 4 bilhões) 
e 87% na comparação com o 
segundo trimestre de 2018 (R$ 
10,1 bilhões).

A principal explicação para o 
lucro foi a conclusão da venda 
de 90% da participação da 
Petrobras na Transportadora 
Associada de Gás S.A.(TAG), 
no valor de R$ 33,5 bilhões, dos 
quais R$ 2 bilhões foram usados 
para liquidar dívida da transpor-
tadora com o BNDES. Também 
contribuíram para o resultado o 
aumento do preço internacional 
do petróleo e a valorização do 
dólar frente ao real.

O Ebitda ajustado - lucros 
antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização - fi cou 
em R$ 32,7 bilhões no trimes-
tre, um aumento de 19% em 
relação ao primeiro trimestre. 
O resultado foi impactado pelos 
preços mais elevados do petró-

Foi o julho mais movimentado de toda a história

do turismo da binacional.

Os atrativos turísticos da 
usina de Itaipu receberam 
82.299 visitantes em julho, 
ante 77.360 no mesmo perío-
do do ano passado. Foi o julho 
mais movimentado de toda a 
história do turismo da bina-
cional desde a implantação 
do Complexo Turístico Itaipu, 
em 2007. No acumulado do 
ano já são 388.828 pessoas, 
9,3%  a mais do que foi re-
gistrado de janeiro a julho 
de 2018. Os números con-
sideram apenas a visitação 
turística do lado brasileiro de 
Itaipu. O levantamento não 
inclui as visitas institucionais 
e àquelas registradas no lado 
paraguaio da usina. 

Para o diretor-geral bra-
sileiro de Itaipu, general 
Joaquim Silva e Luna, esse 
novo recorde de visitação 
demostra que os investimen-
tos que têm sido feitos na 
melhoria da infraestrutura 
e logística da usina para 
receber os visitantes dão 
bom retorno. “Ao sair daqui, 
eles levam na memória uma 
experiência única. O turis-
mo é nossa indústria sem 
chaminé. Uma riqueza que 
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Petrobras tem lucro líquido recorde 
de R$ 18,9 bilhões no 2º trimestre

A Petrobras informou que registrou lucro líquido de R$ 18,9 bilhões no segundo trimestre, um recorde 
histórico

leo, o maior volume de venda 
de diesel e o incremento nas 
margens da gasolina, nafta e 
gás natural.

Os investimentos somaram 
US$ 2,6 bilhões, sendo 82% 

em atividades de exploração 
e produção. A produção de 
petróleo e gás natural da em-
presa alcançou 2,63 milhões de 
barris de óleo equivalente por 
dia no segundo trimestre, um 

aumento de 3,8% em relação ao 
primeiro trimestre deste ano. 
Somente nos campos do pré-
-sal, a produção cresceu 12,7%, 
com 1,17 milhão de barris de 
petróleo por dia (ABr).

Turismo em Itaipu teve o 
melhor julho da história

se multiplica a cada visita”.
Com 20 unidades geradoras 

e 14 mil MW de potência ins-
talada, a Itaipu Binacional é 
líder mundial na geração de 
energia limpa e renovável, 
tendo produzido, desde 1984, 
mais de 2,6 bilhões de MWh. 
Em 2016, a usina brasileira e 

paraguaia retomou o recor-
de mundial anual de geração 
de energia, com a marca de 
103.098.366 MWh. Em 2018, 
a hidrelétrica foi respon-
sável pelo abastecimento 
de 15% de toda a energia 
consumida pelo Brasil e de 
90% do Paraguai (AI/Itaipu).
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Acordo Mercosul/UE 
facilitará exportação

e importação 
De fato, a novidade é 

muito esperada, mas é 

importante entender que 

ainda não se trata de 

um acordo efetivo

Ainda há muitos trâmi-
tes jurídicos a serem 
cumpridos. Tem que 

passar pelo congresso onde 
vai ocorrer uma votação, pois 
é necessária a preocupação 
com a regulamentação, a forma 
legal de como vão ser feitas 
essas condições e também 
todos contratos. Cada país 
do Mercosul precisará fazer o 
mesmo caminho. 

No caso da União Europeia 
vai ser um pouco diferente, 
devido ao parlamento europeu, 
mas isso ainda terá de ser 
regulamentado. Então esse 
acordo, por enquanto, é mera-
mente político, uma intenção 
de que as coisas comecem a 
acontecer. 

Atualmente, o Brasil ex-
porta para países europeus 
algo na casa dos $ 40 bilhões 
por ano. Com o novo acordo, 
esse valor pode triplicar, che-
gando a quase $120 bilhões 
nos próximos dez anos. É um 
número bastante expressivo e 
que pode benefi ciar as pessoas 
que já vem semeando algumas 
coisas na internacionalização 
de empresas e produtos. 

O acordo está sendo nego-
ciado aproximadamente há 
20 anos. Pode-se afi rmar que 
algo muito bom foi realizado, 
o que já prevíamos deste o 
ano passado e justamente por 
esse motivo abrimos a primei-
ra Loyalty na Europa. Nossa 
intenção agora é solidifi car 
ainda mais os negócios por lá. 
Já tínhamos essa expectativa, 
mas aconteceu até antes do 
esperado. Então quem já pen-
sava em exportar produtos e 
serviços ou importar algo da 
Europa, esse é o momento de 
focar nesse objetivo. 

Esse acordo ainda não 
signifi ca uma negociação de 
livre comércio, ainda temos 
tarifas e tributações em cada 
tipo de produto, alguns serão 
beneficiados, outros nem 
tanto. Existem produtos que 
não foram cogitados nas nego-

ciações de movimentação das 
alíquotas que já são cobradas, 
outros são 0%, como o suco 
de laranja e derivados do café, 
por exemplo, que são itens 
que o Brasil exporta muito. 
Isso benefi ciará ainda mais a 
exportação brasileira. 

Outra questão importante é 
a aproximação do presidente 
Bolsonaro com Donald Trump. 
Essa ligação é estratégica para 
o próprio Trump, por conta do 
Brasil ter uma localização pri-
vilegiada numa eventual inter-
venção militar na América do 
Sul. Não apenas pela extensão 
territorial, mas também pela 
liderança que o país exerce 
nos países da América Latina. 

Ocorre que com a assinatu-
ra desse tratado, os Estados 
Unidos fi cam um pouco enfra-
quecidos junto ao seu poder 
de comércio. Nesse último 
ano, os americanos adotaram 
uma política mais agressiva de 
comércio, colocando tarifas em 
países que não fazem parte 
das suas intenções de nego-
ciação, tentando trazer mais 
benefícios para a economia 
americana, não só na geração 
de empregos, mas também 
na captação de recursos e 
exportações. 

Então isso pode fazer com 
que o Trump olhe para o Brasil 
de uma maneira ainda mais 
positiva, como uma verdadeira 
nação independente, fazendo 
inclusive que outros países 
queiram negociar diretamen-
te com ele. Acredito que isso 
pode abrir novas portas, inclu-
sive para a questão comercial 
com os EUA, fi rmando ainda 
mais a posição brasileira. 

Claro que nada vai acontecer 
do dia para a noite, a previsão 
para a colheita desses frutos 
pode ser daqui dois ou três 
anos, gradativamente, mas é 
algo muito positivo para a eco-
nomia brasileira. Ainda há uma 
série de coisas que serão revis-
tas e também serão necessárias 
mudanças, principalmente na 
cultura do brasileiro, o jeitinho, 
a consciência, tudo isso precisa 
melhorar de forma conjunta. 

(*) - É advogado especializado em 
direito internacional, consultor de 

negócios, sócio fundador da Loyalty 
Miami e da Toledo e Associados. 

(http://www.loyalty.miami).

Daniel Toledo (*)

O texto impõe limites a pe-
didos de vista e decisões 
cautelares monocráti-

cas (liminares) no Judiciário. 
De autoria do senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), a 
proposta recebeu parecer pela 
aprovação do relator, senador 
Esperidião Amin (PP-SC). 

Também na Ordem do Dia, a 
proposta de autoria do senador 
Reguffe (sem partido-DF), 
proíbe a tributação de remé-
dios. O texto foi aprovado pela 
CCJ na legislatura passada e, 
se aprovada em Plenário, se-
guirá para a Câmara. O texto 
teve como relatora a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS). Ori-
ginalmente, Reguffe propunha 
a alteração do artigo 150 da 
Constituição para que todos 
os medicamentos destinados 
para o uso humano estivessem 
isentos de tributação. Mas a 
relatora alterou o projeto para 
que a imunidade seja aplicada 
apenas aos impostos, e não a 
todos os tributos. 

Além do fi m de impostos sobre medicamentos, em análise a proposta que limita as decisões 

tomadas individualmente pelo STF.

A CCJ do Senado vai analisar 
um projeto que assegura a pesso-
as com defi ciência, condenadas 
à prisão, o direito de cumprir 
pena em local adaptado. Da 
senadora Mara Gabrilli (PSDB-
-SP), acrescenta esse disposi-
tivo à Lei de Execução Penal. 
Segundo o projeto, caberá ao 
Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen) custear as adequações 
que precisarem ser feitas em 
presídios para os detentos com 
necessidades especiais.

Para Mara, as condições já 
precárias do sistema penitenci-
ário brasileiro são ainda piores 
para as pessoas com defi ciência 
que venham a cumprir pena 
em uma das suas instalações. 

Além da falta de estrutura, não 
há apoio médico específi co. 
Lembra também que o Brasil é 
signatário da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com 
Defi ciência da ONU, que esta-
belece que o fator determinante 
da defi ciência é “o meio em que 
a pessoa está inserida, e não o 
impedimento em si”.

“Portanto, é dever da socieda-
de solucionar a falta de acesso a 
bens e serviços, como é presen-
te no sistema prisional”, conclui 
a senadora na justifi cativa do 
projeto, que ainda aguarda 
designação de um relator. Se 
for aprovado pela CCJ, o texto 
poderá seguir diretamente para 
a Câmara (Ag.Senado).

