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“Existem pessoas menos 
qualifi cadas que você, 
fazendo coisas que 
você gostaria de fazer, 
simplesmente porque 
elas decidiram tomar 
atitude”.
Jack Ma (1964)
Fundador da Alibaba Group
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Representantes da Fren-
te Nacional dos Prefei-
tos (FNP) manifesta-

ram satisfação após encontro 
com o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
ao serem informados que a 
proposta de emenda à cons-
tituição (PEC) paralela à 
reforma da Previdência, prevê 
a adesão automática de mu-
nicípios à reforma assim que 
a lei ordinária for aprovada 
pelas assembleias estaduais.

“Saímos muito contentes 
daqui. Vota-se a PEC da Pre-
vidência, aquela já aprovada 
na Câmara, e 15 dias depois 

PEC paralela da Previdência 
prevê adesão automática 
sem passar pelas câmaras

vota-se a PEC paralela. E essa 
PEC terá a seguinte condição: 
os governadores aprovam por 
lei ordinária a reforma previ-
denciária e os municípios não 
precisarão fazer lei. O que for 
aprovado valerá para todas as 
cidades”, explicou o presidente 
da FNP, Jonas Donizette, pre-
feito de Campinas.

Segundo o texto da PEC 
paralela, tudo que for aprovado 
pelas assembleias legislativas 
também valerá para os municí-
pios. Caso os prefeitos queiram 
desfazer a adoção integral da 
reforma, eles deverão apresen-
tar às câmaras de vereadores e 

aprovar, em até um ano, uma lei 
ordinária tratando do assunto.

Donizette destacou ainda 
a importância da reforma tri-
butária, que está em fase de 
discussão na CCJ do Senado. 
A proposta que altera as regras 
fi scais tem como primeiro signa-
tário o presidente do Senado, e 
foi apresentada com o apoio de 
67 senadores, mais de 80% da 
composição da Casa. “O povo 
brasileiro quer saber de desen-
volvimento do país. Então nós 
trouxemos o apoio dos prefeitos 
à condução de Davi Alcolumbre 
e sua posição equilibrada em 
priorizar temas que atendem à 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu ontem (12), a diretoria-executiva

da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

população”, afi rmou.
Participaram da reunião os 

prefeitos Clécio Luis (Macapá), 

Edvaldo Nogueira (Aracaju), 
Arthur Virgílio (Manaus), Du-
arte Nogueira (Ribeirão Preto), 

Izaias Santana (Jacareí) e 
Cesar Silvestri (Guarapuava) 
(Agência Brasil/Ag.Senado).

O total de bois, vacas e novilhos abatidos no segundo trimestre 

chegou a 8,04 milhões de animais.

O abate de bovinos e suínos 
cresceu no segundo trimestre 
no país, tanto na comparação 
com o primeiro trimestre 
quanto em relação ao segundo 
trimestre de 2018. Os dados do 
setor pecuário foram divulga-
dos ontem (12) pelo IBGE. O 
total de bois, vacas e novilhos 
abatidos no segundo trimes-
tre chegou a 8,04 milhões de 
animais, 1,4% a mais do que 
no trimestre anterior e 3,5% 
superior ao segundo trimestre 
do ano passado. Também, fo-
ram abatidos 11,39 milhões de 
porcos, ou seja, 0,9% a mais 
do que no trimestre anterior e 
5,2% a mais do que no segundo 

trimestre de 2018. 
Já o total de frangos abatidos 

(1,42 bilhão de animais) tam-
bém cresceu em relação ao ano 
anterior (3,4%), mas caiu em 
relação ao primeiro trimestre 
deste ano (-0,9%). A aquisição 
de leite somou 5,85 bilhões de 
litros, uma alta de 6,9% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado e uma queda de 
5,8% na comparação com o 
primeiro trimestre deste ano. A 
produção de ovos (942,45 mil 
dúzias) foi superior em 7,2% 
ao volume do mesmo período 
do ano passado e em 1,9% na 
comparação com o primeiro 
trimestre deste ano (ABr).

Em cinco anos 250 mil acidentes foram registrados

em rodovias federais.

Problemas relacionados à 
saúde dos motoristas contribuí-
ram para a ocorrência de cerca 
de 250 mil acidentes de trân-
sitos registrados em rodovias 
federais entre janeiro de 2014 
e junho de 2019. A conclusão é 
da Associação Brasileira de Me-
dicina de Tráfego (Abramet), a 
partir de dados da Polícia Rodo-
viária Federal. As ocorrências 
deixaram um saldo de 12.449 
mortos e 208.716 feridos. De 
acordo com a pesquisa, doen-
ças orgânicas dos motoristas 
são responsáveis por cerca de 
12% do total de acidentes de 
trânsito fatais. 

Como não foram contabili-
zados os casos registrados nos 
centros urbanos e rodovias 
estaduais, os números repre-
sentam apenas uma mostra 
dos acidentes de trânsito cuja 
causa está, de certa forma, 
relacionada ao quadro geral de 

As agências da Caixa Econô-
mica Federal vão abrir amanhã, 
das 9h às 15h, para liberação do 
saque de até R$ 500 em contas 
do FGTS. A Caixa também vai 
trabalhar com horário estendido 
por duas horas, hoje (13), início 
do saque, e nas próximas se-
gunda (16) e terça-feiras (17).

“Vamos avaliar o movimento 
desses dias para ver se teremos 
que abrir mais calendários es-
peciais nas semanas seguintes”, 
disse o vice-presidente de Atendi-
mento e Negócios da Caixa, Valter 
Nunes. Ele participou ontem (12) 
de transmissão no Facebook, 
juntamente com o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, e o vice-
-presidente de FGTS da Caixa, 
Paulo Angelo, para tirar dúvidas 
sobre o saque imediato.

A Caixa inicia hoje (13) o pa-
gamento dos recursos. O banco 
fará o depósito automático para 
quem tem conta poupança no 

banco, seguindo calendário 
de mês de nascimento. Quem 
nasceu em janeiro, fevereiro, 
março e abril recebe primeiro. 
Os próximos a ter acesso ao 
saque são os nascidos em maio, 
junho, julho e agosto, no dia 27 
deste mês. Em seguida, no dia 
9 de outubro, será a vez os nas-
cidos em setembro, outubro, 
novembro e dezembro.

Segundo a Caixa, cerca de 
33 milhões de trabalhadores 
receberão o crédito automático 
na conta poupança. Os clientes 
do banco que não quiserem 
retirar o dinheiro têm até 30 
de abril de 2020 para informar 
a decisão em um dos canais 
divulgados pela Caixa: site, 
Internet Banking ou aplicativo 
no celular. Os clientes da Caixa 
que têm conta corrente podem 
fazer o pedido de crédito em 
conta por meio dos canais de 
atendimento (ABr).

Ônibus no cartão
A partir da próxima segunda-

-feira (16), os paulistanos poderão 
pagar suas viagens de ônibus com 
cartão de crédito, débito e pré-
-pago, que tenham a tecnologia de 
pagamento por aproximação. Tam-
bém serão aceitos os dispositivos 
móveis que tenham a tecnologia 
NFC (pulseira, adesivo ou tag de 
relógio) e pagamento por celular. 
Inicialmente, o sistema aceitará as 
bandeiras Mastercard, Visa e Elo.

O subprocurador Augusto 

Aras, indicado por Bolsonaro 

para assumir a PGR.

No seu quarto dia de visita 
a senadores, o subprocurador 
Augusto Aras, indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro para 
assumir a Procuradoria-Geral 
da República (PGR), disse 
ontem (12) que o Ministério 
Público Federal precisa estar 
comprometido não só questões 
de combate à corrupção, mas 
com a economia do país.

“Tenho apenas conversado 
com os senadores sobre o nos-
so pensamento acerca de um 
Ministério Público moderno, 
capaz de atender às grandes 
necessidades de um Brasil 
novo, que exige não somente 
combate à corrupção, mas tam-

Fernando Frazão/ABr
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Protesto de europeístas em Londres, capital do Reino Unido.

Um relatório, até então man-
tido em segredo pelo governo 
do Reino Unido, revela um 
possível cenário caótico no caso 
de uma saída da União Europeia 
sem acordo. O chamado “Rela-
tório Yellowhammer” já tivera 
alguns trechos vazados pela 
imprensa nas últimas semanas, 
mas foi liberado na íntegra 
apenas ontem (12), com base 
em uma moção da Câmara 
dos Comuns que obrigava sua 
publicação.

Entre outras coisas, o do-
cumento diz que um eventual 
Brexit sem acordo pode pro-
vocar escassez de alimentos, 
bloqueios na importação de 
medicamentos por um período 
de até seis meses, aumento de 
preços penalizando sobretudo 

EPA

Roque de Sá/Ag.Senado

Problemas de saúde de motoristas 
contribuem para acidentes em estradas

por acaso e, na grande maioria, 
são passíveis de ser prevenidos. 
E uma das formas mais efi cazes 
de prevenção é a realização 
periódica do exame de aptidão 
física e mental por um médico 
de tráfego apto a avaliar se o 
condutor tem alguma doença 
que possa infl uenciar na dire-
ção”, disse Meira ao apresentar 
o resultado da análise da base 
de dados da PRF.

Ainda segundo Meira, moto-
ristas com doenças cardiovas-
culares, diabetes e epilepsia 
são os que mais devem estar 
atentos a eventuais prejuízos 
à capacidade de dirigir. Para 
a Abramet, as implicações 
dessas doenças podem com-
prometer a visão e a capacidade 
de prestar atenção, além de, 
eventualmente, provocarem 
comprometimento motor ou do 
raciocínio, além de distúrbios 
de sono (ABr).

saúde dos condutores. De acor-
do com o diretor da Abramet, 
Antonio Meira Júnior, as seis 
principais causas de acidentes 
nas rodovias federais - falta de 
atenção; ingestão de álcool; 
sono ao volante; mal súbito; 

visão restrita ou ingestão de 
substâncias psicoativas - estão, 
em maior ou menor grau, rela-
cionadas a problemas de saúde 
dos motoristas.

“A maioria dos acidentes não é 
incidental. Eles não acontecem 

Cresceu o abate de 
bovinos e suínos

no segundo trimestre

Caixa estende horário 
de atendimento

hoje e abre amanhã

Relatório ofi cial prevê 
cenário caótico após Brexit

País precisa ‘combater’
a corrupção e

‘destravar’ a economia

pessoas de baixa renda, fi las de 
caminhões no Canal da Man-
cha, protestos de rua e confl itos 
entre militantes eurocéticos e 
europeístas.

O líder do Partido Trabalhis-
ta, Jeremy Corbyn, chamou o 
quadro de “alarmante” e acusou 
o primeiro-ministro Boris Jo-
hnson, que tenta levar o Reino 
Unido a um Brexit sem acordo, 
de expor os desfavorecidos 
aos riscos de um rompimento 
abrupto. Já o secretário da 
Defesa britânico, Ben Wallace, 
afi rmou que a hipótese dese-
nhada pelo relatório não é uma 
previsão realista, mas sim um 
cenário “extremo”. 

Michael Gove, responsável 
pelos preparativos para o Brexit, 
acrescentou que o documento 
é do início de agosto e que o 
governo vem tomando medi-
das para “mitigar” os riscos. 
A oposição, no entanto, cobra 
a reabertura do Parlamento, 
que está em recesso forçado 
até 14 de outubro, a pedido de 
Johnson, que quis inviabilizar 
a aprovação de leis contra o 
Brexit. A Suprema Corte julgará 
um recurso contra a suspensão 
do Legislativo na próxima terça-
-feira (17) - (ANSA).

bém exige o destravamento da 
economia”, disse pouco antes 
de visitar o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE).

Com a chegada ofi cial da 
indicação de Aras ao Senado, 
o líder do MDB na Casa, Edu-
ardo Braga (MDB-AM), foi 
designado pela presidente da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), Simone Tebet 
(MDB-MS), como relator da 
matéria. A expectativa é que 
no próximo dia 25, o subpro-
curador seja sabatinado. No 
mesmo dia, o nome de Augusto 
Aras deve ser submetido à 
aprovação do plenário do Se-
nado. Tanto na CCJ, como no 
plenário, a votação é secreta.

Na última terça-feira (10), 
Augusto Aras foi convidado 
pelo presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre a partici-
par da reunião de líderes da 
Casa. Na ocasião, ao sair do 
encontro, ele não respondeu 
a perguntas, disse apenas que 
as conversas com os senadores 
têm sido “proveitosas”, mas não 
respondeu a mais nenhuma 
pergunta. O senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA) também 
falou com a imprensa depois 
da reunião e disse que Aras 
“demonstra muito preparo e 
conhecimento” (ABr).
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News@TI
Solução de inteligência artifi cial da Minsait 
previne problemas de saúde
@A Minsait, empresa Indra com foco em transformação digital, 

traz ao mercado uma nova solução com foco na área da saúde: o 
HCEPRO. A partir da integração entre diferentes dados, o produto tem 
como foco melhorar a qualidade do atendimento e segurança clínica, 
reduzindo custos. O impacto disso já foi medido: em testes para o 
projeto-piloto realizados com 155 pacientes com hipertensão, houve 
uma redução média de aproximadamente 5% na pressão sanguínea 
sistólica e em 3,5% na pressão diastólica. Esses resultados estão 
relacionados à implantação de um processo de assistência médica a 
pacientes com doenças crônicas, que antecipa o agravamento de sua 
saúde por meio de monitoramento ambulatorial e internação hospitalar. 
Com isso, é capaz de colaborar para a redução do deslocamento e de 
consultas presenciais.

Capacitação tecnológica gratuita para formar 
desenvolvedores
@Estudantes e profi ssionais da área de tecnologia e ciências exatas 

terão a oportunidade de participar de  uma capacitação tecnológica, 
entre outubro e novembro, com chances de contratação ao fi m do trei-
namento. A capacitação profi ssional é uma parceria entre a VHSYS e  a 
Codenation, startup que atua no ramo de desenvolvimento de carreiras 
em tecnologia. São 20 vagas para quem deseja se profi ssionalizar gratuita-
mente na linguagem de programação PHP, utilizada por programadores e 
desenvolvedores para construir sites dinâmicos.  Ao fi m do treinamento, 
os participantes terão um certifi cado de conclusão de curso. Além disso, 
quem  se destacar no processo terá a chance de contratação dentro da 
VHSYS. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de setembro na página 
do projeto (https://www.codenation.dev/aceleradev/php-curitiba-1/?utm_
campaign=acelera%20dev&utm_content=Codenation%3A%20aceleran-
do%20a%20carreira%20de%20quem%20acelera%20o%20mundo%20
%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_
term=acelera%20dev).

