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“E se der vontade, chore!
Chore o quanto quiser, 
mas quando terminar, 
faça o que for preciso 
para nunca mais chorar 
pelo mesmo motivo”.
Robin Williams (1951/2014)
Ator norte-americano

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

O índice de produção 
da indústria brasileira 
subiu 9,6 pontos em re-

lação a junho, alcançando 53 
pontos em julho. O indicador 
está 5 pontos acima da média 
histórica e é o maior desde 
outubro do ano passado. As 
informações são da Sondagem 
Industrial, divulgada ontem 
(22) pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). 
Mesmo assim, o emprego no 
setor continua em queda. O 
índice de evolução do número 
de empregados fi cou em 48,4 
pontos em julho, abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos. 

Produção da indústria 
subiu 9,6 pontos, acima 
da média histórica

O aumento da produção foi 
acompanhado pelo crescimen-
to da utilização da capacidade 
instalada, que subiu 2 pontos 
percentuais em relação a ju-
nho e fi cou 68% em julho. Foi 
maior nas grandes empresas, 
segmento em que alcançou 
72%. Nas médias, foi de 67% 
e, nas pequenas, de 61%. No 
entanto, a indústria continua 
acumulando estoques que 
aumentou para 52,8 pontos. 
“É o maior valor desde maio 
de 2018”, diz a Sondagem 
Industrial.

De acordo com a CNI, os 
empresários se mostram mais 

dispostos a fazer investimentos 
nos próximos seis meses. O 
índice de intenção  aumentou 
1,7 ponto na comparação com 
julho e fi cou em 54,1 pontos 
em agosto, 4,9 pontos superior 
à média histórica. As grandes 
empresas são as que estão mais 
propensas a fazer investimen-
tos nos próximos seis meses. 
Nesse segmento, o indicador 
de intenção de investimento 
é de 61,1 pontos, superior à 
média brasileira.

Além disso, os empresários 
mantêm o otimismo, acres-
centa a CNI. Os indicadores de 
expectativas continuam acima 

Empresários se mostram mais dispostos a fazer investimentos

nos próximos seis meses.

dos 50 pontos, mostrando 
que os industriais esperam o 
crescimento da demanda, das 
compras de matérias-primas, 

do emprego e das exportações 
nos próximos seis meses. Esta 
edição da Sondagem Industrial 
foi feita entre 1º e 13 de agosto 

com 1.957 empresas. Dessas, 
776 são pequenas, 704 são 
médias e 477 são de grande 
porte (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (22) que vai ouvir 
a opinião do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, sobre a 
criação de um imposto sobre 
transações fi nanceiras, parecido 
com a antiga CPMF, criada no 
governo FHC, e depois extinta. 
O novo imposto seria incluído na 
proposta de reforma tributária 
que o governo encaminhará em 
breve ao Congresso.

Guedes havia dito que caberá 
aos parlamentares decidir pela 
volta do tributo e explicou que, 
para que isso ocorra, haverá 
redução na tributação sobre 
a folha de pagamentos para 
estimular o emprego formal.

“Vou ouvir a opinião dele 
[Guedes]. Se desburocratizar 
muita coisa, diminuir esse 
cipoal de impostos, essa bu-
rocracia enorme”, disse o pre-
sidente ao deixar o Palácio da 

Bolsonaro também não descarta incluir a Petrobras

no pacote de privatização do governo.

O Ibama publicou edital 
de chamamento público de 
empresas especializadas no 
fornecimento diário por ima-
gens de satélites de alta reso-
lução espacial, para geração 
de alertas diários de indícios 
de desmatamento. 

O documento diz que a me-
dida justifi ca-se pela “busca de 
uma solução viável e operacional 
para atuação mais efi ciente, 
efi caz, efetiva e com maior ce-
leridade na gestão das ações de 
fi scalização ambiental no com-
bate ao desmatamento ilegal 
e exploração fl orestal seletiva 
ilegal na região Amazônica”.

Diz ainda que o Ibama obje-
tiva combater o desmatamento 

ilegal na Amazônia Legal de 
forma preventiva ou, no mínimo, 
contemporânea, para que seja 
possível interromper a ação 
criminosa, viabilizando uma 
atuação mais expedita e não 
permitindo a evolução e conso-
lidação da ocorrência do ilícito. 

Nesse sentido, faz-se ne-
cessário obter alertas de des-
matamento diários das áreas 
mais críticas na Amazônia, em 
uma área pré-determinada de 
aproximadamente de 1 milhão 
de km², distribuídos a leste dos 
estados do Acre e Rondônia, 
norte de Rondônia e Mato Gros-
so, sul do estado do Amazonas 
e meio norte do estado do Pará 
(ABr).

É necessário obter alertas de desmatamento diários

das áreas mais críticas na Amazônia.

O Ministério de Minas e Ener-
gia lançou ontem (22) o Reate 
2020 – Programa de Revitaliza-
ção da Atividade de Exploração 
e Produção de Petróleo e Gás 
Natural em Áreas Terrestres. 
Segundo o ministro Bento Al-
buquerque, a meta é duplicar 
a produção em dez anos, com 
o setor de gás crescendo a um 
ritmo maior que o do petróleo.

“A produção até 2030 do-
brará, saindo de 270 mil barris 
diários de óleo equivalente para 
500 mil barris diários. Fruto da 
sinergia entre os programas 
Reate 2020 e o Novo Mercado 
de Gás, sairemos de um nível 
de produção de gás natural em 
terra de 25 milhões de metros 
cúbicos por dia para mais de 50 
milhões”, afi rmou o ministro.

A pasta projeta que os in-
vestimentos em exploração e 
produção de petróleo e gás ter-
restres saiam do atual patamar 
de R$ 1,6 bilhão anuais para 
cerca de R$ 4 bilhões por ano, 
com a perspectiva de criação 
de aproximadamente 700 mil 
empregos. “Dessa forma, até 
2030, o onshore (terrestre) re-
ceberá R$ 40 bilhões em novos 
investimentos”, acrescentou.

Segundo o ministro, em razão 
da manifestação de interesse 

Ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque.

Geolocalização pelo Google
O Ministério da Justiça, notifi cou o 

escritório do Google sobre possíveis 
violações à privacidade e a proteção 
de dados pessoais dos usuários de 
serviços do conglomerado no Brasil. 
Os técnicos querem avaliar uma 
“possível captura indevida de dados 
de usuários sobre geolocalização”. 
A intenção é apurar se a coleta dos 
registros das localizações e dos 
deslocamentos dos usuários de 
serviços do Google ocorreu sem o 
consentimento dessas pessoas.
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O ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, disse ontem 
(22) que países europeus 
usam o discurso ambientalista 
como forma de estabelecer 
barreiras à produção brasi-
leira. “Nós não podemos ser 
ingênuos. Os europeus usam 
questão do meio ambiente 
por duas razões: a primeira, 
para confrontar os princípios 
capitalistas. 

Porque desde que caiu o 
Muro de Berlim e fracassou 
a União Soviética, uma das 
vertentes para as quais a es-
querda europeia migrou foi a 
questão do meio ambiente. E 
a outra coisa, para estabelecer 

Ministro da Casa Civil,

Onyx Lorenzoni.
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O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, disse ontem (22) 
que os fi lmes que recebem fi -
nanciamento público precisam 
ter o compromisso de atrair 
espectadores. “O cinema tem 
que buscar o público, não pode 
ser uma coisa só autoral para os 
amigos que gostam muito do 
cineasta gostarem do fi lme”, 
disse. Para ele, os fi lmes que 
têm recebido recursos públicos 
não têm apresentado resultados 
à altura dos investimentos. 

“No ano passado, foram 151 
fi lmes totalmente fi nanciados 
pelo fundo do audiovisual. A 
média de R$ 4,5 milhões por 
fi lme. E o público é menos de 
mil pessoas por fi lme. Metade 
dos fi lmes não teve mil espec-
tadores”, acrescentou. Devido a 
essa situação, Terra considera 

Ministro da Cidadania, Osmar Terra.

Fabio Rodrigues/ABr

Novo imposto sobre transações 
fi nanceiras: Bolsonaro vai ouvir Guedes

pacote de privatização do 
governo e disse que, quando a 
proposta for apresentada, vai 
estudar a possibilidade. “Vou 
ouvir a proposta que vai ser 
apresentada para mim. Quando 
chegar para mim, daí eu falo”, 
disse. “Tudo o governo estuda, 
estuda privatizar tudo. Vai ter 
que analisar custo-benefício, 
o que é bom para o Brasil ou 
não”, completou.

O presidente afi rmou ainda 
que conversou com represen-
tantes da Petrobras sobre o 
preço dos combustíveis pago 
pelos consumidores. “Tem 
cartel, não tem, o que está 
acontecendo? Eu quero saber 
por que diminui o preço na 
refi naria, que está diminuindo, 
e na ponta, na bomba, não di-
minui. O que a gente tem que 
fazer para esse preço chegar 
na ponta?”, questionou (ABr).

Alvorada, na manhã de ontem. 
Em declarações anteriores, 
Bolsonaro havia dito que não 
pretendia recriar a tributação. 
“Eu estou disposto a conversar, 
não pretendo, falei que não 

pretendo recriar a CPMF. O que 
ele [Guedes] complementou? A 
sociedade que tome decisão a 
esse respeito”, disse.

Bolsonaro também não des-
carta incluir a Petrobras no 

Ibama vai contratar 
empresa para monitorar 

desmatamento

Governo lança programa 
para produção de 

petróleo e gás em terra

do mercado, serão levadas a 
leilão de oferta permanente, 
no dia 10 de setembro, 263 
áreas em terra para explora-
ção e produção de petróleo e 
gás natural, em sete estados 
do Nordeste – Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe e 
no norte do Espírito Santo. O 
Reate 2020 prevê o estímulo 
à criação de empresas nacio-
nais, incluindo as startups e 
a atração de investimentos 
estrangeiros (ABr).

Filme feito com ‘dinheiro 
público’ deve atrair 

espectadores

uma revisão dos mecanismos de 
fi nanciamento para o cinema, 
como exigir que parte do di-
nheiro tenha que ser devolvida 
com arrecadação em bilheteria.

“Nós temos que rever a forma 
de fazer o fi nanciamento. Trans-
formar em um fi nanciamento 
que tem que ser devolvido. Criar 
uma forma de buscar o público, 
se não fi cam fi lmes que ninguém 
assiste. É um gasto enorme com 
fi lmes que ninguém vai ver”, 
propôs, ao participar de evento 
do grupo Voto, na capital pau-
lista. A reserva de um espaço 
mínimo em salas de cinema 
para fi lmes nacionais também 
foi alvo de críticas do ministro. 

“Aí é obrigado a ter cota 
para fi lme nacional no cinema, 
também não pode durar mui-
to. É uma lei que até ano que 
vem tem cota. Depois tem que 
rever isso”, disse ao relacionar 
a reserva de salas à distância 
entre as produções e o público. 
Também defendeu que o gover-
no opine sobre as temáticas que 
serão incentivadas na produção 
audiovisual. “Se é um recurso 
público, é uma exibição em rede 
pública, o governo pelo menos 
quer opinar sobre os temas”. Ne-
gou, no entanto, que o governo 
tenha a intenção de estabelecer 
qualquer tipo de censura (ABr).

Europeus usam discurso 
ambiental ‘como barreira’ 

ao Brasil
barreiras ao crescimento e ao 
comércio brasileiro de bens e 
serviços”, disse após partici-
par de evento organizado pelo 
grupo Voto.

Segundo o ministro essa 
estratégia já foi usada no pas-
sado e as informações sobre 
a fl oresta usadas pelos países 
estrangeiros são exageradas. 
“Desmata, sim, mas não no 
nível e no índice que é dito. 
Além do que nós vamos esque-
cer que durante os anos 1980, 
1990 e 2000 a febre aftosa 
foi usada como mecanismo 
de proteção para o mundo 
para evitar exportações de 
carne e grãos brasileiros?”, 
questionou.

“O Brasil cuida e muito bem 
do seu meio ambiente”, enfa-
tizou. Os órgãos competentes 
têm se esforçado para conter 
o desmatamento. “A Polícia 
Federal, o Ibama, todos estão 
cumprindo com o seu papel. 
Não há país no mundo que 
tenha a cobertura vegetal e 
fl orestal que o Brasil tem”, 
afirmou. Ontem, o Ibama 
publicou edital para o chama-
mento público de empresas 
especializadas no forneci-
mento diário por imagens de 
satélites, de alta resolução 
espacial, para geração de 
alertas diários de indícios de 
desmatamento (ABr).
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News@TI
Primeira loja ofi cial de vestuários da marca 
Xbox no Brasil
@A Microsoft, anuncia em parceria com a Gamer Gear, que faz 

parte da Webedia Shopping Services, divisão de e-commerce 
do grupo francês Webedia no Brasil, o lançamento da primeira loja 
online de Xbox no Brasil, com a venda de produtos de vestuário 
e acessórios ofi ciais da marca. Consumidores podem adquirir di-
versos produtos como moletons, camisetas, canecas e almofadas 
remetentes aos consoles da Microsoft. A ideia é dar a oportunidade 
aos fãs de Xbox de mostrarem toda a sua paixão pela marca, além 
de ampliar o portfólio de produtos disponíveis nas inúmeras lojas 
online da Gamer Gear. A Microsoft pretende ainda ampliar seu rol 
de produtos licenciados e deve  lançar ao longo dos próximos anos 
coleções que vão além do vestuário, como por exemplo, volta às 
aulas com mochilas, cadernos e agendas, dessa forma, inclui em 
seu portfólio parceria com Xeryus, Kalunga e Jandaia (https://www.
gamergear.store/especial/xbox). 

3ª Copa do Mundo de Startups
@São Paulo será sede da 3ª Edição da Copa do Mundo de Star-

tups realizada no Brasil. O evento é realizado pela Pegasus 
Tech Ventures em 40 cidades do globo e conta com a parceria da 
InvestSP para a etapa sul-americana da competição. As inscrições 
de startups já estão abertas através do site do evento. A disputa 
contará com 10 startups selecionadas dentre todas as inscritas, 
e ocorrerá no dia 03 de outubro no complexo empresarial World 
Trade Center Brasil em São Paulo. A dinâmica da competição 
será de pitchs em inglês com quatro minutos de duração para 
uma bancada de investidores, que julgarão as apresentações com 
base em fatores como a maturidade do grupo, o grau de inovação 
do projeto, o tamanho do mercado e o problema que é resolvido 
(https://www.startupworldcup.io/brazil).

Go-to-Marketing Hub 
@A Ingram Micro Brasil, subsidiária da maior distribuidora global 

de TI, anuncia a estreia da sua própria plataforma de vendas e 
marketing no Ingram Micro Cloud Marketplace, o Go-to-Marketing 
Hub. Inspirada no feedback dos canais, a plataforma agiliza e pa-
droniza processos, aumentando a efi ciência e a efi cácia nas vendas 
e marketing, além de facilitar o crescimento da lucratividade dos 
parceiros de canais que usam o Ingram Micro Cloud Marketplace 
(www.ingrammicro.com.br).

COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente era bom 
de entrevistas. Suas 
declarações repercu-

tiam em todo  o país e rapida-
mente eram aplaudidas pelos 
apoiadores e criticadas pelos 
adversários. 

Finalmente tomou a decisão 
de atacar diretamente os que 
se  opunham ao Estado brasilei-
ro. Afi nal era um parlamentar e 
tinha, pelo menos, uns 28 anos 
de carreira política. Classifi cou 
que o país sofria de uma amea-
ça comunista, mas  não oriunda 
do comportamento do povo e 
dos trabalhadores, ordeiros e 
democratas. 

