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“Um ‘não’ dito com 
convicção é melhor e 
mais importante que um 
‘sim’ dito meramente 
para agradar, ou, pior 
ainda, para evitar 
complicações”.
Mahatma Gandhi (1869/1948)
Líder pacifi sta indiano 
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O trecho morto do Tietê, 
maior rio do estado de 
São Paulo, alcançou 

a marca de 163 quilômetros 
neste ano, o que representa 
um aumento de 33,6% em 
relação ao ano passado (122 
km), deixando a água impró-
pria para uso nessa extensão. 
A menor mancha de poluição 
já registrada na série histórica 
do levantamento ocorreu em 
2014, quando a extensão do 
trecho considerado morto foi 
de 71 km. Os dados foram 
compilados pela Fundação 
SOS Mata Atlântica, divulgado 
ontem (19).

Às vésperas do Dia do Tietê, 
comemorado neste domingo 
(22), o estudo mostra que 

Trecho morto do Rio Tietê 
aumenta 33% e está com 
163 quilômetros

a condição ambiental do rio 
está imprópria para o uso, 
com a qualidade de água ruim 
ou péssima nesses 163 km, 
que correspondem a 28,3% 
da extensão monitorada pela 
entidade. O monitoramento 
ocorre em 576 kms do rio, des-
de o município de Salesópolis, 
na sua nascente, até a jusante 
da eclusa de Barra Bonita, na 
Hidrovia Tietê-Paraná. O maior 
rio paulista corta o estado por 
1.100 km, desde sua nascente 
até a foz no Rio Paraná, no 
município de Itapura.

“Rios e águas contaminadas 
são reflexo da ausência de 
instrumentos efi cazes de plane-
jamento, gestão e governança”, 
disse a especialista em água 

Malu Ribeiro, da Fundação SOS 
Mata Atlântica, que destacou 
alguns fatores que levaram 
ao aumento da mancha de 
poluição, como urbanização 
intensa, falta de saneamento 
ambiental, perda de cobertura 
fl orestal, insufi ciência de áreas 
protegidas e diferentes fontes 
de poluição, agravados pela 
falta de chuva.

A mancha de poluição de 
163 km estendeu-se entre 
os municípios de Mogi das 
Cruzes e Cabreúva e em mais 
um pequeno trecho de 8 km 
no município de Salto. Dois 
dos piores trechos, onde a 
água é considerada péssima, 
localizam-se nas proximida-
des do Cebolão – no encontro 

A mancha de poluição de 163 km estendeu-se entre os municípios de Mogi das Cruzes

e Cabreúva, além do trecho de 8 km no município de Salto.

com o Rio Pinheiro – e junto 
à barragem da Penha, onde o 
Tietê recebe os efl uentes do 
município de Guarulhos.

“[Existem] municípios não 
operados pela Sabesp que têm 

baixíssimos índices de coleta 
e tratamento de esgoto, como 
Guarulhos, que chega a ter 6% 
de esgoto tratado. Mogi das 
Cruzes também não faz parte 
do projeto de despoluição do 

Tietê e está na cabeceira do 
rio”, disse a especialista. Para 
Malu, é necessário integrar os 
municípios não atendidos pela 
Sabesp ao projeto de despolui-
ção do Tietê (ABr).

Vice-presidente Hamilton Mourão: a única maneira de retomar 

o crescimento é por meio do ajuste das contas públicas.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão, disse ontem (19), 
durante palestra para empre-
sários na capital paulista, que 
a única maneira de retomar o 
crescimento do país é debe-
lando a crise fi scal por meio do 
ajuste das contas públicas. Para 
ele, a reforma da Previdência 
deve ser aprovada até o dia 18 
de outubro, o que é uma grande 
vitória, porque ninguém acre-
ditava que isso ocorreria ainda 
este ano. Mourão defendeu a 
desvinculação do orçamento 
que está engessado, porque de 
R$ 100 que o governo recebe 
de contribuição, R$ 95 já estão 
comprometidos, deixando o go-
verno sem espaço para “tocar” 
a máquina pública. 

“Para tentar controlar, criou-
-se o teto de gastos, que é nada 
mais que ‘o gasto avançar de 
acordo com a infl ação do ano 
anterior’. Mas o que acontece 
é que as despesas previden-
ciárias, benefícios, aumentos 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu ontem 
(19) o uso do Fundo Eleitoral 
para fi nanciar campanhas. Se-
gundo ele, os recursos públicos 
equilibram a disputa entre os 
candidatos. “Porque se não tiver 
fi nanciamento público, só subsis-
tirão as campanhas que estiverem 
vinculadas a um empresário rico 
que possa doar como pessoa 
física”, disse, após participar de 
um seminário sobre a reforma tri-
butária promovido pela Câmara 
Americana de Comércio.

Em 2015, o STF proibiu em-
presas de fi nanciarem campa-
nhas eleitorais. Atualmente, os 

Manifestação do Greenpeace em plataforma de petróleo na Itália.

Uma declaração assinada por 
32 chefes de Estado e de gover-
no, incluindo o presidente da 
Itália, Sergio Mattarella, pede 
ações “rápidas e decisivas” 
da comunidade internacional 
para frear a crise climática no 
planeta. O documento foi divul-
gado ontem (19), em vista da 
cúpula da ONU sobre o clima, 
que acontece na segunda-feira 
(23), em Nova York, e conta 
com a assinatura de 23 países da 
Europa, quatro da Ásia, quatro 
da África e um da Oceania.

“As atuais medidas tomadas 
pela comunidade internacio-
nal [...] não são sufi cientes pra 
alcançar os objetivos de lon-
go prazo estabelecidos pelo 
Acordo de Paris. É preciso 
fazer mais, e a ação deve ser 
rápida, decisiva e conjunta”, 
diz o texto. O tratado assina-
do em 2015 obriga os países 
signatários a manterem o 
aumento da temperatura mé-
dia do planeta “bem abaixo” 

de 2ºC em relação aos níveis 
pré-industriais.

“Agora é hora de reforçar a 
ação e a ambição. Nós, che-
fes de Estado e de governo, 
estamos convencidos de que 
medidas efi cazes para a luta 
às mudanças climáticas não 
são necessárias apenas por si 
só, mas também criam outros 
benefícios colaterais e novas 
oportunidades para nossas eco-
nomias e sociedades”, afi rma a 
declaração conjunta.

No texto, os líderes dizem que 
a comunidade internacional 
tem a “obrigação coletiva com 
as gerações futuras de fazer 
tudo o que for humanamente 
possível para frear as mudanças 
climáticas e se adaptar a seus 
efeitos adversos”. Os líderes 
pedem para os países zerarem 
suas emissões de gases até 
2050. “Deixemos de herança 
aos nossos fi lhos e às gerações 
futuras um mundo digno de ser 
vivido”, conclui a carta (ANSA).

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Rogério 
Marinho, defendeu ontem (19) 
um sistema sindical com maior 
liberdade, representação e 
equilíbrio para trabalhadores 
e empresários. Em discurso 
na abertura da Reunião de 
Ministros do Trabalho do Brics, 
em Brasília, ele reforçou a 
necessidade de um Estado 
menos burocrático e com maior 
segurança jurídica para todos.

“Convivemos com uma le-
gislação de mais de 70 anos, 
que impede a liberdade sin-
dical. Esse é um problema 
que reconhecemos e estamos 
debruçados sobre ele”, disse 

Ranking mundial da Fifa
A seleção brasileira caiu uma 

posição no ranking mundial 
masculino da Fifa e agora está na 
terceira posição. De acordo com 
a lista, divulgada ontem (19), a 
Bélgica continua no topo e a França 
subiu para a segunda colocação. 
As demais seleções que ocupam 
o Top 10 são: Inglaterra (4º), Por-
tugal (5º), Uruguai (6º), Espanha 
(7º), Croácia (8º), Colômbia (9º) 
e Argentina (10º).

As ações contaram com a cooperação de agentes paraguaios.

A 3ª fase da Operação Nova 
Aliança, que tem como objetivo 
a erradicação de plantações de 
maconha no Paraguai, foi con-
cluída esta semana e resultou 
na destruição de 3 mil toneladas 
da droga. A quantidade deste 
ano ultrapassa o volume des-
truído em 2017 e 2018.

As ações de combate às 
plantações de maconha no país 
vizinho envolveram, conjunta-
mente, os agentes da Polícia 
Federal (PF) e da Secretaria 
Nacional Anti Drogas do Pa-

raguai. De acordo com a PF, 
esse tipo de trabalho é efi caz 
e reduz custos.

A estratégia de atacar a pro-
dução da droga, antes de que ela 
chegue ao mercado brasileiro, 
traz grande economia ao país, 
pois milhões de reais deixam 
de ser gastos em repressão 
ao tráfi co interno, em prisões 
e processos judiciais, que se 
tornam menos comuns, uma 
vez que a quantidade de ma-
conha que circula no país cai 
drasticamente (ABr).
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Divulgação/PF

Rovena Rosa/ABr

Mourão diz que para retomar 
crescimento é preciso debelar crise fi scal

substituir, fazendo então um 
enxugamento da máquina. 
“Temos que acabar com aquela 
história de que o governo entra 
e vai colocar 20 mil funcioná-
rios. Mil está bom, para aqueles 
cargos de confi ança principais. 
O resto é corpo profi ssional do 
funcionalismo”. 