As mulheres grávidas pode-
rão optar pelo parto cesariano 
a partir da 39ª semana de 
gestação na rede pública de 
saúde. É o que determina o 
projeto que aguarda desig-
nação de relator na Comis-
são de Assuntos Sociais do 
Senado. Às parturientes que 
optarem pelo parto normal, 
será garantido o direito à 
analgesia não farmacológica 
e farmacológica. O projeto, 
do senador Sérgio Petecão 
(PSD-AC), determina que a 
grávida seja conscientizada 
acerca do parto normal e da 
cesárea, devendo a decisão 
ser registrada em termo de 
consentimento. 

Além disso, se o médico res-
ponsável discordar da opção 
da paciente, deverá registrar 
as razões em prontuário. Em 
sua justifi cativa, o parlamen-
tar argumenta que, de acordo 
com estudos, a crescente taxa 
de cesarianas, nos últimos 30 
anos, acompanhou a diminui-
ção nas taxas de mortalidade 
materna. “As ocorrências 
concretas que chegam aos 
Conselhos de Medicina e aos 
Tribunais, mostram que, na 
rede pública, quando se recor-
re à cesárea, a parturiente já 
foi submetida a longas horas 

O projeto determina que a grávida seja conscientizada acerca 

do parto normal e da cesárea.

Os recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) 
poderão ser aplicados nas des-
pesas de telecomunicações do 
Programa Antártico Brasileiro 
(Proantar), se aprovado o pro-
jeto que tramita na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado.

Segundo a proposição apre-
sentada pelo senador Otto 
Alencar (PSD-BA), o Proantar 
poderá usar recursos do Fust 
inclusive no fornecimento de 
equipamentos de rede e ter-
minais de acesso aos serviços 
de telecomunicações usados 
no programa do governo bra-
sileiro de pesquisas científi cas 
na Antártica.

Outro artigo inclui o Centro-
-Oeste entre as regiões a serem 
benefi ciadas anualmente com a 
aplicação de pelo menos 30% 

Estação Antártica Comandante Ferraz, do Proantar.
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Cálculo de preços de 
produtos agrícolas 
pode ser mudado

A Comissão de Agricultura 
do Senado se reúne nesta 
quarta-feira (7), para concluir a 
votação do projeto que muda o 
cálculo dos preços de produtos 
agrícolas. O projeto tem o obje-
tivo de desenhar novos parâme-
tros para incorporar melhor os 
custos de produção, em especial 
a depreciação de máquinas e 
equipamentos usados. 

Seu autor, senador Luis Car-
los Heinze (PP-RS), considera 
que, no médio e no longo prazo, 
essa defasagem — bem como 
a necessidade de novos inves-
timentos — pode tirar muitos 
produtores do mercado e con-
tribuir para o endividamento no 
campo. O texto prevê também 
que as propostas de novos pre-
ços mínimos sejam debatidas 
com as principais entidades 
representativas do setor produ-
tivo com antecedência mínima 
de 30 dias de sua publicação.

Entre as mudanças propostas 
pelo relator, senador Jayme Cam-
pos (DEM-MT), está a determi-
nação de que os preços mínimos 
de produtos agropecuários sejam 
defi nidos pelo Conselho Monetá-
rio Nacional. O valor não poderá 
ser inferior ao custo operacional 
de produção, calculado pelo so-
matório dos custos variáveis com 
as taxas anuais de depreciação 
de máquinas, equipamentos e 
benfeitorias, segundo critérios 
defi nidos pela Receita Federal 
(Ag.Senado).

Novas tecnologias: 
Patentes Verdes 
pode virar lei

A Comissão de Ciência e Tec-
nologia do Senado pode aprovar 
na quarta-feira (7), o projeto de 
Ciro Nogueira (PP-PI) que torna 
permanente o programa Patentes 
Verdes, do Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (INPI). 
Hoje o Patentes Verdes é regido por 
uma resolução do órgão, que é mais 
facilmente revogável que uma lei.

O site do INPI explica que o 
Patentes Verdes objetiva contri-
buir para o enfrentamento das 
mudanças climáticas globais e visa 
acelerar o exame dos pedidos de 
patentes relacionados a técnicas 
voltadas ao meio ambiente. Pos-
sibilita a identifi cação de novas 
tecnologias que possam ser rapi-
damente usadas pela sociedade, 
estimulando seu licenciamento e 
incentivando a inovação no país. 

Na prática, permite ao órgão 
realizar o exame prioritário de 
pedidos relacionados a tecnologias 
verdes como serviço. A relatora é a 
senadora Mailza Gomes (PP-AC), 
que também defende priorizar o 
processo de patenteamento de 
novas tecnologias voltadas ao de-
senvolvimento sustentável.

“O processo de patentes verdes 
não pode seguir o rito ordinário 
que, não raro, chega a levar mais 
de 10 anos. Este projeto torna 
permanente o programa Patentes 
Verdes, incentivando que as novas 
tecnologias sejam rapidamente 
usadas pela sociedade e, assim, 
surtam os efeitos ambientais dese-
jados”, pontua Mailza no relatório. 
Caso seja aprovado na Comissão, o 
projeto poderá seguir para a análise 
da Câmara (Ag.Senado).

Proposta que isenta remédios de 
impostos está na pauta do Senado

Na sessão deliberativa da próxima terça-feira (6), uma proposta pretende restringir a possibilidade de 
os ministros do STF, e de outros tribunais,  tomarem decisões de forma individual

Os senadores também de-
vem analisar o projeto que 
proíbe empresas “adimplen-
tes e de boa-fé” de serem 
excluídas do Programa de 
Recuperação Fiscal (Refis). 

A regra vale mesmo que as 
parcelas pagas pelas pessoas 
jurídicas não sejam conside-
radas suficientes para amor-
tizar a dívida com a União. 
O texto foi aprovado pela 

Câmara e pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do Se-
nado. Portanto, se aprovado 
sem alterações, será enviado 
à sanção presidencial (Ag.
Senado). 

Projeto garante escolha entre 
parto normal ou cesárea no SUS

de sofrimento, buscando o par-
to normal”, ressalta Petecão.

A matéria estabelece tam-
bém que as maternidades ou 
instituições, que funcionam 
com mesma fi nalidade, deverão 
possuir placa fi xada informando 
que a mulher pode escolher a 
modalidade de parto, podendo 
o médico divergir da escolha e 
encaminhá-la a outro profi s-
sional. Em 2016, o Conselho 
Federal de Medicina, através 
da resolução 2.144, passou 
a prever que o médico pode 
atender o desejo da paciente e 
realizar parto cesárea a partir 
da 39ª semana de gestação. 

De acordo com a resolu-
ção, a gestante tem o direito 
de optar pela realização de 
cesariana, desde que tenha 
recebido todas as informa-
ções necessárias. Entretanto, 
conforme a justifi cativa do 
senador Sérgio Petecão, não 
há observância dessa medida 
na rede pública de saúde. 

O projeto do senador é 
semelhante ao texto apresen-
tado pela deputada estadual 
Janaína Paschoal (PSL-SP) à 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp), mas, diferente-
mente desse, tem abrangência 
nacional (Ag.Senado).

Programa Antártico poderá 
receber recursos do Fust

dos recursos do fundo em pro-
gramas, projetos e atividades 
de telecomunicações – atual-
mente, a aplicação obrigatória 
mínima contempla apenas os 
projetos de concessionárias 
de telefonia fi xa nas áreas da 
Sudam e da Sudene.

O relator na CAE é o senador 
Styvenson Valentim (Pode-
-RN), favorável à matéria e à 
emenda apresentada para que 
os recursos do fundo sejam tam-
bém utilizados na ampliação 
do acesso à internet em banda 
larga (Ag.Senado).

Preso com defi ciência 
cumprirá pena em 

local adaptado

A matéria

é de autoria

da senadora

Mara Gabrilli.

O “Governo Digital”, como é chama-
do, tem o objetivo de desburocratizar 
a relação da sociedade com o governo, 
unifi car bancos de dados para facilitar 
o acesso a informações, simplifi car 
processos e dar transparência. A inten-
ção é que pessoas e empresas possam 
solicitar e acompanhar serviços pela 
internet, agendar atendimentos (se 

necessários) e outros atos. 
O Governo Digital deverá ter um 

portal único com acesso para usuá-
rios, ferramentas para solicitação e 
acompanhamento dos pedidos, para 
avaliação dos serviços, entre outros. 
A proposta é de autoria de vários 
deputados, encabeçados por Tiago 
Mitraud (NOVO-MG). É o resultado 

de trabalhos da Frente Parlamentar 
da Economia e Cidadania Digital e de 
uma comissão de juristas criada para 
elaborar propostas de aperfeiçoamento 
da gestão governamental.

“A prestação digital dos serviços 
públicos deve ser uma resposta da Ad-
ministração Pública em face da difusão 
das novas tecnologias, que permitem 

maior interação e aproximação entre 
o Poder Público e a sociedade”, argu-
mentam os autores. Os órgãos públicos 
de todas as esferas terão 120 dias para 
criar uma Estratégia de Política de Pres-
tação Digital de Serviços Públicos, com 
planejamento e defi nição de serviços 
que poderão ser feitos pela internet 
(Ag.Câmara).

Regulamentação dos serviços públicos via internet
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da ODONTOCLINIC S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 9hs do dia 09/08/2019, na sede da Companhia, locali-
zada na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 
106, Alphaville, CEP 06541-038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Or-
dinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do resultado do exercício de 2018;  (iii) fixação da remuneração 
anual global dos administradores para o exercício de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) inclusão do 
CNAE para representação comercial no Estatuto Social. Os documentos pertinentes às matérias a serem debati-
das na Assembleia Geral estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29/07/2019. A Diretoria.

Osa Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 11.964.439/0001-50.