Mas no aparelhamento, ou 
infi ltração, como gostava de 
dizer, em comandos adminis-
trativos e dali infl uenciavam 
na condução dos destinos do  
governo. Assim, os sindicatos 
deveriam ser libertados de 
infuências políticas da  cúpula 
que se eternizavam desde a 
criação dos mesmos. Deixou 
claro que não compactuava 
com o governo anterior que se 
apoiou em forças das esquer-
das infl uenciadas por países  
socialistas como Cuba. 

Era chegada a hora de trocar 
o modelo intervencionista do 
Estado na economia por uma 
abertura liberal, com cresci-
mento e distribuição de renda. 
Enfi m pular de cabeça no capi-
talismo, sem vergonha. O país  
precisa ser reformado, repetia 
o presidente. Para isso seria 
necessário fazer mudanças 
na ordem social e econômica. 

Elas seriam pautadas com a 
preservação integral do prin-
cípio da propriedade privada, 
que é o motor do crescimento, 
aumento da oferta de emprego 
e geradora de oportunidades 
para que outras camadas da 
população também tenham 
acesso a bens e serviços. 

Todos têm o direito de me-
lhorar de vida, dizia ele . O 
Brasil das reformas é o Brasil 
democrático contra os privilé-
gios e contra os extremismos.É 
o Brasil sem frustrações. Es-
perançoso, rico e mais justo, 
declarou ele aos jornalistas 
que o acompanhavam no Rio 
de Janeiro. 

Mais do que nunca é preciso 
esquecer o  passado, a mente 
clara, para pensar sem ódios 
e sem rancores. A turbulência 
política gerada pelo governo 
anterior deveria ser suplantada 
com o pensamento voltado 
para Deus, grato à sua proteção 
ao Brasil, e ao seu povo. 

O auge da crise, felizmente 
passou e agora seria necessário 
conter a infl ação, baixar os 
juros, garantir a presença de 
investidores nacionais e inter-
nacionais, enfi m mergulhar no 
desenvolvimento capitalista 
mundial, como apoio dos gru-
pos americanos e europeus, 
repetia. 

A legalidade é anticomunista 
mas não é antipopular, disse o 
presidente no fi nal do mês de 
março. Há a restauração ime-
diata da paz  com legalidade 
e  disciplina e com a hierar-
quia restauradas nas Forças 
Armadas. 

No auge da crise a hierarquia 
militar tinha que ser ouvida, e 
foi. A paz está mantida. A legali-
dade engrandecida. A discipli-
na e hierarquia rejuvenescidas. 
A legalidade democrática 
conduzira o país às eleições 
e ele mesmo não escondia de 
ninguém que seria candidato 
a reeleição à presidência da 
República. 

Será a continuidade do 
regime, já restaurado com 
a posse, pelo Congresso, do 
meu eminente companheiro de 
partido, disse ele em entrevista 
para a revista ‘O Cruzeiro’, na 
sua “Edição Histórica da Re-
volução“, o presidente Ranieri 
Mazzilli. 

Juscelino Kubitschek, se-
nador da República, dava 
publicamente apoio ao golpe 
militar que depôs o presidente 
constitucionalmente eleito 
João Goulart. Acreditava que 
a presença dos militares seria 
mais uma “salvação,“ uma in-
tervenção rápida e cirúrgica na 
política com a volta aos quar-
téis e a eleição presidencial 
marcada para 1965. 

Errou feio. 

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

GGeral
CCCOOLUUNA DOO HERÓÓDOOTOO

Heródoto Barbeiro (*)

Errou feio ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O desenvolvimento do Brasil 
depende de investimento

em tecnologia para as cidades
Viver em grandes cidades faz parte da rotina de grande parte da população mundial: estimativas 
apontam que mais de dois terços da população devem estar nos centros urbanos em 2050

Para especialista, Inteligência Artifi cial e Machine Learning
serão a proteção do futuro contra hackers 

Os crimes cibernéticos amedrontam as 
grandes corporações, governos e cidadãos. 
Ataques de hackers geram preocupações cada 
vez maiores de como proteger dados e conver-
sas confi denciais. Segundo o professor da USP 
(Universidade de São Paulo), Marcelo Zuffo, es-
pecialista brasileiro do IEEE, maior organização 
profi ssional dedicada ao avanço da tecnologia 

em benefício da humanidade,  um conceito de 
Inteligência Artifi cial (I.A) chamado Machine 
Learning —  sistema que  aprende com dados, 
identifi ca padrões e toma decisões com o mínimo 
de intervenção humana --- pode frear o avanço 
destes atentados, sendo capaz de proteger cada 
vez mais informações privadas.

Inteligência Artifi cial é capaz de identifi car 

movimentações quase indetectáveis e padrões 
de fl uxos de dados para identifi car uma ação 
suspeita em uma grande quantidade de con-
teúdo. Além disso, quanto mais a ferramenta 
trabalha, mais ela "aprende", assim, consegue 
entregar resoluções mais rápidas e precisas, 
aumentando as chances de evitar prejuízos 
para as instituições.

Jorge Arduh (*)

Com a perspectiva de crescimento 
global, trazer mais qualidade de vida 
e inovação para esses locais é mais 

do que um investimento, mas um ato de 
compromisso e responsabilidade com as 
gerações futuras. A conexão entre esse 
objetivo e políticas públicas capazes de 
estimular a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico é inegável. Para compreender 
isso, basta observar o rápido efeito que a 
transformação digital tem no setor privado: 
maior produtividade e qualidade em diver-
sos setores – além de maior possibilidade 
de capacitação para diversos profi ssionais 
por meio de plataformas online.

Mais do que aumentar o volume de re-
cursos, a tecnologia representa uma via 
vital para tornar o Brasil um local cada vez 
mais desenvolvido e com melhor qualidade 
de vida para seus cidadãos ao longo do 
tempo. Dados do Centro de Estudo de 
Telecomunicações da América Latina mos-
tram que aumentar o índice de 
digitalização em 1% equivale a 
um aumento de 0,32% no PIB.

Com mais recursos, crescem 
as chances de promover mu-
danças estruturais necessárias 
na sociedade. É fundamental 
lembrar que a população (não 
só aqui, mas em grande parte 
do globo) está envelhecendo de 
forma cada vez mais ativa. E é 
necessário apresentar alternati-
vas para cuidar dessas pessoas 
ao longo do tempo.

Na Europa, continente que abriga 85% 
das cidades com maior índice de prospe-
ridade do mundo, algumas das tendências 
observadas são a melhora do conceito de 
e-health como forma de facilitar consultas 
remotas e o uso de sensores que monito-
ram pacientes à distância (o que pode ser 
particularmente útil se analisado o mercado 
de pacientes com doenças neurodegene-
rativas), antecipando situações de risco.

Dentro ou fora de casa, minimizar danos 
e conter impactos em redes e serviços 
são objetivos comuns aos governantes 
de diversos países. Hoje, o recurso mais 

difundido no campo de segurança são os 
sistemas de videovigilância (CCTV). Com 
inteligência artifi cial, pode fornecer às 
cidades novas soluções, como o reconhe-
cimento de objetos, pessoas e até mesmo 
de comportamentos.

Segurança é um dos pilares 
essenciais para o futuro, ao 
lado da gestão efi caz de recur-
sos para manter as cidades em 
pleno funcionamento. Mais 
uma vez, a tecnologia pode 
ser uma aliada importante 
nesse processo. O uso de 
Internet of Things (IoT), por 
exemplo, permite incorporar 
sensores nos containers de 
coleta de lixo, por exemplo, 
deixando clara a maneira 

ideal de fornecer serviços de coleta com 
base em indicadores extremamente apu-
rados de uso, condições de tráfego ou 
capacidade de atendimento.

Nada disso pode ser feito sem profi ssio-
nais capacitados e aptos a lidar com esse 
novo cenário. Por isso, gerar ambientes 
de especialização e inovação capazes 
de atrair e manter o capital humano são 
pontos a serem observados. O avanço 
do setor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) representa uma 
excelente oportunidade para as cidades 
como meio de crescimento econômico e 
criação de empregos ao longo do tempo.

O desenvolvimento deste setor exige uma 
rede de instalações, ambientes e incenti-
vos que atraiam e estimulem empresas, 
empreendedores, centros de inovação, 
universidades e investidores. E aqui, é 
possível observar iniciativas recentes do 
setor privado brasileiro: promover a criação 
de startups, oferecendo locais e meios para 
que essas iniciativas possam se desenvolver 
ao longo do tempo.

Atingir esse objetivo na esfera pública 
depende de um plano estratégico orienta-
do, estável, defi nido e de longo prazo que 
priorize o investimento em ciência e novas 
tecnologias, oferecendo segurança para que 
os recursos alocados sejam capazes de gerar 
conhecimento e crescimento sustentável 
nos países em que forem aplicados. Além 
disso, devem-se traçar metas sob a premissa 
"Start Small, Think Big", onde sejam prio-
rizadas atuações viáveis e de impacto para 
ir paulatinamente crescendo e alcançando 
os objetivos estabelecidos.

Impulsionar o crescimento do país através 
da inovação, empreendedorismo e digitaliza-
ção tem de ser um compromisso no Brasil dos 
próximos anos. Cada vez mais, acreditamos 
que é possível acompanhar e liderar uma 
transformação tecnológica que gere valor e 
traga competitividade para a economia, ao 
mesmo tempo em que impacta a vida coti-
diana das pessoas, empresas e instituições.

(*) É CEO da Indra no Brasil

ticbeat

Minimizar 
danos e conter 
impactos em 
redes e serviços 
são objetivos 
comuns aos 
governantes de 
diversos países.

A venda em marketplace se tornou 
a mais utilizada pelas empresas brasi-
leiras que estão na internet. De acordo 
com informações do Sebrae do fi nal de 
julho, 52% dos entrevistados preferiram 
investir nesse canal de venda e o que 
é mais curioso é que, em 2016, apenas 
26% dos pesquisados apostavam nesse 
canal. Uma dos maiores marketplaces 
do País é o B2W Digital, formado pela 
fusão de Americanas.com, Shoptime e 
Submarino.

É verdade que o mercado de 
 marketplace tem se fortalecido, com 
concorrentes como Magazine Luiza, 
Mercado Livre e a entrega em tempo 
recorde de eletrônicos, entre outros 
produtos, pela Amazon no Brasil. Mas, 
ao mesmo tempo em que as fatias deste 
bolo lucrativo da venda online estão 
sendo disputadas por essas gigantes no 
mercado, a confi ança do cliente nesse 
tipo de compra aumenta. Neste meio, é 
fato: o negócio que oferece serviço de 
qualidade, com entrega rápida, docu-
mentada e com transparência, se destaca 
em meio a tantas opções.

Sabendo aproveitar as vitrines virtuais, 
o empreendedor tem as vantagens de 
se apoiar no marketing dessas grandes 
corporações, criar estratégias e condições 
exclusivas para os clientes que chegam 
por lá, e de se adaptar a forma não-sazonal 
de vendas que o marketplace tem criado 
frente ao consumidor. Afi nal, quando o 
produto está a um clique, fi ca mais fácil 
comprá-lo durante o ano todo.

Acontece que as lojas virtuais, peque-
nas, médias ou grandes, lidam com pelo 
menos três variáveis muito compromete-
doras para fazer sucesso ou não dentro de 
marketplace: a primeira está em sua força 
e visibilidade nas “prateleiras” virtuais. 
A segunda diz respeito ao SEO (Search 
Engine Optimization) do e-commerce, 
que faz com que a mercadoria esteja mais 
perto do comprador e nas ferramentas 
de busca.

A terceira fi ca sob custódia do empresá-
rio: manter um ERP confi ável e integrado 
com o marketplace faz toda diferença no 
controle de faturamento, na emissão de 
notas, no equilíbrio de estoque e muito 
mais. Ninguém que venda na internet 

pode deixar de olhar para a gestão e 
para o mercado em conjunto, aliando as 
necessidades empresariais e do cliente 
com o mesmo afi nco.

Há sistemas de gestão empresarial, 
aderentes a B2W, por exemplo, que 
profi ssionalizam as operações da loja 
sem complicações. Penso que, acima 
de tudo, é uma proposta democrática 
e que garante aos pequenos empreen-
dedores a agilidade para várias etapas 
de venda e gestão – evitando, inclusive, 
possíveis erros de registros manuais dos 
processos.    

Investimentos assim facilitam o dia a 
dia do empreendedor. O que muitos se 
perguntam é como fazer para que os 
produtos e os serviços cheguem a seus 
consumidores, e direcionar esforços em 
integração, percepção de oportunidades e 
atualização de modelos de negócios para 
venda é uma das formas poderosas de se 
destacar em marketplaces. 

Que ferramentas você tem utilizado em 
sua loja virtual para isso e para aumentar 
seu faturamento? (https://www.sistema-
gratis.com.br/).

Marketplace: 52% das lojas estão em canal de 
venda e integrar ERP melhora experiência
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emocional e comportamental conseguem obter melhores resultados no 
gerenciamento de pessoas e no comprometimento de todos com o pro-
pósito da organização. Essa é uma das propostas do Processo Hoffman 
e que será apresentada na palestra “Quem Está à Sua Frente?” para 
líderes e profi ssionais de RH, Treinamento e Desenvolvimento, no dia 10 
de setembro, às 19h30, no Espaço de Eventos do Villa Lobos Offi ce Park. 
O Processo Hoffman da Quadrinidade é um curso de autoconhecimento 
aplicado em 14 países que propõe a integração das quatro inteligências 
humanas: emocional, intelectual, espiritual e corporal. Saiba mais: (http://
conteudo.centrohoffman.com.br).

E - Estágio na Mercedes
A Mercedes-Benz do Brasil está com 100 vagas abertas para o seu Pro-
grama de Estágio 2020. Os futuros estagiários vão atuar nas fábricas de 
São Bernardo do Campo e Juiz de Fora, na unidade de Campinas e nos 
escritórios regionais (Brasília, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro). 
As vagas são para as áreas de Engenharia, P & D; Produção; Compras; 
RH; Vendas & Marketing; Finanças e Controlling e TI. É necessária for-
mação acadêmica até dezembro de 2022 e nível intermediário de inglês. 
O processo seletivo será realizado em etapas presenciais (individuais 
e em grupo) e à distância. As inscrições acontecem até 31 de outubro 
pelo site (http://epartner.vagas.com.br/v1932240).

F - Árabes e o Agronegócio
A ministra da agricultura, Tereza Cristina, fará palestra na próxima 
segunda-feira (26), na Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, com 
início às 9h. Tereza deve falar sobre a importância dos países árabes 
para o agronegócio brasileiro, que tem nessas nações seu segundo 
maior mercado. A palestra ocorre na véspera de dois fatos importan-
tes da relação bilateral Brasil-países árabes. O primeiro é a viagem da 
ministra à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos, ao Egito e 
possivelmente ao Kuwait em setembro. O segundo é a visita do pre-
sidente Jair Bolsonaro à região, em outubro. O objetivo de sua visita 
aos árabes é ampliar o comércio bilateral de produtos agropecuários, 
principalmente de frutas e lácteos brasileiros. Outras informações: 
(https://www.ccab.org.br/).

G - Aplicativo de Nutrição
A comunidade de Paraisópolis acabou de receber serviços de saúde gra-

A - Corrida e Caminhada 
Especialista no tratamento do câncer de mama e hospital com a maior 
demanda dessa especialidade na cidade de São Paulo, o IBCC - Instituto 
Brasileiro de Controle do Câncer - realiza no dia 29 de setembro, a 58ª 
edição da Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama. O evento ocorre 
a partir das 7h, no Campo de Marte, e terá os percursos de corrida de 5km 
e 10 km e caminhada de 3km para mulheres e homens. A corrida é uma 
forma de engajamento na luta contra a doença. Quem participa, mais do 
que lutar pelo pódio de chegada, luta pela conscientização sobre o câncer 
de mama. As inscrições podem ser feitas em (www.corridaibcc.com.br).