5º Festival de Robótica
@O 5º Festival de Robótica, que acontece nos dias 28 e 29 de 

setembro, reunirá 75 escolas, 860 alunos, 106 equipes, 212 
mentores e técnicos. Mais do que números, o objetivo do evento 
é incentivar a ciência e a tecnologia nas escolas, fazer com que os 
estudantes desenvolvam o pensamento crítico e senso de planeja-
mento, e despertar a consciência para os valores do trabalho em 
equipe. O Festival será realizado no Parque Tecnológico de Soro-
caba, das 9h às 16h - programação completa abaixo. A entrada será 
condicionada à doação de 1kg de alimento não perecível. O evento 
conta com o apoio da TV TEM e do projeto BEM LEGAL (http://
festivalderobotica.com).

COLUNA DO HERÓDOTO

Ele era um latifundiário 

e como tal fazia parte 

da elite nacional. Era 

incomum que um 

homem de sua origem 

difundisse discursos 

contra a destruição das 

matas.

Afi nal a sua própria fa-
mília havia destruído 
boa parte da cobertura 

fl orestal para desenvolver ati-
vidades agrícolas. Elas eram 
exportadas e com o ganho era 
possível manter uma vida de 
fausto, com fi lhos estudando 
no exterior e parentes parti-
cipando do governo local. A 
origem da riqueza estava na 
terra, portanto nada mais justo 
que ela fosse preparada para 
atividades que rendessem bons 
ganhos. 

Os indígenas que insistiam 
em permanecer nas redonde-
zas da fazenda eram pacífi cos, 
e optaram por fugir para o 
interior, para outras matas, 
longe da sociedade dos bran-
cos com os seus costumes 
estranhos. Mas a derrubada 
da fl oresta sempre andou nos 
seus calcanhares. 

Era preciso buscar lugares 
bem longe das fronteiras 
agrícolas, das fazendas de 
criação de gado bovino e dos 
plantations monocultores. 
Eram desprezados como mão 
de obra, mesmo  barata, quase 
de graça, pela sua  cultura de 
baixa produtividade.

Destruir matas virgens, 
como até agora se tem prati-
cado no Brasil, é crime hor-
rendo e grande insulto feito à 
mesma natureza. Que defesa 
produziremos no tribunal da 
Razão, quando os nossos ne-
tos nos acusarem de fatos tão 
culposos? Insistia ele diante da 
oposição de novos predadores 
impacientes em implantar seus 
latifúndios. 

O método mais prático era 
de origem indígena, porém em 

grandes proporções : as quei-
madas. Elas eram praticadas 
antes mesmo da colonização se 
iniciar no Brasil e tinha o nome 
de coivara. As mulheres índias  
limpavam pequenos espaços 
na fl oresta e punham fogo. 

O fogo era o instrumento 
agrícola mais barato e efi caz 
e ainda alimentava o mito 
que as cinzas eram capazes 
de fertilizar o solo. Depois de 
pôr abaixo amplas áreas de 
cobertura fl orestal, o empre-
endimento de grande porte  
tomava ímpeto na época da 
estiagem, com a vegetação 
seca, de fácil combustão. 

Não havia nenhuma preo-
cupação qual o tamanho da 
área queimada, as fl orestas 
eram infi ndáveis. O jovem fa-
zendeiro, defensor das matas, 
foi mandado pela família para 
estudar na Europa. Passou por 
lá uns 30 anos, especializou-se 
em mineralogia, bem longe 
das fl orestas  do seu país que 
insistia em proteger. 

Foi reconhecido como cien-
tista em academias alemã e 
austríaca e acabou sendo con-
tratado para ser o diretor dos 
bosques nacionais. Apenas um 
ano antes do movimento que 
separou a colônia da metrópole 
ele chegou ao Brasil, perto das 
matas que tanto defendia. 

Tinha consciência que elas 
eram frágeis, fi nitas, importan-
tes para a sobrevivência huma-
na, e que se não lutasse pela 
sua preservação seria cobrado 
pelos seus descendentes. 

Sua luta não terminou com 
a sua saída do governo impe-
rial. Continuou na assembleia 
nacional constituinte, era 
deputado, até que o governo 
mandou fechar o parlamento. 

José Bonifácio de Andrada e 
Silva foi exilado pelo impera-
dor e só voltou depois de sua 
abdicação para ser o tutor do 
jovem Dom Pedro II.

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

(www.herodoto.com.br).
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Plataforma conecta candidatos à vaga de emprego em empresas que querem a diversidade
Levantamento feito pelo LinkedIn mostra que, 

78% das empresas priorizam a diversidade na 
hora de contratar novos funcionários, porém 
não conseguem viabilizar a ideia na hora de 
contratar. A mesma pesquisa revelou que 38% 
dos profi ssionais de RH têm difi culdade de 
encontrar candidatos diversos. Para ajudar as 
corporações nesta missão, a Kenoby, software 
de recrutamento e seleção, deu início à largada 
de mapear as comunidades existentes hoje 
no País. O objetivo é conectar os grupos que 
representam as pessoas que se enquadram nos 
pilares de diversidade (étnico-racial, LBGTIA+, 
pessoas com defi ciência, mulheres, refugiados 

e outros) às empresas.
“Os estereótipos ainda atrapalham o recruta-

mento nas empresas. Muitos talentos são des-
perdiçados e excluídos dos processos seletivos, 
ou ainda porque as corporações não conseguem 
localizar candidatos diversos facilmente. A busca 
por comunidades tem sido uma alternativa para 
chegar nesses profi ssionais.”, explica Felipe 
Sobral, Diretor de Marketing da startup.

A iniciativa irá benefi ciar candidatos que estão 
procurando se recolocar no mercado, seja na 
área de formação, ou não e, também as empre-
sas que querem implantar a diversidade, mas 
encontram difi culdades em localizar/recrutar 

essas pessoas. “A ideia é facilitar a conexão e 
aproximá-los. Uma vez mapeados, ambos fazem 
um teste de cultura, o candidato e o recrutador, 
para identifi car se existe o ‘match´. É um traba-
lho complexo, o de contratar pessoas diversas 
e, ao mesmo tempo, que tenham algum tipo de 
afi nidade com a cultura da empresa”, diz Sobral.

O teste de cultura organizacional é oferecido 
pela Mindsight - empresa parceira da Kenoby, 
que faz o matching entre pessoas e ambientes -, 
sendo possível identifi car características/perfi s 
compatíveis para a vaga e cultura da empresa, 
tornando o processo seletivo mais assertivo e 
inclusivo.

Data-Driven Marketing: por que é 
o momento de adotar a estratégia
Seu negócio é moldado por dados. Pelos dados internos de desempenho de cada área. Dados de mercado e 
tendências do seu segmento

Cristian Townsend (*)

Dados sobre o conteúdo que seu 
cliente consome antes de decidir 
entre você e um concorrente. E se 

você não domina esses dados, seu negó-
cio vai ser moldado por quem os domina. 
Esta é a premissa por trás do conceito 
de Data-Driven: tornar sua empresa mais 
competitiva através da habilidade de tomar 
cada vez mais decisões baseadas em dados.

O conceito não é novo. Com certeza 
você já recebeu uma sugestão de compra 
baseada em suas pesquisas online ou no 
seu histórico de compras. Mas em vendas 
B2B o desafi o é maior. O cliente não é 
sensível a promoções, não existe apelo de 
compra por oportunidade, o ciclo de vendas 
é longo e depende de vários decisores de 
diferentes áreas.

No mercado B2B, estamos hoje em uma 
janela de oportunidade para adoção de 
estratégias Data-Driven. A tecnologia exis-
tente capaz de tratar a complexidade das 
vendas B2B de forma confi ável está mais 
acessível. Mas ainda é nova o sufi ciente a 
ponto de não haver empresas se destacando 
em seu uso.

ESTRATÉGIA DATA-DRIVEN

Comece pequeno

Mudar toda sua estratégia de Marketing e 
Vendas de uma vez é receita para o fracasso. 
Eleja um universo menor como um canal, 
uma linha de produtos ou um segmento 
de clientes. Você terá menos pessoas en-
volvidas na mudança e terá respostas mais 
rápidas sobre o que funciona e o que é 
perda de tempo.

Dê o exemplo (ou estratégia top-down)

Não espere que a estratégia seja integral-
mente conduzida pela equipe que cuida 
do dia-a-dia das vendas. A alta direção da 
empresa deve estar engajada com a mudan-
ça e ciente de que os primeiros resultados 
podem ser decepcionantes. Se não houver 
acompanhamento ou se a cobrança por 
resultados de curto prazo for muito alta, 
as equipes rapidamente voltam a operar da 
forma que já estavam acostumadas.

Derrube as barreiras entre Marketing 

e Vendas

Mais lead é igual a mais vendas, certo? 
Nem sempre. Mais leads também signifi ca 
mais esforço de qualifi cação e, geralmente, 
uma menor taxa de conversão. Vendedores 
não gostam de perder tempo com o que 
não dá dinheiro. Bastam poucas reuniões 
não qualifi cadas para eles perderem o 
interesse nos leads vindos de marketing. 

Este deve ser capaz de passar a vendas o 
lead que ela quer. E vendas não deve ser 
apenas um cliente interno de marketing, 
mas deve estar envolvida nas defi nições 
da estratégia e ser co-responsável em 
melhorar a qualidade deste lead.

O trabalho integrado dessas equipes 
deve levar em consideração dois objetivos 
básicos:
 • Não gastar recursos (fi nanceiros ou 

humanos) em leads que não estão dis-
poníveis ou qualifi cados para comprar

 • Ser capaz de identifi car os primeiros 
sinais de que um lead deixou de ser 
alguém “apenas fuçando” e tornou-se 
um lead qualifi cado e disponível para 
consumir seus produtos e serviços

Tendo as respostas que se espera, os 
objetivos a serem atendidos e a equipe 
preparada; podemos seguir com o aspecto 
tecnológico de uma estratégia Data Driven.

Não é uma demanda de TI

Seu departamento de tecnologia pode ser 
um grande aliado para avaliar ferramentas 
de mercado. Mas ele não irá além do aspec-
to técnico. Deixe a cargo deles apenas as 
questões de integração e performance. Só 
o time que defi ne a estratégia é que pode 
avaliar se uma ferramenta tem capacidade 
de atender aos objetivos da empresa. Não 
se encante com a ferramenta. Escolha a 
melhor tecnologia sempre considerando o 
quanto ela é aderente à sua estratégia e o 
quanto pode contribuir para seus objetivos.

Transformação digital

75% da decisão de compra ocorre antes 
de o cliente entrar em contato com um 
fornecedor. Seu cliente estuda por conta 
e você deve ajudá-lo a se educar. Você 
precisa ser capaz de identifi car quando 
e como seu cliente consome conteúdo e 
qual o melhor momento para abordá-lo.

Saneamento da base de dados

Provavelmente seus dados não estão 

prontos para te entregar insights. Eles 
podem estar desatualizados, duplicados 
ou até serem insufi cientes. Mas não se 
preocupe, seus concorrentes enfrentam 
o mesmo problema. Você pode enriquecer 
seu CRM com uma base comprada. Mas isto 
é uma medida paliativa; você ainda precisa 
de uma política interna para manter seus 
dados saneados, ou logo terá problema 
novamente.

Data Driven não é Analytics

Ferramentas de Analytics são impor-
tantes. Elas ajudam a entender o que está 
acontecendo e a otimizar o seu negócio. 
Para tornar-se uma empresa Data Driven, 
sua tecnologia deve ir além do “medir, 
testar e avaliar”.

Trabalhe insights e busque perguntas 
que pareciam impossíveis de serem res-
pondidas:
 • Qual os 100 melhores leads do meu 

CRM? Porque eles são os melhores?
 • Quais as chances de eu fechar esta 

oportunidade se eu der um desconto? 
E se eu não der?

 • Existe algum segmento que nunca 
atuei, mas que tenha grande potencial 
de compra?

 • Em quais clientes eu posso fechar uma 
oportunidade mais rapidamente?

 • Qual produto pode ser mais interes-
sante para esta conta que nunca tive 
contato?

Faça do seu jeito

Por fi m, tenha em mente que não existe 
uma fórmula pronta. Nenhum passo-a-
-passo vai ser 100% aderente ao negócio. 
Entenda como os seus clientes e seus 
funcionários respondem às estratégias 
adotadas e não tenha medo de ajustá-las 
quantas vezes for necessário. Data-Driven 
não é um processo, é um mindset.

(*) É fundador e CEO da Osorno Analytics, startup 
de Account-Based Marketing, Big Data e Inteligência 

Artifi cial, com foco em Marketing e Vendas.

Bolt Brasil

Competição vai defi nir o representante paulista no 
campeonato brasileiro de invasão de sistemas

O HFBR19 São Paulo, maior campeo-
nato brasileiro de invasão de sistemas 
no estilo CTF, (capture a bandeira, em 
inglês), desenvolvido pela plataforma 
Hackaflag, realizará sua etapa classifica-
tória em São Paulo no dia 21 de Setem-
bro, onde cerca de 90 competidores vão 
disputar o título de Campeão do HFBR19 
São Paulo. O vencedor irá representar 
São Paulo na final nacional que acontece 
em novembro, também na capital, onde 
concorre a uma viagem para Las Vegas 
com tudo pago e ingressos para a DEF 
CON 2020, a maior conferência hacker 
do mundo.

Neste ano, além do modelo de competição 
já tradicional no formato CTF, jogado indi-
vidualmente em um ambiente digital simu-
lado, o evento promoverá uma modalidade 
que já é comum nos Estados Unidos e que 
se populariza no Brasil: o bug bounty, um 
programa de recompensa onde empresas 
podem cadastrar suas aplicações e plata-
formas, defi nindo um valor a ser pago por 
cada bug ou falha de segurança detectada 
e reportada.  