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da OSA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que deverá se realizar às 11hs do dia 09 de Agosto
de 2019, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Funchal, nº 513, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-909, a fim de deliberarem sobre a seguinte or-
dem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomada de contas dos administradores, exame, dis-
cussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2018; (ii) destinação do
resultado do exercício de 2018;  (iii) fixação da remuneração anual global dos administradores para o 
exercício de 2019. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. SP, 29 de Julho de 2019. A Diretoria.

Logos Participações S.A.
CNPJ/MF nº 62.656.772/0001-33  –  NIRE 35.300.054.202

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/04/2019
Data e Horário: Realizada aos 25/04/2019, às 10hs00min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, 
SP, na Rua Líbero Badaró, nº 377, 22º andar, conjunto 2.208, CEP 01009-000. Convocação: Dispensada nos termos do § 4º, 
dos artigos nº 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira 
Rocha, Secretário da mesa. Presença: Acionistas representando 100% das ações do capital social. Ordem do Dia: I. Aprovar 
as Demonstrações Contábeis da sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; II. Destinar os resulta-
dos correspondente ao exercício supracitado; III. Aprovar o montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da 
Administração; e IV. Distribuição de dividendos. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas por unanimi-
dade, e na melhor forma do Direito: I. Aprovar as Demonstrações Contábeis da sociedade relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018, as quais atendem a todos os requisitos legais conforme publicações nos jornais Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e Empresas e Negócios, ambos veiculados no dia 20/03/2019, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76; II. Destinar à conta de reserva de retenção de lucros, o montante de lucro líquido no valor de R$ 7.762.368,64, 
conforme demonstrações contábeis constantes nas publicações em anexo supramencionadas; III. Fica aprovar a destinação de 
R$ 230.000,00 para o pagamento dos honorários dos membros da Administração da Companhia no decorrer do exercício findo em 
31/12/2019; e IV. Aprovar e ratificar a distribuição de dividendos no valor de R$ 8.000.000,00 durante o exercício de 2018, na 
proporção das ações da companhia que possuem os acionistas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos 
presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes em livro próprio da companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. 
aa) José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. Confere com a 
original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 17 a 20, na forma da IN DREI nº 38/2017. São 
Paulo, 25/04/2019. José Affonso Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antonio João Oliveira Rocha - Secretário da Mesa. 
Visto: Guerino Martinelli Neto - OAB/SP nº 302.631. JUCESP nº 346.229/19-4, em 02/07/2019.

Logos Holding S.A.
CNPJ/MF nº 06.100.479/0001-14  –  NIRE 35.300.199.031

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19/05/2019
Data e Horário: Realizada aos 19/05/2019, às 17hs00min. Local: Sede social da Companhia, localizada na Cidade 
de São Paulo, SP, na Rua Líbero Badaró, nº  377, conjunto 610, CEP 01009-000. Convocação: Dispensada nos ter-
mos do § 4º, dos artigos nº 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. Mesa: José Affonso Junqueira Netto, Presidente da mesa; e 
Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. Presença: acionistas representando 100% das ações do capital social. 
Ordem do Dia: I - Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade e respectivas Notas Explicativas, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2018; II - aprovar o montante de recursos destinados ao pagamento de honorários da 
Diretoria. Deliberações: Iniciados os trabalhos, deliberam os acionistas, por unanimidade, e na melhor forma do Direito: 
I - Ficam aprovadas as Demonstrações Contábeis da sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, as 
quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas 
e Negócios, ambos veiculados no dia 30/04/2019, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; e II - Fica 
aprovada a destinação de R$ 60.000,00 para o pagamento dos honorários dos membros da Diretoria no exercício a encerrar-se 
em 31/12/2019. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes em livro próprio 
da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação. aa) José Affonso Junqueira Netto, 
Presidente da mesa; e Antonio João Oliveira Rocha, Secretário da mesa. Confere com a original lavrada em livro próprio de 
Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 20 a 22, na forma da IN DREI nº 38/2017. São Paulo, 19/05/2019. José Affonso 
Junqueira Netto - Presidente da Mesa; Antonio João Oliveira Rocha - Secretário da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto - 
OAB/SP nº 302.631. JUCESP nº 346.473/19-6, em 02/07/2019.
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

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

1º LEILÃO 27/08/2019 - 08:40h  -  2º LEILÃO 29/08/2019 - 13:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, -

Presen-
cial e Online IMÓVEL -

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/08/2019, às 08:40 
horas, e 2º Leilão dia 29/08/2019, às 13:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARLI TEREZINHA DOS 
SANTOS, 

JÉSSICA PRETO RAZZO, -

GUILHERME 
KEINER RAZZO

NATHAN DOS SANTOS PRETO, 

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

DOS VALO-
RES 1º leilão: R$ 303.994,85 (Trezentos e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos); 
2º leilão: R$ 151.997,43 (Cento e cinquenta e um mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-
-

-

-
OBSERVAÇÕES: -

-

-

arrematante. 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. -

-

-

-

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Ata da Assem-
bleia Geral Ordinária, realizada em 11/04/2019 - Data, Hora e 
Local: 11/04/2019, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 125, nesta Capital. Convocação: edital pu-
blicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 13, 
14 e 15/03/2019. Presença: acionistas representando mais de 
2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Anto-
nio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, 
por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 
1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimi-
dade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, delibera-
ram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.18, publicados no DOESP e no 
jornal Empresas & Negócios do dia 28/03/2019, tendo os acio-
nistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas nos mesmos 
jornais, nos dias 13, 14 e 15/03/2019; e, 2. fixar em R$ 0,00 o 
valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: 
nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. 
São Paulo, 11/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- 
Acionistas:-; Helofredo Participações Ltda., p. Guilherme Aze-
vedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir 
Sociedade de Participações Ltda., p. Lenira Pereira de Oliveira 
Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Parti-
cipações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Glicínea 
Empreendimentos e Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Par-
ticipações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Metalgráfica Giorgi S.A., p. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Refi-
naria Nacional de Sal S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi 
e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil 
Brasileira S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; e Yajna Participações e Empreendimen-
tos Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azeve-
do Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 
11/04/2019. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da 
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna- Secretário. JUCESP nº 
286.367/19-1 em 29/05/2019.

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ: 60.397.361/0001-45 - NIRE 35.300.067.860

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 12/04/2019
Data: 12 de Abril de 2019, às 11:00 horas. Local: À Rua Vinte e Cinco de Março, 702, Centro, CEP: 
01021-100, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presenças: Acionistas representando a Totalidade 
do Capital Social, dispensada publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Artigo
124, Parágrafo 4°., da Lei n° 6404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: Presidente: Reginaldo Chohfi -
Secretária: Solange Maria Nassif Chohfi. Ordem do Dia: a) Relatório relativos ao último exercício 
b) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: I - Os acionistas presentes, deliberam por
unanimidade e aprovado: a) Aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração
do Resultado, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, referente ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. II - Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se 
manifestasse, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, após 
lida e aprovada, vai assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 12 de abril de 2019. 
Assinaturas: Presidente: Reginaldo Chohfi - Secretária: Solange Maria Nassif Chohfi - Acionistas: 
C.T.N.C Administração e Participações S/A., T.N.C Administração e Participações S/A. Diretor
Presidente: Reginaldo Chohfi - Diretora Vice Presidente: Solange Maria Nassif Chohfi. A presente 
é cópia fiel da original. Reginaldo Chohfi - Diretor Presidente; Solange Maria Nassif Chohfi - Diretora
Vice Presidente; Reginaldo Chohfi - Presidente mesa; Solange Maria Nassif Chohfi - Secretária;
C.T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado por Reginaldo Chohfi e 
Solange Maria Nassifi Chohfi; T.N.C Administração e Participações S/A - Acionista - Representado
por Reginaldo Chohfi e Solange Maria Nassifi Chohfi. JUCESP sob n° 413.114/19-3 em 31.07.2019.
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-
DATA DOS LEILÕES: 

1º Leilão: dia 28/08/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 30/08/2019, às 11:30 horas. LOCAL: 
. DEVEDORES 

FIDUCIANTES: ALEX RIOS DE LIMA, brasileiro, analista de logística, nascido em 23/11/1981, CPF nº 300.958.418-
06, Carteira de Identidade n° 28.020.144-8-SSP/SP e LUCIANA DA SILVA RIOS DE LIMA, brasileira, terapeuta 
ocupacional, nascida em 27/05/1982, CPF nº 313.523.218-23, Carteira de identidade n° 26.559.586-1-SSP/SP, 
casados entre si sob o regime de comunhão parcial de bens em 23/08/2008 posterior a vigência da Lei 6.515/77, 
residentes e domiciliados à Rua Ganges, 493, Casa 03, Bairro Vila Carrão, São Paulo/SP – CEP: 03445-030. 
CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 310.091,25 (Trezentos e Dez Mil, Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco 
Centavos); 2º leilão: R$ 149.550,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

-
-

OBSERVAÇÕES: 

-
-

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

-
-

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

-

-

-

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ nº 00.446.918/0001-69
Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão - 6.06.2019