B -  Negócios Online
Já existem no mercado muitos livros técnicos, cursos presenciais e on-
line sobre como estruturar um comércio eletrônico. Sebrae, instituições 
com foco em negócios digitais e até plataformas de comércio eletrônico 
oferecem bons cursos. O Bora Vender, por exemplo, é um movimento 
que incentiva o empreendedorismo digital. Reúne em uma plataforma 
digital conteúdos práticos, cases de sucesso, materiais intuitivos e moti-
vacionais para pessoas que sonham em abrir um e-commerce e também 
para os que já atuam no ramo e querem crescer o seu negócio online. 
Entre as iniciativas está a Escola Bora Vender, que oferece educação 
de qualidade voltada para o e-commerce, de forma objetiva, didática e 
gratuita (www.escolaboravender.com.br).

C - Síndrome do Impostor
De acordo com estudo realizado pela psicóloga Gail Matthews, da Uni-
versidade Dominicana da Califórnia, a Síndrome do Impostor atinge mais 
de 70% dos profi ssionais bem-sucedidos. Autossabotagem, não se sentir 
merecedor de suas conquistas, elevado nível de estresse, difi culdade em 
aceitar elogios, insegurança e perfeccionismo são alguns dos sintomas 
característicos dessa síndrome, que pode acarretar doenças graves, como 
transtorno de ansiedade e depressão. A ELAS, primeira escola brasileira 
de liderança feminina, acaba de lançar um treinamento de alto impacto, 
com duração de 12h, para que mulheres aprendam a lidar com a Síndrome 
do Impostor e superá-la. Acontece no dia 13 de setembro, das 8h30 às 
20h30, no Cubo Itaú. Outras informações: (www.programaelas.com.br).

D - Gestão de Pessoas
Líderes que desenvolvem seu autoconhecimento e suas inteligências 

tuitos. Foram realizadas centenas de atendimentos de teste de colesterol, 
aferição da pressão e dos níveis de glicose sanguínea, cálculo do índice 
de massa corporal, bioimpedância para analisar a taxa de gordura do 
corpo e orientação alimentar. Foi organizado pelo Instituto SAB, que 
destina recursos para projetos na área de promoção de saúde. Em 2019 
o instituto criou o programa  Acelera SAB e está disponibilizando apoio 
fi nanceiro e estratégico à 5 startups para o aprimoramento de soluções 
inovadoras que utilizem a tecnologia como recurso para a promoção da 
saúde. Entre elas a N2B, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo. 
Saiba mais: (www.institutosab.org.br).

H - Santuário de Animais
Não é surpresa para ninguém que o abandono e maus tratos de animais 
no Brasil está cada vez maior. Mas também não é mistério que o número 
de pessoas adeptas à causa animal está crescendo. Mas você sabia que 
o maior Santuário particular do mundo para a defesa de animais está 
localizado no país? O Projeto Anjinhos da Rua, localizado em Peruíbe, 
é considerado o maior do mundo por alguns quesitos reconhecidos e 
números consideráveis. São mais de 1500 animais resgatados de todas 
as espécies e raças, uma área particular de 1 milhão de m², um gasto 
mensal de mais de 10 toneladas de ração, 60 funcionários, 8 veteriná-
rios e 2 clínicas de apoio, mais de 3000 atendimentos gratuitos para a 
população carente da região e um gasto equivalente a R$ 300.000,00 por 
mês. Saiba mais em (www.projetoanjinhosdarua.com.br). 

I - Pesquisa em Longevidade
O Grupo Bradesco Seguros promove os Prêmios Longevidade Bradesco 
Seguros. Direcionado à comunidade acadêmica, o prêmio é composto 
pelas modalidades Geriatria e Gerontologia. Estão habilitados a concorrer 
projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito acadêmico, aprovados 
no período de agosto de 2009 a agosto de 2019 e que remetam ao tema 
longevidade no sentido amplo. Interessados devem acessar (https://www.
vivaalongevidade.com.br/inscricao-pesquisa/) e preencher o formulário 
de inscrição. Serão pré-selecionados até cinco projetos em cada cate-
goria para participar da etapa fi nal do concurso. Informações: (www.
vivaalongevidade.com.br/premios-longevidade/pesquisa).

J - Efeito Estufa
O Grupo Wilson Sons publicou seu inventário de emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) relativo ao ano de 2018, tendo registrado redução 
de 12% na emissão de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), unidade 
padrão das emissões de GEE. O levantamento mede as emissões prove-
nientes, principalmente, da queima de combustíveis fósseis e consumo 
de energia elétrica em todas as unidades da Companhia. Em 2018, as 
empresas do Grupo emitiram no total 54 mil toneladas de CO2eq, contra 
62 mil toneladas no ano anterior. A companhia é qualifi cada como Selo 
Prata, certifi cação concedida aos membros que reportam as emissões 
de todas as suas fontes. Outras informações: (www.wilsonsons.com.br).
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Para um sistema 

tributário, ser tão 

radical nas mudanças 

não seria adequado

Com a proposta da Re-
forma da Previdência 
em estágio bem avan-

çado, o próximo tema a ser 
discutido pela sociedade é a 
Reforma Tributária, que deve 
ser debatida no decorrer do 
segundo semestre. Mas a falta 
de alinhamento entre a popu-
lação, empresários, deputados, 
senadores e executivo pode 
resultar em “pizza”. 

População e empresários já 
não aguentam mais a carga e 
a complexidade existente no 
sistema tributário brasileiro. 
Diferente de vários países 
desenvolvidos, o Brasil optou 
por tributar mais o consumo e 
menos a renda e patrimônio. 
Pelo menos isso já está sen-
do endereçado. A equidade 
tributária é um dos objetivos 
de várias das propostas que 
temos na mesa. 

Atualmente, temos quatro 
caminhos: proposta do Senado, 
cujo relator foi o ex-deputado 
Luiz Carlos Hauly; proposta 
da Câmara, de autoria do de-
putado Baleia Rossi, baseado 
no modelo defendido pelo 
economista Bernard Appy; 
proposta do Poder Executivo, 
ainda não formalizada - em 
elaboração pela equipe econô-
mica do Governo Bolsonaro; e 
a mais recente é a proposta do 
Movimento Brasil 200.

Segundo Gabriel Kanner, 
presidente do movimento, 
esse tributo difere-se da antiga 
CPMF e teria como essência 
eliminar todos os tributos 
existentes e concentrar toda 
a arrecadação em somente um 
único imposto. A carga tribu-
tária seria equivalente a 2,5% 
sobre as operações fi nanceiras 
(débitos menos créditos ban-
cários). Isso substituiria mais 
de 90 tributos existentes no 
país atualmente. Mas parece 
ser muito ambiciosa essa 

última proposta, por vários 
motivos. 

O primeiro é por conta da 
distribuição das competências 
tributárias atuais. Retirar a ar-
recadação direta de estados e 
municípios é um desafi o, muito 
embora os secretários das 
fazendas estaduais já tenham 
se manifestado a favor. E das 
propostas citadas, a única que 
tende a não mexer com essa 
repartição, pelo menos por 
hora, seria a proposta ainda 
não formalizada pelo poder 
executivo, que deve alterar 
somente os tributos federais. 
Mas tudo isso ainda mantido a 
sete chaves.

O segundo motivo seria a 
mudança drástica de uma hora 
para outra. Alterar tanta coisa 
em pouco tempo, sem um estu-
do muito aprofundado, poderia 
ser comparado a entrar em 
um oceano sem bússola. Não 
sabemos os refl exos tributá-
rios, tanto para as empresas, 
como para a população e para 
os cofres do Governo. Para um 
sistema tributário que vem há 
décadas sofrendo uma série de 
remendos, ser tão radical nas 
mudanças não seria adequado.

O terceiro motivo seriam as 
propostas existentes, já em 
estágio avançado. O renasci-
mento da PEC do Hauly, ou 
mesmo a nova PEC idealizada 
pelo economista Appy estão 
muito à frente e têm o Senado 
e o Congresso Nacional como 
defensores, respectivamente. 
Inclusive, estão muito bem 
estruturadas, com diversos 
estudos de impactos. Elas se 
parecem muito. 

Diante desses motivos, em-
bora não seja ruim a ideia, eu 
entendo que, no momento, o 
imposto único não deve vingar. 
Mas pensá-lo no futuro, em 
alguns anos, não seria uma 
má ideia.

(*) - É profi ssional da área 
contábil e tributária, mestrando 

em Administração e coordenador 
dos programas de MBA nas 

áreas Tributária, Contábil e de 
Controladoria da Universidade 

Positivo.

Marco Aurélio Pitta (*)

A arrecadação das receitas federais 
somou R$ 137,735 bilhões, em julho de 
2019, informou ontm (22) a Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Economia. 
O crescimento real (descontada a infl ação) 
comparado ao mesmo mês de 2018 chegou 
a 2,95%. É o maior resultado para o mês 
desde julho de 2011 (R$ 141,801 bilhões).

Segundo o chefe do Centro de Estudos da 
Receita, Claudemir Malaquias, o resultado 
do mês foi infl uenciado por eventos atípi-
cos. O principal motivo foi o aumento da 

arrecadação de receitas extraordinárias de 
aproximadamente R$ 3,2 bilhões com IRPJ 
e da CSLL. Isso aconteceu devido a reorga-
nizações societárias, em que há incidência 
dos tributos sobre o ganho de capital com a 
nova organização societária das empresas. 
Também houve infl uência do crescimento 
da arrecadação de depósitos judiciais.

Nos sete meses do ano, a arrecadação 
chegou R$ 895,330 bilhões, com aumento 
real de 1,97%. O valor corrigido pela infl a-
ção chegou a R$ 902,506 bilhões, o maior 

volume arrecadado no período também 
desde 2014, quando chegou a R$ 905,371 
bilhões, em valores corrigidos pela infl ação. 

As receitas administradas pela Receita 
(como impostos e contribuições) chega-
ram a R$ 127,637 bilhões, em julho, com 
aumento real de 4,15%, e acumularam 
R$ 854,285 bilhões nos sete meses do 
ano, alta de 1,6%. Segundo Malaquias, a 
arrecadação segue em crescimento acima 
do PIB, mas ainda está abaixo da expansão 
das despesas (ABr). 

“O Cade precisa 
trabalhar”, diz Skaf

O Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) é um 
dos mais importantes órgãos do 
Estado brasileiro. Composto por 
sete conselheiros, tem uma mis-
são indispensável: garantir a livre 
concorrência no Brasil. O Cade 
monitora o mercado e pune práticas 
de concorrência desleal, além de 
analisar todas as grandes fusões 
e aquisições, a fi m de assegurar o 
equilíbrio de condições entre os 
competidores.

Por isso é urgente que sejam 
preenchidas as quatro vagas de 
conselheiros que estão em aberto 
desde o dia 17 de julho. Com apenas 
três representantes com mandato 
em vigência, o Cade está impedido 
de realizar reuniões deliberativas. 
Com isso, grandes fusões e aquisi-
ções estão paradas, pendentes de 
apreciação. 

Outras, já aprovadas pela Su-
perintendência-Geral do órgão, 
não podem ser consumadas. Isso 
adia investimentos e posterga a 
geração de empregos que tanto 
necessitamos. “É imperativo que 
o Cade volte a trabalhar, destra-
vando negociações e garantindo 
a movimentação da economia e a 
livre concorrência no Brasil”, diz 
Paulo Skaf, presidente da Fiesp e 
do Ciesp (AJI).

A Região que mais se destaca na utilização do cereal como 

combustível é o Centro-Oeste.

Os dados são do 2º levan-
tamento da Safra de 
Cana 2019/20, divulgado 

ontem (22), pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). Nos subprodutos 
gerados a partir da cana-de-
-açúcar, o etanol anidro deve 
chegar a 10,5 bilhões de litros, 
ou seja, 12,6% a mais que em 
2018/19. 

Este composto é utilizado 
na mistura com a gasolina. Já 
no caso do hidratado, a ten-
dência é uma queda de 14,1%, 
em relação à safra passada, 
chegando a 19,8 bilhões de li-
tros. Com relação à produção 
de açúcar, esta deverá atingir 
31,8 milhões de toneladas 

Esse esperado aumento de vendas vai chegar

em muito boa hora.

O setor de vestuário deverá 
ser o que mais se benefi ciará 
pelas medidas de estímulo 
ao consumo que permitirá, 
a partir de setembro, que os 
consumidores façam saques 
em suas contas do FGTS e 
do PIS/Pasep. A Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) prevê que, do total de 
R$ 30 bilhões que deverão 
ser sacados, entre setembro 
e dezembro, pelo menos R$ 
3,3 bilhões sejam gastos no 
segmento de vestuário, ou 
seja, 11% dos recursos que 
serão injetados no mercado.

Na avaliação da CNC, embo-
ra não tenha efeito duradou-
ro, esse esperado aumento de 
vendas vai chegar em muito 
boa hora. “O volume de ven-
das no segmento de vestuário, 
calçados e acessórios seguiu 
na contramão do varejo, no 
primeiro semestre de 2019”, 
avalia o economista da CNC 
Fabio Bentes. “O crédito caro 
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Produção total de etanol deve 
fi car em 31,6 bilhões de litros
Este ano o Brasil deverá produzir 30,3 bilhões de litros de etanol da cana-de-açúcar e mais 1,35 bilhão 
de litros a partir do milho, o que dá um total de 31,6 bilhões de litros

em 8,38 milhões de hectares, 
uma queda de 2,4%.

A partir do 1º levantamento 
da safra 2019/20, divulgado em 
maio, a Conab passou a incluir 
na divulgação as estatísticas 
totais de etanol, o que engloba 
também os dados sobre o eta-
nol à base de milho. Isso porque 
o cereal vem assumindo um 
papel de relevância crescente 
na produção do combustível. 
A Região que mais se destaca 
na utilização do cereal como 
combustível é o Centro-Oeste, 
com 94,2% da oferta nacional 
em 2019, ou seja, 1,27 bilhão 
de litros, um crescimento de 
62,4% em relação à safra pas-
sada (GI/Conab).

este ano, um crescimento 
de 9,5%. No plantio da cana, 
o estudo aponta um acrés-
cimo de 0,3% na produção 

em relação à safra passada, 
chegando a 622,3 milhões de 
toneladas. Em compensação, 
a área colhida está estimada 

Vestuário será o mais benefi ciado 
com saques do FGTS

e a inércia no mercado de tra-
balho têm inibido o processo 
de recuperação das vendas”, 
completa o economista, ao 
lembrar que, em 2017, quando 
também houve uma liberação 
de saques do FGTS, o varejo 
fi cou com R$ 12 bilhões dos 
R$ 44 bilhões injetados na 
economia. 

O segmento de vestuário foi 

o que mais se benefi ciou, con-
centrando 38% do total que 
coube ao varejo, ou seja, R$ 4,1 
bilhões. “Como o consumidor 
está menos endividado do que 
em 2017, é possível esperar 
um efeito até relativamente 
maior no varejo e no segmento 
de vestuário, em 2019, apesar 
de o montante ser menor”, 
afi rma Bentes (AI/CNC).

Arrecadação chega ao melhor resultado desde 2011
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O “cala boca”
não morreu

Elegante, comedido, 

espécime refi nado 

da astúcia mineira, 

o governador Milton 

Campos costumava 

conversar no Bar 

do Ponto, em Belo 

Horizonte, com um 

popular que criticava 

sua administração 

(1947-1951)

Um correligionário o 
interpelou por tama-
nha condescendência e 

ouviu de volta uma lição que, 
mais que uma pérola do fol-
clore político, foi uma aula de 
tolerância: “Meu fi lho, falar mal 
do governo é tão bom que não 
pode e não deve ser privilégio 
dos nossos adversários”. 