A programação contará ainda com pales-
tras de grandes especialistas do mercado 
como Weslley Alex, membro do time de 
desenvolvedores do CTF BR, plataforma 

de campeonatos personalizados que esti-
mula os conhecimentos de profi ssionais 
e estudantes em provas que exploram as 
principais áreas da segurança da informação. 
Weslley dará direcionamentos para os que 
têm interesse em se aventurar no mundo 
do CTF mas não sabe como começar e 
quais caminhos seguir. Junta-se ao time 
Boot Santos, pesquisador de segurança da 
informação e organizador do HFBR que 
abordará sobre pentest, método que avalia 
a segurança de um sistema de computador 
ou de uma rede, simulando um ataque feito 
por fonte suspeita (https://www.hackafl ag.
com.br/HFBR19.html).
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D - Fomento Comercial
Nos dias 17 e 18 de outubro, no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, acon-
tece o XIV Congresso Brasileiro de Fomento Comercial, realizado pela 
Associação Nacional de Fomento Comercial, que visa  a Inovação e 
Tecnologia no setor. Dirigido aos empreendedores dos vários segmentos 
do fomento comercial, estruturadores, administradores, consultores 
e gestores de fundos de recebíveis e de securitizadoras de crédito, é 
aberto, também, a outros profi ssionais interessados na área, tais como, 
advogados, auditores, contadores e líderes de outras entidades de classe, 
provenientes de todas as regiões do País. Mais informações: (http://www.
anfac.com.br/congresso/inscricoes).

E - Beauty Generation
Com o objetivo de desenvolver pessoas e bons profi ssionais, o Grupo Coty, 
terceira maior empresa de beleza do mundo, está selecionando 17 jovens 
para as vagas de estágio no seu programa Beauty Generation. A multi-
nacional de origem francesa volta a acolher talentos de diversos cursos 
de graduação para seguir carreira ne empresa. O objetivo do processo é 
identifi car candidatos com aderência técnica às vagas oferecidas e que 
tenham conexão com os valores e a cultura da companhia. As vagas são 
para estudantes de diversas áreas (como Química, Marketing, Adminis-
tração, Relações Públicas, Engenharias, entre outras). Para participar 
basta acessar o site (https://eureca.me/#!/op/coty-beautygeneration-19.1). 

F - Parque Industrial
No próximo dia 20, às 13h,  a Comanche Biocombustíveis vai leiloar um 
parque industrial completo de Usina, localizada no município de Cani-
tar, ha sete km de Ourinhos. O complexo é avaliado em R$ 92 milhões, 
contudo, o lance inicial vai ser de R$ 57 milhões, podendo ainda ser 
parcelado. Os interessados podem participar de forma presencial, na 
sede do Fórum Trabalhista de Bauru, ou online pelo site (www.lance-
total.com.br). Neste caso, é preciso fazer um cadastro no mesmo site, 
com até 24h de antecedência ao leilão. Podem participar pessoas físicas 
e jurídicas. O edital do leilão pode ser consultado no site do leiloeiro.

G - Mestrado em Gerontologia 
Até o próximo dia 16, estão abertas as inscrições na seleção para o curso 

A - Lei de Cotas de Aprendizes
O Instituto Santa Teresinha (Av. Bosque da Saúde,1615), primeira escola 
particular para surdos de São Paulo, referência na educação de surdos 
há 90 anos, está lançando o Programa Jovem Aprendiz. Visa  gerar 
sustentabilidade e expandir as ações fi lantrópicas da instituição junto 
à comunidade, além de coligar empresas parceiras para que cumpram 
a Lei de Cotas de Aprendizes e executem ações sociais inclusivas na 
capacitação profi ssional e emprego a adolescentes e jovens. Os cursos 
oferecidos são: Formação de Programadores de Sistemas, Suporte 
Técnico a Tecnologia da Informação e Assistente Administrativo. Saiba 
mais em: (www.institutosantateresinha.org.br).  

B - Negócios da China 
Entre os próximos dias 17 e 19, no São Paulo Expo & Exhibition Center, 
acontece a China Machinex e China HomeLife Brazil 2019, com mais 
de 50 mil produtos e cerca de 800 empresários chineses de uma só vez 
para fazer negócios com empresários brasileiros. Os produtos vão de 
colheres de pau, casas pré-fabricadas, tratores a objetos de decoração. 
O objetivo deste evento, que está em sua sexta edição, é o de permitir 
uma maior integração entre os fabricantes e os compradores, abrindo 
espaço para um relacionamento que se estende ao longo do ano, por 
meio do  portal de compras diretas. Em 2018, mais de dez mil empre-
sários de diversas regiões brasileiras visitaram as feiras e participaram 
das rodadas de negócios. Informações: (www.chinamachinex.com.br) 
e (www.chinahomelife.com.br).

C - Informática no Modelo EaD 
O Instituto Tecnológico Inovação acredita na tecnologia da informação 
e comunicação como ferramenta de mudança social, por isso executa 
diversos projetos de inclusão social por meio da tecnologia. Os projetos 
são voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulhe-
res, idosos, jovens e PcD. Propõe viabilizar a capacitação básica na área 
de TI, para as pessoas que queiram ingressar ou reforçar a atuação no 
mercado de trabalho. São cursos gratuitos à distância, que podem ser 
acessados de qualquer lugar e contam com materiais adicionais, provas e 
emissão de certifi cado. Conheça os cursos em: (http://iti-cursos.eadbox.
com/courses). Outras informações no tel. 11 3251-1399. 

de mestrado da Pós-Graduação em Gerontologia da UFSCar. São 25 vagas 
divididas em duas linhas de pesquisa: Saúde, Biologia e Envelhecimento, 
com 16 vagas; e Gestão, Tecnologia e Inovação em Gerontologia, com nove 
vagas. O Programa tem como missão fortalecer a pesquisa, a formação 
e a prática em Gerontologia, a fi m de promover melhorias nos campos 
relacionados ao envelhecimento humano. Os aprovados começam as 
atividades em março de 2020. Para inscrição, os interessados devem 
entregar a documentação solicitada no edital, em (www.ppggero.ufscar.
br). Mais informações tel. (16) 3306-6745. 

H - Estágio às Cegas
A Danone abriu as inscrições do Programa de Estágio 2020 com um 
processo de seleção às cegas, que exclui critérios como idade ou 
faculdade e visa atrair candidatos com diferentes etnias, regiões e 
backgrounds de formação. A seleção oferta mais de 25 vagas, distribu-
ídas entre São Paulo e Poços de Caldas e conta ainda com um chatbot 
exclusivo, desenvolvido para tornar a seleção mais interativa para 
os candidatos. A ferramenta simula um ser humano nas interações e 
está presente em toda a primeira fase do recrutamento, tornando-a 
100% digital. Para se candidatar, acesse: (https://www.99jobs.com/
danone/jobs/55053).

I - Instrutor de Armamento e Tiro
A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) estão com 
inscrições abertas, até o próximo dia 23, para formar a sua nova rede 
de instrutores credenciados, visando atender ao crescente número 
de lançamentos das marcas e ao interesse geral de seus clientes em 
todas as regiões do país. As inscrições poderão ser feitas por instru-
tores membros das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar 
e Civil, Guarda Civil Metropolitana ou do Sistema Prisional, todos 
com certifi cado e documentação em dia. Para realizar o cadastro e 
participar da seleção, o candidato deve acessar (www.taurusarmas.
com.br/instrutor-taurus).

J - Gestores da Agropecuária 
O Ministério da Agricultura realiza, pela primeira vez, evento que irá 
reunir gestores do agronegócio de todo o país. O Congresso Brasileiro 
de Gestores da Agropecuária ocorre de 5 a 7 de novembro, no Centro 
Internacional de Convenções de Brasília. Com apoio do Sebrae, da CNA 
e da CNM, o congresso deverá reunir prefeitos, secretários municipais 
de agricultura, técnicos extensionistas, representantes de sindicatos 
e todos os atores envolvidos com o agronegócio no país. O objetivo é 
debater e integrar as políticas públicas da União, dos estados e dos mu-
nicípios para o setor. As inscrições já podem ser feitas pelo site (www.
congressoagropecuaria.cnm.org.br). 
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D - Fomento Comercial
Nos dias 17 e 18 de outubro, no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, acon-

A - Lei de Cotas de Aprendizes
O Instituto Santa Teresinha (Av. Bosque da Saúde,1615), primeira escola 

Dando adeus ao juiz
Que atire a primeira 

pedra quem nunca 

julgou ninguém! Essa 

atitude é até justifi cada 

pela ciência

Segundo um estudo da 
Universidade Albert Lu-
dwigs, de Breisgau, na 

Alemanha, nossos cérebros 
processam opiniões e julga-
mentos sobre as pessoas milis-
segundos depois de conhecê-
-las, ou seja, em menos de um 
segundo avaliamos se temos 
ou não empatia pelo o outro. 
Sem falar que as emoções 
infl uenciam diretamente no 
nosso veredicto. 

O problema é quando isso 
se torna um hábito tão corri-
queiro do líder, que ele nem 
nota. Avaliar as competências 
do colaborador para exercer 
novas tarefas é necessário. 

Mas tirar conclusões base-
adas na forma, por exemplo, 
que ele se veste, seu jeito de 
falar pode ter consequências 
graves: falta de confiança, 
tomadas de decisões equivo-
cadas ou precipitadas e micro-
gerenciamento de processos, 
atrapalhando assim tanto a 
produtividade do colaborador, 
quanto o próprio desempenho 
do líder. 

Já que ele se afasta da sua 
atividade essencial que é tra-
çar estratégias e ter uma visão 
de longo prazo do negócio. A 
solução, como na maioria dos 
comportamentos, é rever a 
maneira de pensar, fazendo as-
sim uma mudança de mindset 
para sair da posição de juiz e 
passar a adotar um papel mais 
analítico que avalia situações 
e não pessoas. 

Imaginemos a seguinte caso: 
durante uma reunião um líder 
considera importante que as 

pessoas mostrem proatividade 
e novas ideias. Contudo, quan-
do uma pessoa participa de 
forma apática ou fi ca disperso 
durante a conversa, ele logo 
pensa: “Não está comprometi-
do com a empresa” ou: “Pregui-
çoso, quer que os outros façam 
o trabalho por ele!”. 

Antes de partir para o 
veredicto, o ideal é levantar 
várias hipóteses sobre o com-
portamento da pessoa e neste 
momento se colocar no lugar 
do outro pode ajudar: Por 
exemplo: Fulano está disper-
so... Quando eu fi co desatento 
quais as causas? Será algum 
problema pessoal? Está com 
difi culdade de entender a im-
portância do assunto? 

É preciso empatia. Isso é 
se colocar no lugar do outro, 
despindo-se de preconceitos 
e emoções. Dessa forma, será 
possível analisar a situação de 
forma imparcial. Normalmen-
te, não é tarefa fácil suspender 
os julgamentos e as emoções, 
dar um passo atrás para tentar 
ver o cenário mais amplo. 

Aliás, muitos líderes não 
conseguem fazer isso por conta 
própria, mas um bom coach 
pode ajudar, entre outras coi-
sas, desenvolver a escuta com 
contexto, mantendo assim a 
imparcialidade. 

E sempre que houver um 
ambiente de confi ança con-
verse com a pessoa. Afi nal, um 
diálogo franco, transparente, 
demonstrando o que espera do 
outro pode fazer verdadeiras 
“viradas” nos relacionamentos 
corporativos. 

E afi nal nem os juízes devem 
passar sentenças sem provas 
concretas. Certo?

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
Coach Certifi ed pela ICF e

Sócia-Fundadora do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

Capes libera 
novas bolsas de 
pós-graduação

Estudantes de pós-graduação 
contarão com 3.182 novas bol-
sas da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) neste ano. O 
Ministério da Educação (MEC) 
articulou a liberação de novos 
recursos junto ao Ministério 
da Economia e à Casa Civil e 
assegurou mais oportunidades 
de bolsas de estudo em 2019.

As bolsas liberadas são para 
os programas de excelência 
com notas 5, 6 e 7 – 1.068, 1.052 
e 1.062 unidades, respectiva-
mente –, as maiores da Capes. 
O investimento soma, ao todo, 
R$ 22.466.654 para 2019. O mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub, citou a relevância 
das pesquisas como fator pri-
mordial para a liberação. 

“São as bolsas dos programas 
com maiores notas, porque são 
os com maior retorno à socieda-
de. De onde vêm esses recursos? 
Do pagador de imposto”, disse. 
A medida alia responsabilidade 
na gestão dos recursos públicos 
e incentivo à pesquisa científi ca. 
“É importante entender como 
funciona: a pessoa está no pro-
grama, a gente só vai dar a bolsa 
se a gente tiver convicção de que 
vai pagar”, enfatizou o ministro 
(AI/MEC).

O país demandou mais bens 
industriais em julho do que 
em junho, segundo estudo 
divulgado ontem (12), pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que apontou  
crescimento de 2,6%. O cálculo 
considera o desempenho da 
produção industrial interna, 
descontadas as exportações e 
acrescidas as importações.

Comparada com julho de 
2018, a demanda por bens 
industriais avançou 1,2%, en-
quanto a produção industrial 
recuou 2,5%. Com esse resul-
tado, o trimestre terminado em 
julho de 2019 mostrou avanço 

de 0,4% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Já com 
relação à variação acumulada 
em 12 meses, a demanda re-
gistrou variação negativa 1,1%. 

Entre os componentes do 
consumo aparente, enquanto 
a produção interna não expor-
tada cresceu 1,1% em julho, as 
importações de bens industriais 
registraram alta de 8,9% no 
mesmo período. As grandes ca-
tegorias econômicas, em geral, 
apresentaram crescimento em 
relação ao mês de junho, com 
destaque para bens de consumo 
duráveis (3,9%) e não duráveis 
(2,6%) - (AIC/Ipea).

Entre os beneficiários, 
38% têm a intenção de 
quitar todas ou pelo me-

nos parte de dívidas que estão 
pendentes — isso signifi ca que 
aproximadamente 9,7 milhões 
de brasileiros devem utilizar 
esse dinheiro extra para ‘limpar 
o nome’ e, assim, voltarem ao 
mercado de crédito.

Já um terço (33%) dos con-
sumidores deve guardar ou in-
vestir os recursos, ao passo que 
24% vão direcionar o dinheiro 
para cobrir despesas básicas do 
dia a dia e 17% realizar compras 
em supermercados. Há ainda 
13% que pretendem realizar 
compras de produtos e serviços 
e 10% antecipar pagamento 
de compras que não estão em 
atraso como, prestações de 
casa, carro, crediário, cartão 
de crédito etc.