Também defendeu que para 
aumentar a produtividade no 
país é preciso conceder e pri-
vatizar, mas para isso é preciso 
ter um ambiente estável de 
negócios com segurança jurí-
dica e capacidade para atrair 
investidores. E que o país tem 
totais condições de aprovar 
a Reforma Tributária até o 
primeiro semestre do ano que 
vem. “Precisamos reorganizar 
e em uma segunda fase baixar 
as alíquotas. Hoje pagamos 33% 
de imposto. Acho que todos 
estariam satisfeitos se estivés-
semos pagando e o governo 
estivesse dando retorno, o que 
não é o caso” (ABr).

concedidos em anos anteriores 
para o funcionalismo vêm aci-
ma da infl ação. Aí falta dinheiro 
para defesa, acaba tendo que 
cortar recurso da educação, da 
saúde, mesmo sendo despesas 
obrigatórias”.

Defendeu que o aumento 
de salário para os servidores 

públicos seja concedido apenas 
se houver previsão de aumen-
to do PIB e da arrecadação 
com revisão de crescimento 
sustentável. Há funcionários 
públicos em processo de apo-
sentadoria e uma das formas 
de o governo economizar será 
‘não contratando’ outros para 

PF destrói 3 mil 
toneladas de maconha de 
plantações no Paraguai

‘É preciso fazer mais pelo 
clima’, diz carta de 32 líderes

Em reunião com Brics, 
Rogério Marinho

defende liberdade sindical

Maia: Fundo Eleitoral
é necessário

para equilibrar campanhas

Marinho, ao abrir as discussões 
da reunião. Uma das medidas 
tomadas pelo governo brasi-
leiro foi criar o Grupo de Altos 
Estudos do Trabalho (Gaet), 
que entre os temas de discussão 
está a liberdade sindical.

“Criamos um grupo para 
discutir o tema a fi m de que 
tenhamos um sistema com 
normas mais claras, com mais 
representação, necessário para 
o equilíbrio na relação entre 
quem emprega e quem traba-
lha” explicou, ao citar que a 
liberdade sindical também faz 
parte do processo de tornar o 
Estado menos burocrático para 
quem empreende e mais seguro 
para quem trabalha. 

Para Marinho, os países in-
tegrantes do Brics enfrentam 
o mesmo desafi o: vencer com 
justiça, igualdade, capacidade, 
resiliência as difi culdades impos-
tas pelos novos mercados de tra-
balho. “É importante essa troca 
de experiências para podermos 
copiar e aprender o que tem feito 
de bom e exitoso e não repetir er-
ros que cometemos. É uma troca 
de energia positiva”, observou 
(SEPT/Min.Economia).

candidatos só podem receber 
doações de pessoas físicas ou usar 
os recursos do fundo eleitoral. O 
valor do fundo eleitoral em 2018 
foi de R$ 1,8 bilhão. O plenário 
da Câmara votou o projeto que 
altera regras sobre o Fundo 
Partidário e o Fundo Eleitoral,   
sofreu modifi cações no Senado.

Para Maia, o texto aprovado 
é “um avanço” em relação às 
propostas iniciais. “Foi aprovado 
um texto que melhorou do texto 
inicial da Câmara. Tiramos as 
principais polêmicas. Algumas 
ainda existem. Cabe ao presi-
dente decidir o que sanciona e o 
que veta. Nós entendemos que a 
maior parte do texto representa 
um avanço”, ressaltou.

O fundo poderá ser usado para 
serviços de consultoria contábil 
e advocatícia; pagar juros, mul-
tas, débitos eleitorais e demais 
sanções relacionadas à legislação 
eleitoral ou partidária; compra ou 
locação de bens móveis e imóveis, 
construção de sedes, realização 
de reformas; e pagamento pelo 
impulsionamento de conteúdos 
na internet, incluindo a priori-
zação em resultados de sites de 
pesquisa (ABr).

Secretário 

especial de 

Previdência, 

Rogério 

Marinho.
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News@TI
Sage inova e lança plataforma EAD
@A educação a distância (EAD) e conceito de serviços por 

assinatura ganham cada vez mais espaço no mercado e esse 
crescimento está sendo impulsionado pelas demandas do consumidor 
por praticidade e, também, pela transformação digital, que viabilizou 
novos modelos de negócios. Alinhada com esse momento, a Sage, líder 
de mercado em soluções de gestão na nuvem, lança a IOB Educação 
Digital, uma plataforma de ensino a distância, que disponibiliza cursos 
nas áreas contábil, tributária e trabalhista.

Lenovo Data Center consolida liderança mundial 
em computação de alta performance
@A Lenovo Data Center, líder em tecnologia inovadora, comemora 

a conquista da liderança mundial no mercado de computação de 
alta performance (high performance computing, ou HPC, na sigla em 
inglês). Um a cada três supercomputadores do Top 500 da categoria são 
implementações da Lenovo. A empresa também lidera em diversidade 
de mercados, com sistemas operando em 20 países, e em performance 
agregada. A fabricante detém 35% dos quinhentos maiores supercom-
putadores em todo o mundo, ou 176 implementações, superando em 
mais de cem o segundo colocado da lista. Três supercomputadores 
Lenovo estão entre os trinta maiores do ranking e nove entre os cem 
primeiros colocados. No Brasil, que possui três sistemas de alta per-
formance em operação, dois são Lenovo (https://www.lenovo.com).

Inscrições abertas para 1ª edição do prêmio EDF 
Pulse no Brasil
@Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Prêmio EDF Pulse 

Brasil, com foco em startups de inovação que desenvolvem soluções 
efi cientes para os desafi os das indústrias e das grandes cidades. Serão 
oferecidos até R$ 100 mil aos primeiros lugares, sendo R$ 40 mil para 
os vencedores de cada categoria – Smart City e Smart Factory – e uma 
premiação especial de R$ 20 mil para um terceiro Projeto de Destaque. 
Além disso, caso alguma inovação seja de interesse das empresas EDF 
no Brasil, há a possibilidade da realização de parceria para o seu desen-
volvimento. Os projetos serão avaliados por um júri de especialistas e 
executivos do Grupo. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro 
pelo site www.edf.fr/pulse-brasil, e os vencedores serão anunciados 
em dezembro deste ano. Dentre as categorias do prêmio, a Smart City 
julga inovações voltadas para infraestruturas e espaços habitacionais, 
individuais e coletivos, à métodos produtivos e organizacionais, buscando 
transformar nossas cidades e territórios para enfrentar os desafi os demo-
gráfi cos e ambientais. A Smart Factory avalia os projetos de aceleração 
na convergência entre os meios e processos industriais e tecnologias 
digitais, para maior efi ciência e otimização do consumo.

COLUNA DO HERÓDOTO

O representante do 

Estado tentou impedir 

a venda do livro. A 

publicação virou febre e 

a edição logo se esgotou.

Uma nova foi rapidamen-
te providenciada pela 
editora que não espera-

va ganhar tanto dinheiro. Para 
variar o caso foi parar no poder 
judiciário e as decisões, limina-
res ou não, se alternaram. Com 
isso o livro e suas cenas mais 
eróticas se tornavam no melhor 
marketing que uma empresa 
poderia desejar. Levar o editor 
ou a editora para julgamento? 

A cena principal de sexo 
machucava a alma dos con-
servadores que argumentavam 
que a obra poderia cair nas 
mãos de jovens e crianças que 
não estariam sufi cientemente 
preparadas para o tema e sua 
complexidade. 

A verdade é que a sociedade 
moderninha que se estrutura-
va no país não resistiu a uma 
simples publicação e a polê-
mica atravessou lares, escolas, 
igrejas de várias denomina-
ções, gabinetes de políticos, 
ante sala de governantes até 
estacionar nos meios de co-
municação.

Afi nal o tal livro tinha algum 
valor literário ou era apenas 
mais um panfl eto para ser lido 
de transversal e ser  mandado 
para a reciclagem. 

O caso deixou claro que a tal 
revolução dos costumes anun-
ciada pelo país não resistiu a 
uma publicação. È verdade não 
era o primeiro caso de censura 
literária. 

Ao longo do tempo alguns  
autores de todos os matizes 
enfrentaram a censura entre 
eles, Aldous Huxley e o Admi-
rável Mundo Novo; Mark Twain 
e As Aventuras de Huckleberry 
Finn; Benito Mussolini e A 
Amante do Cardeal; Jean Paul 
Sartre e a Idade da Razão; Har-
riet Beecher Stowe e A Cabana 
do Pai Tomás; Voltaire e o Cân-
dido; Jean Jacques Rousseau 
e Confi ssões; José Saramago 
e o Evangelho Segundo Jesus 

Cristo.
E a lista segue:  Aristófanes 

e a Greve do Sexo; William 
Shakespeare e Hamlet; Mon-
teiro Lobato e a História do 
Mundo para Crianças; Ale-
xandre Dumas e Os 3 Mos-
queteiros; Nikos Kazantzakis 
e A Última Tentação de Cristo; 
Alan Kardec e o Livro dos 
Espíritos; Wladimir Lenin e o 
Imperialismo Etapa Superior 
do Capitalismo; Karl  Marx e 
O Capital.... 

A coleção de obras censu-
radas é imensa e poderia com 
folga preencher as estantes de 
uma feira do livro das maiores 
cidades brasileiras. O público 
se dividiu entre os conservado-
res que pregavam a moral e os 
bons costumes e os liberais que 
se rebelavam contra qualquer 
tipo de  censura. Os xinga-
mentos vinham de todo lado. 
Interessante lembrar que as 
referências sexuais, segundo 
estudiosos não era o que mais 
incitava a polêmica. 