Não se sabe se Campos le-
vou essa concepção libertária 
ao Ministério da Justiça, que 
assumiu em 15 de abril de 
1964, período de numerosas 
prisões e suspensão de direitos 
políticos e perseguição daque-
les que ousavam “falar mal da 
Revolução”, mas é certo que se 
demitiu em 11 de outubro de 
1965 por não concordar com 
a edição do ato institucional 2.

Na quadra atual, três déca-
das depois de a Constituição 
de 1988 restaurar o Estado 
Democrático de Direito e o 
país surfar no período das mais 
amplas e duradouras liberdades 
democráticas de sua história, 
criticar o governo começa a ser 
temerário. No dia 4 de agosto 
próximo passado, o cidadão 
Rogério Lemes Coelho denun-
ciou que foi arrancado à força 
da torcida no jogo Corinthians 
e Palmeiras, na Arena Corin-
thians, algemado e levado aos 
trancos para o posto do Juizado 
Especial Criminal no estádio. 

O motivo, segundo os pró-
prios policiais militares que 
o detiveram: “proferia pala-
vras contra o presidente da 
República”. No boletim de 
ocorrência lavrado já ficou 
evidente a confusão típica 
desses episódios sui generis: o 
declarante foi o preso, mas os 
policiais também explicaram 
sua atitude (“evitar tumulto”) 
e foram os signatários do BO.

Instada pela imprensa, a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica de São Paulo emitiu 
nota em que se atribui o papel 
de  direitoneutra higienista 
política: 

“Todas as polícias de São 
Paulo são instrumentos do 
Estado Democrático de Direito 
e não pautam suas ações por 
orientações políticas. Entre as 
atribuições da Polícia Militar 
estão: proteger as pessoas, 
fazer cumprir as leis, combater 

o crime e preservar a ordem 
pública. No caso em questão, 
a conduta foi adotada para pre-
servar a integridade física do 
torcedor, que proferia palavras 
contra o presidente da Repú-
blica, o que causou animosida-
de com outros torcedores, com 
potencial de gerar tumulto e 
violência generalizada. 

A pasta informa que não 
houve prisão, mas a condução 
dele por policiais militares 
ao posto do Juizado Especial 
Criminal, instalado dentro da 
Arena Corinthians, onde foi re-
gistrado boletim de ocorrência 
não criminal e depois liberado 
para voltar a assistir à partida 
de futebol”. O episódio parece 
pequeno, mas a causa é grande. 
Já são numerosos os incidentes 
desse tipo país afora, principal-
mente em São Paulo. Admitir 
essa doutrina repressiva de 
obstar a livre manifestação de 
opinião signifi ca concordância 
com violação explícita ao artigo 
5º, inciso IV, da Constituição: 
“É livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o 
anonimato”.

Aquele que se achar vítima 
de calúnia, injúria ou difama-
ção pode recorrer à Justiça, 
pois são condutas tipifi cadas 
na legislação penal. No entan-
to, não cabe à polícia, valendo-
-se da força, sair mandando 
cidadãos “calarem a boca” por 
expressarem palavras – no 
caso, nem se falou em ofensa 
criminosa – contra uma auto-
ridade. Muito menos conduzir 
a distrito policial, contra sua 
vontade, e com registro de 
ocorrência. 

Por sinal, e, paradoxalmente, 
ninguém exerce essa liberdade 
de opinião com tanto alarido 
guerreiro quanto o próprio 
suposto ofendido. A lei, por 
óbvio, não respalda essas abor-
dagens da polícia, mas parece 
estar em curso a tessitura de 
um ambiente repressivo – já 
empesteado de ódio nas redes 
sociais – que ganha as ruas pe-
las mãos de agentes do Estado, 
que se sentem estimulados. 

O caso remete à lenda de que, 
quando foi promulgado o AI-5, 
em 13 de dezembro de 1968, o 
vice-presidente Pedro Aleixo, 
outro mineiro afável, manifes-
tou seu temor de que um ato 
extralegal tão repressor iria 
desencadear o terror no país, 
como desencadeou, e disse ao 
general Costa e Silva: “Presi-
dente, o problema de uma lei 
assim não é o senhor, nem os 
que com o senhor governam 
o país; o problema é o guarda 
da esquina”. 

A tragédia é que a história 
sempre pode se repetir...

(*) - É advogado criminalista e
vice-presidente da OAB/SP.

Ricardo Toledo Santos Filho (*)

O Plenário da Câmara apro-
vou na noite de quarta-feira 
(21), por 320 votos a 61, o 
projeto que autoriza a posse 
de arma em toda a extensão 
de uma propriedade rural. 
Atualmente, a posse só é 
permitida na sede. 

Durante a votação, os 
deputados rejeitaram uma 
emenda que permitiria in-
cluir no projeto um dispositi-
vo que alteraria o Estatuto do 
Desarmamento para garantir 
porte de arma ao proprietário 
rural. 

A segurança no campo foi 
o elemento central durante 
as discussões do projeto da 
proposta. Os defensores argu-
mentaram que os agricultores 
precisam ter condições de se 
defender da criminalidade, 
enquanto os que se posicio-
navam contra diziam que a 
medida poderia agravar a 
violência no campo. O relator 
do projeto, deputado Afonso 
Hamm (PP-RS), disse que a 
proposta tem o apoio do setor 

A segurança no campo foi o elemento central durante as 

discussões do projeto da proposta.

Haverá 
‘enxugamento’ 
gradativo do 
funcionalismo

O vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, disse que o go-
verno irá fazer um enxugamento 
gradativo dos funcionários públicos 
com estabilidade. A estratégia é 
não contratar novos servidores 
quando um funcionário com es-
tabilidade se aposentar, até que o 
país tenha recursos. “Será um en-
xugamento progressivo. À medida 
que as pessoas se aposentarem, não 
vamos contratar ninguém. Vamos 
aguardar que haja recursos para 
essa contratação”, disse.

As declarações de Mourão 
foram dadas no Centro Universi-
tário Adventista de São Paulo, no 
município de Engenheiro Coelho, 
onde apresentou a aula magna “Os 
desafi os para o futuro do Brasil”. 
O vice-presidente acrescentou 
ainda que o governo deverá passar 
à iniciativa privada a maioria das 
empresas estatais. 

“[Temos que] privatizar o que 
puder ser privatizado. Temos mais 
de 140 empresas estatais. A grande 
maioria delas são defi citárias, se 
transformaram em mero cabide 
de emprego. Vamos vender aquilo 
que puder ser vendido, e vamos 
fechar aquilo que não interessa 
mais” (ABr).

A procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, empossou 
ontem (22) o primeiro colocado 
da lista tríplice encaminhada 
por membros do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) após 
votação para a escolha do novo 
procurador-geral do Trabalho. 
Alberto Bastos Balazeiro, de 41 
anos, assume o cargo no lugar 
de Ronaldo Fleury. 

Balazeiro recebeu 563 votos 
dos 744 procuradores do MPT 
que participaram da eleição. A 
legislação prevê que o procu-
rador-geral do Trabalho seja 
nomeado pela Procuradoria 
Geral da República (PGR) a 
partir de lista tríplice formada 
por voto secreto e facultativo.

Na cerimônia de posse, Ra-
quel Dodge destacou como 
“chagas” que assolam a área 
trabalhista no Brasil “o trabalho 
escravo, a exploração do tra-
balho infantil, do trabalhador 
rural, a violência que ocorre nas 
relações trabalhistas em face 
das mulheres, caracterizada 
pelo assédio moral e sexual”. 

Nascido em Salvador, Balazei-
ro foi procurador-chefe do MPT 
na Bahia por dois mandatos 
(2013 a 2017) e era diretor 
adjunto da Escola Superior do 
Ministério Público da União 
(ESMPU). Como procurador-
-geral do Trabalho, caberá a 
ele representar o MPT junto 
ao TST (ABr).

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara apro-
vou proposta que determina a 
disponibilização, por estabele-
cimentos comerciais de grande 
porte, de fraldários acessíveis 
a adultos homens e mulheres 
que acompanhem crianças. Pelo 
texto, os fraldários poderão se 
localizar em banheiros ou em 
ambiente separado. A medida 
está prevista no texto substitu-
tivo que a relatora na comissão, 
deputada Flávia Morais (PDT-
-GO), apresentou aos projetos 
do deputado Chico D´Angelo 
(PDT-RJ), e do deputado Luís 
Tibé (Avante-MG), que tratam 
do assunto.

Originalmente, os textos tra-
tam da instalação de fraldários 
em banheiros masculinos. Flávia 
Morais, no entanto, optou por 
liberar os estabelecimentos 
para buscar a melhor solução 
em cada caso. “O objetivo de 
ambos os projetos é facultar a 
homens o acesso a fraldários 

Flávia Morais: facultar a homens o acesso a fraldários onde 

possam trocar suas crianças.

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara 
aprovou o projeto que determina que estacio-
namentos públicos e privados exponham avisos 
e campanhas sobre educação para o trânsito. O 
projeto é do deputado Célio Studart (PV-CE). 
A relatora na comissão, deputada Christiane de 
Souza Yared (PL-PR), recomendou a aprovação.

“Essencial que haja informação a respeito do 
que existe acerca do assunto ‘educação para o 
trânsito’. É importante que as pessoas percebam 
como atitudes corretas no trânsito podem salvar 
vidas”, afi rmou a relatora. A proposta tramita em 
caráter conclusivo e ainda será analisada pela 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Medidas de segurança 
em instituições de 
ensino

A Comissão de Seguridade So-
cial e Família da Câmara aprovou  
proposta permitindo que estabe-
lecimentos de ensino públicos 
e privados adotem medidas de 
segurança nas portarias, como 
câmeras de vídeo, detectores de 
metais e revista pessoal em casos 
suspeitos. O texto aprovado é o 
substitutivo do relator, deputado 
Otto Alencar Filho (PSD-BA), ao 
projeto do ex-deputado Nelson 
Bornier (RJ), e a outras 13 pro-
postas que tramitam apensadas. 
Todos tratam de medidas sobre 
segurança nas escolas.

Alencar Filho optou por apre-
sentar um novo texto “fi xando 
normas orientadoras para serem 
seguidas pelos gestores dos esta-
belecimentos de ensino”. A versão 
aprovada determina ainda que as 
instituições de ensino poderão 
incluir, nos currículos escolares, 
disciplinas que abordem a cultura 
da paz. As disciplinas deverão 
tratar de temas como respeito 
às diferenças e similaridades, 
aprendizado com base na coope-
ração e no diálogo e soluções não 
violentas para confl itos. 

“É dever da escola ensinar 
matérias como português, ma-
temática, e, também, desenvol-
ver um trabalho que valorize 
a qualidade da convivência, as 
relações sociais”, disse Alencar 
Filho. O projeto será examinado 
agora, em caráter conclusivo, 
pelas comissões de Educação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A proposta foi aprovada 
pela Câmara no último 
dia 14. No entanto, os se-

nadores consideram que o texto 
impõe riscos a investigações, 
principalmente relacionadas ao 
combate à corrupção.

Encabeçado pelo senador 
Oriovisto Guimarães (Pode-
mos-PR), o abaixo assinado 
recebeu adesão de outros 33 
senadores. Os senadores ex-
plicaram que a medida atende 
aos apelos da população pela 
continuidade de ações como 
a operação Lava Jato. “Essas 
assinaturas são do grupo 
“Muda, Senado”, contra todas 
as medidas que a Câmara 
aprovou na calada da noite. 
Vamos oferecer ao presidente 
apoio para que ele mantenha 
o seu veto. E vale lembrar que, 
na hora de derrubar um veto, 
o voto de cada parlamentar é 
nominal”.

Senadores como Marcos do 
Val (Podemos-ES), Eduardo 
Girão (Podemos-CE) e Styven-
son Valentim (Podemos-RN) 
reforçaram a posição. O líder 
do PSL, Major Olimpio (SP), 

O manifesto é encabeçado pelo senador Oriovisto Guimarães (ao centro); Major Olimpio (à dir.) 

também assinou o documento.
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Senadores anunciam 
manifesto por veto a projeto 

do abuso de autoridade
Um grupo de senadores entregou ontem (22) ao presidente Jair Bolsonaro, um manifesto pedindo veto 
integral ao projeto que defi ne 37 situações que confi guram crimes de abuso de autoridade, que podem 
ser cometidos por servidores públicos e membros dos três Poderes

afi rmou que o manifesto é uma 
garantia a Bolsonaro de que, na 
eventual derrubada dos vetos 
pelo Congresso, a análise será 
iniciada pelo Senado, que con-
tará com pelo menos 41 votos 
declarados. “Essa legislação 
não foi feita com o cérebro, mas 
com o fígado, num espírito de 
vingança contra juízes, promo-
tores, policiais, quando o Brasil 

está ansiando justamente pelo 
enfrentamento à corrupção e o 
fortalecimento das estruturas 
de segurança”, declarou.

Já o senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) defendeu a 
valorização dos órgãos de in-
vestigação e de segurança do 
país, com respeito à agenda da 
sociedade brasileira. Ele disse 
ter a exata noção da aprovação 

da proposta pela Câmara. “Não 
é oferecer ao país uma legis-
lação moderna, competente, 
que responsabilize autores de 
eventuais abusos de autorida-
de. O objetivo é a intimidação, 
é atemorizar, especialmente no 
âmbito da operação Lava-Jato, 
que vem desbaratando uma 
organização criminosa no país” 
(Ag.Senado).

Aprovado projeto que amplia posse 
de arma em propriedade rural

rural e que vai benefi ciar os 
pequenos proprietários. 

“A arma, que nas mãos dos 
bandidos é uma ameaça à 
sociedade, nas mãos do cida-
dão de bem é garantia da paz 
social, porque ele vai usá-la em 
defesa da sua vida e de seus 
familiares”, disse. O deputado 
Jorge Solla (PT-BA) disse que 

a posse estendida vai fomentar 
ainda mais a violência no cam-
po – seja contra movimentos 
sociais, índios ou trabalhadores. 
“Só quem tem a ganhar são as 
milícias, são os fabricantes de 
arma, são os que promovem a 
violência no campo”, disse.

O projeto segue para sanção 
presidencial (ABr).

Grandes comércios
devem disponibilizar fraldários

onde possam trocar suas crian-
ças em condições adequadas. Se 
essa condição for satisfeita, não 
vemos necessidade de que esses 
fraldários estejam situados den-
tro de banheiros masculinos”, 
argumentou a deputada.

Se aprovada, a regra entrará 
em vigor 360 dias após a pu-

blicação ofi cial da lei. O texto 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda será analisado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça. Antes, a matéria foi 
aprovada pela Comissão de 
Desenvolvimento Urbano, 
também na forma de um subs-
titutivo (Ag.Câmara).

Empossado líder de 
lista tríplice como
PGR do trabalho

Novo procurador-geral 

do Trabalho, Alberto 

Bastos Balazeiro.

Educação para o trânsito em estacionamentos
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De acordo com a compa-
nhia, o empreendimento 
aumentará para 608 MW 

a capacidade total do parque, 
no município de São Gonçalo 
do Gurguéia. Serão investidos 
R$ 422 milhões na obra. São 
Gonçalo já é considerada a 
maior usina fotovoltaica da 
América do Sul. 

A previsão é que o parque 
comece a começar a funcionar 
em 2020. A primeira etapa das 
obras, para a construção de 
475 MW, começou em outubro 
de 2018. Agora, a companhia 
dará início à segunda fase, de 
133MW. Quando estiver em 
plena operação, a expansão 
do parque solar São Gonçalo 
será capaz de gerar cerca de 
360 GWh por ano, evitando a 
emissão de cerca de 207 mil 
toneladas de CO2 na atmosfera.