Entre as principais dívidas 
que serão pagas com o FGTS, o 
cartão de crédito fi gura como o 
mais citado, com 42%. Depois 
aparecem as contas atrasadas 
de telefone (20%), contas de 
luz (18%), água (16%), em-

O volume de serviços do 
país teve um crescimento de 
0,8% na passagem de junho 
para julho deste ano, segundo 
dados da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada 
ontem (12) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). Com isso, o 
setor se recupera da queda de 
0,7% registrada na passagem 
de maio para junho. 

Os serviços cresceram 1,8% 
na comparação com julho de 
2018, 0,8% no acumulado do 
ano e 0,9% no acumulado de 
12 meses. A alta de junho para 
julho foi puxada pelos serviços 
de informação e comunicação, 
que avançaram 1,8% no perí-
odo, que recuperou parte da 
perda de 2,2% do mês ante-
rior. Também tiveram alta os 
segmentos de outros serviços 
(4,6%) e de transportes, ser-

Saque do FGTS deve ser usado para pagar dívidas.

Serviços cresceram 1,8% na comparação com julho de 2018.
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Quase 10 milhões de brasileiros 
devem usar FGTS para pagar dívidas
Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostra que a liberação dos saques das contas do FGTS, que começam hoje (13), 
deve contribuir para que muitos inadimplentes regularizem o pagamento de suas contas em atraso

préstimos bancários (16%) e 
empréstimos com parentes ou 
amigos (16%). Na avaliação 
do presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior, a li-
beração dos saques das contas 
ativas e inativas do FGTS é 
uma medida importante para 
aquecer a economia, pois es-
timulará tanto a recuperação 

de crédito quanto o consumo 
de bens. 

“Esse dinheiro poderá ser 
utilizado nas obrigações mais 
urgentes do consumidor, como 
limpar o nome ou para neces-
sidades do dia a dia. Livre das 
dívidas, o consumidor poderá 
retornar ao mercado de cré-
dito, reaquecendo as vendas 

no varejo. Para quem não está 
no vermelho, a principal dica 
é começar uma reserva para 
imprevistos. Outra que pode ser 
válida, é aproveitar o dinheiro 
extra para antecipar o paga-
mento de contas não atrasadas, 
caso haja algum desconto”, ana-
lisa Pellizzaro Junior (CNDL/
SPC Brasil).

Setor de serviços cresce 
0,8% de junho para julho

viços auxiliares de transportes 
e correios (0,7%).

Por outro lado, tiveram que-
da os segmentos de serviços 
prestados às famílias (-0,5%) 
e serviços profi ssionais, admi-
nistrativos e complementares 

(-1,3%). A receita nominal do 
setor cresceu 1,6% de junho 
para julho, 4,7% na compara-
ção com julho de 2018, 4,3% 
no acumulado do ano e 4,2% 
no acumulado de 12 meses 
(ABr).

Ipea registra alta no 
consumo de bens 

industriais
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Em tempos
de Cibercrimes

Recentemente foram 

noticiados dois 

casos de grande 

repercussão envolvendo 

investigações de 

cibercrimes

O suposto crime de va-
zamento de foto de 
nudez de terceiro, pelo 

jogador Neymar e a suspeita 
de invasões de celulares e 
aplicativos de agentes públicos 
ligados à Operação Lava Jato. 
É fato que vários crimes estão 
migrando para a Internet, isto 
ocorre, pois os criminosos 
acreditam tratar-se de um local 
mais seguro para cometer deli-
tos, além de ser um ambiente 
pelo qual trafega grande quan-
tidade de informações valiosas.

Movimentações bancárias 
on-line, compras virtuais, 
comunicação digital, trabalho 
à distância (home office), 
etc., chamam a atenção dos 
criminosos. A denominação 
cibercrime (cybercrime, em 
inglês) surge pela primeira 
vez, no fi nal dos anos 90, em 
reunião de um subgrupo do 
G-8 (sete países mais ricos do 
mundo e a Rússia), na qual se 
discutiu o combate às práticas 
ilícitas na rede, vale dizer, 
desde os anos 90 já se notava 
a preocupação mundial com 
os crimes virtuais.

Esta precoce inquietação, 
passou a ser justifi cada face 
ao estudo apresentado pelo 
comitê da ONU com foco em 
prevenção ao crime e justiça 
criminal, que informou ao fi nal 
de 2018, a estimativa de que 
os cibercrimes movimentem 
1,5 trilhão de dólares ao ano.

A quantidade de delitos 
cometidos na Internet pode 
ser verifi cada pelos dados da 
“Central de Denúncia On-line 
de Crimes Cibernéticos” da 
Safernet, nos quais é possível 
observar que, de 2006 a 2019, 
foram recebidas mais de 4 mi-
lhões de denúncias anônimas, 
citando mais de 750 mil pági-
nas, de 104 países, envolvendo 

supostos cibercrimes.
Importante ressaltar que, 

nesta modalidade delitiva, 
não é necessária a presença 
física do agente no local dos 
fatos, isto é, o criminoso pode 
praticar o delito de sua casa e 
sem a utilização de violência. 

Isto gera uma falsa sensação 
de anonimato e de segurança 
para este infrator, todavia esta 
situação não é real, pois com 
a evolução das investigações, 
é possível localizar e punir 
grande parte destes cibercri-
minosos, inclusive os que se 
utilizam de perfi s falsos.

Infelizmente, uma grande 
quantidade de internautas 
utiliza-se da Internet sem 
nenhum preparo e tornam-se 
alvos fáceis dos criminosos. No 
Brasil, verifi ca-se uma grande 
variedade de cibercrimes, tais 
como os crimes contra a honra 
(difamação, calúnia e injúria), 
incitação e apologia a crimes, 
sequestro e furto de dados 
e conversas confidenciais, 
invasões, pedofi lia, furto de 
valores bancários, extorsão, 
compartilhamento de “nudes” 
de terceiros, dentre muitos 
outros.

Em alguns casos, as redes 
sociais são fontes de infor-
mações para o cometimento 
de crimes, como no caso do 
sequestro de uma jovem, no 
qual os criminosos revelaram 
que escolhiam suas vítimas 
através da Internet, onde ve-
rifi cavam seus padrões sociais 
e suas rotinas.

Diante da realidade de que os 
cibercrimes são cada vez mais 
frequentes em nosso dia a dia, é 
necessária atenção redobrada 
por parte da população, além 
do investimento estatal no seu 
combate e para aperfeiçoar sua 
investigação, sem desprezar 
o necessário avanço da tão 
sonhada educação digital.

(*) -  Advogado especialista em 
Cibercrimes, Professor de Direito 

Digital no MBA de Marketing Digital 
da FGV, é Presidente da Comissão 

Nacional de Cibercrimes da 
ABRACRIM.

Luiz Augusto Filizzola D’Urso (*)

O governo ainda não fechou 
um nome para a presidência 
da Agência Nacional de Cine-
ma (Ancine), mas a pessoa 
terá um perfi l conservador 
como o governo. A afi rmação 
é do ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, ao comentar as 
declarações do presidente Jair 
Bolsonaro de que o novo pre-
sidente da agência reguladora 
deveria ser evangélico.

“Esse governo é conserva-
dor nos costumes e liberal na 
economia. Então tem que ter 
um perfi l, já estamos indican-
do uma pessoa para a Ancine, 
vai vagar uma diretoria agora 
em outubro e será indicada 
outra pessoa e vamos ver 
quem é o melhor nome pra 
isso”. Lembrou que a Ancine é 
formada por quatro diretorias 
e o presidente é escolhido 
entre os ocupantes. Terra 
confi rmou que para uma vaga 
já foi indicada a diplomata de 
carreira do Itamaraty, Paula 
Alves de Souza.

Sobre a previsão orçamen-
tária do Fundo Setorial do 

Ministro da Cidadania, Osmar Terra.

O objetivo é conscientizar 
a população e convocar: 
“E você? Já combateu 

o mosquito hoje? Proteja sua 
família”.

Segundo o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, o pa-
pel da sociedade é fundamental 
no combate ao mosquito. “Ele 
[mosquito] fi ca sempre atrás do 
ser humano, que é fonte única 
de sua alimentação”, diz. O 
mosquito consegue se distan-
ciar apenas 50 metros do local 
onde nasce, por isso, os ovos 
são colocados perto de casas 
e de outros locais onde haja 
presença de seres humanos.

As ações para impedir a re-
produção do Aedes aegypti já 
são conhecidas pela população: 
tampar tonéis e caixas d’água, 

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Demissão de 
Cintra ‘não 
vai atrapalhar’ 
reforma 
tributária

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, afi rmou que 
a exoneração de Marcos Cintra 
da chefi a da Receita Federal não 
deve atrapalhar as discussões 
acerca da reforma tributária. 
“Nós estamos lutando por essa 
matéria para desburocratizar a 
vida dos brasileiros e promover 
o desenvolvimento econômico 
gerando empregos e riqueza no 
Brasil”, afi rmou.

Davi disse que o relator da 
reforma tributária no Senado, 
senador Roberto Rocha (PSDB-
-MA), vem fazendo “um debate 
altivo, produtivo e construtivo” 
com diversos segmentos da so-
ciedade. “O Senado tem se de-
bruçado com 65 assinaturas da 
ampla maioria dos senadores, e 
tem se voltado para a importân-
cia dessa matéria. A gente tem 
a consciência da possibilidade 
que temos de fazer da vida das 
pessoas uma vida simplifi cada 
a partir da simplifi cação desses 
impostos”, disse.

Davi afi rmou ainda que o 
Senado tem interlocução direta 
sobre a reforma tributária com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, como tinha com Mar-
cos Cintra. “Senado vai esperar 
o próximo interlocutor para 
construirmos um texto de con-
senso”, disse. Para ele, a saída 
de Cintra devido à discussão 
de uma possível volta da CPMF 
mostra “que os brasileiros não 
aguentam mais pagar impostos” 
(Ag.Senado).

A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) do Senado 
aprovou, ontem (12), o pro-
jeto da senadora Leila Barros 
(PSB-DF), que obriga creches 
públicas a terem espaços pró-
prios e condições adequadas 
para aleitamento materno. As 
creches devem proporcionar 
condições físicas e materiais 
para a amamentação e o alei-
tamento materno. Os projetos 
de construção financiados 
com recursos públicos devem 
contemplar espaços adequados 
para esse fi m.

O texto assegura também 
a mulheres empregadas na 
iniciativa privada e a servi-
doras públicas, o direito de 
acumular os dois períodos de 
30 minutos de que dispõem 
diariamente para a amamen-
tação num só bloco, a ser 
deduzido do início ou do fim 
da jornada de trabalho. Em 
relatório favorável à matéria, 

A relatora, senadora Juíza Selma, lembra que o direito à 

amamentação benefi cia mães e crianças.

Kajuru 
defende 
permanência 
do Fundeb

O senador Jorge Kajuru 
(Patriota-GO) defendeu ontem 
(11) a proposta de emenda que 
torna permanente o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profi ssionais 
da Educação (Fundeb). Para 
o parlamentar, o Brasil precisa 
aprimorar as políticas e pro-
cessos educacionais para que 
consiga atingir uma melhor 
qualificação nas avaliações 
internacionais de qualidade 
de ensino. 

O senador lamenta, no entan-
to, que a crise econômica seja 
um empecilho para alcançar 
esse objetivo. Por isso, Ka-
juru considera que é preciso 
garantir, pelo menos, os re-
cursos aplicados atualmente 
na educação. “A lei que dá 
sustentação ao Fundeb vence 
no fi nal do próximo ano. Se ela 
não for renovada, o montante 
do dinheiro a ser aplicado fi cará 
dependendo apenas dos re-
cursos estaduais e municipais, 
causando um grande retrocesso 
na educação pública do Brasil”, 
explicou (Ag.Senado).

A presença do extintor nos 
automóveis é essencial porque 
salva vidas, principalmente 
quando utilizado por outros 
motoristas solidários para 
debelar incêndios em aciden-
tes que acabaram de ocorrer, 
evitando o agravamento dos 
cenários antes mesmo da 
chegada dos bombeiros. Mas 
impor a obrigação de um tipo 
específi co do produto por lei 
federal é excessivo, pode ser 
considerado inconstitucional e 
cria reserva de mercado.

O dilema fi cou evidente nas 
opiniões manifestadas por par-
ticipantes da audiência pública 
da Comissão de Fiscalização e 
Controle do Senado que de-
bateu, ontem (12), o projeto 
da Câmara que inclui entre os 
equipamentos obrigatórios dos 
veículos, o extintor de incêndio 
com carga de pó classe ABC. 
Essa obrigação foi extinta em 
2015 por resolução do Contran, 
mas o deputado Moses Rodri-
gues (Cidadania-CE) avaliou 
ser importante retomá-la por 
lei. O senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), relator da propos-
ta, afi rmou que deve apresentar 
seu relatório nos próximos dias.  

Representantes das forças 
que lidam diretamente com os 

acidentes, como bombeiros e 
policiais, defenderam a aprova-
ção da proposta. Para o diretor 
jurídico da Federação Nacional 
dos Policiais Rodoviários Fede-
rais, Marcelo de Azevedo, os 
extintores integram os cinco pi-
lares que garantem a segurança 
viária à população (engenharia, 
educação para o trânsito, fi sca-
lização, legislação e segurança 
veicular, onde se encaixam os 
equipamentos). A falha em um 
dos pilares prejudica e sobre-
carrega todo o resto, colocando 
vidas em risco, disse Azevedo.

Além de salvar vidas, a obri-
gatoriedade do extintor nos 
veículos automotivos ainda fará 
bem à economia, avaliou Claudio 
Sachs, da Associação Brasileira 
das Indústrias de Equipamentos 
Contra Incêndio e Cilindros 
de Alta Pressão (Abiex). Voz 
dissonante na audiência, o vice-
-presidente da Anfavea, Carlos 
Eduardo Lemos, considerou im-
próprio aprovar uma lei federal 
para retomar a exigência do ex-
tintor. “Isso deveria ser regulado 
por resolução do Contran, como 
antes, e a obrigatoriedade fere 
o Código de Trânsito, a Consti-
tuição e o Código de Defesa do 
Consumidor”, disse Lemos (Ag.
Senado).

Bombeiros e policiais, defenderam a aprovação da proposta.