Era evidente que apesar 
do avanço da sociedade ela 
continuava tão conservadora 
como antigamente e era fácil 
perceber que não era tão fácil 
ou possível tirar a era vitoria-
na  de dentro do povo. Esse 
período histórico predominou 
não só na sociedade inglesa, 
mas se espalhou pelo mundo e 
estabeleceu valores cuja carac-
terística mais predominante é 
saber se comportar de maneira 
apropriada e conservadora, 
implicando todo e qualquer 
machismo dentro dessa ex-
pectativa. 

Finalmente a corte decidiu 
que  a editora Penguin não 
tinha cometido nenhum  crime 
e estava livre para vender ‘O 
Amante de Lady Chatterley’, 
que o autor D. H. Lawrence 
havia publicado na Itália 30 
anos antes. A decisão ocorreu 
em 1960 o mesmo ano que um 
conjunto musical de Liverpo-
ol publicava o seu primeiro 
álbum.

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

(www.herodoto.com.br).
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Psicólogo tem papel de destaque nos ‘e-Sports’
Os esportes eletrônicos – os chamados 

e-Sports - devem crescer 15% este ano em 
relação a 2018, alcançando 450 milhões de 
potenciais atletas no mundo, prevê estudo 
feito pela agência de marketing esportivo 
Newzoo.  A estimativa é de que o mercado 
de games movimente em torno de US$ 696 
milhões (R$ 2,15 bilhões) em 2019.

Em busca da performance ideal, os 
atletas profi ssionais – chamados pro 
players – recorrem cada vez mais ao 
auxílio da Psicologia. E precisam mesmo 
de apoio. Eles chegam a fi car de 10 a 
12 horas por dia em treinamento. Uma 
rotina cansativa que exige disciplina, 
pontuada por dois ou três grandes cam-
peonatos durante o ano.

“As contribuições do psicólogo espor-
tivo são diversas para esses esportistas e 
abrangem os campos emocionais e compor-
tamentais dos atletas”, explica o professor 
Paulo Penha de Souza Filho, que ministra 
a disciplina “Dimensões Psicológicas do 
Esporte” no Centro Universitário Interna-
cional Uninter.

No esforço para afastar a ansiedade – na-
tural entre os praticantes de modalidades 
esportivas – são várias as ferramentas a 
que a Psicologia recorre nos períodos de 
preparação dos atletas para as disputas e 
durante as competições. “Antes de tudo, 
deve-se ter a compreensão da origem da 
emoção que gera a ansiedade. Para isso, é 
preciso analisar o perfi l comportamental 
de cada atleta e encontrar as melhores 
ferramentas que permitirão superar essa 
situação”, afi rma.

Equilíbrio é a chave para o controle 
emocional, lembra o professor. “É impor-
tante que haja uma periodização de treino 
e também preparação física adequada, 
alongamentos. Além disso, qualquer atleta 
precisa cuidar da alimentação para que o 
corpo conte com nutrientes sufi cientes para 
horas de concentração e foco. Atividades de 
socialização com amigos e família também 
são essenciais”, observa.

Todo esporte pode desencadear stress 
em seus atletas, nota o especialista. “Os 
e-Sports podem ter seu contexto em uma 

realidade virtual, mas seus jogadores 
possuem um desgaste emocional como em 
qualquer outra modalidade competitiva, 
além do desgaste físico. Dessa forma os e-
-Sports devem ser encarados com a mesma 
seriedade que se exige para a prática de 
qualquer modalidade”, afi rma.

O Data Center em 2025:
o futuro é hoje 

Em 2014, realizamos um estudo sobre como seriam os Data Centers em 2025. Cinco anos mais tarde 
uma nova pesquisa foi feita (Data Center 2025: Mais Próximo do Edge). A meta era dar sequência ao 
levantamento anterior e identifi car os novos desafi os do mercado de data centers

Fernando Garcia (*)

Quando falamos de “data center”, é 
necessário especifi car a que tipo de 
instalação estamos nos referindo. 

Por exemplo, falamos sobre o cloud privado/
central corporativo situado em instalações 
próprias? Ou nos referimos a hyperscale/
cloud público? Ou o foco seria em compu-
tação de alto desempenho, colocation? Ou, 
fi nalmente, em uma instalação remota de 
edge computing? Ainda que tanto as carac-
terísticas físicas quanto as funções de cada 
um desses perfi s sejam diferentes, todos os 
data centers são parte de um ecossistema 
integrado e interconectado, preparado para 
atender as demandas do mundo digital em 
que vivemos.

Uma das vertentes fundamentais do data 
center do futuro é o edge computing. Nesse 
modelo, utiliza-se uma arquitetura onde os 
dados e as aplicações são levados para mais 
perto do usuário. Como resultado, a latên-
cia que se obtém é menor, a confi abilidade 
é maior e a segurança da rede wireless, 
consideravelmente melhor.

No estudo realizado em 2019, mais da 
metade (53%) dos participantes estima 
que a quantidade de sites de 
edge computing para os quais 
dão suporte crescerá pelo me-
nos 100%. 20% acreditam que 
haverá um aumento de 400% 
ou mais. Além disso, espera-se 
que os atuais 128.233 sites de 
edge computing que existem 
hoje passem para 418.803 em 
2025, o que representa um 
crescimento de 226%.

Esses números indicam que a 
confi guração, implementação e 
gerenciamento dessa crescen-
te rede de sites pressionarão 
as organizações de TI. Nesse 
quadro, é fundamental imple-
mentar opções de confi guração 
padronizadas e ferramentas 
de gerenciamento remoto 
para coordenar os processos 
e minimizar a necessidade de 
assistência técnica no site.

A pesquisa investigou, também, os prin-
cipais casos de uso do Edge Computing:

Aplicações com uso intenso de dados: 

Nesse perfi l, a quantidade de dados faz com 
que não seja prático transferí-los através 
da rede diretamente para o cloud, ou do 
cloud para o ponto de consumo do dado. 
Alguns exemplos de casos de uso intenso 
de dados incluem as fábricas inteligentes, 
as cidades inteligentes, a entrega de conte-
údo em alta resolução e a realidade virtual. 

Quarenta e dois por cento dos participantes 
da pesquisa identifi caram essas aplicações 
como sendo sua principal necessidade de 
dados em 2025.

Aplicações sensíveis à latência 

humana: Essa categoria inclui os casos 
de uso onde os serviços são otimizados 
para o consumo humano ou para melho-
rar a experiência humana com serviços 
tecnológicos. Alguns exemplos incluem a 

realidade aumentada, o varejo 
inteligente e o processamento 
de linguagem natural. Vinte 
por cento dos participantes da 
pesquisa identifi caram essas 
aplicações como sua principal 
demanda de dados em 2025.

Aplicações sensíveis à la-

tência máquina-a-máquina: 

Essa categoria inclui os casos 
de uso onde os serviços estão 
otimizados para o consumo 
de máquina a máquina. Como 
as máquinas podem processar 
dados rapidamente, é necessá-
ria uma comunicação de baixa 
latência para dar suporte a esse 
tipo de aplicação. Isso inclui 
arbitragem, segurança inteli-
gente e rede elétrica inteligente 
(smart grid). Vinte e dois por 
cento dos participantes identi-
fi caram essas aplicações como 

sendo sua principal necessidade de dados 
em 2025.

Aplicações críticas para a vida: Essa 
categoria compreende os casos de uso que 
afetam diretamente a saúde e a segurança 
das pessoas. Provavelmente os melhores 
exemplos do arquétipo Crítico para a Vida 
sejam os veículos autônomos e a saúde di-
gital. Dezessete por cento dos participantes 
da pequisa identifi caram essas aplicações 
como sendo sua principal necessidade de 
dados em 2025.

A pesquisa mostrou, ainda, que na Amé-
rica Latina, o principal caso de uso de Edge 
Computing é o modelo de uso intenso de 
dados no edge – 54% do universo pesqui-
sado – ,seguido pelas aplicações sensíveis 
à latência humana – 2%.

A implementação da rede 5G será fun-
damental para atender aos casos de uso de 
edge computing, pois proporcionará maior 
largura de banda e baixa latência. Segundo os 
participantes desse estudo, a rede 5G possi-
bilitará a construção de cidades inteligentes, 
segurança inteligente, transporte inteligente 
e o desenvolvimento de veículos autônomos 
e conectados. As cidades inteligentes recebe-
ram o maior percentual de respostas na China 
(78%) e América Latina (72%), enquanto a 
segurança inteligente recebeu o maior percen-
tual de respostas na América Latina (71%) e 
Estados Unidos/Canadá (68%).

Para que qualquer uma dessas previsões 
se torne realidade, os data centers pre-
cisarão de uma infraestrutura fl exível e 
confi ável para aceitar as novas tecnologias.

Por exemplo, para oferecer um serviço 
ininterrupto aos usuários, as instalações 
dos data centers atuais e do futuro devem 
contar com sistemas de gerenciamento 
térmico e de gerenciamento de energia 
preparados para fazer frente às exigên-
cias técnicas de data centers de qualquer 
tamanho. Hoje, esses sistemas têm sido 
favorecidos por inovações tecnológicas 
que agregam inteligência para a comuni-
cação máquina-a-máquina e simplifi cam o 
gerenciamento remoto.