“Estamos expandindo o par-
que São Gonçalo, que é o maior 
parque solar atualmente em 
construção na América do Sul, 
fortalecendo nosso compromis-
so de ampliar nossa capacidade 
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Enel inicia expansão de parque 
solar São Gonçalo, no Piauí

A subsidiária brasileira de energia renovável do Grupo italiano Enel, a Enel Green Power, iniciou a 
construção da expansão de 133 MW do parque solar São Gonçalo, no Piauí

A previsão é que o parque comece a começar a funcionar em 2020.

renovável no Brasil, onde somos 
o principal player em geração 
de energia solar e eólica em 
termos de capacidade instalada 
e portfólio de projetos”, disse 
o executivo Antonio Cammise-
cra, da Enel Green Power. 

“O perfi l de produção de São 
Gonçalo se benefi ciará ainda 
mais da nossa liderança em 
inovação, por meio de tecno-
logias de geração de ponta. O 
parque dedicará uma parcela 
signifi cativa de sua produção, 

incluindo toda a produção de 
sua expansão, ao mercado 
livre de energia no Brasil, que 
tem se tornado cada vez mais 
atraente para investidores de 
energias renováveis”, comple-
tou (ANSA).

2ª VC - Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001476-
88.2017.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATHALIA 
DOS SANTOS FEITOZA, Brasileiro, Estudante, RG 48.246.904-3, CPF 375.730.628-77, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o 
recebimento de R$ 21.147,06 (Março/2017), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades não pagas dos meses de 04 a 12 do ano 
de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague o valor supra devidamente corrigido, que a tornará isenta 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019. 

3ª VC - Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000318-
18.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GILVAN 
ALBUQUERQUE LIMA, Brasileiro, RG 32.850.155-4, CPF 306.981.078-02, com endereço à Rua 
Domenico Allegri, 325, Apto 33 B, Cidade Tiradentes, CEP 08475-460, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: * . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 
de agosto de 2019. 

Trabalhar fora e ter indepen-
dência fi nanceira não é garan-
tia de proteção às mulheres 
contra a violência doméstica. 
É o que aponta um estudo do 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). De 
acordo com os dados levan-
tados, o índice de violência 
contra mulheres que integram 
a população economicamente 
ativa (52,2%) é praticamente 
o dobro do registrado pelas 
que não compõem o mercado 
de trabalho (24,9%).

“Uma possível explicação é 
que o aumento da participação 
feminina na renda familiar 
eleva o poder de barganha das 
mulheres, reduzindo a proba-
bilidade de sofrerem violência 
conjugal. Em muitos casos, 
porém, a presença feminina no 
mercado de trabalho – por con-
trariar o papel devido à mesma 
dentro de valores patriarcais – 
faz aumentar as tensões entre 
o casal, o que resulta em casos 
de agressões e no fi m da união”, 
destacou o Ipea.

“Uma das conclusões é que 
o empoderamento econômico 
da mulher, a partir do trabalho 
fora de casa e da diminuição 
das discrepâncias salariais, 
não se mostra sufi ciente para 
superar a desigualdade de 
gênero geradora de violência 
no Brasil”. De acordo com o 
estudo, outras políticas pú-
blicas se fazem necessárias 
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Violência atinge mais mulheres 
que trabalham fora, mostra estudo

Netfl ix lança 
fi lme produzido 

por Barack e 
Michelle Obama
A Netfl ix lançou na quarta-

feira (21) o documentário 
“American Factory”, que foi 
produzido pelo ex-presidente 
dos Estados Unidos, Barack 
Obama, e sua esposa, Michelle. 
O título é uma parceria entre o 
serviço de streaming e a Higher 
Ground Productions, produto-
ra formada por Obama. 

O documentário conta a his-
tória de um milionário chinês 
que abriu uma fábrica de vidro 
em um antigo estabelecimento 
em Dayton, no estado de Ohio. 
Durante as duas horas do do-
cumentário é possível observar 
os choques culturais entre os 
trabalhadores norte-america-
nos e os colegas chineses, os 
abusos dos gerentes e como 
a automação pode mudar e 
roubar os empregados de sua 
ocupação.

“American Factory” já foi 
apresentado no Sundance 
Film Festival, onde foi pre-
miado. “Uma bela história 
que nos ajuda a ver o mundo, 
que nos ajuda a sentir o apoio 
dos outros. E este é um dos 
nossos maiores objetivos com 
as histórias que contaremos 
com a Higher Ground. Parte 
deste projeto é procurar 
tornar o mundo pelo menos 
um pouco melhor para nos-
sos fi lhos e netos”, escreveu 
Obama em uma publicação 
no Instagram (ANSA).

Independência fi nanceira não é garantia de proteção

 às mulheres contra a violência doméstica. 

“como o investimento em pro-
dução e consolidação de bases 
de dados qualifi cados sobre 
a questão e intervenções no 
campo educacional para maior 
conscientização e respeito às 
diferenças de gênero”.

O índice de violência domésti-
ca com vítimas femininas é três 
vezes maior que o registrado 
com homens. Os dados avalia-
dos na pesquisa mostram tam-
bém que, em 43,1% dos casos, 
a violência ocorre tipicamente 
na residência da mulher, e em 
36,7% dos casos a agressão se 

dá em vias públicas.
“Na relação entre a vítima e 

o perpetrador, 32,2% dos atos 
são realizados por pessoas 
conhecidas, 29,1% por pessoa 
desconhecida e 25,9% pelo 
cônjuge ou ex-cônjuge. Com 
relação à procura pela polícia 
após a agressão, muitas mu-
lheres não fazem a denúncia 
por medo de retaliação ou 
impunidade: 22,1% delas 
recorrem à polícia, enquanto 
20,8% não registram queixa”, 
apontou o trabalho do Ipea 
(ABr).

Francisco Sant’Anna (*)

A contabilidade é um dos fatores decisivos 
para o sucesso da iniciativa.

O arrojado plano de privatizações, parcerias 
público-privadas (PPPs) e concessões sinali-
zado pelo ministério da Economia, considera-
do um dos pilares da política de ajuste fi scal, 
precisa ser executado com muita precisão e 
planejamento, para que seus resultados sejam 
realmente expressivos no âmbito da meta de 
gerar recursos e reduzir despesas. 

Nessa seara, a contabilidade é um dos 
fatores decisivos para o sucesso da iniciativa, 
pois é um instrumento fundamental para o 
diagnóstico claro e detalhado da situação 
fi nanceira de empresas e dos serviços que 
poderão ser transferidos à iniciativa priva-
da, inclusive auxiliando a determinação de 
valores de referência para as transações e 
esclarecendo aos investidores sobre aquilo 
que estão comprando/investindo.

Ou seja, a transparência total de dados 
é determinante para que todo o processo 
tenha credibilidade e desperte o interesse 
e a confi ança de investidores nacionais e 
estrangeiros. Nesse sentido, uma primeira 
refl exão pertinente é sobre o sistema de 
contabilidade pública no Brasil, que, na 
grande parte dos entes públicos da união, 
estados e municípios, está baseado no sis-
tema de Balanço Orçamentário.

É quando as receitas são adequadas aos gas-
tos, constituído basicamente pelo orçamento 
de arrecadações e gastos do ano, balanço este 
que não incorpora as mesmas premissas do 
modelo de relatório baseado nos padrões de 
demonstrações contábeis internacionais. 

Contabilidade efi caz é importante para o 
sucesso da desestatização

548/2015, da Secretaria do Tesouro Nacional. 
É animador saber que esse cronograma está 
sendo cumprido, pois se trata de um passo 
signifi cativo para o aprimoramento da con-
tabilidade pública, que assume estratégico 
papel no contexto nacional. 

Até o momento, segundo o Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC), responsável 
em parceria com a Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) pelo processo de adoção, 
foram implementadas 22 das 35 normas. 
Este ano, devem ser implementadas mais 
cinco e em 2020, outras cinco. Algumas 
estão passando por revisão, mas isso não 
deve comprometer os prazos.

As IPSAS proporcionarão ao Governo 
Federal, estados, municípios, organismos da 
administração direta e da indireta, cidadãos 
e investidores, uma visão mais objetiva e real 
da situação econômico-fi nanceira de todo 
o setor público, bem como do patrimônio 
brasileiro. Com esta mudança haverá um 
avanço bastante expressivo na transparência 
das contas públicas. 

A paulatina adoção das IPSAS conduzirá 
à modernização e ao necessário alinhamen-
to do modelo de contabilidade pública do 
Brasil ao das mais expressivas democracias. 
Essa convergência trata-se de um suporte 
decisivo para que as PPPs, as concessões e 
privatizações contribuam de modo signifi -
cativo para a uma redução do défi cit fi scal, 
que é uma das causas da grande crise que 
vivemos e do baixo crescimento de nossa 
economia.

(*) - É presidente do Ibracon – Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil.

O ideal seria que as contas públicas ado-
tassem o sistema de Balanço Patrimonial, 
que tem por fi nalidade apresentar a posição 
contábil de uma entidade em determinada 
data. O Balanço Patrimonial apresenta os 
ativos (bens e direitos), passivos (obriga-
ções) e o patrimônio líquido, que é o resul-
tante da diferença entre o total de ativos e 
o total de passivos, exatamente como as 
empresas privadas fazem.

Nesse cenário, torna-se ainda mais impor-
tante a convergência do Brasil às Normas 
Internacionais de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público / International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS), cuja agenda 
teve início em 2015 e cuja conclusão está 
prevista para 2024, conforme a Portaria 
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Nessa seara, a contabilidade é um dos fatores 

decisivos para o sucesso da iniciativa

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
EDITAL DE COVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - C.O.F.

Em conformidade com as normas Estatutárias da Associação Portuguesa de Desportos,
ficam os Senhores membros do Conselho de Orientação e Fiscalização - C.O.F., con-
vocados para a Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 26 de agosto de 2019, no
Salão Nobre José Francisco Santiago Neto, localizado à Rua Comendador Nestor Perei-
ra, 33, Canindé, com início as 17:00 horas para primeira convocação, e às 17:30 horas
em segunda convocação. Ordem do Dia: • Eleição da Mesa do Conselho de Orientação
e Fiscalização - C.O.F., para recomposição da vacância nos cargos de Vice Presidente,
1º Secretário e 2º Secretário, sucedida da posse imediata dos eleitos.

São Paulo, 22 de agosto de 2019.
Sandro Norberto Marques Vieira Lopes - Presidente

Conselho de Orientação e Fiscalização

Você é jovem, tem 

entre 18 e 33 anos, 

possui espírito 

inovador e capacidade 

investigativa, cultiva 

novas formas de 

relacionamento, 

comunicação e 

aprendizado, domina 

informática, aprecia a 

autonomia e consegue 

fazer várias coisas ao 

mesmo tempo? 

Tudo indica que seu perfi l 
se enquadra no que os 
sociólogos chamam de 

“Geração Y”, os jovens nascidos 
entre 1980 e 1995, uma legião 
que só no Brasil já conta com 55 
milhões de mentes inquietas, 
que têm como uma das prin-
cipais características o fato de 
estarem totalmente inseridos 
no contexto das transforma-
ções sociais e tecnológicas 
que levaram à popularização 
da Internet.

Essa geração acostumada ao 
“tempo real”, que vive conec-
tada ao mundo em redes da 
alta velocidade, que convive 
diariamente com a superex-
posição, que inventou o selfi e, 
e que oscila do ciberativismo 
à “gamefi cação” da vida, dos 
múltiplos relacionamentos 
virtuais ao individualismo 
narcísico, é um fenômeno 
que ainda não está totalmente 
compreendido.  

São jovens conhecidos por 
serem extremamente ansio-
sos, com sentimento de auto-
estima fortemente elevado e, 
por terem presenciado o sur-
gimento do mundo digital por 
meio dos tablets, smartphones, 
aplicativos e redes sociais. Es-
tão sempre ligados ao celular.  
Todas as formas de interação 
e de comunicação são feitas 
por meio desses dispositivos, 
mas um contato online apenas 
não lhes é sufi ciente e execu-
tam várias coisas ao mesmo 
tempo dada a sua facilidade, 
versatilidade e familiaridade 
com essas ferramentas. 

São acostumados a rapidez 
e a velocidade na chegada das 
informações. São bastante 
exigentes nesse quesito, pois 
estão acostumados a ter essas 
informações em mãos, já que 
solicitadas, com o simples 
clicar de um botão. Afi nal foi 
assim que a sua vida começou. 
Tudo se complica ou, como 
dizem eles “a parada fi ca sinis-
tra“, quando os “Y”, os autênti-
cos nativos digitais, invadem o 
mercado de trabalho em busca 
de um lugar ao sol, de uma co-
locação profi ssional, pois terão 
que conviver com seu oposto, a 
“Geração X” (pessoas nascidas 
na década de 60) e que pensam 
completamente diferente. 

Os “y” desejam, sim, tra-
balhar por prazer. E não é só 
isso... Gostam de trabalhar de 
uma maneira menos formal, 
com jornadas fl exíveis que lhes 

permita não apenas trabalhar 
das 8h às 18h, mas preocupar-
se em saber o que produzirão 
entre esses horários. O que 
importa é fazer aquilo que 
gostam, é a realização pessoal. 
Se não houver essa realização, 
para eles, “não rola”, ou seja, 
não vale o investimento na 
profi ssão. Projetos são seu 
foco e a criatividade a sua mola 
propulsora.

São jovens cujo comporta-
mento e objetivos alteraram, 
de forma veemente, os costu-
mes e os modelos de gestão 
tradicional até então arrai-
gados às empresas. Por esse 
e outros motivos tais como, 
difi culdade em obedecer a hie-
rarquias, por exemplo, criam 
confl itos e constrangimentos 
dentro de empresas que ainda 
não se adaptaram a essa nova 
geração de profi ssionais que 
assim age porque lhes parece 
uma atitude normal e correta.  
Digamos que, na sua visão, 
estão “mandando bem”.

Para Don Tapscott, um 
estudioso da “Geração Y”, 
essa geração possui algumas 
características interessantes e, 
porque não dizer, inéditas até 
aqui. Por exemplo, seu critério 
de julgamento é a “consciên-
cia” e, não, a “obediência”. 
Subordina-se a “vínculos” e, 
não, a “cargos”. Gosta de ter 
autonomia, gosta de receber 
feedback a cada trabalho, e é 
movido a elogios e reconhe-
cimento. Não é orientado por 
“fi ns”, mas, sim por “meios”.

Desafi os e promoções são 
os seus objetivos. Mas o que 
acontece quando um “Y” des-
cobre que o mercado de tra-
balho é pouco atraente, tanto 
pela disponibilidade de vagas 
quanto pelo tipo de trabalho 
maçante que é ofertado? Nesse 
momento, na sua linguagem, “a 
chapa esquenta”. E o que fazer 
então? Certamente será partir 
em busca de outras paragens 
que venham ao encontro de 
suas expectativas.

Apesar de serem costu-
meiramente chamados de 
prepotentes e individualistas, 
os jovens da geração Y procu-
ram sempre relacionar-se e 
interagir com pessoas de todos 
os lugares do mundo. Além 
dessa interação constante, há 
a mobilização que essa geração 
tem para com as ações sociais, 
do meio ambiente e de susten-
tabilidade. Até hoje nunca uma 
geração interessou-se tanto 
nestas questões engajando-se 
nestes movimentos com todo o 
vigor de sua juventude. 

Fica provado então, através 
dessas constatações, que o 
futuro não terá caráter indivi-
dualista, mas, sim, um caráter 
colaborativo. 

(*) - Graduada em Letras, possui 
mestrado internacional em Ciências 

da Educação e é pós-graduada em 
Metodologia do Ensino Superior e em 

Ciências da Educação. Atua como 
membro da Cátedra Ozires Silva 

de Empreendedorismo e Inovação 
Sustentáveis.