O Plenário da Câmara aprovou proposta que 
obriga serviços de saúde públicos e privados 
a notifi car a autoridade policial sobre indícios 
de violência contra a mulher. A proposta vai à 
sanção presidencial. A legislação atual determina 
a notifi cação obrigatória de casos de violência 
contra a mulher atendida em serviços de saúde 
públicos e privados. Agora, deverão ser infor-
mados também os indícios.

Pelo texto aprovado, os dados sobre violência 
deverão ser enviados pelos serviços de saúde 
à autoridade policial em no máximo 24 horas. 

Os deputados aprovaram o substitutivo do 
Senado ao projeto aprovado pela Câmara em 
junho de 2017. A relatora, deputada Mara Rocha, 

disse que a proposta aumenta a rede de proteção 
à mulher. “Além das confi rmações dos indícios 
de violência, será possível melhorar a adoção de 
medidas protetivas”, afi rmou.

Rocha disse que o Senado melhorou o texto 
original ao incluir a notificação obrigatória 
dos indícios de violência na lei que já deter-
mina o aviso de casos de violência. Autora 
da proposta, a deputada Renata Abreu disse 
que o projeto representa o enfrentamento 
à violência contra a mulher. Já a deputada 
Érika Kokay destacou a determinação de 
um prazo para a notificação da violência. “A 
informação terá de ser enviada em 24 horas”, 
disse (Ag.Câmara).
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Ag.Senado/Divulgação

Saúde antecipa campanha de 
combate ao Aedes aegypti

Se todos dedicarem apenas 10 minutos por dia para verifi car se existe algum tipo de depósito de água 
no quintal ou dentro de casa será possível reduzir os casos de dengue, chikungunya e zika no Brasil, 
diz o Ministério da Saúde, que lançou ontem (12) a campanha de combate ao Aedes aegypti, mosquito 
responsável pela transmissão dessas doenças

dessa informação fazer indução 
de comportamento e trazer res-
ponsabilidade sobre a doença”, 
disse Mandetta.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, as ações devem 
ser diárias, todos devem usar 
alguns minutos do dia para veri-
fi car se existe acúmulo de água 
em casa, no ambiente de traba-
lho e de estudos. A campanha 
será veiculada na televisão, no 
rádio, na internet e em outros 
meios de comunicação. Ao todo 
serão usados R$ 12 milhões. “O 
que temos é que deixar claro 
que temos mais um verão para 
não baixar a guarda. É questão 
de atitude. O que se pode fazer 
está do lado da sua casa, do lado 
do seu ambiente de trabalho”, 
enfatizou Mandetta (ABr).

manter as calhas sempre lim-
pas, limpar ralos e cobrí-los 
com tela e colocar areia em 

vasos de plantas, entre outras. 
“Não é tanto o problema de 
informação, mas a capacidade 

Novo presidente da Ancine 
terá ‘perfi l conservador’

Audiovisual para 2020 ser 43% 
menor do que o deste ano, 
o ministro afi rmou que uma 
proposta orçamentária só vai 
ser defi nida após reunião do 
Conselho Superior de Cinema, 
que deve ocorrer na semana 
que vem. “Nós estamos reorga-
nizando o setor, por enquanto 
tem propostas, não tem corte 
nenhum”.

Osmar Terra conversou com 
a imprensa após participar da 
abertura do 25º Congresso da 

Associação Brasileira de Estu-
dos do Álcool e outras Drogas, 
no Rio de Janeiro. Na palestra, 
ele reforçou que a política do 
governo é baseada na ideia de 
que há uma epidemia de uso 
de drogas no país e defendeu 
tratamentos focados em 
comunidades terapêuticas e 
na abstinência. Ele se posi-
cionou fortemente contrário 
à regulamentação, inclusive 
medicinal, de derivados da 
maconha (ABr).

Extintor no carro é
útil, mas impor lei
pode ser excessivo

Espaços para aleitamento 
materno em creches

a senadora Juíza Selma (PSL-
-MT) destaca os benefícios 
da proposição não apenas 
para as mães lactantes, mas 
também para seus filhos.

“O aleitamento beneficia 
tanto as mães, que fi cam menos 
sujeitas a desenvolver câncer 

de mama e osteoporose, quanto 
os bebês, que adoecem menos e 
recebem o afeto tão peculiar a 
essa forma de alimentação”, dis-
se Juíza Selma em seu relatório. 
A proposta será analisada agora 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Senado).

Aprovada obrigatoriedade de notifi cação de 
violência contra a mulher



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para (11) 3043-4171

No Brasil, a história do 

empreendedorismo se 

confunde com a história 

das empresas familiares.

Elas se originaram com 
os pais transmitindo o 
seu ofício aos fi lhos e 

ganharam, defi nitivamente, 
escala no início do século 
passado. A maioria das em-
presas- é familiar. Ou seja, em 
sua estrutura há pelo menos 
um membro da família ocu-
pando posição de comando. 

Muitos desses empreendi-
mentos cresceram por meio 
do espírito visionário e em-
preendedor do seu fundador 
e desenvolveram caracterís-
ticas importantes, tais como: 
rapidez na tomada de decisão, 
estruturas horizontais e au-
sência de burocracia. 

Além de conquistar a leal-
dade de seus funcionários e 
desenvolver uma relação pró-
xima com seus fornecedores, 
clientes e, sobretudo, com as 
comunidades nas quais estão 
inseridas. O espírito e a união 
familiar foram igualmente 
determinantes no sucesso 
dessas instituições, mas 
com isso vieram também os 
desafi os que outros tipos de 
empresa não têm. 

Muitas vezes, as relações 
acabam se misturando ao 
ambiente empresarial, a 
emoção substituiu a razão e 
as intersecções entre a famí-
lia, empresa e propriedade 
passam a ser fonte de baixa 
produtividade, inefi ciência 
operacional e sérios confl itos 
familiares. 

Muitas dessas corporações 
cresceram à sombra e depen-
dência de seus fundadores, 
confundindo a história da 
criatura com a do criador e 
estabelecendo laços difíceis 
de desatar. Isso explica por 
que apenas 30% das empre-
sas familiares sobrevivem à 
primeira sucessão e somente 
5% chegam à terceira gera-
ção. A taxa de mortalidade é 
muito alta. 

Uma importante pesquisa 
realizada pela PwC (2016) 
aponta que somente 45% das 
empresas familiares no Brasil 
têm um plano de sucessão 
para, no mínimo, alguns de 
seus executivos. A realidade é 
que a maioria das companhias 
não se prepara ou ainda não 
se deu conta da importância 
de começar a planejar a tran-
sição de sua liderança. 

A passagem do bastão 
deve ser feita de maneira 
profi ssional. O candidato a 

assumir o comando deve ter 
a formação, experiência e 
perfi l alinhados com os va-
lores, cultura e desafi os da 
função independente de ter 
o sobrenome da família ou 
não. Além disso, a perpetu-
ação da empresa vai depen-
der da profi ssionalização da 
gestão, da implementação 
de processos transparentes, 
meritocráticos e de princípios 
de governança que passem a 
governar as relações entre a 
família e empresa. 

Entretanto, tenho visto um 
número crescente de peque-
nos e médios empreendimen-
tos preocupados com esse 
assunto e que buscam ajuda 
para capacitar seus herdeiros 
e, assim, iniciar o processo de 
sucessão. A profi ssionaliza-
ção do futuro administrador 
e o processo de sucessão são 
peças-chave para assegurar o 
futuro da empresa. 

Independentemente do 
tamanho da companhia ou do 
ramo de atuação, a sucessão 
em negócios familiares de-
manda tempo, planejamento 
e, muitas vezes, decisões difí-
ceis. Em alguns casos, a venda 
total ou parcial da empresa 
pode ser a única opção. Em 
outros, o processo sucessório 
é a decisão mais adequada. 

Para qualquer cenário, 
herdeiros e fundador devem 
colocar os interesses da em-
presa acima daqueles fami-
liares e pessoais, pois, muitas 
vezes, os herdeiros não têm 
o perfi l ideal para comandar, 
mesmo depois de anos de 
experiência, exposição e for-
mação dentro do negócio. Ou, 
eles não se veem trabalhando 
na empresa por uma questão 
de aptidão e vocação, e isso 
precisa ser respeitado. 

E você? Quando não puder 
mais estar à frente da sua em-
presa o que quer deixar para 
a sua família, qual será o seu 
legado? Ninguém é eterno, e 
a transição na sua empresa 
ocorrerá independentemente 
da sua vontade. Então, por 
que não planejá-la? 

Lembre-se que está em 
suas mãos a tarefa de decidir 
se a sua família herdará um 
problema ou um legado que 
continue honrando a sua 
história, suas realizações e 
a perpetuação daquilo que 
foi criado. 

(*) - Investidor-anjo em startups 
e Coach de Negócios, ajuda 

empresários a ter uma empresa 
mais estruturada, rentável e que 

funcione sem a dependência do dono 
(alvarooliveira@actioncoach.com) 

Empresas familiares 
e seus legados 

Alvaro Oliveira (*)
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Marcelo Mariano Carvalho, na qualidade de Presidente da
Assembléia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores só-
cios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, gran-
de-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos
no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos
Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do clube, à
Rua Comendador Nestor Pereira n.º 33, Capital, dia 25 de novembro de 2019 (segunda
feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo de 500
(quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer número
(art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembléia aberta até às 18:00 (de-
zoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40 (quarenta)
membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em representação propor-
cional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36, letra “a” e art. 40,
parágrafo 6º, dos Estatutos Sociais); b) Eleger Presidente, Vice Presidente, Primeiro
Secretário e Segundo Secretário (artigo 36 letra “b”, do Estatuto Social). Esclarecimen-
tos: 1) O registro do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob
protocolo, subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no
quadro social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia
Geral (art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos termos
do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao Conselho Deli-
berativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de 1 (um) a 60
(sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria somente
poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais); 4) Não será
permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art. 38, parágrafo
2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 10 de Setembro de 2019

Marcelo Mariano Carvalho

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - Sammedi

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

A SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. 
- SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.282.212/0001-25, inscrita no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 
361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Extraordinária, a 
se realizar no dia 03/10/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, em 1ª chamada às 
20h00, em 2ª chamada às 20h30, e em 3ª e última chamada às 21h00, para, nos termos da cláusula 14ª do 
Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) reti-
ratificação da exclusão dos sócios HENRIQUE TADASHI KATAYAMA e TARCISIO DA SILVA SOUSA JUNIOR (b) 
demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, 
MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. - SAMMEDI conta com 86 sócios. São 
Paulo, 10/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/10/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 08/10/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: 1) APARTAMENTO nº 172, 
do “Condomínio Edifício Tasty Panamby

2)
Condomínio Edifício Tasty 

Panamby

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/10/2019, 

às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 08/10/2019, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MÁRCIO TADEU DE SOUZA FERNANDEZ , 

ANA LUCIA MORAN FERNANDEZ

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

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.404.801,93 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e um reais e noventa e três 
reais) 2º leilão: R$ 1.810.058,13 (um milhão, oitocentos e dez mil, cinquenta e oito reais e treze centavos), calculados na 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter 

informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

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

Companhia Agrícola Igurê
CNPJ n° 50.669.225/0001-03 - NIRE: 35.300.002.342

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 20/05/2019
Data, Hora, Local: Aos 20/05/2019, às 10hs na sede social, Rua Dr. José de Sá, 153 - Sala D - Jardim Inter-
nacional - CEP 04756-050, São Paulo - SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Presentes, ainda, Diretores 
da Companhia para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos dos acionistas. Constituição da Mesa: 
Henrique Schiefferdecker - Presidente, Erika Auta Porr - Secretária. Convocação e Publicação: Dispensadas. 
Ordem do dia: 1) Aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício social 2018; 2) remuneração 
dos membros da diretoria; 3) reeleição da diretoria para próximo biênio. Deliberações por Unanimidade: Em 
AGO: (1) Aprovada as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerra-
do em 31/12/2018 publicadas em 30/04/2019 nos jornais DOESP e Empresa & Negócios; (2) Fixou a remune-
ração dos membros da Diretoria no valor anual global de até R$ 15.000,00. (3) Eleição da diretoria para um 
novo mandato a encerrar- se na Assembléia Geral que apreciar as contas do exercício findo em 31/12/2020: 
Eleitos: para Diretor Presidente: Henrique Schiefferdecker, RG n° 7.325.275 SSP/SP, CPF/MF n° 157.338.018-
08, residente em SP/SP; para Diretores. Gabriela Hall, RG n° 7.325.274-8 SSP/SP, CPF/MF n° 083.893.758-
69, residente em SP/SP; Diretor Vice Presidente: Erika Auta Porr, RG n° 1.309.669 SSP/SP, CPF/MF n° 
004.679.958-34, residente em Vinhedo/SP; Diretores: Ulrike Porr, RG n° 10.163.917-X SSP/SP, n° 126.722.228-
00, residente em Vinhedo/SP; Michaela Porr, RG n° 8.361.232 SSP/SP, CPF/MF n° 064.437.388-10, residente 
em SP/SP. Para fins do artigo 147, caput, da Lei n° 6.404/76, as respectivas declarações de desimpedimento 
assinada pelos diretores eleitos estão anexo a presente ata. Encerramento; Nada mais, lavrou -se a ata. São 
Paulo, 20/05/2019. Assinaturas: Presidente da Mesa: Henrique Schiefferdecker, Secretária da Mesa: Erika 
Auta Porr. Acionistas Presentes: Gahe Holding S/A, neste ato representada por seus Diretores; Henrique Schie-
fferdecker, Gabriela Hall; Eap Holding S/A, neste ato representada por seus Diretores. Erika Auta Porr, Ulrike 
Porr; e Michaela Porr. JUCESP n° 400.764/19-2 em 24/07/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

EAP HOLDING S A.
CNPJ 23.568.362/0001-89 - NIRE 35.300.483.952

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 10/06/2019
Data, Hora, Local: Aos 10/06/2019, às 10hs, na sede social, Rua Dr. José de Sá, 153 - Jardim Internacional - CEP 04756- 050, São 
Paulo - SP Presença: Totalidade. Constituição da Mesa: Erika Auta Porr - Presidente. Ulrike Porr - Secretária. Convocação e 
Publicação: Dispensadas. Ordem do dia: 1) Aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício social 2018; Delibe-
rações aprovada por Unanimidade: as contas e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018, publicadas em 29/05/2019 no jornal DOESP e jornal Empresas & Negócios. Encerramento: Nada mais lavrou-se a 
ata. São Paulo, 10/06/2019. Assinaturas: Presidente da Mesa: Erika Auta Porr, Secretária da Mesa: Ulrike Porr. Acionis-
tas Presentes: Erika Auta Porr, Ulrike Porr. JUCESP n° 398.668/19-0 em 24/07/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GAHE HOLDING S/A
CNPJ: 19.623.3 3/0001 - 01- NIRE: 35300462368

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 10/06/2019
Data, Hora e Local: 10/06/2019, às 10hs, na sede social, em São Paulo/SP, Rua Dr. José de Sá, 153 - 
Sala A, Jardim Internacional, CEP 04756-050. Presença: totalidade. Convocação: dispensada. Mesa: 
Presidente: Gabriela Hall; Secretário: Henrique Schiefferdecker. Ordem do dia: 1) Aprovação das de-
monstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018: 2) Remuneração dos 
honorários da diretoria. Deliberações aprovadas por Unanimidade: (1) as contas e as demais Demons-
trações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018 publicadas em 30/05/2019 
nos jornais DOESP e Empresa & Negócios; (2) Fixou a remuneração dos membros da Diretoria no valor 
anual global de até R$ 15.000,00. Encerramento: nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 10/06/2019. 
Acionistas Presentes: Gabriela Hall e Henrique Presidente: Gabriela Hall, Secretário: Henrique Schie-
fferdecker. JUCESP n° 458.344/19-9 em 27/08/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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A ação ‘Por uma cidade 
navegável’ tem como 
objetivo promover a 

conscientização da sociedade e 
estimulá-la a contribuir com a 
despoluição dos rios, evitando 
jogar lixo nos próprios rios e 
nas ruas das cidades. 