Em 2025, novas tecnologias, novas infraes-
truturas e novos desafi os estarão no mercado, 
sempre com o mesmo objetivo: proporcionar 
soluções rápidas, simples e que estejam 
próximas das aplicações e dos dispositivos 
utilizados na vida diária das pessoas.

(*) É Vice-Presidente da Vertiv América Latina.
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Uma das 
vertentes 
fundamentais 
do data center 
do futuro 
é o edge 
computing. 
Nesse modelo, 
utiliza-se uma 
arquitetura 
onde os 
dados e as 
aplicações são 
levados para 
mais perto do 
usuário.

Hawkon
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D - Novo Veículo 
A Toyota do Brasil acaba de formalizar a intenção de investir R$ 1 

bilhão em seu parque industrial de Sorocaba. A unidade, inaugurada 
em 2012, que já produz os modelos Etios e Yaris, será responsável pela 
fabricação de um novo modelo com previsão de comercialização em 
2021. A escolha de Sorocaba se deu pelo projeto inicial da unidade, 
que já previa a possibilidade de ampliação, além de facilidade logística 
dos fornecedores. Para iniciar a produção desse novo veículo, a Toyota 
prevê a contratação de 300 novos colaboradores. O compromisso da 
Toyota com o desenvolvimento da indústria automotiva brasileira e com 
o Brasil só é possível com uma parceria forte entre os vários stakehol-
ders da empresa..

E - Papel e Celulose 
A Voith assinou um contrato com a Spectris plc para a aquisição da BTG 
por um valor total de 319 milhões de euros. Com a BTG, uma multina-
cional fornecedora de soluções de processos integrados e altamente 
especializados para o setor de papel e celulose no mundo inteiro, a Voith 
fortalece a sua posição como fornecedora completa. A transação deverá 
ser concluída no último trimestre de 2019. A efetivação da transação está 
sujeita a todas as aprovações das agências reguladoras, além de todas 
as outras condições geralmente envolvidas na concretização deste tipo 
de negócio. Para mais informações, visite (www.btg.com).

F - Qualifi cação Profi ssional 
O Governo do Estado oferece 540 vagas para os cursos do programa 
São Paulo Criativo, com cursos nas áreas de Paisagismo, Design de 
Moda, Grafi te e Organização de Eventos. As inscrições se encerram no 
próximo dia 28, através do site (http://www.saopaulocriativo.sp.gov.
br). Podem participar maiores de 16 anos, alfabetizados e que residam 
no Estado. O programa atua na qualifi cação e formação profi ssional 
dos inscritos com foco no desenvolvimento da criatividade de forma 
inovadora e empreendedora. Objetiva contribuir com a geração de 
emprego e renda em segmentos da cultura, inovação, design, desen-
volvimento de softwares, publicidade, gastronomia, turismo e áreas 
ligadas ao entretenimento. 

A - Médicos e Auxiliares
A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem,  
gestora de serviços de diagnóstico por imagem da rede pública, busca 
médicos radiologistas e ultrassonografi stas, técnicos de radiologia, auxilia-
res de enfermagem, enfermeiros e agentes administrativos, recepcionista 
hospitalar, para PCD,  para atuarem em suas unidades da rede pública 
de São Paulo. Os cargos não exigem experiência. Os candidatos às vagas 
de técnico de radiologia devem ser credenciados no Conselho Regional, 
e auxiliares de enfermagem e enfermeiros devem ter o COREN ativo. 
Os médicos devem contatar pelo tel. (11) 99841-0270; os demais pelo 
site (https://fi di.org.br) no item “Vagas”.  

B - Educação Digital 
A educação a distância (EAD) e conceito de serviços por assinatura 
ganham cada vez mais espaço no mercado, e esse crescimento está 
sendo impulsionado pelas demandas do consumidor por praticidade e, 
também, pela transformação digital, que viabilizou novos modelos de 
negócios. A Sage, líder de mercado em soluções de gestão na nuvem, 
lança a IOB Educação Digital, uma plataforma de ensino a distância, que 
disponibiliza cursos nas áreas contábil, tributária e trabalhista. Especia-
lizada em produtos e serviços nas áreas tributária, contábil, trabalhista e 
previdenciária e enxergou a oportunidade de transformar o seu serviço 
de educação nessas áreas em uma plataforma digital, em linha com as 
tendências do mercado. Saiba mais em: (www.iobeducacao.com.br).

C - Música Erudita
A BB Seguros incentiva projetos que promovam a democratização da 
cultura e da arte e a popularização da música erudita de maneira gratuita 
para a sociedade. A marca patrocina duas iniciativas da Fundação Osesp: 
‘Descubra a Orquestra’, voltado para iniciação musical, e ‘Concertos 
Matinais’, série de concertos gratuitos. O primeiro, oferece diversas 
ações educativo-musicais, com o intuito de ampliar o desenvolvimento 
musical dos inscritos; o segundo, apresenta concertos da Osesp, sem-
pre aos domingos, às 11h, na Sala São Paulo. Nos últimos sete anos, os 
aportes da seguradora em iniciativas socioculturais benefi ciaram mais 
de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil. 

G - Jovens Cientistas
O Instituto Serrapilheira acabou de lançar chamada pública para jovens 
cientistas. Serão selecionados até 24 jovens pesquisadores, com uma 
bolsa de até R$ 100 mil para cada um, para projetos nas áreas de ciências 
naturais, da computação e matemática, ao longo de 12 meses. Após um 
ano, em uma segunda fase, até três jovens serão aprovados e ganharão 
bolsa de até R$ 1 milhão, cada, para estenderem o projeto para mais três 
anos. As inscrições gratuitas serão abertas de 18 de novembro, indo até 
18 de dezembro, e o resultado será divulgado em 24 de abril do próximo 
ano. Os recursos estarão disponíveis a partir de 10 de junho. Saiba mais 
em: (https://serrapilheira.org/chamada-publica-no3/).

H - Programa de Estágio
A biofarmacêutica americana Gilead Science está com inscrições abertas 
para o Programa de Estágio para suas unidades de São Paulo e Brasília. As 
vagas buscam por estudantes que irão concluir a graduação entre dez/2021 
e dez/2022, e que estejam cursando comércio exterior, comunicação social, 
direito, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, farmá-
cia, marketing e relações internacionais. Os selecionados poderão atuar 
nas áreas de comunicação, marketing, jurídica e assuntos regulatórios e 
governamentais, qualidade e facilities. As inscrições podem ser feitas até 
o dia 3 de outubro em (Atsglobe.com) ou (Softwarerh.com.br).

I - Práticas de Compostagem
No próximo dia 25 (quarta-feira), das 8h30 às 15h30, na Faculdade Rio 
Branco, campus Lapa, acontece o 1° Encontro de Práticas de Compos-
tagem do Município. O encontro gratuito e com vagas limitadas, contará 
com a apresentação de seis coletivos com iniciativas em compostagem. 
O presidente da Amlurb, Edson Tomaz de Lima Filho, falará sobre as 
práticas de compostagem desenvolvidas pela Prefeitura e o engenheiro 
da Cetesb, Fernando Antônio Wolmer, apresentará as perspectivas para a 
compostagem na capital. Após as exposições, os presentes serão condu-
zido a uma visita ao Pátio de Compostagem da Lapa para ver na prática 
o processo de compostagem. Link para inscrição: (http://bit.ly/30Jat7i).

J - Avon Leiloando
Para quem procura renovar o estoque de sua loja, física ou pela Internet, 
aqui vai uma dica: a Avon, uma das líderes em vendas de cosméticos e varie-
dades, está atualizando seu portfólio de produtos. Por isso, a empresa está 
leiloando pela MaisAtivo, até dia 23 deste mês, produtos de seu catálogo, 
incluindo acessórios, maquiagem e até livros. Estão disponíveis roupas fe-
mininas, acessórios, livros, variedades para o lar e itens de maquiagem. Há, 
por exemplo, o lote com 84 mil unidades de pincéis de blush e de sobran-
celhas no modelo Unicórnio, por R$ 85 mil; já o lote com 16 mil unidades 
do mesmo item apenas para sobrancelhas tem lance atual de R$ 16 mil. 
Os lances podem ser feitos pelo (https://www.superbid.net/evento/80180).

Às vezes a única 
solução é mudar o foco

Torcidas organizadas 

retratam de forma bem 

elucidativa o confl ito 

em empresas e suas 

diferentes etapas

Vamos imaginar que um 
torcedor de futebol, 
um expert no assunto, 

encontra um conhecido tam-
bém entendido no esporte, só  
que de outra equipe. Ambos 
provavelmente irão discutir 
de forma civilizada e racional 
as táticas utilizadas pelos res-
pectivos técnicos dos times 
na preparação das equipes, 
o desempenho dos principais 
atletas e assim em diante. 

Dia seguinte, tem jogo. Lá 
vai o nosso protagonista  em-
polgado e uniformizado junto 
à sua torcida organizada em 
direção ao estádio. 

Palavras de ordem animam 
o grupo, a bebida corre solta e 
uma onda repleta de emoção 
invade cada um dos torce-
dores. Nosso homem, tão 
comportado e racional no dia 
anterior quando conversava 
com seu amigo, se torna uma 
pessoa impulsionada pela 
emoção. 

Se ele fosse conversar com 
alguém de outro time agora, 
lhe faltaria a lógica necessária e 
provavelmente o tom e a agres-
sividade iriam com certeza 
aumentar rapidamente muitas 
vezes indo até as “vias de fato” 
ou seja: a agressão física toma 
conta do cenário. Isso a gente 
vê todos os dias.