Geração Y: 55 milhões de 
mentes inquietas

Dulce de Almeida Torres (*)
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Foram apenas sete horas 

para aprovar um projeto 

que estava parado há 

dois anos.

No último dia 15, o bra-
sileiro acordou com 
a notícia de que o 

Senado aprovara, em votação 
simbólica e a toque de caixa, 
o projeto que pune abusos de 
autoridades praticados por 
magistrados e integrantes do 
Ministério Público. É muito 
bem-vindo um projeto contra 
pessoas que abusam de suas 
posições hierárquicas para 
o bem próprio, mas verdade 
seja dita: o objetivo da classe 
política é apenas proteger a 
si mesma. 

Com o advento da operação 
Lava Jato, pela primeira vez na 
história deste país os políticos 
passaram a ter medo de ser 
presos. Até então contávamos 
nos dedos os casos de políticos 
condenados. Hoje, felizmente 
o cenário é diferente. Basta 
lembrar de três grandes nomes 
da política brasileira que estão 
presos: o ex-presidente da 
Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha, o ex-presidente 
da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, e o ex-governador do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 

Não é à toa que deputados e 
senadores não abrem mão do 
foro privilegiado. Muitos estão 
implicados com a Justiça e não 
querem ser julgados por ins-
tâncias inferiores – o então juiz 
Sergio Moro, por exemplo, era 
da primeira instância –, pois 
sabem que no STF têm muito 
mais chances de saírem ilesos 
dos seus crimes, considerando 

a morosidade da Corte. 
A estratégia dos políticos 

para se proteger é destruir 
a força-tarefa da Lava Jato, 
punindo juízes, policiais e inte-
grantes do Ministério Público, 
que estão apenas cumprindo 
suas atribuições de forma es-
tratégica. Cito dois exemplos. 

O projeto condena a con-
dução coercitiva, mecanismo 
utilizado pela Lava Jato para 
tentar obter mais informa-
ções dos investigados. Afi nal, 
chegar de surpresa não per-
mite que o indivíduo consiga 
fugir ou combine estratégias 
com aliados. Utilizar essa 
medida sem prévia intimação 
de comparecimento ao juízo 
possibilita de um a quatro anos 
de reclusão. 

Também condena o uso de 
algemas quando estiver claro 
que não há resistência à prisão. 
A punição chega a dois anos de 
reclusão. Os políticos são con-
trários a essa medida porque é 
ruim aparecer nos telejornais 
sendo levados com algemas até 
a delegacia. Político faz de tudo 
para não perder votos. Como 
eu disse anteriormente, o obje-
tivo é proteger a eles mesmos.

O presidente Jair Bolsonaro 
pode vetar trechos do projeto. 
Assim espero que ocorra. Ju-
ízes e membros do Ministério 
Público não podem estar à mer-
cê de seus investigados. A Lava 
Jato não é blindada de críticas, 
e juízes não são heróis, mas a 
força-tarefa e os seus membros 
precisam ser apoiados ao invés 
de prejudicados.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos 

(CNSP).

Projeto contra abuso de 
autoridade é tentativa de 

barrar a Lava Jato
Antonio Tuccílio (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: EMERSON DA COSTA ASCENCIO, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 11/03/1983, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luis Ascencio e de Sonia 
Maria da Costa Ascencio. A pretendente: ANA LUIZA RIBEIRO BARRETO SOBRAL, 
estado civll solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Aracaju, SE, no dia 12/05/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Barreto Sobral e 
de Maria Auxiliadora Ribeiro.

O pretendente: SAMUEL DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, nascido nesta 
Capital, SP, no dia 19/11/1968, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Laurindo da Silva e de Laura Gomes da Silva. A pretendente: RAFAELA 
MORANDI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, 
Santo Amaro, SP, no dia 03/12/1996, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ricardo Morandi da Silva e de Elizabeth da Silva Melo.

O pretendente: CRISTIANO SILVA MOROZINO, estado civi l solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 24/12/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Esmori Antonio Morozino e de Aparecida Costa Silva 
Morozino. A pretendente: NÁQUIA MENEZES GOBETTI, estado civil solteira, profi ssão 
educadora física, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/07/1996, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias Gobetti Pereira e de Luciana 
Menezes Gobetti.

O pretendente: RÉGIS DA SILVA SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
almoxarifado, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 31/03/1982, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Santiago Filho e de Neusa Maria da 
Silva. A pretendente: ALUANE ROBERTA MELLONI RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 28/04/1989, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Rodrigues e de Mara de 
Paula Melloni Rodrigues.

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: JÚLIO ANTÔNIO NUNES QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia (18/02/1986) em Belo Horizonte - MG, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tarcísio dos Reis Queiroz 
e de Luciana Pires Nunes Queiroz. A pretendente: NATHALIA LOPES, de 
nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida no dia 
(27/08/1992) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Sonia, São Paulo 
- SP, filha de Ricardo Lopes e de Claudia Pereira Pinto Lopes.

O pretendente: CARMINE NOGUEIRA PASSARO, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido no dia (13/06/1987) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, filho de Roberto Passaro e de 
Julia Cristina Carvalho Nogueira Passaro. A pretendente: LETICIA YUMIY ONO, 
brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia (12/02/1988) em Londrina - PR, 
residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, filha de Martinho Seiiti 
Ono e de Oneide Kioko Tutida Ono.

O pretendente: JORGE LUIZ BERNARDO DE MORAES, de nacionalidade 
brasileira, administrador, solteiro, nascido no dia (27/11/1987) em São Paulo - 
SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge de 
Moraes e de Denise Aparecida Bernardo de Moraes. A pretendente: MARIANA 
BAPTISTUCCI TONIOLO, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida 
no dia (25/07/1984) em Marilia - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Gilberto Messias Toniolo e de Clauidia Maria Baptistucci 
Toniolo.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE LOUÇÃO, de nacionalidade brasileira, 
internacionalista, divorciado, nascido no dia (18/12/1984) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos 
Loução e de Mariusa de Fátima Machado Loução. A pretendente: ANA CAROLINA 
VENÂNCIO SALOMÃO, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, 
nascida no dia (07/12/1982) em Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada no 
Itaim Bibi, São Paulo - SP, filha de Jeferson Elieser Salomão e de Consuelo Maria 
Venâncio Salomão.

O pretendente: DANILO ENE BORGES, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, 
nascido no dia (26/01/1984) em Viçosa - MG, residente e domiciliado na Vila Olímpia, 
São Paulo - SP, fi lho de Edeval Lopes Borges Junior e de Claudia Ene Borges. A 
pretendente: DHÁFYNI MARTINS MENDES, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida no dia (24/10/1987) em Blumenau - SC, residente e domiciliada na Vila 
Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Alaerson de Moraes Mendes Junior e de Teresinha 
Brittes Martins.

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

O pretendente: EDNEI FERREIRA DE MATOS PEREIRA, estado civil divorciado, profi s-
são motorista, nascido em Araci, BA, no dia 20/04/ 1982, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Valentim José Pereira e de Josefa Ferreira de Matos. 
A pretendente: LETICIA ROGATTI GOMES, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de 
idoso, nascida em Santo André - SP, no dia 26/04/1984, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Hamilton Andrade Gomes e de Maria Aparecida Rogatti 
Gomes. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser Fixado no Cartório de Residência 
do Contraente.

O pretendente: FERNANDO GODOI PUDO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Santo André, SP, no dia 25/06/1981, residente e domiciliado em Santo André, 
SP, fi lho de Vicente Batista Pudo e de Benedita Godoi Pudo. A pretendente: MEIRE HELEN 
DANTAS SILVA, estado civil solteira, profi ssão consultoras de pessoas, nascida nesta 
Capital, Casa Verde, SP, no dia 13/10/1977, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edmar Dantas Silva e de Maria de Jesus Silva. Obs.: Cópia do Edital 
de Proclamas para ser Fixado no Cartório de Residência do Contraente.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de mesa mestre, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 14/07/1983, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto de Souza 
e de Denise Tortoretto Fim de Souza. A pretendente: KELLI DOS SANTOS OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Itaeté, BA (Registrada 
no RCPN de Iramaia, BA), no dia 17/06/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lindomar Teles de Oliveira e de Maurina Pereira dos Santos.

O pretendente: ROGERIO LINO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, nascido 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 13/09/1970, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Sylvio Lino Vieira e de Maria Luiza dos Santos Vieira. 
A pretendente: DOMENIQUE MORAIS MASCARENHAS, estado civil solteira, profi ssão 
secretária, nascida no Rio de Janeiro, RJ (zona de Freguesia do Engenho Velho, Rio de 
Janeiro, RJ), no dia 13/04/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Arnaud Mascarenhas e de Maria Creuza Morais Costa.

O pretendente: DIEGO RICARDO DE PAIVA FREITAS ROQUE, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 19/12/1990, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Ricardo de Freitas e 
de Sandra de Lourdes Freitas Roque. A pretendente: VALERIA DA SILVA SANTOS DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no 
dia 23/09/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir 
Santos de Almeida e de Wanderleia da Silva Santos de Almeida.

O pretendente: LOURENÇO MIRANDA MOURA, estado civil viúvo, profi ssão admi-
nistrador de empresas, nascido em Canto do Buriti - PI, no dia 18/07/1964, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Silva Moura e de Maria 
Miranda Moura. A pretendente: RAQUEL DE JESUS GOMES, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em Cotia SP, no dia 27/12/1968, residente e domiciliada 
em Cotia, SP, fi lha de Brasilio Gomes e de Benedita de Oliveira Gomes. Obs.: Cópia do 
Edital de Proclamas recebida do Ofi cial de Registro Civil de Cotia - SP.

O pretendente: RICARDO JOSÉ IDANKAS, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Bom Retiro, SP, no dia 28/05/1973, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Idankas e de Maria Helena Ruff olo Idankas. A 
pretendente: ALESSANDRA BORGES NORINHO, estado civil solteira, profi ssão coorde-
nadora pedagógica, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 21/03/1975, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Norinho Neto 
e de Devair Borges Norinho.

O pretendente: GUILHERME YUDI KANADA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 05/05/1988, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Yuji Kanada e de Vanderli Kanada. A pretendente: 
ADRIANA MORENO MORGAN, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São 
Caetano do Sul, SP, no dia 20/12/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adão Aldo Morgan e de Ana Maria Viotto Moreno Morgan.

A pretendente: ANA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi s-
são auxiliar de enfermagem, nascida em Fortaleza, CE, no dia 07/11/1973, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Benjamim de Oliveira 
e de Elvira de Lourdes Oliveira. A pretendente: MARIA AMÉLIA AMARAL, estado civil 
solteira, profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Limão, SP, no dia 04/06/1978, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo de Jesus Amaral 
e de Rina Rodrigues Amaral.

O pretendente: CELSO PALLEY, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido nesta 
Capital, Barra Funda, SP, no dia 01/01/1955, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Palley e de Maria Guglielme Palley. A pretendente: 
SANDRA MILAT, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de marketing, nascida nesta 
Capital, Santana, SP, no dia 19/01/1962, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Milat Filho e de Erothildes da Silva Milat.

O pretendente: LAÉRCIO JOSÉ FERNANDES XAVIER, de nacionalidade brasileira, 
administrador, divorciado, nascido no dia (08/11/1961) em Belo Horizonte - MG, 
residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Ary Xavier e de 
Apparecida Fernandes Xavier. O pretendente: CLAYTON DE ALMEIDA FERREIRA, de 
nacionalidade brasileira, gerente de projetos, divorciado, nascido no dia (21/09/1984) 
em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de 
Cleber Simões Ferreira e de Rosangela Lourenço de Almeida Ferreira.

O pretendente: ROBERTO RITTES DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, divorciado, nascido no dia (01/01/1974) em São Paulo - 
SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio de 
Oliveira Silva e de Maria Ines Rittes de Oliveira Silva. A pretendente: CAROLINA KHALIL 
FÉRES, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia (09/10/1985) em 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Osmar Féres e de Maria Cecilia Khalil Féres.

O pretendente: DANIEL SPINELLI, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, nascido 
no dia (15/11/1981) em São Paulo - SP, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo 
- SP, fi lho de Jair Spinelli e de Marilene Antonia Medeiros Spinelli. A pretendente: RENATA 
MARCONDES FERRAZ, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia 
(06/02/1987) em Campinas - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, 
fi lha de Guilherme Marcondes Ferraz e de Maria Angela Giordano Marcondes Ferraz.

O pretendente: SHINDI KADOBAYASHI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido no dia (13/05/1983) em Londrina - PR, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Shindi Kadobayashi e de Meiry Mitie Kato Kadobayashi. 
A pretendente: RENATA AYRES BARONE, de nacionalidade brasileira, administradora, 
divorciada, nascida no dia (26/06/1986) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Bela 
Vista, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Barone e de Alda Lúcia Amaral Ayres Barone.

O pretendente: LEONARDO BAPTISTA MORAES, de nacionalidade brasileira, 
operador de mercado fi nanceiro, solteiro, nascido no dia (29/05/1978) em Rio de Janeiro 
- RJ, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Maria 
Teixeira Moraes e de Maria Ignez Baptista Moraes. A pretendente: RACHEL ANDRADE 
SILVA, de nacionalidade brasileira, dentista, solteira, nascida no dia (31/07/1982) em 
Brasília - DF, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Andrade Silva e de Martha Alves Andrade Silva.

O pretendente: LEANDRO PAVAN ARGOLO NOBRE, de nacionalidade brasileira, 
gerente comercial, solteiro, nascido no dia (21/10/1979) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Godinho de Argolo Nobre 
e de Nilza de Souza Pavan Argolo Nobre. A pretendente: RENATA CARVALHO DOS 
SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 
(28/06/1979) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira e de Cecilia Carvalho dos Santos Ferreira.

O pretendente: BENJAMÍN ANDRÉS PINTO MUJICA, de nacionalidade chilena, 
cineasta, solteiro, nascido no dia (09/08/1986) em Chile, residente e domiciliado em 
Santiago, Chile, fi lho de Vicente Ignacio Pinto Larraín e de María Ofelia Mujica Del 
Real. A pretendente: JULIA SILVA DE VILHENA MORAES, de nacionalidade brasileira, 
arquiteta, solteira, nascida no dia (19/11/1988) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Augusto de Vilhena 
Moraes Junior e de Raquel Simões da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE CURUCI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
economista, divorciado, nascido no dia (09/04/1967) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Curuci e de Marina de 
Paula Curuci. A pretendente: CARLA DE CAMPOS FERNANDES, de nacionalidade 
brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida no dia (07/10/1971) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Fernandes Filho e de Carmen Mercedes de Campos Fernandes.

O pretendente: ROMULO PASSOS CABALLERO, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
solteiro, nascido no dia (11/11/1985) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gonçalo Caballero e de Solange Passos da Silva 
Caballero. A pretendente: JÚLIA FANTIN TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, estilista, 
solteira, nascida no dia (22/04/1987 ) em Criciúma - SC, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Paulo Teixeira e de Márcia Fantin.

O pretendente: DOUGLAS DA PIEDADE BATISTA, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido no dia (23/03/1972) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Baptista Afonso e de Maria de Lurdes da Piedade 
Afonso. A pretendente: FERNANDA FARIA SOARES, de nacionalidade brasileira, empresária, 
solteira, nascida no dia (16/12/1972) em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada neste 
Sudistrito, São Paulo - SP, fi lha de Yran Luiz da Silva Soares e de Maria Ruth Faria Soares.

O pretendente: WALTER AUGUSTO PEREIRA JUNIOR, nascido nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 16/03/1980, estado civil solteiro, profi ssão corretor de imóveis, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Augusto Pereira 
e de Aparecida de Fatima Carneiro. O pretendente: BRUNO RODRIGO MAGDALENA, 
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 17/03/1992, estado civil solteiro, 
profi ssão biomédico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Francisco Donizeti Magdalena e de Mary Cristina dos Santos Magdalena.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

A primeira pergunta que 
o dono de um pequeno 
negócio precisa ter em 

mente é se realmente é neces-
sário procurar novos recursos 
para o empreendimento, pois o 
crédito viabiliza oportunidades, 
mas não as cria. 