O evento visa aproximar as 
pessoas dos rios urbanos e ins-
pirá-las mostrando as diversas 
oportunidades e benefícios 
que a sociedade teria se os 
rios fossem limpos, como o 
lazer e o turismo ou também 
para melhorar o trânsito das 

Paulistanos navegam pela 
primeira vez no Rio Pinheiros
Na maior cidade do país, pela primeira vez o Rio Pinheiros recebeu um passeio aberto à população para 
inspirar não apenas os participantes, mas toda a população nacional sobre a importância da limpeza dos rios

Navegar no Rio Pinheiros é possível, seja 

para lazer ou como transporte público. 

metrópoles com mais uma via 
de acesso e um tipo de trans-
porte menos poluente, como 
é o hidroviário.

“Essa é a nossa primeira 
ação de conscientização sobre 
a despoluição do Rio Pinheiros, 
motivados pela promessa do go-
vernador João Dória. Por isso, 
trouxemos a população para 
navegar e mostrar que é pos-
sível, seja para lazer ou como 
transporte público”, afirma 
Ernani Paciornik, publisher da 
revista Naútica e organizador 
do São Paulo Boat Show.

Os malefícios atribuídos ao 
consumo do açúcar refi nado 
levam à busca de alternativas 
mais saudáveis para adoçar os 
alimentos. Entre as opções na-
turais está a stevia, um arbusto 
herbáceo que há centenas de 
anos é usado para fi ns alimen-
tares e medicinais e, de tempos 
pra cá, ganhou destaque nas 
prateleiras dos supermercados.

A nutricionista clínica do Hos-
pital Edmundo Vasconcelos, 
Isadora Kaba Gomes, explica 
que adoçantes compostos por 
stevia estão em um patamar me-
lhor que os adoçantes comuns. 
“Por serem produzidos por 
meio da extração das substân-
cias doces das folhas da planta, 
que passam por um processo 
de purifi cação, há muito menos 
procedimentos químicos na 
fabricação, tornando o produto 
mais saudável”, reforça.

Os benefícios da planta vão 
além. Com poder de adoçar 300 
vezes mais que o açúcar, a stevia 
não é metabolizada no organis-

Adoçantes de stevia realmente são mais saudáveis?
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Adoçantes compostos por stevia estão em um 

patamar melhor que os comuns.

mo, e por isso apresenta taxas 
mínimas de calorias. Isadora 
esclarece que a maior parte do 
adoçante ingerido é usada por 
bactérias intestinais como fonte 
de energia, enquanto o restante 
é excretado nas fezes.

Outra importante vantagem 
mencionada pela especialista 
é a capacidade de redução de 

glicemia após as refeições em 
pacientes com diabetes tipo 
2. Mas gestantes devem fi car 
atentas: ela aconselha que a 
stevia deva ser evitada antes de 
realizar exames de rastreamen-
to ou diagnóstico de diabetes 
durante a gestação. Mesmo 
com tantos pontos positivos, 
é preciso prestar atenção na 

quantidade indicada a ser con-
sumida por dia. A nutricionista 
esclarece que a ingestão acei-
tável de adoçantes de stevia é 
de 10 mg/kg de peso corporal 
por dia. 

“No dia a dia deve ser usada 
de forma moderada, em líquidos 
ou preparações que necessitem 
ser adoçadas”, complementa.

A substância é reconhecida 
como segura pelas principais 
autoridades mundiais de saú-
de, como a European Food 
Safety Authority e a Joint  
Expert Committee on Food 
Additives, e pode ser consu-
mida, sem prejuízo à saúde, 
por pacientes com diabetes, 
crianças, gestantes, lactantes 
e até mesmo por pacientes 
com fenilcetonúria- doença 
congênita que impede a que-
bra adequada das moléculas 
do aminoácido fenilalanina, 
que são impedidos de ingerir 
adoçantes sintéticos comuns.

Fonte e mais informações: 
(www.hpev.com.br).
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SARedução do consumo de plás-
tico, reciclagem e tratamento de 
lixo são termos que têm ganhado 
cada vez mais força no Brasil e 
no mundo. No entanto, um outro 
tipo de resíduo merece aten-
ção: o de fi os e cabos elétricos. 
Materiais usados em produtos 
eletrônicos, automóveis, ele-
trodomésticos e na construção 
civil, os fi os e cabos requerem 
um descarte específi co e podem, 
inclusive, ser reaproveitados e 
ganharem um novo destino no 
ciclo de consumo. 

De acordo com Wallyson 
Ferreira, da empresa brasileira 
EcoRobust, o ideal é que as 
pessoas e as empresas evitem 
usar fogo no descarte dos ma-
teriais. “Antigamente, a separa-
ção entre plástico e metal dos 
fi os e cabos era feita de forma 
inadequada, com queima ou 
garimpo, o que contaminava a 
água ou o solo”, explicou Fer-
reira. “Nós desenvolvemos má-
quinas que operam a seco. Não 
tem nenhum prejuízo ao meio 
ambiente, porque utilizamos 

Como reaproveitar fi os e cabos elétricos?
ar para fazer essa separação. 
É 100% ecológica”, ressaltou. 

Considerando que em um fi o 
elétrico tem 40% de sua massa 
feita de plástico e 60% de cobre, 
e uma máquina recicladora 
trabalha com uma tonelada de 
fi os elétricos por dia, é possível 
acumular em um ano 365 to-
neladas recicladas, sendo 146 
toneladas de plástico e 219 de 
cobre.  “As empresas podem co-
mercializar o cobre e o plástico 
- vendendo para terceiros - ou 
também usá-los para a fabrica-
ção de outros cabos”, explicou 
o gerente da EcoRobust. “Esse 
processo se chama manufatura 
reversa”, pontuou. No futuro, 
as empresas terão que pensar 
no ciclo completo. “Não só na 
manufatura, mas sim, na manu-
fatura reversa”, ressaltou.

Além dos ganhos ambientais, 
os rendimentos financeiros 
que a manufatura reversa 
proporciona acabam atraindo 
cada vez mais interessados. 
“O mundo está começando a 
perceber que vale a mais a pena 

EcoRobust fornece máquinas que fazem a separação

 de materiais de fi os e cabos elétricos. 

você reciclar os itens, pois você 
acaba tendo uma recompensa 
ecológica e fi nanceira”, disse o 
representante da EcoRobust, 
que apresentará suas máquinas 
na Wire South America, um 

das maiores feiras da América 
Latina do setor de fi os e cabos, 
que ocorre entre os dias 1 e 3 
de outubro, no São Paulo Expo, 
com organização da CIPA Fiera 
Milano (ANSA).
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Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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Você tem noção dos 

riscos envolvidos em 

um negócio e o que pode 

ocorrer se não estiverem 

gerenciados? 

Correr riscos é fazer algo 
que pode levar a proba-
bilidade de acontecer 

um resultado adverso. O risco 
está intimamente ligado ao 
futuro que não dominamos e 
que faz parte da nossa vida, 
principalmente, quando toma-
mos uma decisão. É claro que 
estamos também sujeitos aos 
eventos positivos como ganhar 
na loteria, mas normalmente 
associamos o risco com algo 
negativo. 

Estamos rodeados de pro-
babilidades negativas como a 
de perder o emprego, bater o 
carro, perder um investimen-
to, na execução de nossas 
profi ssões, entre outros. Não 
importa de que forma, o risco 
será sempre um companheiro 
de jornada. Nas empresas, o ce-
nário não é diferente. Existem 
inúmeros riscos que, em sua 
maioria, não são gerenciados 
adequadamente ou que não 
possuem qualquer tipo de 
gerenciamento. 

Normalmente, é possível 
enxergar a gestão do risco de 
crédito e de liquidez, mas a 
administração de outros riscos, 
como o de mercado, o opera-
cional e o de imagem, muitas 
vezes não possui qualquer tipo 
de gerenciamento. Estes aca-
bam sendo deixados à mercê 
de providências divinas ou das 
leis do acaso.

Mais de 80% das empresas de 
Goiás e de Brasília, que respon-
deram à pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Executivos de 
Finanças (IBEF), do Distrito 
Federal, sobre gerenciamento 
de riscos, alegam que os riscos 
de maior impacto não são aque-
les ligados ao crédito. Estes, na 
verdade, podem ser evitados e/
ou reduzidos e, para começar, 
não é necessária nenhuma fer-
ramenta extraordinária, mas 
alguns passos são importantes. 

Deve-se mapear os prin-
cipais riscos, incluindo os 
improváveis, e quantifi car os 
possíveis impactos de perda 
e a probabilidade de aconte-
cer. Por fi m, é preciso decidir 
aceitar, reduzir ou evitá-los 
por meio de controles e mo-
nitorá-los frequentemente. 
Depois da perda, não adianta 
chorar pelo leite derramado 
ou imaginar o que poderia ter 
sido feito diferente. 

Nota-se ainda que existe um 
longo caminho a ser percorrido 
sobre a necessidade de geren-
ciamento de riscos, pois, ainda, 
de acordo com a pesquisa, 
mais de 60% dos respondentes 
alegam que falta uma cultura 
de gerenciamento de riscos na 
empresa. Assim, recomenda-
se não brincar com os riscos, 
principalmente com aqueles 
tidos como improváveis, mas 
como um impacto signifi cativo. 

Para isso, é necessário im-
plementar uma boa gestão de 
riscos, ou salvo, caso você e 
sua empresa tenham um bom 
acesso à alguma divindade, 
não deixem de pedir a devida 
proteção.

(*) - É sócio da KPMG, responsável 
pelo escritório de Brasília.

Gerenciar os riscos ou 
pedir ajuda divina?

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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: ROBERTO DE FARIAS LAMACIÉ FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, administrador, divorciado, nascido no dia (26/09/1950) em Belo Horizonte - 
MG, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lamacié 
Ferreira e de Helena de Faria Lamacié Ferreira. A pretendente: DANIELA PRADO 
KALLÁS, de nacionalida de brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (28/04/1976) 
em Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José de Melo Kallás e de Isaura Maria Prado Kallás.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE MENDES DE ALMEIDA NETO, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia (18/09/1984) em São Paulo 
- SP, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Henrique 
Mendes de Almeida Junior e de Ana Lucia Mendes de Almeida. A pretendente: CAMILLA 
MENDES GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida no dia 
(01/07/1988) em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Fernando Pereira Gonçalves e de Mariângela Costa Mendes Gonçalves.

O pretendente: RAFAEL AUGUSTO COSTABILE, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, solteiro, nascido no dia (18/10/1979) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Décio Costabile e de Alda Augusta 
Costabile. A pretendente: DÉBORA CAMBOIM PRANDI, de nacionalidade brasileira, 
funcionária pública, solteira, nascida no dia (14/08/1979) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldemar Prandi Filho e de 
Glêssan Camboim Prandi. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de proclmas ao 
Subdistrito de residência do pretedente.

O pretendente: VINICIO VOLPI GOMES, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido no dia (28/06/1985) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no 
Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Edino Peixoto de Castro Gomes e de Antonia 
Volpi Gomes. A pretendente: NATHACHIA UZZUN SALES, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida no dia (08/07/1982) em São Paulo - SP, residente e domiciliada 
no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Eurípedes Sales e de Catharina Uzzun.

O pretendente: ÍTALO BUZZINI BIELEFELDT BUSH, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, solteiro, nascido no dia (17/07/1987) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Charles Heward Bielefeldt Bush e 
de Maria de Lourdes Bueno Buzzini Bush. A pretendente: NATALIA KEIKO SUEGUNE, 
de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida no dia (10/06/1987) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Nobushiro Suegune e de Nilza Aparecida Ogata Suegune.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES DE LIRA CORDEIRO, de nacionalidade 
brasileira, professor de dança de salão, solteiro, nascido no dia (05/01/1974) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho 
de João Rodrigues Cordeiro e de Maria Madalena de Lira Cordeiro. A pretendente: 
NATHÁLIA PEREIRA OTTAJANO, de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, 
nascida no dia (14/02/1990) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Nelson Ottajano Junior e de Márcia Maria 
Santos Pereira.

O pretendente: GUILHERME FERNANDES LOURENÇO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no dia (26/06/1989) em Franca - SP, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Horácio de Oliveira e de Ângela 
Maria Fernandes Lourenço de Oliveira. A pretendente: THAIS CARDOSO PIMENTA, de 
nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida no dia (28/01/1989) em Batatais - 
SP, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pereira Pimenta 
e de Dulce Maria Cardoso Pimenta.