O mesmo ciclo, com suas 
devidas proporções,  permeia 
muitas famílias empresárias. 
Interessante é acompanhar 
as discussões que antecedem 
as tomadas de decisão. Temos  
famílias que, de forma racional, 
chegam a uma saída ou decisão 
comum, mesmo necessitando 
de um certo tempo para isto. 

Já em outras famílias, os 
debates são regados à tensão 
desde o início das conversa-

ções. Sempre há os que são 
automaticamente do contra 
sem apresentar reais justifi ca-
tivas para suas posições. Fatos 
anteriores ou até situações 
acontecidas muito tempo atrás 
são evocados como embasa-
mento para as mais diversas 
discussões. 

Às vezes, do nada, o confl ito 
verbal está armado e vez ou 
outra a briga física entristece 
o ambiente familiar e o desen-
rolar das coisas.

Especialistas são muitas 
vezes chamados para tentar 
resolver, intermediar ou ten-
tar explicar o por quê destas 
desgastantes crises familiares. 

Por mais que trabalhem, na 
maioria dos casos não conse-
guem ajudar como gostariam. 
A origem da fagulha emocional 
em certos indivíduos pode 
estar alojada no fundo do 
subconsciente, não permitindo 
que  se possa resolver a situa-
ção e fazer com que a família 
trabalhe como equipe unida, 
harmônica e coesa. Sempre 
um ou dois membros irão soltar 
emoções, não permitindo que 
a busca pelos resultados seja 
feita de forma tranquila.

Por mais que se queira, é pra-
ticamente impossível resolver 
confl itos nestes casos. Talvez 
a única saída seja a de  saber 
administrá-los através da cons-
trução de um objetivo comum. 
A ideia aqui não é a de tentar 
resolver o passado com suas 
contendas e situações e sim 
construir algo que desperte o 
interesse de todos. 

Eventualmente um novo 
projeto, bem coordenado e 
administrado pode vir a entu-
siasmar todos a buscarem de 
forma harmônica e pacífi ca os 
seus objetivos comuns. Para 
isto, é melhor esquecer a re-
solução de confl itos passados 
e olhar para frente.

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)

A cadeia de saúde aumen-
tou em  3,4% o número de 
empregos formais no setor 
entre julho do ano passado e 
julho deste ano, o que equi-
vale a quase 120 mil pessoas 
contratadas, apesar de ter-se 
reduzido em 0,3% o total de 
beneficiários de planos de 
saúde médico-hospitalares no 
mesmo período, o equivale a 
menos 133 mil pessoas aten-
didas pelos planos.

“Enquanto na economia 
como um todo, continuamos 
com altíssimo desemprego e 
um nível de demissões que 
está, no máximo empatando 
com o de novas contratações, 
mostrando, portanto, esta-
bilidade no número total de 
empregos, na área da saúde, 
houve crescimento expres-
sivo de 3,4% em um ano, 
enquanto o emprego cresceu 
0%”. A avaliação foi feita pelo 
superintendente executivo do 
Instituto de Estudos da Saúde 
Suplementar, José Cechin.

“As pessoas fazem mais 
procedimentos, demandam 
mais consultas médicas, mais 
exames, mais internações 
hospitalares. Tudo isso é que 
está movendo o emprego. Eu 

O aumento do emprego é um indicativo de que há grande 

potencial de crescimento no setor de saúde como um todo.

Na próxima segunda-feira 
(23), é comemorado o Dia do 
Sorvete. A produção nacional 
de sorvetes cresceu no País de 
2016 pra cá. Números mostram 
que em 2016 um total de 1.065 
milhões de litros de sorvete eram 
produzidos no Brasil. Em 2017 
o número cresceu para 1.068 e 
em 2018 fechou o ano em 1.103 
milhões de litros. O consumo per 
capita em 2016 era 5,2, caiu para 
5,1 em 2017 e subiu de novo em 
2018, superando os dois números 
anteriores e estabilizando em 5,3. 

“Isso mostra a força do setor 
de micro e pequenas empre-
sas e como podemos ajudar o 
crescimento desse segmento 
ajudando os profi ssionais a se 
qualifi carem melhor, saberem 
seus direitos e terem condição 
de atuar com mais precisão 
e profissionalismo”, afirma 
Edmund Klotz, presidente 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Alimentos, Conge-
lados, Supercongelados, Sorve-
tes, Concentrados, Liofi lizados, 
Gelo e Bebidas (Abregel).

Essa estabilidade inter-
rompeu uma sequência 
de três meses conse-

cutivos de alta. Os números 
mostram que, com a estabilida-
de, a confi ança do empresário 
brasileiro segue elevada: o ICEI 
mantém 4,8 pontos acima de 
sua média histórica (54,5) e 6,6 
pontos acima do registrado em 
setembro de 2018 (52,8).

Os indicadores da pesquisa 
variam de zero a 100 pontos. 
Quando estão acima dos 50 
pontos mostram que os em-
presários estão confi antes. “A 
confi ança se mantém elevada 
por uma combinação de pers-
pectivas futuras otimistas, 
entre elas a de aprovação 
da reforma da Previdência e 
avanços na discussão da refor-
ma tributária, e em função de 
uma percepção de melhora na 
atividade corrente das próprias 
empresas”, afi rma o economista 
da CNI Marcelo Azevedo.

Segundo a CNI, a estabilidade 
do ICEI em setembro se deve 
à variação em sentidos opostos 
de seus dois componentes. Um 
deles, o Índice de Condições 
Atuais cresceu 0,8 ponto na 

A confi ança se mantém elevada por uma combinação de perspectivas futuras otimistas.

Preço do tomate 
negociado nas 
Ceasas está em 
queda

O preço do tomate está em 
queda nas principais Ceasas 
do país. Os percentuais mais 
baixos foram registrados em 
Curitiba), 18,58%, e em Vitória, 
mais de 52%. Os dados constam 
da 9ª edição do Boletim Pro-
hort, da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
divulgado ontem (19).

A redução, segundo os técni-
cos, deve-se à grande oferta do 
produto que vem se repetindo 
desde o mês de julho. Em agos-
to, devido ao efeito do calor que 
acelera a maturação do fruto, o 
produtor sentiu-se obrigado a 
colocar algo próximo a 20% a 
mais de produto no mercado.

De acordo com a pesquisa, 
além do tomate, outras hor-
taliças também estão com os 
preços em queda no merca-
do atacadista. A batata, por 
exemplo, fi cou mais acessível 
na maioria das centrais de 
abastecimentos analisadas, 
pela intensifi cação da colheita 
da safra de inverno que cres-
ceu 12%. O produto apresen-
tou maior queda em São Paulo 
(11,7%), Fortaleza (9,4%) e 
Rio de Janeiro (9%) (ABr).
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Confi ança de empresário industrial 
fi ca estável em setembro

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) fi cou estável de agosto para setembro em 59,4 
pontos, informou ontem (19) a Confederação Nacional da Indústria (CNI)

comparação com agosto e 
alcançou 51,9 pontos em se-
tembro. É a segunda variação 
positiva consecutiva do índice, 
que havia subido 4,1 pontos no 
mês anterior.

O segundo, o Índice de 
Expectativas, registrou leve 
queda em setembro, de 0,4 
ponto. A redução interrompe 

uma sequência de três meses 
de alta e deve-se, exclusiva-
mente, ao que se espera da 
economia brasileira, uma vez 
que as expectativas relativas à 
própria empresa se mantiveram 
estáveis no mês.

Os empresários de empre-
sas de médio porte registram 
melhora de sua confi ança em 

setembro. Para eles, o índice 
aumentou 0,7 ponto e chegou 
a 60,2 pontos. O de empresas 
de pequeno porte registrou 
queda de 0,2 ponto, para 58,6 
pontos. Para os empresários 
de empresas de grande porte, 
o indicador também caiu: re-
dução de 0,3 ponto, para 59,4 
pontos (ABr).

Contratações no setor de planos de 
saúde aumentam 3,4% em um ano

diria que o consumo de saúde 
é que está promovendo a ge-
ração de empregos”, ressaltou 
Cechin, para quem o aumento 
do emprego nos 12 meses fi n-
dos em julho é um indicativo 
de que há grande potencial de 
crescimento no setor de saúde 
como um todo. Ele explicou 
que, para isso, o Brasil gasta 
como percentual do PIB 9,2%, 
próximo dos 10% gastos pelos 
europeus.

Outro ponto que explica o 
potencial do setor é que, en-

quanto os europeus gastam, 
em média, acima de US$ 3 
mil per capita, isto é, por 
indivíduo, com planos de 
saúde, no Brasil é apenas 
um pouco acima dos US$ 1 
mil. “Ou seja, gastamos per 
capita menos de um terço do 
que os europeus gastam”. Por 
isso, acrescentou Cechin, 
há um potencial grande de 
crescimento do setor, que 
está se revelando ano a ano 
no crescimento do emprego 
na saúde (ABr).

Consumo de sorvete aumenta no Brasil
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Abobrinhas
Nações como o Brasil 

não podem ignorar as 

mudanças climáticas e 

suas consequências

Uma amiga japonesa cer-
ta vez me contava que 
logo após a explosão 

das bombas nucleares em Hi-
roshima e Nagasaki, no Japão, 
não se comia nada na região 
em que ela morava além de 
abobrinhas: de dia, de tarde 
e de noite. 