Segundo o analista de Capita-
lização e Serviços Financeiros 
do Sebrae, Alexandre Guerra, 
é necessário refl etir sobre dois 
pontos importantes: “é bom 
quando conseguimos obtê-lo, 
mas o ideal é não precisar dele”. 
O especialista ressalta que o 
plano de negócios é fundamen-
tal e deve ser respaldado por 
oportunidades mercadológicas. 

“Financiamento é igual 
remédio, se não for bem di-
mensionado pode matar ou 
não funcionar. Ele deve ser 
utilizado exatamente para 
aquilo que foi previsto”, com-
plementa. O Sebrae reuniu 
cinco dicas para ajudar os 
empreendedores a refletir 
em relação ao crédito, confira 
a seguir. Não perca também 
as sugestões sobre este e 
outros temas relacionados ao 
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Quando e de que modo
o empreendedor deve
buscar um empréstimo

Buscar ou precisar de crédito costuma ser um assunto delicado para os empreendedores

Financiamento é igual remédio, se não for bem dimensionado pode matar ou não funcionar. 

empreendedorismo no canal 
do Sebrae no YouTube.

1. Cuide primeiro do pla-

nejamento - A construção 
de um bom plano de negócios 
é fundamental para ajudar o 
empreendedor a avaliar sobre o 
momento correto para buscar o 
crédito e quais as modalidades 
mais adequadas ao perfi l do 
negócio. Também é importante 
certifi car-se de todos os pré
-requisitos necessários como: 
garantias, contrapartidas, ca-
dastros, documentos, fi chas 
cadastrais, documentações 
específi cas entre outros.

2. Saiba antever as di-

ficuldades - Fique atento, 
pois alguns cenários podem 
difi cultar o acesso ao crédito, 
como a situação legal, contábil 
e cadastral da empresa; falta ou 
desatualização do orçamento 
relacionado aos investimentos; 
parcela de recursos próprios 
insufi ciente ou inexistente; ga-

rantias insatisfatórias; falta de 
documentação legal e confl ito 
de informações na elaboração 
do plano de negócios.

3. Busque outras opções, 

como o capital empreende-

dor - Capital empre-
endedor ou capital 
de investimento é 
uma alternativa uti-
lizada para apoiar 
negócios por meio 
da compra de par-
ticipação no capital 
de uma empresa, ge-
ralmente minoritária. O Sebrae 
conta com algumas iniciativas 
que ajudam a preparar os donos 
de pequenos negócios inovado-
res para o processo de negocia-
ção com investidores por meio 
de workshops e mentorias que 
os habilitarão a entender a lógica 
e os processos do mercado de 
investimentos de risco.

4. ESC - A Empresa Simples 
de Crédito também funciona 
como uma alternativa de crédi-

to para os pequenos negócios. 
A ESC realiza operações de 
empréstimos, fi nanciamentos e 
desconto de títulos de crédito, 
exclusivamente para Microem-
preendedores Individuais (MEI), 

Microempresas e 
Empresas de Pe-
queno Porte, utili-
zando-se exclusi-
vamente de capital 
próprio. É uma das 
poucas formas de 
empresa que con-
cede crédito e que 

não necessita da autorização do 
Banco Central para funcionar, 
o que a torna o processo mais 
simples e menos burocrático.

5. Quatro perguntas que 

o dono do pequeno negócio 

precisa responder antes de 

buscar o crédito - Para que 
preciso do empréstimo? Quanto 
preciso de empréstimo? Como 
irei pagar o empréstimo? e Quan-
do precisarei do empréstimo?.

Fonte: AI/Sebrae.

“É bom quando 
conseguimos 
obtê-lo, mas 
o ideal é não 
precisar dele”.
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PLR
FRAUDULENTO

IAEANOD
MOUSEDEAR
ESUSUALI
ISTMOSPG

PRESIDIARIO
OODMIND
MHIDRANTE

GIRAFAZR
AF

NIIMPORR
TIJUCANOME

SODAPIAUI
TIDOCMT
RINORRAGIA

MODERNISTAS

O negócio
baseado

em ilegali-
dade

Calo (?),
formação
em fratu-
ras (Med.)

Tempo da 
translação
terrestre
(Astr.)

Letra 
que pre-
cede o

apóstrofo
"(?) White
People",
série da
Netflix

O compor-
tamento 

relaciona-
do à rotina

(?) e bor-
dar: fazer 
travessu-
ras (pop.)

Letra da
roupa do

Super-Ho-
mem (HQ)

Fonte de 
água usada
no combate
a incêndios

O soldado,
ao prestar

conti-
nência

Tem o 
som /s/,

em "arroz"
(Gram.)

Bairro ca-
rioca onde

nasceu
Tim Maia

Corpo en-
contrado

em sarcó-
fagos

"Me Cha-
me pelo
Seu (?)",

filme
"The (?)
Herald",

revista de
humor

Particípio
do verbo

"ir"
(Gram.)

Magdalena 
Tagliaferro,
pianista 

fluminense
Oswald de
Andrade e
Tarsila do
Amaral

Cargo que foi ocupado
por Winston Churchill,
na política britânica

Interjeição de surpresa

(?) de ambientes,
aparelho que evita a
formação de mofo

A 6ª nota
musical

Boto cor-de-rosa e Cobra Norato
(Folcl.)

Bebida
gasosa
Sangra-
mento

nasal que
pode ser

provocado
pelo frio

Lagoa da Zona Sul
do Rio de Janeiro

Papai (?), figura ins-
pirada em São Nicolau

Progressão
geométrica
Sílaba de

"rinse"

Mente,
em inglês

Cada
aplicação
de vacina Figura
feminina do baralho

Royal Air
Force (sigla)
Triture com
os dentes

Mikael (?),
ex-nadador
"Rico (?) à
toa" (dito)

Fixar
(normas)
Comuna
italiana

"Minuto",
em "rpm"
Mamífero
africano
que pode 
ter mais de
5 metros
de altura

Condição
de quem
cumpre
pena em
Bangu I

(?) do Pana-
má: separa 
o oceano
Pacífico do
Atlântico

Periférico
de micros
chamado
"rato" em
Portugal

(ing.)

3/orn. 4/dear — mind. 5/mouse — piauí — údine. 6/tijuca. 10/rinorragia.

São Paulo, quinta-feira, 22 de agosto de 2019

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Permissão

Espere o inesperado
Os objetivos que você está alcançando estão se 
manifestando, nem sempre da maneira que você imagina 
naquele momento. Às vezes, o pensamento fora da caixa é 
o seu melhor amigo e, em outros momentos, é a tentativa e 
a verdade que o ajudam. Agora você está recebendo muito 
de tudo, então, apenas respire fundo, observe bem, e então 
dê aquele salto de fé.
Pensamento para hoje: Há muitas “coisas” acontecendo 
agora. Não continue tentando conciliar tudo, a menos que 
você seja um malabarista profi ssional. Deixe as coisas se 
encaixarem e depois faça sua escolha.
E assim é
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Por favor, respeite os créditos ao compartilhar

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2019

ADMITIR FUNCIONÁRIA GRÁVIDA
Empresa pretende registrar funcionária grávida de 6 meses, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE TER ESTAGIÁRIOS COM A MESMA CARGA HORÁRIA 
E VALORES DE BOLSA DIFERENTES?

Em se tratando de estagiários, não há nenhum impedimento para que 
a empresa concedente de estágio conceda valor de auxílio bolsa em 
valor diferente para os que realizam a mesma jornada de atividade.

PAGAMENTO DE CORRETAGEM
Empresa imobiliária contratou prestador de serviço com remuneração 
de corretagem, devemos descontar o INSS como autônomo e informar 
na GFIP? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE REPRESENTANTE DA CIPA
Funcionário representante da CIPA pode ser demitido, mesmo pedindo 
a renúncia do cargo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA, EFETUOU O SAQUE 
DO FGTS E NÃO RECEBEU NENHUMA PARCELA DO SEGURO DESEM-
PREGO, PODE SER ADMITIDO EM OUTRA EMPRESA?  

Esclarecemos que em se tratando de outra empresa não há impedi-
mento, podendo ser admissão imediata. Por outro lado, caso ele volte 
para a mesma empresa, deve ser aguardado o prazo mínimo de 90 dias 
para não caracterizar fraude ao FGTS, conforme Portaria Mtb nº384/92.

LICENÇA AMAMENTAÇÃO
Empresa concedeu licença amamentação para funcionária que apre-
sentou atestado, informar o afastamento em outros motivos, como 
proceder com o retorno ao trabalho? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A pequena cidade de Piana di Monte Verna, na Itália, 
sediará em setembro uma convenção internacional de 
helicicultura, onde será lançada uma pizza de escargot

O evento, que é destinado para criadores de caracóis, 
será realizado no dia 21 de setembro. Tradicionalmente, 
a convenção é feita em Cherasco, na região de Piemonte, 
mas esta edição será na Campânia.

A ideia da pizza de caracol, que é certifi cada pela 
marca Filiera Lumache Italiane, partiu da Confederação 
Italiana de Helicicultores. “A carne dos caracóis [da 

Itália lançará uma pizza de escargot

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostram que o Indicador de 
Confi ança da Micro e Pequena 
Empresa caiu 7,6% no último 
mês de julho na comparação 
com janeiro deste ano. 

Na abertura de 2019, a con-
fi ança do pequeno empresário 
havia atingido o maior patamar 
desde maio de 2015, com 65,7 
pontos. Desde então, esse nú-
mero vem recuando sucessiva-
mente, até atingir 59,4 pontos 
em junho, com uma pequena 
recuperação para 60,6 pontos 
em julho passado. Em termos 
percentuais, 66% dos micro e 
pequenos empresários estão 
otimistas com o futuro da 
economia do país, percentual 
inferior aos 82% constatados 
em janeiro deste ano. 

Já o número de empresários 
pessimistas passou de 5% para 
12% em um intervalo de seis 
meses, enquanto 21% acreditam 
em uma estabilidade. Ainda que 
tenha havido uma piora nas ex-
pectativas ao longo deste ano, 
a percepção atual de otimismo 
supera o observado no mesmo 
período do ano passado, quando 
apenas 39% dos empresários 
ouvidos estavam confiantes 
com a economia do país e 24% 
declaradamente pessimistas.

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, “a 
liberação dos saques do FGTS 

Confi ança da micro e 
pequena empresa cai 

7,6% desde o início do ano
As expectativas frustradas de que haveria uma consolidação no processo de retomada econômica já 
impõem seus efeitos sobre as empresas de menor porte

A
N

SAO presidente da França, Emmanuel Macron, usou 
seu perfi l no Twitter ontem(22), para classifi car o au-
mento no número de queimadas na Amazônia de “crise 
internacional” e pedir que os líderes do G7 tratem o 
tema como uma emergência. “Nossa casa queima. Li-
teralmente. A Amazônia, o pulmão de nosso planeta, 
que produz 20% de nosso oxigênio, arde em chamas. 
É uma crise internacional”, escreveu.

“Membros do G7, vamos nos encontrar daqui a dois 
dias para falar dessa urgência!”, acrescentou Macron. 
Pouco tempo antes da publicação, o ministro das Rela-
ções Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afi rmou que 
o Itamaraty criará um grupo de trabalho com o governo 
francês para tratar a questão do desmatamento. “As 
autoridades sabem qual é o nosso compromisso, com a 
França nós já combinamos de criar um grupo de trabalho 
para troca de informações, para que possamos dar as 
informações mais atuais sobre os esforços de combate 
ao desmatamento”, explicou.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por sua 
vez, afi rmou que o discurso de países europeus sobre 
o desmatamento na fl oresta é uma política para criar 
barreiras ao Brasil. De acordo com ele, “o Brasil des-
mata, mas não no nível e no índice que é dito” e os 
europeus têm dois motivos principais para atacar o país: 
confrontar os princípios capitalistas e impor barreiras 
ao crescimento brasileiro.

“O Brasil é país que cuida muito bem do seu meio 
ambiente, não precisamos de lição de ninguém”, 
acrescentou. No início da semana, dados divulgados 
pelo Programa Queimadas do Inpe informaram que as 
queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao 
ano de 2018. Nos primeiros oito meses de 2019, foram 
registrados 71.497 focos de queimadas, contra 39.194 
no ano anterior. O número foi o maior em sete anos. 
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são um alento para consumi-
dores e empresários, seja para 
impulsionar o consumo ou re-
cuperar o crédito de quem está 
inadimplente. A proximidade de 
datas comemorativas importan-
tes como Dia das Crianças, Black 
Friday e até mesmo a recém-
criada “Semana do Brasil”, em 
setembro, podem ajudar empre-
sários a reduzirem estoques e 
salvar perdas do ano”.

 Entre os empresários otimis-
tas com o futuro da economia 
do país (66%), o item que mais 
pesa é o fato de concordarem 
com as medidas econômicas que 
vem sendo tomadas pela atual 
equipe do governo, com 43% de 

citações. Já 32% confi am em um 
cenário político mais favorável, 
enquanto 31% não sabem ex-
plicar as razões do sentimento.

O fator principal são as incer-
tezas no campo político, que 
podem atrapalhar o andamento 
do governo, com 53% de men-
ções. O desemprego e o aumento 
dos preços também são vistos 
como empecilho para 40% dos 
pessimistas e 32% reclamam das 
leis e das instituições, que não 
favorecem o crescimento do país. 
Considerando apenas as expec-
tativas para seus negócios, 76% 
dos micro e pequenos empre-
sários estão otimistas em algum 
grau, contra 6% de pessimistas 
e de 18% dos que acreditam que 
fi cará como está. Em janeiro, os 
otimistas com o futuro da própria 
empresa eram 83%.

“O empresário sempre é mais 
otimista com a sua empresa do 
que com a situação do país e 
tende a se apegar ao fato de que 
uma boa gestão interna pode 
minimizar os efeitos negativos 
que vêm de fora”, explica o 
presidente do SPC Brasil Roque 
Pellizzaro Junior. Em janeiro, 
30% dos empresários consulta-
dos tinham a percepção de que 
as condições gerais da econo-
mia melhoraram. Passados seis 
meses, esse percentual oscilou 

para 27%. Quando a análise se 
detém ao próprio negócio, os 
entrevistados mostram-se divi-
didos: para 32% houve melhora, 
enquanto 31% relatam piora no 
desempenho dos seus negócios.

Para quem considera o mo-
mento atual da empresa ruim, 
a queda nas vendas foi o ponto 
mais sensível com 71% de cita-
ções entre os pessimistas. Ou-
tros 31% disseram que houve 
aumento no preço de insumos 
e das matérias-primas e 19% 
apontam as dificuldades da 
concorrência no mercado em 
que atuam. Considerando os 
que tiveram melhora em seus 
negócios, 66% também citam 
o aumento das vendas e 26% 
a melhora na gestão interna.

Pensando nas vendas como 
um todo, diminuiu de 56% em 
janeiro para 44% em julho o 
percentual de micro e pequenos 
empresários que garantem ter 
tido um desempenho positivo 
nas vendas. Os que tiveram um 
desempenho fraco nas vendas 
passaram de 15% para 20%. 
Apesar da piora dos números, 
63% dos entrevistados projetam 
uma melhora nas vendas para os 
próximos seis meses, contra 3% 
que apostam em queda e 31% 
que acreditam que o cenário não 
irá se alterar (CNDL/SPC Brasil).

O Presente

A confi ança do pequeno empresário havia atingido o maior patamar desde maio de 2015

Macron cobra ação do G7 
sobre situação na Amazônia

O Secretário da ONU também fez apelo

pela preservação da fl oresta. 