Data, hora, local: 6.06.2019, 16hs, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida das Na-
ções Unidas 8501, 3º andar. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares das Debên-
tures (conforme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, §2º, e do artigo 124, §4º, Lei 6.404/76, con-
forme alterada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” signifi cam as debêntures emitidas nos termos do “Instru-
mento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emis-
são de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio 
Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente Fiduciário”), conforme aditado em 18.11.2013, 
3.12.2013, 21.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015, 11.12.2015, 30.09.2016, 30.11.2016, 23.12.2016, 7.06.2017, 
30.06.2017, 9.10.2017, 29.12.2017, 3.01.2018 e 11.09.2018 (“Escritura de Emissão”). Presença: (i) Debenturistas repre-
sentando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se verifi cou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o 
Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. Composição da Mesa: Bruno Vespa del Bigio, Presidente, e Sergio dos Santos 
Kazmirczak Junior, Secretário. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre: 1. A prorrogação do pagamento da 2ª 
parcela do Valor Nominal das Debêntures do dia 9.06.2019 para 17.06.2019 correspondente a 8,25% do Valor Nominal 
de cada uma das Debêntures e criação de evento de pagamento de juros remuneratórios calculados de forma exponen-
cial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos desde a 1ª Data de Integralização ou data de pagamento de 
Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de efetivo pagamento, sendo mantido o evento de pa-
gamento de juros previsto para o dia 9.06.2019. 2. Caso aprovada a matéria acima, aprovação de autorização para que 
o Agente Fiduciário realize todos os atos necessários para a formalização e implementação da Ordem do Dia, inclusive pe-
rante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Deliberações: após a prestação dos devidos esclarecimentos referentes às maté-
rias da Ordem do Dia, os Debenturistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, a totalidade das matérias da Ordem 
do Dia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem 
aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes foi atribuído nos docu-
mentos da operação. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpre-
tadas restritivamente como mera liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou re-
núncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emis-
são. A Companhia comparece neste ato para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com 
todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas po-
derá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. Encerramento: nada mais 
a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Bruno Vespa Del Bigio - Presi-
dente, Sergio dos Santos Kazmirczak Junior - Secretário. Debenturistas - Banco Bradesco S.A., Bruno Vespa del Bigio - Bra-
desco Corporate, Sergio dos Santos Kazmirczak Junior - Bradesco Corporate, Agente Fiduciário - SLW Corretora de Valores 
e Câmbio Ltda. - Douglas Constantino Ferreira, Simone Aparecida Gonçalves Veloso. Companhia: ciente e de acordo com 
as condições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A. - Ricardo Scavazza - Diretor, Guilherme Puppi - Diretor. JUCESP 
nº 357.564/19-4 em 11.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
NIRE 35.300.141.270 - CNPJ nº 00.446.918/0001-69

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão realizada em 13.06.2019
1. Data, Horário e Local: 13.06.2019, às 16h, na sede de Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), na Cidade de São 
Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar. 2. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença da 
totalidade dos titulares das Debêntures (conforme defi nido abaixo) (“Debenturistas”), nos termos do artigo 71, § 2º, e do 
artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada. Para os fi ns desta assembleia, “Debêntures” 
signifi cam as debêntures emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da 1ª Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a 
Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos Debenturistas (“Agente 
Fiduciário”), conforme aditado em 18.11.2013, 3.12.2013, 21.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015, 11.12.2015, 30.09.2016, 
30.11.2016, 23.12.2016, 7.06.2017, 30.06.2017, 9.10.2017, 29.12.2017, 3.01.2018 e 11.09.2018 (“Escritura de 
Emissão”). 3. Presença: (i) Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação, conforme se 
verifi cou das suas assinaturas no livro próprio; (ii) o Agente Fiduciário; e (iii) a Companhia. 4. Composição da Mesa: 
Bruno Vespa del Bigio, Presidente, e Sergio dos Santos Kazmirczak Junior, Secretário. 5. Ordem do Dia: examinar, discutir 
e deliberar sobre: 5.1. A prorrogação do pagamento da segunda parcela do Valor Nominal das Debêntures do dia 
17.06.2019 para 24.06.2019 correspondente a 8,25% do Valor Nominal de cada uma das Debêntures e criação de evento 
de pagamento de juros remuneratórios calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis 
decorridos desde a Primeira Data de Integralização ou data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data de efetivo pagamento. 5.2. Caso aprovada a matéria acima, aprovação de autorização para 
que o Agente Fiduciário realize todos os atos necessários para a formalização e implementação da Ordem do Dia, inclusive 
perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. 6. Deliberações: após a prestação dos devidos esclarecimentos, os Debenturistas 
deliberaram e aprovaram, por unanimidade, a totalidade das matérias da Ordem do Dia. Os termos iniciados por letra 
maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui defi nidos ou com indicação de 
defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes foi atribuído nos documentos da operação. As aprovações 
objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera 
liberalidade dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros 
direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. A Companhia comparece 
neste ato para todos os fi ns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, 
reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas poderá ensejar, nos termos da 
Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures. 7. Encerramento: nada mais a ser tratado, foi a 
presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Bruno Vespa Del Bigio - Presidente, Sergio 
dos Santos Kazmirczak Junior - Secretário. Debenturistas - Banco Bradesco S.A., Agente Fiduciário - SLW Corretora de 
Valores e Câmbio Ltda. Companhia: ciente e de acordo com as condições previstas nesta ata: Alphaville Urbanismo S.A. 
JUCESP nº 397.501/19-5 em 23.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Balaton Empreendimentos S/A
CNPJ/MF 03.421.217/0001-63 - NIRE: 35300177282

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 04/06/2019
Data: 04/06/19; Horário: 14:00 horas; Local: Sede social da Balaton Empreendimentos S/A., na Aveni-
da Paulo Ayres nº 240, sala 5 - CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 03.421.217/0001-63, NIRE 35300177282, Convocação: Dispensada nos termos
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do ca-
pital social. Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91 secretariado
pelo diretor da sociedade Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de iden-
tidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, OAB/SP 51.078, CPF/MF 367.310.488-87; Ordem do Dia e Deliberações:
I - Ordinariamente - a) Balanço Patrimonial, Demonstrações das mutações do patrimônio liquido,
Demonstrações de resultados e demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/2017:
Publicado no Diário Oficial de e Empresas & Negócios de 17/12/2018; b) Balanço patrimonial, Demons-
trações das mutações do patrimônio líquido, Demonstrações de resultados e demonstrações
dos fluxos de caixas, notas explicativas às demonstrações contábeis do exercício encerrado em
31/12/2018: Publicado no Diário Oficial de e Empresas & Negócios de 17/05/2019 Aprovados por unanimi-
dade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da Assembleia:
b-1) Destinação para o fundo de reserva legal: Não houve destinação para o fundo de reserva legal em ra-
zão da apuração de prejuízo em ambos os exercícios; b) Eleição da Diretoria e fixação da remuneração:
Por votação unanime foram reeleitos os seguintes diretores: b-1) Para o cargo de Diretor Presidente o Sr.
Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; b-2) Para o cargo de Diretor o Sr. Antonio Afonso Simões,
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, OAB-51.078/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87, b-3) Eleito para o cargo de Diretor o Sr. Giancarlo Arduini,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, OAB/SP 248.738,
inscrito no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93, todos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com
Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo para os quais foi fixada a remuneração global de R$ 800.00 (oitocentos reais) a ser distribuída entre
os diretores em reunião especialmente convocada para esta finalidade; c) Declaração de desimpedimen-
to: Se encontra em anexo à presente ata; II - Extraordinariamente: Deliberado por unanimidade que o ca-
pital social será aumentado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para R$ 7.500.000,00 (sete mi-
lhões e quinhentos mil reais) mediante a subscrição de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) ações
ordinárias pelo Sr. Riccardo Arduini retro identificado e qualificado conforme boletim de subscrição e
consequente emissão de 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, sendo, a subscrição
de 1 (uma) ação pelo exercício do direito de subscrição e 2.499.999 (dois milhões, quatrocentos e noventa e
nove mil, novecentas e noventa e nove) ações por cessão de direito de subscrição pela acionista Julia Dora
Antonia Koranyi Arduini, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade
RG. 3.836.776-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 573.420.168-53, residente e domiciliada em
Belleveuweg, 1, 8832 - Wollerau - Suiça. O valor subscrito é neste ato integralizado totalmente com utiliza-
ção do saldo do subscritor em contas correntes da sociedade conforme boletim de subscrição em anexo.
Em consequência do aumento de capital o artigo 5º dos Estatutos Sociais da Sociedade passam a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil
reais) dividido em 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal as quais
poderão ser representadas por títulos múltiplos, singulares ou ainda escriturais a critério da diretoria da so-
ciedade neste ato atribuídas aos acionistas da sociedade conforme segue: Sócios: Julia Dora Antonia
Koranyi Arduini – quantidade de ações: 4.999.998; Riccardo Arduini – 2.500.002 ações”. Encerramento:
Em seguida o Sr. Presidente declarou em vigência o artigo 5º dos Estatutos Sociais com a nova redação
ficando os administradores autorizados a promoverem a publicação da presente ata para os fins previstos
no artigo 1084 do vigente Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). Em seguida foi concedido o tempo
necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por 100% (cem por
cento) dos acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 29 de agosto de 2017. (aa.) Julia Dora Antonia Koranyi
Arduini-p.p.Riccardo Arduini, Riccardo Arduini, Riccardo Arduini – Presidente da Mesa, Antonio Afonso
Simões – Secretario da Mesa. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Taboão da Serra (SP), 04 de junho de 2019. Riccardo Arduini - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões
- Secretario da mesa. JUCESP nº 397.364/19-2 em 23.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Infl ação pelo IPC-S 
sobe em 7 capitais 

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
registrou alta nas sete capitais 
pesquisadas pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), na 
passagem de junho para julho. 
O maior avanço foi observado 
em Recife: 0,81 ponto percen-
tual, ao passar de uma defl ação 
(queda de preços) de 0,27% 
em junho para uma infl ação de 
0,54% em julho.

Em seguida, aparece a cidade 
de Brasília, com uma alta de 
0,70 ponto percentual, ao pas-
sar de uma defl ação de 0,35% 
para uma infl ação de 0,35% no 
período pesquisado. As outras 
capitais registraram as seguin-
tes altas: Porto Alegre (0,36 
ponto percentual, ao passar de 
-0,16% para 0,20%), São Paulo 
(0,32), Belo Horizonte (0,14), 
Rio de Janeiro (0,20 e Salva-
dor (0,09). A média nacional 
do IPC-S avançou 0,33 ponto 
percentual no período, ao pas-
sar de uma defl ação de 0,02% 
em junho para uma infl ação de 
0,31% em julho (ABr).