Comparado com o país do Sol 
Nascente, o Brasil não passou 
por crises tão avassaladoras, 
embora não podemos fechar 
os olhos para a realidade dos 
15,2 milhões brasileiros que 
sabem bem o que é viver e 
morrer lentamente abaixo da 
linha da extrema pobreza.

Talvez pela abundância de 
terras e alimentos, poucos 
brasileiros compreendam 
a necessidade de conter o 
desperdício em um país que 
detém metade de sua econo-
mia gerada diretamente de 
commodities como soja, café, 
cana-de-açúcar, petróleo e 
minérios, entre outras. Ou 
talvez porque boa parte não 
compreenda o valor de toda 
essa riqueza.

Seu Abed Al-Mahdi Salamin, 
de 76 anos, morador do Vale 
do Jordão, na Palestina, sabe 
bem o que signifi ca ouvir a 
água fl uindo pelo encanamento 
de uma companhia israelense 
bem debaixo das terras onde 
cresceu. “Os canos estão a 100 
metros de mim, mas eu não 
posso beber”, lamenta. 

Enquanto isso, nós, brasilei-
ros, passeamos despreocupa-
dos sobre um lençol freático de 
45 mil km³ de água doce que 
ocupa 65% de todo o território 
nacional: o Aquífero Guarani - a 
segunda maior fonte de água 
doce do planeta.

A fl oresta Kirindy, a oeste da 
ilha de Madagascar, perdeu em 
duas décadas quase metade 
(mil km²) do seu tamanho ori-
ginal para dar lugar ao plantio 
de milho. Os invasores pagam 
em torno de 10 dólares por hec-
tare derrubado e queimado. 
Há bastante trabalho, porém, 
a mão de obra de baixo custo, 
não só na região como em todo 
o país, leva 90% da população 
a sobreviver com pouco mais 
de dois dólares por dia. 

Espécies raras, encontradas 
somente nessa ilha africana, 
já correm risco de extinção. 
A devastação trouxe à área 
períodos de longa estiagem 
e intensas tempestades. Por 
aqui, até agosto deste ano, o 
número de focos de queimadas 
havia crescido mais de 80% 
em comparação com o mesmo 
período de 2018. Dos três tri-
lhões de árvores no mundo, um 
terço se concentra na região 
amazônica. 

Cerca de 20% de toda a 
fauna do planeta se encontra 
nessa imensa fl oresta. A revista 
científi ca Nature Sustainability 
aponta que a parte amazônica 
brasileira perdeu 400 mil km² 
entre 2000 e 2017. Olhemos 
para Madagascar. Somos um 
dos maiores produtores de 
minério de ferro do mundo, 
o rompimento da barragem 
do Córrego do Feijão, em 
Brumadinho, levou centenas 
de pessoas à morte e jogou a 
cidade à beira da depressão. 

Passados oito meses da tra-
gédia, a lembrança dos mora-
dores por suas vítimas parece 
manter uma nuvem cinza sobre 
cada ponto da cidade. Compre-
ender os erros do passado e a 
realidade presente pode impe-
dir fatalidades. Nações como 
o Brasil não podem ignorar as 
mudanças climáticas e suas 
consequências: escassez de 
alimentos, desertifi cação, au-
mento de incêndios, enchentes 
e furacões.

O planeta está interligado 
por um único vetor: a cons-
ciência da função do homem 
como parte do processo de 
manutenção da vida ao longo 
de milhões de anos. Do ponto 
de vista espacial, a humanida-
de não passa de um grão de 
areia, porém, diante do tempo, 
ela é gigante, senhora do futu-
ro em construção. No Japão, 
quem comeu abobrinhas no 
passado aprendeu a valorizar 
as conquistas do dia a dia até 
se potencializar. 

No Brasil, o futuro depende 
do despertar da consciência de 
seu povo como agente de trans-
formação tanto social quanto 
ambiental e de que abobrinhas 
fi quem só no prato, ausentes 
em discursos e ideologias.

(*) - É jornalista da TV Canção Nova e 
participou da reportagem especial do 
rompimento da barragem da Vale, em 

Brumadinho (MG).

Pedro Teixeira (*)

Porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros.

O presidente Jair Bolsonaro 
está acertando os últimos deta-
lhes do discurso que fará na 74ª 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas, na próxima terça-feira 
(24), em Nova York. De acordo 
com o porta-voz, Otávio Rêgo 
Barros, um dos objetivos é 
desconstruir a imagem do país 
no exterior, após a repercussão 
negativa dos incêndios na Flo-
resta Amazônia, nas últimas 
semanas.

“É um discurso de cora-
ção, onde ele vai defender 
as potencialidades do país e 
vai fazer uma defesa enfática 
daquilo que nós estamos rea-
lizando no tocante à questão 
do meio ambiente, ligada ao 
desenvolvimento sustentável, 
um pouco para desconstruir 
essa narrativa, particular-
mente no ambiente externo, 
de que o Brasil não cuida da 
Amazônia, não cuida do meio 

Primeiro ministro britânico, Boris Johnson.

O primeiro-ministro da Fin-
lândia, Antti Rinne, reuniu-se 
com o presidente francês, Em-
manuel Macron, para discutir 
o futuro do Reino Unido na 
União Europeia (UE). Os dois 
líderes concordaram que Boris 
Johnson terá até o fi m deste 
mês para defi nir por escrito 
um plano de Brexit (a saída do 
bloco). “Se nenhuma proposta 
for recebida até o fi nal de se-
tembro, acabou”, afi rmou Antti 
Rinne após se ter reunido com 
o presidente francês em Paris.

Johnson, por sua vez, disse 
que acredita em um possível 
acordo durante a cúpula em 
Bruxelas, em 17 de outubro, 
quando estarão reunidos todos 
os líderes da UE,ao insistir que 
o Brexit acontecerá até o dia 
31 de outubro, independente-
mente de haver acordo. Desde 
que assumiu o cargo em julho, 
Johnson apresentou algumas 
propostas como alternativas 

ao recuo da fronteira irlandesa, 
a política que visa a impedir 
o retorno de uma fronteira 
rígida na ilha da Irlanda e um 
ponto de discórdia no acordo do 
Brexit da ex-primeira-ministra 
Theresa May.

A Finlândia ocupa atual-
mente a presidência rotativa 
da UE e o primeiro-ministro 
fi nlandês pretende discutir o 
novo prazo com o presidente 
do Conselho Europeu, Donald 
Tusk, e Boris Johnson nos 
próximos dias. Essa posição 
ainda não foi acertada com os 
outros países da UE. “O dia 
30 não é uma data precisa, 
discutida e acordada pelos 27 
[integrantes do bloco]. Mas 
essas questões não são fáceis 
de resolver. Se querem estar 
devidamente preparados para 
a cúpula [de 17 de outubro], o 
30 de setembro já é apertado”, 
disse um diplomata da UE à 
Reuters (RTP/ABr).

Valter Campanato/ABr
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Atualmente, o Senado tra-
balha sobre a proposta 
que está na Comissão 

de Constituição e Justiça, onde 
o relator é o senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA).

“Conversei com o presi-
dente [da Câmara] Rodrigo 
Maia, ele também acha que 
é uma possibilidade. A gente 
tem que buscar uma forma 
regimental. Eu vou conversar 
com os relatores [deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e 
senador Roberto Rocha], vou 
pedir uma reunião dos líderes 
na Câmara e no Senado para a 
gente nivelar as informações. 
As pessoas estão querendo 
apresentar uma alternativa”, 
disse Davi, ao cobrar mais 
participação do governo na 
elaboração da proposta. Ele 
sugere uma “composição tri-
partite” que, além de Câmara 

Alcolumbre cobrou maior envolvimento do Executivo nas 

discussões sobre a reforma tributária no Congresso.

Comissão decide 
sobre maconha 
medicinal na 
próxima semana

A Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado retirou da pauta 
de votações a sugestão da Rede 
Brasileira de Redução de Danos 
e Direitos Humanos (Reduc) de 
regulamentar o uso da cannabis 
medicinal e do cânhamo — fi bra 
da planta com menor concen-
tração de tetraidrocanabinol e, 
por isso, sem ação psicoativa 
relevante. A votação deve ocorrer 
na próxima quinta-feira (26) e já 
tem voto favorável do relator e um 
voto em separado pela rejeição 
da matéria.

O relator, senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), apresen-
tou um novo relatório depois 
de ouvir senadores durante a 
discussão do projeto na semana 
anterior. O novo texto mantém o 
voto favorável ao uso medicinal 
da maconha. Ele concorda com 
normas que a Reduc chamou 
de “marco regulatório”. Apesar 
do voto favorável, Alessandro 
sugeriu uma nova redação, bem 
mais sucinta, para evitar proble-
mas de inconstitucionalidade no 
texto original.

No substitutivo, o relator sub-
mete a produção, a distribuição, 
o transporte e a comercialização 
da cannabis medicinal ao regime 
de vigilância sanitária, sendo pre-
visto monitoramento da cadeia 
produtiva e do mercado. O texto 
prevê, ainda, que as normas com 
relação ao plantio, à cultura e à 
colheita do cânhamo industrial 
sejam de responsabilidade de uma 
autoridade agrícola dos estados 
(Ag.Senado). 