O pretendente: BRUNO PERES POTENZA, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresas, solteiro, nascido no dia (15/06/1987) em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Luiz Potenza e de Beatriz Peres Potenza. 
A pretendente: PATRÍCIA ALVES DINIZ, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, 
nascida no dia (13/10/1988) em Campinas - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcos Ribeiro Diniz e de Rita Maria Moraes Alvez Diniz.

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

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: HASSAN AWALA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Touline, Distrito de Marjeyoun, Libano, no dia 15/03/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Chaker Mohammed Awala e de Itaf Riad Hassan. A 
pretendente: ERIKA TATYANA DIAS SMAIRE, estado civil divorciada, profi ssão gerente de 
departamento, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 01/05/1976, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Smaire e de Maracy Leda Souza Dias Smayre.

O pretendente: GIOVANI DAS VIRGENS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial 
de elétrica, nascido em Governador Lomanto Júnior, BA, no dia 17/06/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos Soares e de Ma-
rinalva Pereira das Virgens. A pretendente: DÉBORA FIDELIS CAETANO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 05/10/1978, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João Maria Caetano e 
de Helena Cesarina Caetano.

O pretendente: NICOLAS FRANCO SAAVEDRA, de nacionalidade colombiana, 
jornalista, solteiro, nascido no dia (04/01/1980) em Colombia, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Horacio Augusto Franco Pena e de Amelia 
Elena Saavedra de Franco. O pretendente: MATHEUS RODRIGUES FIGUEIREDO, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no dia (31/03/1988) em 
Fortaleza - CE, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Francisco Evaldo Macedo de Figueiredo e de Ana Luisa Rodrigues Ferreira.

O pretendente: GUSTAVO OLIVEIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro, nascido no dia (01/12/1989) em Poços de Caldas - MG, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo de Tarso Clementoni da 
Costa e de Sirlei de Oliveira Lemos da Costa. A pretendente: BÁRBARA SARKIS 
SOLON DE MELLO, de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida no 
dia (06/12/1990) em Itumbiara - GO, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Thales José Solon de Mello e de Ana Cristina Sarkis Solon de 
Mello.

O pretendente: MANOEL ALFREDO SALDIVA FELIX CINTRA, de nacionalidade 
brasileira, trader, solteiro, nascido no dia (25/09/1984) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Felix Cintra Neto 
e de Miriam Lucia Saldiva Cintra. A pretendente: SAMANTHA NUNES CARDOSO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, economista, solteira, nascida no dia 
(09/04/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Ibirapuera, São Paulo - 
SP, filha de Paulo Cardoso da Silva Junior e de Rosana Nunes Esposo Silva.

O pretendente: FRANCISCO PAC MACEDO, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido no dia (16/05/1981) em Salvador - BA, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luis Javier Pac Ferraz 
e de Nieide Albá Macedo Pac. A pretendente: TAMIRES LAILA SANTOS DE 
CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, nascida no dia 
(13/08/1987) em Salvador - BA, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo- SP, São Paulo - SP, filha de Argemiro José de Cerqueira e de Eucledes 
Ferreira Santos.

O pretendente: RAFAEL DE ARAÚJO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
analista de sistemas, solteiro, nascido no dia (30/11/1982 ) em Santos - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Pereira e 
de Maria Aparecida Batista de Araújo Pereira. A pretendente: IULIIA PANTELEEVA, 
de nacionalidade russa, professora, divorciada, nascida no dia (18/11/1986) em 
Leningrado, Rússia, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Leonid Ivanovich Panteleev e de Zoya Nikolaevna Panteleeva.

Marcelo Aquino (*)
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No topo da lista estão a 
Universidade de Oxford 
(1º lugar), o Instituto de 

Tecnologia da Califórnia (2º) e 
a Universidade de Cambridge 
(3º). Das dez primeiras posi-
ções, sete são norte-americanas 
e três são britânicas.

A USP é a universidade latino
-americana mais bem avaliada. 
Permanecendo no mesmo gru-
po em que foi classifi cada no 
ano passado, entre as posições 
251-300, a USP se iguala a insti-
tuições como a Universidade da 
Califórnia – Riverside (EUA), a 
Universidade de Surrey (Reino 
Unido) e o Instituto de Tecno-
logia de Tóquio (Japão).

“É interessante observar que, 
embora tenha permanecido no 
mesmo grupo do ano passado, 
a USP melhorou em todas as 
categorias, sendo que em duas 
delas foi classifi cada entre as 100 
melhores instituições: Ensino, na 

O ex-craque Ronaldinho 
Gaúcho e seu irmão, Roberto 
Assis, conseguiram chegar a 
um acordo com o Ministério 
Público do Rio Grande do Sul 
e pagarão uma multa milionária 
por dano ambiental. Com isso, 
os dois conseguirão de volta os 
seus passaportes. 

O caso começou em 2015, 
quando o ex-atleta e seu irmão 
foram condenados a pagar uma 
multa pela construção de um 
trapiche, tipo de plataforma 
de pesca, em uma área de 
preservação permanente e 
sem nenhum licenciamento 
ambiental. Como não houve o 
pagamento da multa, o TJ-RS 
optou em apreender no ano 

A
N

SA

USP mantém liderança entre 
universidades latino-americanas
A consultoria britânica Times Higher Education (THE) divulgou o World University Rankings 2020, que 
classifi cou as 1.396 melhores instituições de ensino superior do mundo

USP: Praça do Relógio, na Cidade Universitária.

77ª posição, e Pesquisa, na 100ª”, 
ressaltou o reitor Vahan Agopyan. 
O Brasil é o 7º país com maior nú-
mero de instituições classifi cadas, 
46 ao todo. A Unicamp é a segunda 
brasileira mais bem posicionada, 
no grupo entre 501-600.

“O fato de o Brasil agora apare-
cer como o sétimo país com mais 

representação no ranking é cer-
tamente uma grande conquista, 
especialmente comparando com 
o ano passado. Isso traz muita 
visibilidade e presença do Brasil 
no cenário mundial”, afi rma a 
editora do ranking, Ellie Bothwell.

Nessa 16ª edição, o ranking 
avaliou mais de 1.800 institui-

ções de ensino superior de 92 
países. A avaliação levou em 
conta 13 indicadores, agru-
pados em cinco categorias: 
ambiente de ensino, inovação, 
internacionalização, pesquisa 
(volume, investimento e repu-
tação) e citações (infl uência da 
pesquisa) - (Jornal da USP).

Ronaldinho Gaúcho fi rma acordo para recuperar passaporte

Ex-atleta teve documento retido por não ter pagado uma multa.

passado os passaportes dos ir-
mãos. Segundo o MP, a infração 
inicialmente era de R$ 800 mil, 
já hoje ultrapassa o valor de R$ 

8 milhões.
“Basicamente é isso, as 

partes chegaram a um acordo 
comum e fi nal de processo. Os 

dados eu não posso comentar 
porque faz parte de segredo de 
Justiça. O principal é que foi 
resolvido o processo referente 
ao dano ambiental. Foi paga 
uma indenização e o caso foi 
resolvido”, afi rmou o advo-
gado da família Assis, Sérgio 
Queiroz, em entrevista ao site 
“Globo Esporte”.

Há uma semana, o ex-joga-
dor de Milan e Barcelona foi 
escolhido pelo Embratur para 
ser embaixador do turismo no 
Brasil. No entanto, a nomeação 
de Ronaldinho foi contestada 
nas redes sociais, já que o 
ex-atleta não pode sair do país 
por estar com o passaporte 
retido(ANSA).

Um tribunal de Paris condenou ontem 
(12) a princesa da Arábia Saudita, Hassa 
bint Salman, a 10 meses de prisão com 
suspensão condicional da pena e uma 
multa no valor de 10 mil euros por ter 
ordenado que seu guarda-costas agredis-
se um encanador que trabalhava em seu 
apartamento de Paris em 2016. 

A fi lha do rei Salman e irmã do prín-
cipe herdeiro Mohamed bin Salman foi 
acusada de mandar seu segurança Rani 

Saidi agredir o encanador Ashraf Eid, 
depois que ele foi fl agrado fotografando 
seu fl at de luxo. Segundo a vítima, a prin-
cesa chegou a acusá-lo de tentar fazer 
imagens para vender à imprensa. Depois 
disso, após sua ordem, o guarda-costas 
amarrou suas mãos, socou seu rosto, 
além de força-lo a beijar os pés de Hassa. 

Os jornais franceses informaram que 
após o ocorrido a princesa deixou o país. 
Um mandado de prisão foi emitido pela 

justiça. Saidi, por sua vez, compareceu 
hoje ao tribunal e foi condenado a oito 
meses de prisão com suspensão condicio-
nal da pena e precisará pagar uma multa 
de 5 mil euros. A sentença imposta à irmã 
do príncipe herdeiro saudita é mais pe-
sada do que a exigida pela procuradoria, 
que havia defendido uma multa de 5 mil 
euros e seis meses de detenção (ANSA).

Princesa saudita é condenada por caso de agressão em Paris

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

O pretendente: DAVID SOK BUON SOH, nascido em Ponta Grossa - PR, no dia 24/06/1977, 
estado civil solteiro, profi ssão comerciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dong Jeong Soh e de Jeong Yeul Park. A pretendente: HEE JUNG 
CHANG, nascida em Seoul, República da Coreia, no dia 05/02/1979, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ou Hyun Chang e de Ki Sook Shin.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

O pretendente: JHONATA SANTOS OLIVEIRA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de educação física, nascido em Itanhaém, SP (Registrado no RCPN de Mon-
gaguá, SP), no dia 18/10/1988, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edmilso de Oliveira Cruz e de Sandra Santos de Oliveira Cruz. A pretendente: 
FABIANE CORDEIRO CAMPI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta 
Capital, Casa Verde, SP, no dia 22/03/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jackson Campi e de Rosa Maria dos Passos.

O pretendente: VANDERLEI LOPES GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador de empresa, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 17/ 10/1969, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides Gonçalves e 
de Elidia Lopes Gonçalves. A pretendente: MARINE BÁRBARA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 19/05/1985, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucineide Andrade da Silva.

O pretendente: REINALDO ALVARES, estado civil divorciado, profissão coordenador 
administrativo, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 28/12/1971, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Alvares e 
de Idalina Caldeira Alvares. A pretendente: MARIA IVANILDA BEZERRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão babá, nascida em Serra Talhada, PE (registrada em 
Tauapiranga, PE), no dia 20/05/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de José Belarmino da Silva e de Irene Bezerra da Silva.

O pretendente: HUMBERTO REZENDE MARQUES NUNES, estado civil divorciado, 
profissão arquiteto, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/10/1979, residen-
te e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Marques Nunes 
e de Rute Rezende da Mata. A pretendente: CLAUDIA AREIAS DE CARVALHO DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia 03/08/1977, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Wanderley Correa da Silva e de Maria Aparecida Areias de Carvalho da Silva.

O pretendente: EDUARDO APARECIDO LIGERO, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 14/02/1975, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Ligero Filho 
e de Nadir Carolina da Costa Ligero. A pretendente: IOLANDA FÁTIMA SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão advogada, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, 
no dia 03/03/1965, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Agnelo Peixoto Santos e de Octavia Andriani Santos.
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Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Fique otimista. Olhe para o futuro com esperança e otimismo! 
Às vezes, tudo o que é necessário para fazer as mudanças necessá-

rias em sua vida é observar a situação de maneira diferente. Quando 
você muda a maneira como olha as coisas, as coisas que você olha, 
mudam. Lembre-se também que cada um vê a mesma situação de 
maneira diferente. Pode ser muito útil ouvir a perspectiva dos outros. 
Pode ser muito útil, também, lembrar que a perspectiva dos outros 
não deve ser levada a sério, pois eles também estão encarando as 
coisas a partir de sua perspectiva limitada. Pensamento para hoje: 
Lembre-se, é sempre melhor ter o seu tempo. Ouça os outros com 
uma mente aberta e o coração aberto, mas, acima de tudo, crie a 
melhor solução para você, confi ando em si mesmo, sendo criativo 
e fazendo algo que amplie seus horizontes.

E assim é
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-s

et
/1

9

SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2019

TRABALHO EM HOME OFFICE UMA VEZ POR SEMANA
Empresa pretende criar escala para o desempenho do trabalho do 
funcionário em Home Office, uma vez por semana, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, OCASIONANDO 
A REDUÇÃO PROPORCIONAL DO SALÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos, conforme art.7, VI da CF que é proibida a redução salarial, 
salvo previsão em convenção coletiva. Desta forma, somente mediante 
autorização do sindicato poderá ser feita a redução de salário.

DESCONTO DO BENEFÍCIO QUANDO OCORRER FALTAS
Empresa fornece aos funcionários Vale Alimentação, pode descon-
tar quando ocorrer faltas, atrasos ou não cumprimento da jornada 
semanal, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DAS MÉDIAS PARA O AVISO PRÉVIO
Empresa deve considerar o DSR de comissão e horas extras, para o 
cálculo das médias para o aviso prévio? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JOVEM APRENDIZ PEDIU DEMISSÃO, PODEMOS DESCONTAR NA 
RESCISÃO O RESTANTE DO CONTRATO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o art.480 da CLT não se aplica para rescisão ante-
cipada do contrato de aprendizagem quando se tratar de pedido 
de demissão. Desta forma, o desconto não poderá ser efetuado. 
Base Legal – IN SIT nº146/18, art.13, §2º.

ACIDENTE DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário em gozo de férias sofre um acidente e precisa ficar 
afastado, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/gta. 5/bauru — bomba. 6/guerra — mentol. 8/glaucoma.
Após dois anos no cargo, 

o mandato de Dodge 
termina na próxima 

terça-feira (17). Para seu lugar, 
o presidente Jair Bolsonaro 
indicou o subprocurador-geral 
Augusto Aras. Antes de tomar 
posse no cargo, Aras precisa 
ser aprovado pela CCJ do Se-
nado e pelo plenário da Casa. 
A previsão é que a indicação 
seja votada no próximo dia 22.

No início da sessão desta tar-
de do Supremo, Raquel Dodge 
recebeu homenagens do presi-
dente do STF, Dias Toffoli, e dos 
demais ministros. Em discurso 
feito em plenário, Toffoli disse 
que a procuradora deixou um 
legado e fez um trabalho exem-
plar. Para o ministro, Raquel 
Dodge “foi fi rme e corajosa” 
para promover a efetivação do 
direitos das pessoas e proteger 
a ordem constitucional.