Bete D’Elia e Walkiria Almeida (Coords) 
– Literare – Mais uma vez, a profi ssionalizante 
editora sobressai-se ao mercado, com esta 
obra destinada àquelas pessoas pretendentes 

à docência especializada na nobre atividade.  Escrita por 
várias mãos, todas de excelente qualifi cação, capitaneadas 
pelas incomparáveis coordenadoras, um valoroso universo 
se apresenta. Várias pontas conectam-se, criando um 
interessante e necessário arcabouço para uma funda-
mental arte laboral administrativa. Pode e deve ser lida, 
por profi ssionais da área e futuros professores. Útil!

O Futuro do Secretariado: 
Educação e profi ssionalismo

Alessandra Melo – Autografi a – A psico-
terapeuta e palestrante, discorre nesta obra 
um tema deveras importante e que assalta 
o espirito da pessoa que convive com outra, 
num relacionamento devidamente assentado. 

Todo adulto tem ciência da difi culdade em manter viva a 
chama inicial de um romance. Percalços ocorrem, “pinta” 
uma apatia, que não raro, afeta também a vida sexual do 
casal. Contudo, a chave/solução, para a maioria dos casos, 
onde a mesmice aparece, é o respeito mútuo, do próprio 
ser, seu espaço e integridade, bem como igualmente ao 
lado oposto. Quando as partes aceitam essa “condição”, 
tudo fi ca róseo, fl uido e todos restam felizes. Obra de 
grande mérito.

Relacionamentos no Espelho 
do Tempo

James N. Green – Unesp –  Um profundo e 
relevante estudo sobre a pratica homossexual 
masculina, em terras brasilis , no período de 
1898 a 1980. A sexualidade em sua forma ge-

neralizada, no Brasil, sempre sofreu com altos e baixos. 
A homoafetividade sempre careceu de um pleno enten-
dimento. Até sua “cura” chegou a ser proposta em alta 
câmara. Em suma: da negação à aceitação, tal inclinação 
ainda percorre um verdadeiro calvário. O brasilianista 
autor da obra, discorre com maestria sobre o assunto, 
munido de farta e corroborativa documentação, escla-
recendo-o devidamente. Impactante!

Além do Carnaval: A 
homossexualidade masculina
 no Brasil do século XX

Mouzar Benedito – Limiar- Em meio ao re-
gime de exceção implantado no Brasil, alguns 
“malucos” esquerdistas, idealistas, resolveram 
alugar uma casa num bairro em ascensão: Vila 
Madalena. Como excelente contador de “cau-
sos” que é, Mouzar vai desfi ando acontecimen-

tos prá lá de grotescos e alguns históricos, por exemplo 
o nascimento de PT, motivo de acirradas discussões em 
meio a muita cachaça, cerveja, etc.. De repente a casa 
transforma-se em protagonista de todo enredo. Hilário, 
com narrativa leve, fl uida, emocionada, todavia, numa 
pena com tintas singulares. Entretenimento garantido!

João do Rio, 45

Assista ao programa Livros em 
Revista. Um canal repleto de 

novidades do universo literário. 
Entretenimento garantido! 

Com apresentação de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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O tema é antigo e já 

se arrasta por mais 

de 20 anos em nossos 

Tribunais. 

Com o julgamento do STF 
em 2017, parecia ter tido 
fi m a longa batalha trava-

da entre contribuintes e União 
Federal, quando por 6 votos a 5 
foi declarada a inconstituciona-
lidade da inclusão do ICMS na 
base das contribuições ao PIS e 
da COFINS. 

A decisão foi muito celebra-
da pelos contribuintes que, 
fi nalmente, poderiam expor à 
tributação do PIS e da COFINS 
apenas os valores relativos às 
suas próprias receitas, sem ter 
que recolher essas contribuições 
sobre a receita dos estados, como 
é o ICMS.

O que ocorreu após a tão espe-
rada decisão, no entanto, foi uma 
atuação totalmente agressiva 
e desmedida das autoridades 
federais, tanto no âmbito ad-
ministrativo quanto no judicial. 
Na seara administrativa, não 
demorou muito para a Receita 
editar uma solução de consulta 
interpretando de maneira restri-
ta a aplicação da decisão do STF, 
o que impactou imediatamente 
as empresas que já utilizavam 
suas decisões judiciais.

Segundo dispôs a referida 
solução de consulta, para o 
cumprimento da decisão do 
STF devem ser considerados os 
valores efetivamente recolhidos 
de ICMS, o valor devido sobre 
as vendas subtraído do valor 
creditado em razão das compras. 

A Receita passou a notifi car 
os contribuintes que já excluem 
o ICMS da base de suas contri-
buições, para que informem o 
detalhamento do cálculo, além 
da base legal, administrativa ou 
judicial, sob pena de inconsis-
tência em suas informações na 
Escrituração Fiscal Digital – EFD 
e a consequente aplicação de 
severas multas.

De outro lado, a Procuradoria 
Geral da Fazenda questionou 
a decisão do STF por meio de 
embargos de declaração, bus-

cando manifestação expressa 
do Tribunal quanto à modulação 
dos efeitos da decisão, para que 
tenha efeitos apenas a partir 
do julgamento dos referidos 
embargos. 

Com relação a Lei nº 9.868, de 
1999, a modulação é aplicada 
exclusivamente às ações de 
controle de constitucionalidade 
(ADIN), por razões de segurança 
jurídica ou de excepcional inte-
resse social. Já a legislação pro-
cessual civil é aplicada para todos 
os demais casos processuais. 

Tal modulação tem como obje-
tivo a uniformização das decisões 
judiciais, também para preservar 
o interesse social e a segurança 
jurídica, porém, somente quando 
houver alteração da jurisprudên-
cia dominante e dos tribunais 
superiores. 

Portanto, a modulação dos 
efeitos da decisão do Supremo no 
caso da exclusão do ICMS na base 
de cálculo do PIS e da COFINS 
apenas seria possível se hou-
vesse, de fato, uma mudança no 
entendimento jurisprudencial, o 
que não é o caso, já que a primeira 
manifestação defi nitiva do STF 
com relação ao assunto deu-se 
em 2014, com o julgamento do 
RE 240.785, também de modo 
favorável aos contribuintes.

O que vemos, é uma tenta-
tiva insistente das autoridades 
federais, com questionáveis 
embasamento e fundamentação, 
com o objetivo de postergar e 
restringir a aplicação da decisão 
do STF. É preciso, então, que 
o STF se pronuncie de forma 
rápida e definitiva, evitando 
que este assunto se arraste por 
longos anos, criando novos e 
infi ndáveis litígios, que trazem 
impacto fi nanceiro expressivo 
para os contribuintes e colocam 
em prova a segurança jurídica 
das decisões judiciais.

(*) - É sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de 

contencioso tributário, procedimento 
administrativo tributário, compliance 

e direito do entretenimento
 (thais.francoso@ffl  aw.com.br); 

(**) - É advogado do FF Advogados, 
responsável pelas  áreas trabalhista, 

tributária e de recuperação de 
empresas 

(richard.abecassis@ffl  aw.com.br).

A exclusão do ICMS 
da base de cálculo 

PIS e da COFINS
Thaís Folgosi Françoso (*) e Richard Abecassis (**)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUCIANO TORRES, profi ssão: maquiador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 19/12/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente de Paulo Torres e de 
Solange Garcia Bueno Torres. O pretendente: LEANDRO MARINHO BELO DE LIMA, 
profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nasci-
mento: 11/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Cicero Belo de Lima e de Severina Maria Marinho da Silva.

Thiago Lima (*) 

Acompanho muitas pes-
soas que acreditam que 
o mundo das startups 

funciona da seguinte maneira: 
um certo dia, você acorda todo 
animado, porque teve uma ideia 
genial que ainda não existe, e 
que vale milhões, o tempo passa 
e você comenta com outras pes-
soas, então chega um investidor 
e diz: “quero investir 1 milhão 
na sua ideia, quando podemos 
começar?”. 

No outro dia, você começa 
a contratar diversos funcioná-
rios, e em paralelo, constrói um 
grande escritório, todo colori-
do, com mesas de ping-pong, 
bilhar e tudo mais. Porém, a 
realidade do mundo das star-
tups é muito diferente do que 
as pessoas imaginam. O objetivo 
não é deprimir ou desencorajar 
futuros empreendedores, e sim, 
apresentar verdades que não 
são ditas sobre esse mundo 
tão distorcido e apresentado 
para muitos como um parque 
de diversões.

1.  Empreender não é pra 
qualquer um - Não é correto 
dizer que empreender é uma 
tarefa fácil. Atualmente, o 
empreendedorismo vem ga-
nhando espaço como uma idéia 
de que todos podem entrar no 
ramo, basta ter muita vontade, 
acreditar no seu sonho e tudo 
dará certo, mas posso garantir 
que não é assim que acontece. 
São poucas pessoas que estão 
preparadas e dispostas a viver 
nas condições de um empre-
endedor no estágio inicial de 
uma startup.

2. Você vai precisar de saúde 
fi nanceira e mental - Não é do 

5 coisas que não te contaram 
sobre ser empreendedor

Para uma grande maioria, empreender é ganhar fama, dinheiro e reconhecimento, porém nem sempre é assim
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dia para noite que todo o seu 
tempo e dinheiro retornará. 
Para gerar um negócio, é pre-
ciso estar muito bem psicologi-
camente, pois as contas fi carão 
cada vez mais altas e desistir 
será uma opção com o passar 
do tempo. Existe uma grande 
possibilidade que no primeiro 
ano de trabalho o retorno seja 
zero, o que te deixará sem 
salário e sem distribuição de 
lucros, caso contrário, você 
estará correndo risco de não 
conseguir viabilizar a empresa 
fi nanceiramente.

Além disso, é necessário 
planejar todos os passos da sua 
trajetória. Para que não haja 
nenhum impacto negativo em 
relação às pessoas envolvidas, 
como sua família e funcionários. 
Na prática, é provável que seja 
necessário reduzir sua quali-
dade de vida, vivendo com o 
menor custo possível para a 
sobrevivência do seu sonho.