O relator da reforma da 
Previdência, senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), apre-
sentou ontem (19) relatório 
com a análise das 77 emendas 
apresentadas em Plenário à 
proposta. Ele acatou apenas 
uma emenda supressiva, para 
não prejudicar o acesso à apo-
sentadoria integral de quem 
recebe vantagens variáveis 
vinculadas a desempenho no 
serviço público, e corrigiu a 
redação do trecho que inclui 
os informais entre os trabalha-
dores de baixa renda. Foi dada 
vista coletiva do novo relatório 
e a presidente da CCJ, Simone 
Tebet (MDB-MS), marcou a 
votação para a próxima terça-
-feira (24). 

A previsão é que a discussão 
se prolongue pela tarde, mas 
que o texto seja entregue 
para debate em Plenário no 
mesmo dia. “O calendário 
continua valendo: dia 24 pela 
manhã, discussão e votação 
na comissão, no período da 
tarde, votação e cinco dias 
corridos de novo prazo para 
alguma emenda de redação 
em Plenário para, na semana 
seguinte já começarmos a 
votação em segundo turno. 
Em 10 de outubro temos 
condições de entregar para o 

A
rq

ui
vo

/A
g.

Se
na

do

Entre o vice-presidente, Jorginho Mello, e o relator,

Jereissati, a presidente da CCJ, Simone Tebet,

deu prazo para análise do parecer.
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Garantia de direitos a 
crianças em processo 
de adoção

Crianças em fase de adoção 
podem ter mais garantias sobre 
o uso do nome social (da família 
dos pais adotantes), o direito de 
matrícula em escolas públicas e 
a continuidade nos atendimentos 
públicos prestados durante estadia 
em instituições de acolhimento. 
A Comissão de Direitos Humanos 
do Senado aprovou ontem (19) o 
projeto que garante mais atenção 
à criança e ao adolescente em 
processo de adoção.

Apresentando pela senadora 
Leila Barros (PSB-DF), o projeto 
altera o Estatuto da Criança e 
do Adolescente para determinar 
que, no período de habilitação, o 
adotante possa fazer uso do nome 
social, permitindo maior vínculo e 
segurança para a criança ou ado-
lescente e o adotante.

“O adotado precisa de estímulos 
para criar uma melhor associação ao 
novo sobrenome. Esses estímulos 
ocorrem principalmente na escola, 
no período de alfabetização”, justi-
fi ca Leila.

Essa modifi cação, porém, não 
permite a alteração dos documentos 
do adotado, que só poderá ser feita 
após a conclusão do processo legal.

Além disso, a proposição dá aos 
pais adotantes o direito de matricu-
lar o fi lho em escola pública de sua 
preferência, mais próxima de casa 
ou do local de trabalho. Atualmente 
não há amparo legal que assegure 
ao adotante esse direito. Caso seja 
aprovado e não haja recurso para 
votação em Plenário, o projeto se-
gue direto para análise da Câmara 
(Ag.Senado).

Presidente do Senado 
defende proposta única

de reforma tributária
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu ontem (19) a busca de um entendimento entre o 
Senado e a Câmara de Deputados em torno de uma proposta única de reforma tributária

çando naturalmente, com a 
legitimidade e a autoridade 
que existe na Câmara. No 
Senado, da mesma maneira. 
E a gente não vê o governo 
apresentando de fato uma 
sugestão que possa contribuir 
com o texto das reformas que 
estão tramitando”, observou.

Para o senador, a aprova-
ção da reforma tributária vai 
desburocratizar e simplificar 
a arrecadação. “Sem dúvida 
nenhuma vamos dar celeri-
dade para essa matéria que o 
Brasil aguarda e, no final, nós 
temos que colher o fruto e o 
resultado disso: melhorar a 
vida das pessoas, simplificar, 
garantir tranquilidade para os 
empreendedores investirem 
no Brasil e assegurar que a 
gente possa fazer essa refor-
ma que é aguardada há muitos 
anos” (Ag.Senado).

e Senado, conte com atuação 
direta da equipe econômica do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. 

“Quem tem três reformas 

não tem nenhuma. Acho que o 
governo precisava estar mais 
presente em relação a esse 
tema. Porque você vê o debate 
na Câmara, eles estão avan-

Relatório sobre emendas à 
Previdência vai à votação na terça

Brasil a reforma da Previdên-
cia”, estimou Simone.

Foram rejeitadas as emen-
das de senadores com temas 
ligados a servidores públicos, 
mudanças em pensões, idade 
mínima, regras de transição, 
aposentadorias especiais, cál-
culo da aposentadoria, abono 
salarial e regras especiais para 
grupos específi cos. Segundo o 
relator, nas emendas “não se 
identifi caram novos temas em 
relação ao deliberado anterior-
mente na CCJ e em relação 
às conclusões de seu parecer 
anterior”.

Tasso agradeceu o apoio 
dos senadores e o respeito e 
espírito público que permeou 
toda a discussão da PEC no Se-
nado. Ele recebeu elogios dos 
senadores Jorginho Melo (PL-
-SC) e Paulo Rocha (PT-PA) 
pela gentileza e técnica com 
que trabalhou no relatório. “O 
bonito da democracia é isso, 
nós aceitarmos e convivermos 
com as divergências sem que 
elas levem a qualquer tipo 
de distanciamento pessoal 
ou moral em relação a todas 
essas diferenças”, disse Tasso 
(Ag.Senado).

Bolsonaro quer desconstruir visão 
externa sobre meio ambiente

ambiente”, afirmou Rêgo 
Barros.

A viagem do presidente, que 
até ontem estava condicionada 
ao aval da equipe médica, pas-
sou a ser tratada como agenda 
confirmada pelo Palácio do 
Planalto. “Hoje, o sentimento, 

a partir das análises da equipe 
médica do presidente, é de que 
não há mais dúvida com relação 
à confi rmação da ida dele a Nova 
York”, disse o porta-voz, que 
chegou a dar 100% de garantia 
de que Bolsonaro vai embarcar 
para os EUA (ABr).

Johnson tem “até o fi m 
do mês” para defi nir 

plano do Brexit
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CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Funcionária será contratada por prazo determinado de 02 meses, 
entretanto está grávida, terá estabilidade, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ EM AUXÍLIO DOENÇA, PODE SER SÓCIA DE 
OUTRA EMPRESA, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não existe impedi-
mento, mas caso haja remuneração/pró-labore entende-se que a Previ-
dência Social tomará isso como aptidão ao trabalho e cancelar o benefício.

GRAVIDEZ DA JOVEM APRENDIZ
Jovem aprendiz quando entrou na empresa engravidou, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
O MEI pode prestar serviço de cessão ou locação de mão de obra? 
Deve recolher ou reter o INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO UM RELÓGIO DE PONTO REP É DESATIVADO, QUAL O PRAZO 
DE GUARDA DESSE EQUIPAMENTO?  

A legislação é omissa nesse particular. Contudo, ainda que os dados 
devam ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, recomenda-se que 
sua guarda se dê por prazo indeterminado em virtude da omissão legal. 
Portaria 1510/2009, artigo 4º, III.

RESCISÃO CONTATUAL POR ACORDO
Como proceder na rescisão por acordo, deve cumprir aviso prévio. Qual 
o percentual que saca o FGTS, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® SETEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80  NIRE 35300152239

Capital Autorizado: até R$ 115.000.000,00
Capital Subscrito e Realizado: R$ 371.101.635,07 - 1.054.008 ações