“Sem um Ministério Público 
forte e independente na defesa 
dos direitos e das liberdades das 
pessoas e no combate à corrup-
ção, os valores democráticos 
e republicanos desenhados e 
propugnados na Constituição 
de 1988 estariam permanen-
temente ameaçados”, disse 
Toffoli. O decano da Corte, 
ministro Celso de Mello, tam-
bém parabenizou Raquel Dodge 
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Raquel Dodge e sua última sessão 
no STF como procuradora-geral

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, participou ontem (12) da última sessão do STF na 
função de representante do Ministério Público Federal

pelo seu trabalho e defendeu 
a independência o MP. Antes 
de chegar ao STF, em 1989, 
Mello foi integrante do MPSP.

Ao agradecer a homenagem, 
Raquel Dodge disse que, 
durante seu mandato, atuou 
no combate à corrupção, em 
defesa das mulheres, dos 
indígenas, das minorias e 

questões ambientais. A procu-
radora-geral também defendeu 
a independência do MPF e 
elogiou a atuação do Supremo.

“No Brasil e no mundo, 
surgem vozes contrárias ao 
regime de leis, ao respeito aos 
direitos fundamentais e ao 
meio ambiente sadio também 
para todas as gerações. Neste 

cenário, é grave a responsabili-
dade do Ministério Público, mas 
é singularmente importante a 
responsabilidade do STF para 
acionar o sistema de freios e 
contrapesos para manter leis 
válidas perante à Constituição”, 
afi rmou Raquel Dodge.

Edição: Nádia Franco

Procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Paulo Hartung (*)

O mundo acompanha preocu-
pado e apreensivo com os atuais 
desmatamentos e incêndios que 
estão afetando a Amazônia. 

A Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá), que sabe da importância 
social, ambiental e econômica da 
fl oresta em pé, reitera sua posição 
contrária aos desmatamentos e 
incêndios ilegais. Acreditamos no 
potencial de desenvolvimento da 
região e do seu povo com modelos 
econômicos sustentáveis que não 
dependam da alteração da cober-
tura fl orestal.

As ações de desmatamento e 
incêndio ilegais na Amazônia são 
irresponsáveis e não representam a 
mentalidade de um mundo moder-
no, conectado com a bioeconomia, 
que tanto buscamos e vai custar 
caro ao Brasil, para o mundo e 
para as próximas gerações. O setor 
fl orestal atua com muito zelo pelo 
meio ambiente, gerando produtos 
sustentáveis, de origem natural e 
renovável. 

Todo papel produzido no Brasil 

tem origem em árvores cultivadas 
para esse fi m. No Brasil, temos 7,8 
milhões de hectares de árvores 
plantadas comumente cultivadas 
em terras antes degradadas. Em 
muitos casos, as plantações são cer-
tifi cadas pelo FSC e PEFC/Cerfl or, 
que atestam a origem dos produtos, 
fortalecendo o mercado responsá-
vel no comércio internacional.

O setor conserva uma área signi-
fi cativa de ecossistemas naturais. 
Para cada 1 hectare plantado com 
árvores para fi ns industriais, ou-
tro 0,7 hectare é conservado. São 
5,6 milhões de hectares de áreas 
naturais protegidas na forma de 
áreas de preservação permanente 
(APP), reserva legal (RL) e re-
servas particulares do patrimônio 
natural (RPPN). 

O setor trabalha protegendo área 
natural superior ao exigido pela re-
gulamentação nacional. Estima-se 
que o estoque de CO2 equivalente 
do segmento, incluindo área culti-
vada e área conservada, seja de 4,2 
bilhões de toneladas. 

Esta indústria é a quarta maior 
exportadora da balança comercial 

brasileira e integrou o trabalho de 
construção de um setor produtivo 
brasileiro moderno que alia pro-
dução com conservação – esforço 
que conquistou reconhecimento 
internacional.  Não podemos 
permitir que anos de trabalho do 
setor privado, da academia, de 
pesquisadores, de ambientalistas 
e de todos nós brasileiros sejam 
jogados fora.

Seria positivo se o governo abrisse 
canal de interlocução com quem 
tem amor ao nosso País e sensi-
bilidade para a qualidade de vida 
das futuras gerações planetárias. 
Precisamos, juntos, discutir e pro-
por soluções urgentes, sem levar o 
debate para o lado do partidarismo 
ou viés ideológico.

Chegamos em um momento em 
que é preciso ações integradas para 
garantir o desmatamento ilegal zero 
na Amazônia e no Brasil. Defender o 
meio ambiente e o futuro do Brasil 
é de responsabilidade de todos nós.

(*) - É presidente da  Indústria Brasileira 
de Árvores (Ibá), associação que reúne a 

cadeia produtiva de árvores plantadas para 
fi ns industriais.

Indústria Brasileira de Árvores 
na defesa da Amazônia
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Preservação: para cada 1 hectare plantado com árvores para fi ns industriais, outro 0,7 hectare é conservado.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta 
que obriga as redes públicas 
de educação básica a terem 
equipe multiprofi ssional com 
psicólogo e assistente social. 
A proposta segue para a san-
ção presidencial. As equipes 
multiprofi ssionais – psicólogos 
e assistentes sociais – devem 
desenvolver ações voltadas 
para a melhoria da qualidade 
do processo de ensino-apren-
dizagem, com a participação da 
comunidade escolar.

A relatora, deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), votou pela 
rejeição de um dispositivo do 

Assistente social nas redes públicas de ensino
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A proposta segue para a sanção presidencial.

texto para que a votação fosse 
feita por acordo. Ela destacou 
que a mudança não afeta o 
objetivo principal da proposta.

Com a mudança, o texto 
determina a atuação de uma 
equipe para cada rede de ensino 
(estaduais e municipais). 

O texto eliminado poderia im-
por a necessidade de um psicólo-
go por escola. “O objetivo é que 
haja uma equipe profi ssional em 
cada rede de ensino”, afi rmou. 
Os sistemas de ensino terão um 
ano, da data de publicação da 
lei, para tomar as providências 
necessárias ao cumprimento da 
norma (Ag.Câmara).
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Especial
Fotos: Amanda Silvino

Patricia Lauretti/Jornal da Unicamp

A foto mostra um dos chamados “brejos de altitude”, ilhas 
de vegetação úmida que abrigam nascentes e servem 
de refúgio aos animais silvestres nos períodos de seca. 

Nem toda a Caatinga é assim, é verdade, mas assim também é 
a Caatinga. A difícil associação é porque estamos acostumados 
a pensar na Caatinga apenas como o poético sertão, semiárido 
brasileiro, onde prevalecem a seca e os problemas sociais. Essa 
narrativa tem implicações discutidas pela bióloga Amanda 
Sousa Silvino em sua tese de doutorado: “A Conservação da 

Caatinga entre arenas políticas do semiárido brasileiro”.  

Segundo Amanda, a imagem da Caatinga como uma região 
inóspita é propagada por diversos atores sociais. Isso legi-
tima ações com foco na conservação do solo e dos recursos 
hídricos, que privilegiam os aspectos sociais relacionados à 
seca e direcionados ao “semiárido”, mas sem reconhecer as 
riquezas e potenciais da região, essa é uma das implicações 
estudadas na tese. 

“Fui percebendo que o termo semiárido é como um grande 
guarda-chuva que sombreia toda a região. Quando vou falar 
sobre nordeste, sobre a Caatinga, tenho o semiárido como um 
direcionador do raciocínio. Remete aos discursos sobre a seca, 
a desertifi cação, a escassez hídrica, em como as comunidades 
podem viver melhor frente a seca. Quando a seca acaba e a 
chuva vem é como se esse semiárido deixasse de existir”, 
explica a autora.

A narrativa da seca perderia aí o seu sentido. “Não se fala 
muito que existem chuvas intensas e torrenciais, que existe 
um período que a Caatinga fi ca verde e que nesse momento, os 

A Caatinga negligenciada
Olhamos para uma paisagem de serra, coberta de verde e água. Dá para imaginar o barulho

da corredeira, os animais em volta; o céu que, neste dia, se prepara para as chuvas.
Aqui é Ceará, Parque Nacional de Ubajara, região da Caatinga brasileira. 

A AAAA CaCCaCaCaCaatatatataa ininininnngagagaaagaaggg bbbbbbbbbbbrararararar sisisiss leleeiriririrrra:a:a:a: bbbbbbbioioiooi mamamaaamamaa ddddddddegegegegegegege rarraraaaadadaadadaadadododddd  em bubububububububub scscs a a a dadadaad ccccccooonono seseeseeervrvrvvvrvrvvrvrvaaçaçaçaçaçaçãããoãoãoãoãoãoão...

animais, a fl ora e a fauna estão num momento de reprodução 
intenso e que as comunidades plantam e tem a sua produção 
animal e vegetal”, complementa.

A pesquisadora trabalha com o conceito de “arenas políticas”, 
espaços sociais onde os atores disputam seus interesses. Ela 
constatou que uma das arenas políticas mais antigas e histo-
ricamente consolidadas seria a vinculada à narrativa da seca, 
mais preocupada com as questões sociais envolvidas e menos 
com a questão ambiental. 

“Minha tese foi tentar entender como a questão da conser-
vação começou a ser reivindicada para esse ambiente histori-
camente visto mais através das lentes da seca, que movimenta 
toda uma estrutura política. Entender além desse viés de 
que a Caatinga tem um ‘mal’ 
que precisa ser sanado com 
grandes obras ou soluções que 
tentam alterar ou trazer outras 
qualidades à região, diferentes 
de sua qualidade natural, que 
é a de passar por momentos 
de seca”.

A Caatinga é um dos seis 
biomas brasileiros ao lado 
da Amazônia, Cerrado, Mata 
Atlântica, Pantanal e Pampa. 
A divisão administrativa em 
biomas foi feita pelo IBGE, de 
2004, e gerou demandas por 
políticas públicas específi cas 
para cada bioma. Ela afi rma 
que no começo as políticas 
se concentraram nos biomas 
Amazônia e Mata Atlântica. 
Porém, a comunidade cien-
tífi ca, associada aos outros 
biomas, começou a reivindicar 
ações voltadas aos biomas em 
que atuavam. 

Foi quando redes de conser-
vação da Caatinga começaram a se formar, constituindo esta 
outra arena política, mais recente, propondo outra estratégia 
de conservação que se ocupa da preservação das espécies e 
da diversidade biológica. O movimento pela biodiversidade 
atua no âmbito do bioma Caatinga e não a partir do conceito 
de semiárido. “Nesse caso, os ambientalistas querem mostrar 
o lado da Caatinga úmida com a preocupação de tratar de 
políticas de conservação da biodiversidade e da preservação 
das espécies”.

É um movimento ainda pou-
co articulado, na avaliação da 
autora.  “Inclusive  no âmbito 
internacional. Quando você 
tem, por exemplo, a constru-
ção de uma hidrelétrica na 
Amazônia gerando impactos 
ambientais sérios para um rio 
com comunidade indígena, o 
assunto rapidamente é notícia 
internacional. Mas uma obra 
milionária como a transposi-
ção do rio São Francisco, que 
também vai trazer impactos, 
e para o único rio perene de 
uma região inteira, isso não 
repercute fora do país da 
mesma forma”.

A tensão gerada no encontro 
das duas arenas, ou espaços 
políticos, foi estudada na 
tese. “Minha pesquisa discute 
como em diferentes níveis 
de atuação social os atores 
se organizam, falam sobre a 

Caatinga e reivindicam a conservação do ambiente”. Amanda 
acredita que a Caatinga precisa de um signifi cado mais amplo 
do que aquele olhar que a enxerga apenas como uma região 
semiárida.

Constituída de áreas bastante povoadas, a Caatinga é muito 
rica também do ponto de vista social. “Muitas comunidades 
usam intensamente os recursos naturais, como a lenha, para 
energia, e o pasto aberto, para criação de animais. São co-
munidades perto umas das outras e já bem consolidadas”. É 
uma situação que, de novo, difere da região amazônica. “Na 
Amazônia, há uma fronteira agrícola sendo aberta com grandes 
queimadas e desmatamentos. O desmatamento na Caatinga é 
pulverizado e ocorre quando as comunidades vão abrindo as 
matas, como se fosse um desmatamento de dentro para fora”.

No percurso do trabalho, a pesquisadora participou de di-
versos eventos que discutiram os rumos das políticas voltadas 
à região, com o objetivo de observar as narrativas das pessoas 
e numa tentativa de mapear os grupos envolvidos com a con-
servação do ambiente. Além disso ela realizou entrevistas. 
“Os ambientalistas e cientistas defendem a diversidade da 
Caatinga e a criação de mais unidades de conservação. Fui 
entender como se fala da Caatinga nos espaços que não são 
só dos conservacionistas, onde se debate a convivência com 
o semiárido”, pontua. 

Segundo Amanda, vários ambientalistas estão hoje mobili-
zados nessa perspectiva de pensar o lugar junto ao fenômeno 
climático das secas.

Dentro da questão da biodiversidade, hoje são discutidos 
os endemismos, importantes argumentos para a conservação 
da diversidade da Caatinga. “Nos endemismos ocorrem as 
espécies adaptadas às condições ambientais da região, como 
o tatu-bola, uma espécie ícone a partir da qual se pretende 
conservar várias outras espécies também”. 

Segundo dados ofi ciais, afi rma Amanda, até 48% da Caatinga 
já foi devastada e, mesmo parecendo um contrassenso, a ques-
tão das mudanças climáticas pode inserir a Caatinga em outro 
patamar no cenário da preservação, uma vez que o debate da 
biodiversidade está em pauta na agenda climática do mundo 
todo. Ela  considera que o desenvolvimento da Caatinga precisa 
levar em conta as especifi cidades de cada lugar. 

“A pesquisa tentou trazer um olhar mais político e sociológi-
co para a Caatinga. A conservação da natureza é uma decisão 
política e um processo social complexo, é um embate político 
que envolve múltiplas camadas sociais, de forma local, regional, 
nacional e internacional. O mais importante é entender a con-
servação como uma disputa social extremamente complexa”.Caatinga verde: uma cachoeira do Parque Nacional de Ubajara (Ceará).

Amanda Sousa em campo: às margens do Rio São 
Francisco na cidade de Piranhas (Alagoas).

Vegetação de caatinga no período chuvoso na comunidade de Palestina,
município de Meruoca (Ceará).
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