3. Você não terá tempo para 
sua família e amigos - No iní-
cio de uma startup, perdura 
uma grande possibilidade de 
trabalhar por mais de 12 horas 
por dia, o que resultará em um 
curto tempo para estar com sua 
família e amigos. Talvez, muitos 
acharão que você está louco e 
obsessivo por algo que ainda 
nem existe. Certamente muitas 
pessoas vão se afastar, princi-
palmente por não acreditarem 
ou apoiarem o seu sonho.

4. Você não fi cará milionário 
da noite para o dia - As vezes, 
nem fi cará

A onda das grandes startups 
bem sucedidas, trouxe esperan-
ça para muitos brasileiros equi-
vocados sobre fi car milionário 
rápido. Encontra-se uma grande 
diferença de cultura em com-
paração ao Vale do Silício nesse 
sentido, pois os empreendedores 
americanos entendem que para 
realizar algo com sucesso, há um 
grande processo de consistência 
e construção do negócio.

Com a ilusão criada pelos 
brasileiros de que é apenas 
necessário ter uma ideia e 
conhecer um investidor com 
muito dinheiro e como um 
passe de mágica você acorda 
milionário, a notícia acaba 
sendo triste. Todos os cases de 
startups bem sucedidas, seja no 
Brasil ou em outro país, foram 
realizados em um processo de 
anos, fazendo as coisas certas, 

no tempo certo, com muitos 
erros e aprendizados.

5. Empreendedor não tem 
nada a ver com ser famoso - Ser 
empreendedor não tem relação 
necessária com a fama. Há uma 
quantidade enorme de proprie-
tários bem sucedidos e que são 
desconhecidos pela mídia. Quem 
normalmente está presente na 
mídia é porque quer apoiar e 
incrementar a rede de empre-
endedores. De acordo com uma 
pesquisa feita pelo IBGE em 
2018, de cada dez empresas no 
país, seis não sobrevivem após 
cinco anos de atividade, o que 
indica que atualmente apenas 
40% dos empreendimentos 
conseguem ultrapassar cinco 
anos de existência.

Criar um negócio é impactar 
os consumidores positivamente 
com um sonho. Isso tem um 
preço e exige suor, lágrimas, 
desespero, confusão, tristeza, 
cansaço, responsabilidade e 
muita coisa que te fará re-
pensar mil vezes se é isso que 
você quer da sua vida. Se você 
deseja um dia empreender, não 
acredite que é divertido e que 
qualquer um pode fazer isso, 
pois entrar nesse ramo é algo 
extremamente sério e não tem 
nada a ver com diversão.

(*) - É CEO e fundador da LinkApi, 
plataforma que possibilita empresas 

desenvolverem, monitorarem e 
distribuírem integrações entre 

diferentes sistemas.
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A onda das grandes startups bem sucedidas, trouxe esperança para muitos 

brasileiros equivocados sobre fi car milionário rápido

INICÍO A COLUNA comentando 
o fi nal do reality “Power Couple” na 
Record, apresentado por Gugu Liberato. 
O programa foi muito bem produzido e 
consagrou o casal Nicole Bahis e Marcelo 
Brambi como campeão.

AO RELEMBRAR os perrengues 
da edição, o apresentador citou o mais 
difícil: foi quando Kamila Salgado o 
derrubou ao abraçá-lo depois de cum-
prir uma das provas. “Foi um momento 
marcante até porque eu não esperava”, 
afi rmou Gugu.

O APRESENTADOR tem nervo 
ciático, fi cou muito dolorido mas depois 
deu um jeito, contou Gugu Liberato a 
coluna. Apesar do cansaço do apresen-
tador a audiência foi abaixo do esperado, 
embora tenha sido a melhor temporada 
do”Power Couple”

O CANTOR BELO tem uma dívida 
de aproximadamente 5 milhões com o ex 
jogador e atual comentarista da Band, 

Denílson. O valor determinado pela 
justiça é referente a uma ação judicial 
que corre há quase 20 anos.

NO PASSADO, Denílson comprou 
os direitos do Grupo Soweto do qual o 
cantor Belo fazia parte, além de ser o 
responsável pelo grupo. Denílson acusa 
o pagodeiro de deixar o conjunto sem 
pagar indenização. Belo afi rmou: “Não 
vou pagar, pois não tenho condições”.

MARCELO CRIVELLA, da Igreja 
Universal e ligado a Record, prefeito do 
Rio de Janeiro, em entrevista ao “Balanço 
Geral RJ” (Record), acusou a Fundação 
Roberto Marinho, do Grupo Globo, de 
receber 24 milhões sem licitação.

A INSTITUIÇÃO repudia as de-
clarações do poplítico, que é sobrinho 
do Edyr Macedo dono da TV Record, e 
afi rma que os contratos estão dentro 
da legalidade. Procuradas pela coluna, 
nem Record e nem Globo retornaram 
as ligações.

A  C N N 

BRASIL que 
está sendo 
m o n t a d a 
em São Pau-
lo, contratou a jornalista Luciana Barreto 
como apresentadora da emissora. Ela é a 
primeira jornalista negra a entrar no time 
que já contratou Evaristo Costa e William 
Waack que também já foram da Globo.

NÃO PASSA de uma notícia plantada 
ou Fake News a saída de Wilhiam Bonner 
da Globo. Fontes bem informadas con-
fi rmaram que o apresentador do jornal 
mais importante da Tv brasileira, Jornal 
Nacional, afi rmou: “Vou me aposentar na 
Globo”.  

FRASE INAL: A justiça de Deus 
não falha.

INICÍO A COLUNA comentando 
o fi nal do reality “Power Couple” na 
Record, apresentado por Gugu Liberato. 
O programa foi muito bem produzido e 

Denílson. O valor determinado pela 
justiça é referente a uma ação judicial 
que corre há quase 20 anos.

NO PASSADO

A  C N N

BRASIL que 
está sendo 

t d

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Marcelo Barcia (*)

As pesquisas de mercado são 
instrumentos imprescindíveis 
que as organizações utilizam 
desde da era pós-fordista para 
compreensão das inúmeras vari-
áveis que podem compreender o 
comportamento dos consumido-
res, independente do segmento 
de atuação. 

Com  o advento da informáti-
ca, especialmente à partir dos 
anos 70 e 80, a capacidade de 
processamento de informações 
(ou dados) foi extremamente 
potencializada, favorecendo 
muito a metodologia quantitativa 
de pesquisa de mercado.

A partir da chegada da inter-
net, globalização de mercados e 
fragmentação de diversas mídias, 
o comportamento dos consumi-
dores fi caram mais complexos 
e marcados por subjetividade, 
Neste cenário, as abordagens de 
pesquisas qualitativas, como o 
famoso Focus Group ( painel de 
consumidores, ganham espaço 
e preferência de organizações 
e institutos de pesquisas para 
avaliar variáveis cada vez mais 
subjetivas, que exigem maior 
profundidade para verifi cação.

Hoje, quando a chamada 
“cultura startup” não é apenas 
um agrupamento de conceitos 
de gestão exclusivos de jovens 

empreendedores de tecnologia 
da informação, a forma de avaliar 
o conhecimento do consumidor 
também ganha algumas perspec-
tivas novas com este fenômeno.

A preocupação central de 
startups para encontrar um mo-
delo de negócios viável, visando 
sempre a almejada escalabili-
dade, quase um “mantra” neste 
universo de potenciais empreen-
dedores, exige mecanismos mais 
rápidos (ágeis) para verifi car a 
viabilidade do negócios e acei-
tação dos prospects. 

É neste contexto que os con-
ceitos de Validação, MVP- Mini-
mum Viable Product, Personas, 
entre outros, preenchem um 
novo espaço no constante esfor-
ço para compreender o sempre 
imponderável comportamento 
dos consumidores.

Longe de excluir as pesquisas 
de mercado, as grande organi-
zações buscam cada vez mais 
uma aproximação com as star-
tups, seja por meio de criação 
de incubadoras, aceleradoras, 
investimentos, aquisições ou 
eventos. Acredito que deste mix 
sairão soluções muito oportunas 
e relevantes para todo este ecos-
sistema envolvido e, em especial, 
para os consumidores brasileiros.

 
(*) - É professor universitário e mentor 

de startups.

O modo startup de 
compreender o comportamento 

dos consumidores
A paixão pela comida de rua 

está cada vez mais presente 
nas cidades italianas, principal-
mente em Roma e Milão, e tem 
impulsionado o crescimento 
econômico do setor, revelaram 
dados coletados pela Câmara 
de Comércio de Milão, Monza 
e Brianza e Lodi.

De acordo com o relatório 
divulgado na sexta-feira (2), 
2.915 novos negócios de street 
food foram abertos no país en-
tre 2014 e 2019, um aumento 
de 48,8%. Ao todo, o setor 
garantiu um faturamento de 
19 milhões de euros, sendo que 
mais de 3 milhões de euros fo-
ram arrecadados nas regiões da 
Campânia e Emília-Romagna, 
enquanto que mais de 2 milhões 
de euros foram em Lazio, Sicília 
e Lombardia.
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Cidades de Roma e Milão vivem ‘boom’ de street food
O estudo também aponta que 

Roma e Milão são as cidades que 
lideram a expansão do street 
food, com 199 e 194 atividades 
respectivamente. Milão, no 
entanto, aparece na liderança 
do ranking em decorrência do 
ritmo de crescimento do setor, 
com a criação de 101 empresas a 
mais entre 2014 e 2019, seguido 
por Roma. Na terceira posição 
está a cidade de Lecce, com 133 
negócios no total. Completam 
a lista Turim, Nápoles, Catânia 
e Bari.