Na segunda-feira (19), o “dia virou noite” em São 
Paulo, no Mato Grosso do Sul e no norte do Paraná 
em decorrência de uma forte névoa, o que, segundo 
especialistas, foi causado por uma nuvem com fumaça 
originada das queimadas da fl oresta amazônica nos 
estados do Norte.  Mais cedo, o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, afi rmou estar preocupado com 
os incêndios na fl oresta amazônica. “No meio da crise 
climática global, não podemos permitir mais danos a 
uma fonte importante de oxigênio e biodiversidade. 
A Amazônia deve ser protegida”, escreveu no Twitter 
(ANSA).

espécie] Helix aspersa é facilmente adaptável, contribui 
para tornar o prato muito digerível, graças à porcenta-
gem mínima de lípidos e, ao mesmo tempo, assegura 
um fornecimento adequado de proteínas”, afi rmou a 
associação dos criadores dos moluscos.

A pizza deve ter entre 30 e 35 gramas da carne do 
molusco, cerca de oito caracóis com casca. A associação 
também destacou que o custo do principal ingrediente 
é “semelhante” a outros tradicionais ingredientes como 
presunto, queijo ou mexilhões (ANSA).
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Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras referentes aos semestres findos em 30 de junho de 2019 e de 2018, 
juntamente com o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.                                                                                                                                                                    São Paulo, 22 de agosto de 2019

Notas 2019 2018
Ativo
Circulante 102.270 99.125
 Disponibilidades 3 140 59
Títulos e valores mobiliários 101.983 98.908
 Carteira própria 4 101.983 98.908
Outros créditos 147 158
 Diversos 5 147 158

Total do ativo 102.270 99.125

Notas 2019 2018
Passivo
Circulante 1.185 1.305
 Outras obrigações 1.185 1.305
  Fiscais e previdenciárias 6.a 1.141 1.278
  Diversas 6.b 44 27
Patrimônio líquido 10 101.085 97.820
 Capital 88.516 88.516
  De domiciliados no País - Ordinárias 44.258 44.258
  De domiciliados no País - Preferenciais 44.258 44.258
 Reserva de lucros 10.958 7.820
 Lucros acumulados 1.611 1.484
Total do passivo 102.270 99.125

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reserva de lucros
Capital social Reserva legal Equalização de dividendos Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 88.516 2.905 4.837 – 96.258
Lucro líquido do semestre – – – 1.562 1.562
Destinação - Reserva legal – 78 – (78) –
Saldos em 30 de junho de 2018 88.516 2.983 4.837 1.484 97.820
Saldos em 31 de dezembro de 2018 88.516 3.061 7.812 – 99.389
Lucro líquido do semestre – – – 1.696 1.696
Destinação - Reserva legal – 85 – (85) –
Saldos em 30 de junho de 2019 88.516 3.146 7.812 1.611 101.085

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Distribuidora) é uma instituição financeira 
que tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. 
Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições, as quais atuam integradamente 
no mercado financeiro, utilizando a estrutura operacional do Banco ABC Brasil S.A.
Suas operações atuais se restringem à administração dos recursos próprios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela 
Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emite pronunciamentos e interpretações contábeis alinhadas 
às normas internacionais de contabilidade e aprovadas pela CVM. O Bacen aprovou os seguintes 
pronunciamentos: CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro, CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, CPC 03 - Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas, CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações, 
CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, CPC 24 - Evento Subsequente, 
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.
Adicionalmente, o Bacen editou as resoluções abaixo visando a redução de assimetrias em relação aos 
padrões internacionais:
Resolução nº 3.533/08 - Estabelece procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação de 
operações de venda ou de transferência de ativos financeiros.
Resolução nº 4.512/16 - Dispõe sobre procedimentos contábeis aplicáveis na avaliação e no registro 
de provisão passiva para garantias financeiras prestadas
Resolução nº 4.524/16 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis 
e operações de hedge de variação cambial de investimentos no exterior.
Resolução nº 4.534/16 e 4.535/16 - Dispõe sobre os critérios para reconhecimento contábil e mensuração 
dos componentes do ativo intangível, ativo diferido e ativo imobilizado de uso.
Resolução nº 4.636/18 - Estabelece critérios e condições para a divulgação, em notas explicativas, 
de informações sobre partes relacionadas
Resolução nº 4.720/19 - Dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e divulgação de demonstrações 
financeiras pelas instituições financeiras. Esta resolução entrará em vigor na data de 01 de janeiro de 2020.
As principais práticas contábeis são assim resumidas:
a) Critérios de avaliação dos ativos
Os ativos, exceto os títulos e valores mobiliários, são demonstrados pelo custo de aquisição acrescido de 
variações cambiais, monetárias e juros quando aplicável. Quando o valor de mercado for inferior, é efetuada 
provisão para ajuste do ativo ao valor de realização.
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, no tocante à 
sua manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação.
Títulos para negociação: são adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são 
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08 inclui dinheiro em caixa, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e 
limites, com prazo de vencimento original igual ou inferior a 90 dias.
c) Classificação dos ativos e passivos circulantes e a longo prazo
Os ativos e passivos operacionais, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação ocorram até o 
prazo de 1 ano da data do balanço, estão classificados no circulante e aqueles, cujos vencimentos ou 
possibilidade efetiva de liquidação ocorram após esse prazo são classificados no longo prazo. Os títulos 
classificados como títulos para negociação, independentemente da sua data de vencimento, estão classificados 
integralmente no ativo circulante, conforme estabelecido pela Circular Bacen nº 3.068/2001.
d) Apuração das receitas e despesas
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera, quando aplicável, os efeitos de ajustes de 
ativos para o valor de mercado ou de provável realização.
O imposto de renda é reconhecido pelo regime de competência, cujos valores diferidos são calculados sobre 
as diferenças temporárias decorrentes de receitas e despesas ainda não tributáveis ou dedutíveis para fins 
fiscais, cujas adições ou exclusões futuras são autorizadas pela legislação tributária.
e) Ativos e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de acordo 
com os critérios descritos a seguir:
• Contingências ativas - não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência 
de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; e
• Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de 
assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas 
possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas 
como perda remota não requerem provisão e divulgação.

f) Imposto de Renda e Contribuição Social
As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, são constituídas com base no 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. O imposto de renda e a 
contribuição social diferida são calculadas sobre o valor das diferenças temporárias, sempre que a realização 
desses montantes for julgada provável.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019 2018

Depósitos bancários 140 59
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 140 59

4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
As classificações dos títulos, em 30 de junho de 2019 e 2018, são demonstradas como segue:

2019 2018

Custo
Mercado/
Contábil Custo

Mercado/
Contábil

Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 102.000 101.983 98.916 98.908
Subtotal - Títulos para negociação 102.000 101.983 98.916 98.908
Total 102.000 101.983 98.916 98.908
A composição da carteira em 30 de junho de 2019 e 2018, considerando o prazo de vencimento, é 
demonstrada como segue:
Títulos para negociação De 6 a 12 Meses Total
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 101.983 101.983
Subtotal - Títulos para negociação 101.983 101.983
Total - 2019 101.983 101.983
Total - 2018 98.908 98.908
No semestre findo em 30 de junho de 2019, os resultados gerados por títulos e valores mobiliários representam 
o montante de R$ 3.063 (R$ 3.076 em 2018).

5. OUTROS CRÉDITOS
Diversos
Em 30 de junho de 2019 e de 2018, os saldos de Outros créditos - Diversos, são assim compostos:

2019 2018
Créditos tributários (Nota 7) 7 4
Impostos e contribuições a compensar 140 154
Total 147 158

6. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias:
Em 30 de junho de 2019 e de 2018, os saldos de obrigações fiscais e previdenciárias são assim compostos:

2019 2018
Impostos e contribuições a recolher 23 24
Revisões para impostos e contribuições sobre lucros 1.118 1.254
Total 1.141 1.278
b) Diversas:
Em 30 de junho de 2019 e de 2018, os saldos de outras obrigações diversas são assim compostos:

2019 2018
Provisão para pagamentos a efetuar 44 27
Total 44 27

7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Conforme determinado pela Resolução nº 3.059/02, alterada pela Resolução nº 3.355/06, ambas do 
Banco Central do Brasil, a Distribuidora registrou o saldo líquido dos créditos tributários.
A natureza, a origem e a movimentação dos créditos tributários constituídos no período são demonstradas a seguir:

Dezembro de 2018 Adições Baixas Junho de 2019
Créditos tributários
Diferenças temporárias:
Ajuste ao valor de mercado – 7 – 7
Saldo líquido (Nota 5) – 7 – 7
As realizações dos créditos e das obrigações tributárias diferidas existentes em 30 de junho de 2019 
considerando o histórico de rentabilidade e a estimativa de realização futura são demonstradas como segue:
Exercício Ativo Passivo Líquido
2020 7 – 7
Total 7 – 7
Valor presente - SELIC 6 – 6
Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15% acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável 
anual excedente a R$ 240 mil e de 20% para contribuição social para as empresas financeiras.
A partir de 01 de janeiro de 2019, a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL foi reduzida 
de 20% para 15% conforme a Lei nº 13.169 de 06 de outubro de 2015.

Demonstrações do
Resultado

Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Demonstrações dos
Fluxos de Caixa

Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Demonstrações do
Valor Adicionado

Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Notas 2019 2018
Receitas da intermediação financeira 3.063 3.076
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 4 3.063 3.076
Resultado bruto da intermediação financeira 3.063 3.076
Outras receitas (despesas) operacionais (256) (258)
 Outras despesas administrativas (87) (90)
 Despesas tributárias (169) (168)
Resultado operacional 2.807 2.818
Resultado antes da tributação sobre lucro e participações 2.807 2.818
Imposto de renda e contribuição social 7 (1.111) (1.256)
 Provisão para imposto de renda (694) (691)
 Provisão para contribuição social (424) (563)
 Ativo fiscal diferido 7 (2)
Lucro líquido do semestre 1.696 1.562
Lucro líquido por ação - em R$ - 49.960.109 ações 
 (49.960.109 ações em 2018) 0,034 0,031

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
Atividades operacionais
Lucro líquido ajustado do semestre 1.696 1.562
 Lucro líquido do semestre 1.696 1.562
Variação de ativos e passivos (1.692) (1.551)
 Títulos e valores mobiliários (481) 842
 Outros créditos 194 427
 Outras obrigações (1.405) (2.820)
Caixa (aplicado)/gerado nas atividades operacionais 4 11
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 4 11
No início do semestre 136 48
No final do semestre 140 59
Variações nos saldos de caixa e equivalentes de caixa 4 11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
Apuração do valor adicionado
 Resultado bruto da intermediação financeira 3.063 3.076
 Outras despesas administrativas (87) (90)
Valor adicionado total a distribuir 2.976 2.986
Distribuição do valor adicionado 2.976 2.986
 Remuneração do governo 1.280 1.424
  Despesas tributárias 169 168
  Imposto de renda e contribuição social 1.111 1.256
 Remuneração dos acionistas 1.696 1.562
  Lucros retidos 1.696 1.562

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RESERVADO POR NATUREZA

A apuração das despesas com imposto de renda para os semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018 
são demonstradas a seguir:

2019 2018
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 2.807 2.818
Encargos totais de imposto de renda pelas alíquotas nominais 1.123 1.268
Receitas/despesas não tributáveis líquidas de despesas não dedutíveis 7 (1)
Resultado líquido de realizações e constituições de passivos diferidos 
 líquidos de créditos tributários no semestre – (1)
Outros valores (12) (12)
Total do imposto de renda sobre os resultados correntes (Nota 6a) 1.118 1.254
Impostos e contribuições diferidos
Ativos fiscais constituídos no semestre (7) –
Créditos tributários constituídos no semestre – 2
Total dos impostos e contribuições diferidos (7) 2
Total do resultado de imposto de renda e contribuição social 1.111 1.256
Imposto de renda 694 691
Contribuição social 424 563
Ativo fiscal diferido (7) 2

8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações com partes relacionadas foram contratadas a taxas normais de mercado, compatíveis com as taxas 
praticadas em operações com terceiros nas datas das operações. Os saldos e resultado das transações realizadas 
com partes relacionadas (Banco ABC Brasil S.A., controlador da Distribuidora) estão relacionados a seguir:

2019 2018
Ativos/ Receitas/ Ativos/ Receitas/

(Passivos) (Despesas) (Passivos) (Despesas)
Depósitos bancários 140 – 59 –
A Distribuidora não possui remuneração para os administradores.

9. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
A Distribuidora responde por ações e processos cujas perdas estão sendo considerados com prognósticos 
possíveis por nossos assessores que totalizam R$ 2.614 e não foram provisionados, o detalhamento do 
principal processo é o seguinte:
PIS
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela União Federal em face de decisão transitada em julgado na qual 
foi reconhecido o direito à Distribuidora ao não recolhimento da contribuição ao PIS nos períodos de 
julho de 1997 a dezembro de 1999 nos termos da EC 17/1997. O valor estimado das contingências 
corresponde a R$ 1.913 em 30 de junho de 2019.

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 30 de junho de 2019 e 2018 o capital social está representado por 49.960.109 ações, sendo 24.980.054 
ações ordinárias e 24.980.055 ações preferenciais, todas sem valor nominal.
b) Dividendos e Juros sobre o capital próprio
Conforme previsto no estatuto social da Distribuidora, aos acionistas é assegurado o direito de um dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado na forma da lei. Não foram provisionados dividendos em 
função de não haver intenção de distribuição no semestre.
c) Destinação do lucro
i) Reserva de lucros - Reserva legal
A constituição da reserva legal obrigatória de 5% sobre o lucro líquido apurado em 30 de junho de 2019 
apresenta o montante de R$ 85 (R$ 78 em 2018).
ii) Reserva de lucros - Equalização de dividendos
Por deliberação dos acionistas, através de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2009, 
foi aprovada a criação da conta reserva de lucros para equalização de dividendos destinando para esta reserva 
o saldo da conta de lucros acumulados, limitada a 50% do capital social, sendo esta constituída como forma 
de manter o fluxo de remuneração aos acionistas.
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2015, foi aprovado o aumento do limite percentual 
da reserva de Equalização de dividendos de 50% para 80% do capital social.
d) Lucro por ação
O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da sociedade, pela quantidade 
de ações em circulação durante o período, excluindo as ações compradas pela sociedade e mantidas como 
ações em tesouraria.

11. LIMITE OPERACIONAL - ACORDO DE BASILEIA
O Banco Central do Brasil, através das Resoluções nº 4.192/13 e 4.278/13, instituiu a apuração do Patrimônio 
de Referência em bases consolidadas sobre o Conglomerado Financeiro e através da Resolução nº 4.193/13, 
instituiu apuração do Patrimônio de Referência mínimo requerido para os ativos ponderados por risco (RWA), 
ambas com efeito a partir de outubro de 2013. O índice da Basileia para 30 de junho de 2019 apurado com 
base no Conglomerado Prudencial é de 17,91% (16,14% em 2018).

Relatório da
Administração

Balanços
Patrimoniais

30 de junho de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Líquido

Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras

30 de junho de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

A Diretoria Contador: LEILA MARIA DE CARVALHO ROCHA - CRC 1SP 170428/O-5

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Distribuidora”) que compreende o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 de junho de 2019, elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Distribuidora, e apresentada como informação suplementar para 
fins das práticas contábeis do Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Distribuidora. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demonstrações financeiras e 
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião a 
demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo 
os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Distribuidora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de agosto de 2019

 ERNST & YOUNG
 Auditores Independentes S.S.
 CRC-2SP034519/O-6
 Eduardo Wellichen

 Contador CRC-1SP184050/O-6

Relatório do
Auditor Independente
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