Os maiores resultados de 
crescimento em cinco anos 
fi caram por conta dos municí-
pios: Sondrio, Savona, Trento, 
Reggio Calabria e Macerata, 
todos acima de 150%. Por fi m, 
os dados indicam que um a 
cada quatro empreendedores 

são mulheres(28%) e jovem 
(21%), enquanto que os nas-
cidos no exterior são 12%. As 
empresas lideradas por mu-
lheres podem ser encontradas 
em Crotone (75%), Ravenna 
(57%) e Benevento (56%). 

Já as comandadas por jovens 
fi cam em Terni (50%) e Bari 
(47%), enquanto Prato (57%) 
e Massa-Carrara ( 50%) são os 
territórios onde os empresários 
“estrangeiros” são mais ativos 
no setor (ANSA).

Setor de comida de rua na Itália cresceu 48,8% entre 2014 e 2019.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

A liberdade de deixar ir.
Quando eu disse essas palavras ... “Eu me entrego!” Houve 
uma sensação mais bela e libertadora que me inundou. Foi 
maravilhoso sentir a liberdade dos pensamentos e sentimentos 
que ocupavam meu espaço. A liberdade de simplesmente deixar 
ir e permitir o que deve ser é bem emocionante. Os anjos muitas 
vezes me lembram que não podemos controlar os resultados 
porque não podemos controlar o que e como as pessoas 
respondem a qualquer coisa. Então, por hoje ... Respire fundo 
... apenas deixe ir e diga estas palavras ... “Eu me entrego!” ... 
e realmente faça isso! Pensamento para hoje: “Eu me entrego!” 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e 
Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

FMCD
CAMINHANTE

AUDACIASEC
CLAIRTRLI

TROG
AAVES

IRFRUTAPÃO

VALIOSAAM
SOLLAOATO

DOAMSABIN
O

OLACLAC
NAVEGADORR

RAELIRUA
ARREMATERT
BOISBONSAI

ZOADAERIC
SUCREASA

O francês,
para o
índio

Sistema de
fotocópia
usado em 
bibliotecas

Chuva
típica da
capital
paulista

Janete (?),
autora de
"Selva de

Pedra"
Alimento
seme-
lhante
à jaca

A joia
feita com
diamantes

(?) de
caridade,
prática de 
filantropos

Saudação
dita ao
telefone

Fonte de
energia
da fotos-
síntese

Traidor
castigado
pelos por-
tugueses

Montes que
separam 
a Ásia da
Europa

Fase
final do 

trabalho da
costureira

Filho de
Isaque e
Rebeca
(Bíblia)

Animais
que parti-
cipam da
vaquejada

(?)
Clapton:
gravou

"Cocaine"
Membro

que auxilia
o nado do
pinguim

Atrevi-
mento

Pombo,
galinha
e pato

Aplicações

Suplica;
implora

Escoadou-
ro de pias

Nome da
letra "N"
Senhora
(abrev.)

Lago, em
francês

Muitos

Fernando 
(?), escritor

mineiro
Referido

Casa de 
Candom-

blé (bras.)
Via

(?)-tse,
filósofo 
Cerveja
europeia

Miniatura
de árvore
600, em
romanos

Rizicultura

Dona da varinha de
condão
(Lit.)

(?) Branco,
ente sobre-
natural de
"Game of
Thrones"

Sentença proferida
por um único juiz

Um dos poderes do
Professor Xavier (HQ)

Secante
(símbolo)
Gafe; in- 
discrição

Ricardo
Tozzi, 
ator

brasileiro

Cedem
Microsoft

Edge
(Inform.)

Forma da
régua de
desenho
técnico

Capital constitucional
da Bolívia

Confusão; barulheira

Bate-papo
on-line

(Inform.)

Acre
(sigla)
Dígrafo 

de "forro"

3/lac — lao. 4/chat — eric — mair. 5/clair — urais. 7/calabar. 10/caminhante

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEGUNDA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2019

PRÊMIO DE INCENTIVO
Empresa pretende adotar a título de incentivar seus vendedores, essa 
variável salarial fica sujeira a encargos trabalhista e previdenciário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O CONTRATO DE TRABALHO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL PODE 
SER EFETUADO POR PRAZO INDETERMINADO?

Esclarecemos que o contrato de trabalho por regime de tempo parcial 
pode ser feito a prazo determinado ou indeterminado.

DEMISSÃO POR ACORDO
No acordo entre empresa e funcionário durante a estabilidade de 30 
dias que antecede a correção da data-base, existe pagamento da inde-
nização? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
Funcionário que comprovar estar a 36 meses de adquirir o direito a aposenta-
doria pode ser demitido? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE 
ESCOLARIDADE NO ATO DA ADMISSÃO?

Esclarecemos que documento de escolaridade do candidato não é 
obrigatório. Para fins de salário família é necessário comprovação 
semestral de frequência escolar a partir dos sete anos de idade.

RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO MEI
Para o recolhimento de INSS sobre Nota fiscal de MEI da parte patronal 
de 20%, como recolher na DCTFWEB - REINF E-Social, recolhemos até 
o mês de 03/2019 na GPS da empresa e eram lançados no SEFIP com 
Categoria 13 e Ocorrência 05, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PRÊMIO PREVISTO NA CCT
A CCT anterior previa o pagamento mensal do Prêmio por tempo de 
Serviço (PTS), sem incidência, entretanto foi retirada da CCT atual, 
empresa pode deixar de pagar, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O CODIM (Comitê de 
Orientação para Divul-
gação de Informações 

ao Mercado) apresentou Pro-
nunciamento sobre Preview, 
que proíbe divulgação ante-
cipada de informações sobre 
atos ou fatos relevantes para 
qualquer pessoa física e jurídica 
fora da Companhia em detri-
mento de outros acionistas ou 
investidores.

A divulgação pública do 
Pronunciamento de Orien-
tação CODIM N° 25 ocorreu 

no dia 01 de agosto de 2019, 
das 10:30 às 12:00, no espaço 
ABRAPP/UniAbrapp,  em São 
Paulo (SP).

Houve apresentação do tema 
pelos relatores do CODIM: 
Adriana de Carvalho Vieira, 
representante da ABRAPP 
(Associação Brasileira das Enti-
dades Fechadas de Previdência 
Complementar) no CODIM, e 
Helmut Bossert, coordenador 
do CODIM pelo IBRI (Instituto 
Brasileiro de Relações com 
Investidores).

O evento contou, também, 
com apresentações de Haroldo 
Levy Neto, coordenador do CO-
DIM pela APIMEC (Associação 
dos Analistas e Profi ssionais de 
Investimento do Mercado de 
Capitais); Edmar Prado Lopes 
Neto, presidente do Conselho 
de Administração do IBRI (Ins-
tituto Brasileiro de Relações 
com Investidores); e Lucy Sou-
sa, presidente da APIMEC-SP 
e subcoordenadora do CODIM 
pela APIMEC.

Edmar Prado Lopes Neto, 

presidente do Conselho do 
IBRI, enfatizou a importância 
da transparência e equidade no 
relacionamento com os inves-
tidores. Lucy Sousa frisou que 
é vedado o uso de informações 
privilegiadas pelo Código de 
Analistas da APIMEC.

Haroldo Levy Neto destacou 
que o CODIM está avaliando 
novos pronunciamentos: “Di-
vulgação de Saída de Executivo 
Relevante da Companhia”; e 
“visitas às companhias”.

Da esquerda para a direita: Devanir Silva (superintendente ABRAPP); Lucy Sousa (Presidente da APIMEC-SP); Haroldo Levy Neto 

(Coordenador do CODIM pela APIMEC); Helmut  Bossert (Coordenador do CODIM pelo IBRI; Adriana de Carvalho Vieira (Represen-

tante da ABRAPP e Edmar Prado Lotes Neto (Presidente do Conselho de Ad ministração do IBRI).

Comitê divulga
pronunciamento sobre Preview

São Paulo, sábado a segunda-feira, 03 a 05 de agosto de 2019

Assim como no Brasil, a 
agricultura é uma das princi-
pais atividades econômicas na 
China, sendo o arroz, o trigo 
e a soja elementos essenciais 
para a culinária. Os chineses 
também têm o costume de 
comer carne de frango, de boi 
e principalmente de porco. Por 
conta de sua população com 
mais de um bilhão de pessoas, 
o país se tornou o 2º maior 

importador do mundo em 2017.
Já segundo o levantamento 

“Balança Comercial dos Agron-
egócios Paulista e Brasileiro: 
Primeiro Semestre de 2019”, 
feito pela Secretaria de Agri-
cultura do Estado, a China é 
o principal país importador de 
produtos, com 20,1% do total 
de produtos exportados por São 
Paulo no valor de US$ 1,4 bil-
hão. Os principais produtos são 

a soja, que representa 50,8%, e 
as carnes, 19,5%. 

O aumento de importação de 
soja na China é ascendente e 
coincide com o ritmo contrário 
da redução de área plantada do 
grão. No País, o produto moído 
resulta em óleo e rações para 
animais de granja e peixes, 
apenas 20% da soja é utilizada 
diretamente na alimentação 
humana para fazer o tradicional 

tofu, leite e molho de soja. 
Enquanto na China produz-se 

menos e importa-se mais, em 
São Paulo a produção de soja 
vem aumentando e no ano de 
2017, foram produzidas 52 
milhões de sacas de 60 kg cujo 
preço médio recebido pelo 
agricultor foi de R$ 62,03 por 
saca, resultando no Valor da 
Produção Agropecuária (VPA) 
de R$ 3 bilhões (AC/SAAESP). 

Exportações paulistas auxiliam a manter culinária da China

Carlos Cruz (*)

A Programação Neurolinguística 
(PNL) abrange um conjunto de 
fatores de como as pessoas pensam 
e direcionam seus pensamentos 
para suas ações, a partir do refl e-
xo de seu comportamento. Todo 
pensamento gera um sentimento 
que, consequentemente, moldará 
os resultados esperados para cada 
ação. Por se tratar de uma progra-
mação cerebral, ela direciona nossa 
comunicação com o mundo por meio 
da linguagem verbal e não-verbal.  

Um dos pontos mais relevantes 
a serem observados na PNL é sua 
aplicação no dia a dia, nas mais va-
riadas situações, sendo considerada 
uma ciência da excelência porque 
utiliza um método e um processo 
para determinar os padrões que as 
pessoas usam para obter resultados 
excepcionais naquilo que fazem e 
que pode ser aplicado por profi s-
sionais de vendas. 

Afi nal, todas as relações comer-
ciais são feitas por pessoas, seja 
indivíduo-indivíduo, seja empre-
sa-indivíduo, até porque, toda 
pessoa jurídica é representada por 
uma pessoa física. E para que haja 
uma relação de compra e venda, é 
primordial a criação de conexões 
entre as partes. Aqui vale lembrar 
que ao estabelecermos relações, 
o inconsciente reconhece pessoas 
parecidas no modo de pensar, agir, 
desenvolver habilidades, entre ou-
tras coisas.

Para aplicar essa programação 
às vendas, os profi ssionais preci-
sam enxergar primeiramente seus 
pontos fortes e fracos. Não basta 
dominar o produto, seu portfólio, 
as soluções a serem oferecidas ou 
todo o processo comercial – da pros-
pecção ao pós-venda. O profi ssional 
precisa ir além, abrir mão da crença 
limitante de que o cliente não irá 
comprar mais um produto ou se 
não houver desconto não fechará 
negócio, ou seja, é preciso ampliar 
a visão do potencial de compra dos 
clientes.

Vamos exemplifi car. O cliente pos-
sui várias necessidades e o profi ssio-
nal enxerga apenas uma delas. Sua 

Como o modelo mental pode 
infl uenciar nas relações comerciais

visão está muito limitada, porque 
há um pressuposto de que o cliente 
fi cará satisfeito com o atendimento 
apenas daquela necessidade inicial. 
Esse pressuposto é movido por um 
comando do inconsciente e o ven-
dedor não consegue enxergar uma 
situação que na PNL chamamos de 
“o mapa não é o território”.

Isso signifi ca que assim como o 
mapa não é retrato fi el de um ter-
ritório, apenas uma representação 
da realidade, o vendedor acaba 
limitado por suas escolhas e não 
pelas possibilidades que envolvem 
toda a negociação e sim pela sua 
percepção da situação. 

Mas ele pode sair desse patamar 
ao analisar o processo como um 
todo, entender o cliente, descobrir 
quais motivações ou necessidades o 
levaram a essa compra. Se o cliente 
pedir um desconto, por exemplo, 
e não for possível ou necessário 
concedê-lo, é preciso, ainda assim, 
manter-se seguro e continuar o 
follow-up até onde for possível para 
a conversão da venda. 

Como a base da PNL é mode-
lar pessoas de sucesso, uma das 
habilidades que profi ssionais de 
vendas bem-sucedidos possuem é 
a capacidade de Rapport, ou seja, 
estabelecer confi ança, harmonia e 

cooperação em uma relação, que 
pode passar pelo comportamento 
corporal, pelo repertório adequa-
do e inclusive por aquilo que um 
profi ssional acredita e o outro 
também. 

Ao estabelecer conexão e uma 
relação de confi ança, diminui a 
tensão da relação e o cliente sen-
te-se mais à vontade e seguro para 
abrir informações. Com isso, ele 
releva suas necessidades, desejos 
e sonhos. Ao criar essa atmosfera, 
o relacionamento das vendas fi ca 
muito mais efi caz, possibilitando, 
inclusive, um relacionamento mais 
duradouro para as próximas vendas.

Para criar Rapport, o vendedor 
precisa ajustar seu comportamento 
para que fi que parecido com o do 
cliente. Na verdade, a ideia não é 
imitar e sim, adequar alguns pon-
tos, como: movimentos corporais; 
palavras, termos ou mesmo gírias; 
respiração e expressões faciais. Vale 
lembrar que esses pontos precisam 
ser desenvolvidos de forma sutil 
para que seja efi caz. 

Antes de colocar em prática, o ven-
dedor precisa acompanhar o cliente 
para captar esses traços e então 
criar essa interação subconsciente.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro 
de Vendas (www.ibvendas.com.br).
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sua aplicação no dia a dia



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados
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Especial

C om base na Calábria, 
"bico da bota" que re-
presenta o mapa italia-

no, a 'ndrangheta costumava 
ser eclipsada pelos atentados 
ostensivos da siciliana Cosa 

Nostra ou pelas guerras urba-
nas da napolitana Camorra, mas 
ganhou força e hoje controla 

boa parte do comércio inter-
nacional de cocaína.

Veja abaixo algumas caracte-

rísticas desses três grupos que 
comandam o crime organizado 
na Itália:

São Paulo, sábado a segunda-feira, 03 a 05 de agosto de 2019

Cosa Nostra, 
Camorra, 
'ndrangheta: 
as diferenças 
entre as
máfi as da 
Itália

A prisão de Nicola e 
Patrick Assisi, pai e fi lho 
acusados de ligação com a 
'ndrangheta e capturados 
pela Polícia Federal em Praia 
Grande (SP), jogou luz sobre 
um dos mais poderosos 
grupos mafi osos da Itália. 

C
Assim como a Cosa Nostra, a 'ndrangheta, da vizinha Calábria, é baseada em 

clãs, chamados de 'ndrine (do singular 'ndrina). A diferença é que essas fac-
ções são verdadeiros núcleos familiares (como mostra o caso de Nicola e Patrick 
Assisi), enquanto na máfi a siciliana as ligações nem sempre são de sangue. Em 
função disso, o fenômeno dos "arrependidos" é menos comum na 'ndrangheta. 

Na Cosa Nostra, por outro lado, são célebres os delatores que abdicaram de 
seus laços mafi osos, como Tommaso Buscetta (1928-2000), rival de Riina e com 
passagens pelo Brasil. Essa característica também faz com que a 'ndrangheta não 
tenha um comando centralizado e consiga agir sem levantar o clamor da Cosa 
Nostra. O resultado é que seu combate pelo Estado se torna muito mais difícil. 

Não são poucos os que consideram a 'ndrangheta a máfi a mais poderosa da 
Itália - e até do mundo - na atualidade, e suas ramifi cações atingem a Europa, 
a América do Norte e a América Latina. Em solo italiano, seu poder de infl u-
ência chega até em torcidas organizadas do norte, como fi cou demonstrado no 
processo que desvendou como um clã havia se infi ltrado entre os "ultras" da 
Juventus para lucrar com a revenda de ingressos. Histórico chefe da 'Ndran-
gheta, Pasquale Condello foi preso na Calábria em 2008.

É o grupo mais identifi cado com o termo "máfi a", que vem do siciliano "ma-
fi usu" ("arrogante"), especialmente por causa da espiral de violência que 

marcou a segunda metade do século 20 na Sicília e suas representações no 
cinema. A Cosa Nostra - nome popularizado com suas ramifi cações nos Estados 
Unidos - é dividida em clãs e marcada por lideranças fortes, como Salvatore 
"Totò" Riina (1930-2017), o "poderoso chefão" que protagonizou a "Segunda 
Guerra da Máfi a", nos anos 1980, quando assumiu o comando da organização.

Em seu período na chefi a da Cosa Nostra, Riina instaurou um período de 
terror na Sicília e ordenou os atentados que mataram os juízes Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, em 1992. Preso em 1993, ele foi considerado por 
muitos como o verdadeiro líder da máfi a siciliana até sua morte. Seu sucessor 
fora das cadeias, Bernardo Provenzano (1933-2016), iniciou um processo de 
"pacifi cação" entre as facções da Cosa Nostra e fez o possível para reduzir a 
atenção midiática que pairava sobre o grupo.

Em dezembro passado, a Polícia da Itália prendeu aquele que seria o novo 
líder da máfi a, Settimino Mineo, no âmbito de um inquérito que descobriu que 
criminosos haviam reconstituído a "cúpula" da Cosa Nostra, inativa desde o 
início dos anos 1990, por conta da prisão de Riina. O retorno desse colegia-
do é um indício de que os clãs decidiram recuperar a estrutura unitária que 
havia na Cosa Nostra.

Cosa 
Nostra

AFP

Alessandro Fucarini/AFP

'Ndrangheta

Camorra

A máfi a napolitana ganhou fama mundial com o livro-fi lme "Gomorra", de 
Roberto Saviano, que até hoje vive sob escolta policial, mas sua formação 

é até mais antiga que a da Cosa Nostra, provavelmente da primeira metade 
do século 19. Assim como a 'ndrangheta, não possui um comando unitário 
e centralizado, adotando uma estrutura horizontal que ignora a hierarquia 
característica da Cosa Nostra. 

Enquanto as máfi as siciliana e calabresa utilizam a violência como meio 
de alcançar seus objetivos, para a Camorra ela é muitas vezes um fi m, algo 
intrínseco à sua própria forma de organização. Essas características criam um 
cenário de constantes confl itos entre os clãs. Nas décadas de 1970 e 1980, o 
mafi oso Raffaele Cutolo deu forma à chamada "Nova Camorra Organizada" 
(NCO), que buscava unifi car o controle da máfi a napolitana sob seu poder.

Cutolo atraía presidiários e a juventude pobre da Campânia, e sua ascensão 
ocorreu em meio a guerras sangrentas com as outras facções napolitanas. 
A NCO acabou suplantada pela "Nova Família", uma espécie de federação 
de clãs criada com o propósito de derrotar Cutolo, que hoje cumpre prisão 
perpétua em isolamento.

Sem a motivação de destronar a NCO, a Nova Família acabou se desfazendo 
e dando espaço para a antiga organização horizontal da Camorra. Além do 
tráfi co de drogas, a máfi a napolitana tem forte atuação na gestão de resíduos 
tóxicos e no mercado têxtil, como é fartamente documentado por Saviano 
em "Gomorra" (ANSA).

Teleclubitalia
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