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2019, às 16h50, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo (SP). MESA: Marcelo Ko-
pel - Presidente; e Adriano Maciel Pedroti - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. PRESENÇA LEGAL: Administradores da So-
ciedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no “Empresas & 
Negócios” em 19 a 22 (página 5), 23 (página 5) e 24.4.2019 (página 6) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial” 
em 19 (página 76), 23 (página 89) e 24.4.2019 (página 136). AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme faculta o arti-
go 133, § 5º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. Em pauta ordinária: 1. Aprovados o Balanço 
Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018, publicados na edição de 26.3.2019 no “Empresas & Negócios” (pá-
ginas 7 e 8) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial” (páginas 210 a 212). Documentos análogos relativos ao 
semestre encerrado em 30.6.2018 foram publicados na edição de 25 a 27.8.2018 no “Empresas & Negócios” (páginas 5 e 6). 2. Aprovada a 
destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no valor total de R$ 161.447.354,15, da seguinte forma: a) R$ 8.072.367,71 para a conta 
de Reserva Legal; b) R$ 108.731.239,83 para a conta de Reserva Estatutária; c) R$ 44.643.746,61 para pagamento de dividendos e juros 
sobre o capital próprio aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2018, sendo ratificada a deliberação tomada em Reunião 
do Conselho de Administração de 21.12.2018, cujo pagamento já foi integralmente realizado. 3. Reeleitos ANDRE BALESTRIN CESTARE, 
ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CARLOS RENATO DONZELLI, FABRÍCIO BITTAR GARCIA, GABRIE-
LA RODRIGUES FERREIRA, JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, LUÍS FERNANDO STAUB, MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, MARCELO KOPEL e 
ROBERTO BELLÍSSIMO RODRIGUES, todos adiante qualificados, para o Conselho de Administração, no próximo mandato anual que vigo-
rará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020, sendo que o Conselho de Administração será composto da seguinte 
forma: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Conselheiros Efetivos: ANDRE BALESTRIN CESTARE, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/
SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso 
Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/SP 6.695.784-
9, CPF 697.136.188-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Queiroz Filho, 1700, Casa 11, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000; LUÍS 
FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça 
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, 
brasileiro, casado, economista, RG-SSP/PE 823.966, CPF 018.752.214-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila 
Guilherme, CEP 02051-000; MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado 
em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e ROBERTO 
BELLÍSSIMO RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.944.783-9, CPF 251.674.028-08, domiciliado em São Paulo (SP), 
na Rua Amazonas da Silva, 27, 1º andar, Vila Guilherme, CEP 02051-000. Conselheiros Suplentes: ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza 
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casa-
do, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS RENATO DONZELLI, brasileiro, casado, administrador, 
RG-SSP/SP 18.605.060, CPF 122.456.288-70, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1924, 2º andar, Centro, CEP 14400-660; FABRÍ-
CIO BITTAR GARCIA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 24.237.753-1, CPF 212.460.718-94, domiciliado em Franca (SP), na Rua do 
Comércio, 1924, 1º andar, Centro, CEP 14400-660; e GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-
9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque 
Jabaquara, CEP 04344-902. 4. Registrado que as acionistas concordam em manter temporariamente vago o cargo de Conselheiro Suplente, 
de indicação da acionista Magazine Luiza S.A., até a definição do novo Conselheiro Suplente. 5. Registrado que os conselheiros eleitos: (i) 
apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da 
LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, incluindo as declarações de de-
simpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua 
eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 6. Mantido em até R$ 408.500,00, o montante global para a remuneração dos membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2019. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em 
ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. II. Em pauta extraordinária: 1. Apro-
vado o aumento do capital social mediante capitalização de R$ 28.898.364,93, consignados na conta de Reserva Estatutária, sem emissão 
de ações, a fim de adequar os limites da referida reserva, nos termos do artigo 199 da LSA, passando o atual capital de R$ 371.101.635,07 
para R$ 400.000.000,00. 2. Alterado o artigo 5º, caput, do Estatuto Social para refletir o novo valor do capital social, que será redigido da 
seguinte forma: “Artigo 5º:- O capital social é de 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), dividido em 1.054.008 (um milhão, cin-
quenta e quatro mil e oito) ações, sendo 527.004 (quinhentas e vinte e sete mil e quatro) ações ordinárias e 527.004 (quinhentas e vinte 
e sete mil e quatro) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal. (...)” 3. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a 
alteração acima mencionada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações 
desta Assembleia pelo BACEN. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS 
ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Inde-
pendentes; e declaração de desimpedimento dos administradores eleitos. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata 
que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2019. (aa) Marcelo Kopel - Presidente; Adriano Maciel Pedroti -  
Secretário. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 459.422/19-4, em 28.8.2019 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2019, às 17h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo 
José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Designado para 
ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, nos termos do parágrafo único do artigo 
10 do Estatuto Social da Companhia. 2. Reeleitos CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, GILBERTO FRUSSA, 
LUÍS FERNANDO STAUB, MARCELO KOPEL, MATIAS GRANATA, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO e VANESSA LOPES REISNER, todos adiante 

qualificados, para a Diretoria, no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração que 
suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2020, sendo que a Diretoria terá a seguinte composição: DIRETORIA: Diretor Geral: MARCELO 
KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Diretores: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ 
AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, 
brasileira, solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza 
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/
SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 
Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; LUÍS FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 
365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque 
Jabaquara, CEP 04344-902; MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 
04344-902; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado 
em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e VANESSA LOPES REISNER, brasileira, 
casada, Advogada, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, 8º 
andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905. 3. Registrado, ainda, que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios 
do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, 
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que 
todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central 
do Brasil (“BACEN”). 4. Observada a nova da composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuídas as 
responsabilidades aos diretores na forma abaixo: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR: Área Contábil e Auditoria Independente - 
Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 
3.998/11; e SCR - Circular BACEN 3.870/17. GABRIELA RODRIGUES FERREIRA: Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; 
Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.954/11; e Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12. 
GILBERTO FRUSSA: Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10; e Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e 
de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.539/16. LUÍS FERNANDO STAUB: Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14. MARCELO KOPEL: 
Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; e Operações de 
Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04. MATIAS GRANATA: Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 
e regulamentação específica. RODRIGO LUÍS ROSA COUTO: Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13. 
VANESSA LOPES REISNER: Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.808/16. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, 
lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2019. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Andre Balestrin 
Cestare, José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel e Roberto Bellissimo Rodrigues - Conselheiros. Homologada pelo  
BACEN. JUCESP - Registro nº 459.423/19-8, em 28.8.2019 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE JUNHO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 27.6.2019, às 17h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, 
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e Silva. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBE-
RAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Aprovado tornar sem efeito a reeleição do Diretor Geral Marcelo Kopel, aprovada em reunião 
deste Conselho de Administração de 30.4.19. 2. Registrado o remanejamento do Diretor Luís Fernando Staub ao cargo de Diretor Geral, 
para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na reunião deste Conselho de Administração que suceder a Assembleia Ge-
ral Ordinária de 2020, passando a Diretoria a ter a seguinte composição: DIRETORIA: Diretor Geral: LUÍS FERNANDO STAUB, brasilei-
ro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza 
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Diretores: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasilei-
ro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza 
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, 
estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre 
Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 
127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque 
Jabaquara, CEP 04344-902; MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 
04344-902; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado 
em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e VANESSA LOPES REISNER, brasileira, 
casada, advogada, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815, 8º 
andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905. 3. Observada a nova da composição da Diretoria e em atendimento às normas do Conselho Mo-
netário Nacional (“CMN”) e do Banco Central do Brasil (“BACEN”), atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: CARLOS 
HENRIQUE DONEGÁ AIDAR: Área Contábil e Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 
3.165/02; Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; e SCR - Circular BACEN 3.870/17. GABRIELA RODRIGUES 
FERREIRA: Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.954/11; e Regis-
tro de Garantias sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12. GILBERTO FRUSSA: Fornecimento de Informações - Circular BACEN 
3.504/10; e Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.539/16. LUÍS FERNANDO 
STAUB: Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94; Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; e Operações 
de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04. Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14. MATIAS GRANATA: Prevenção e 
Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. RODRIGO LUÍS ROSA COUTO: Apuração do Montante RWA, 
PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13. VANESSA LOPES REISNER: Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.808/16. ENCERRA-
MENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 27 de junho de 2019. 
(aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Andre Balestrin Cestare, José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel  
e Roberto Bellissimo Rodrigues - Conselheiros. JUCESP - Registro nº 472.502/19-0, em 5.9.2019 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Maio de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 29 dias do mês de maio de 2019, às 10h00, na sede social do Banco 
BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, 
Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, 
Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de 
São Paulo - DOESP, nas edições dos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019 e no jornal “Empresas e Negócios” de São Pau-
lo, nas edições dos dias 14, 15 e 16 de maio de 2019, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instalação: a Assembleia Geral Extraordinária foi 
instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,42% (noventa e nove inteiros e quarenta e 
dois centésimos por cento) das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, conforme re-
gistros constantes do livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Ângela Annes 
Guimarães e secretariados pelo Sr. Eduardo Mazon. 5. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratu-
ra da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 6. Ordem do dia: Exame e discussão 
sobre as seguintes matérias: (i) retifi cação dos itens 6.4, 6.5, 7.4 e 7.5 da ata de Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 04 de abril de 2019 (“Ata de AGE”), nos quais, por equívoco, constou que o prazo de manda-
to unifi cado dos conselheiros eleitos em referido ocasião vigorará até a posse dos membros do Conselho de Adminis-
tração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021 quando, na verdade, o correto seria 
2020; e (ii) ratifi cação de todas as demais deliberações da Ata de AGE. 7. Deliberações: Após discussão das maté-
rias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou re-
servas: 7.1. Retifi car os itens 6.4, 6.5, 7.4 e 7.5 da Ata de AGE, para que deles constem expressamente que o prazo de 
mandato unifi cado dos conselheiros eleitos em referida ocasião vigorará até a posse dos membros do Conselho de Ad-
ministração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, em substituição à redação an-
terior em que, por equívoco, constou que o prazo de mandato unifi cado dos conselheiros eleitos em referida ocasião 
vigoraria até a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realiza-
da em 2021; e 7.2. Ratifi car todas as demais deliberações da Ata de AGE não retifi cadas expressamente nos termos do 
item 7.1 acima. 7.3. Consignar que a efi cácia das deliberações acima e das deliberações da Ata de AGE permanecem 
condicionadas à homologação pelo Banco Central do Brasil. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de su-
mário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publica-
ção. São Paulo, 29 de maio de 2019. 9. Assinaturas: Acionistas: Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guima-
rães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Antonio Mourão Guimarães Neto. 
BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP 
- Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guima-
rães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Gui-
marães. CSMG - Corretora de Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. 
Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guima-
rães Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Ângela Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Eduar-
do Mazon - Secretário da Mesa. JUCESP nº 483.262/19-5 em 11.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

BANCO

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 04 dias do mês de abril de 2019, às 11h00, na 
sede social do BANCO BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 
11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário 
Ofi cial do Estado de São Paulo – DOESP, nas edições dos dias 20, 21 e 22 de março de 2019 e 
no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, nas edições dos dias 20, 21 e 22 de março de 
2019, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instalação: a Assembleia Geral Extraordinária foi 
instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,69% (noventa e nove 
inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) das ações com direito a voto, representativas 
do capital social da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de 
acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo e 
secretariados pelo Sr. Marcos Ignacio Gouvea. 5. Ata em forma sumária: Os acionistas 
autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos 
do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). 6. Ordem do dia: Exame e discussão sobre as seguintes 
matérias: 6.1. renúncia do Sr. BERNARD CAMILLE PAUL MENCIER ao cargo de Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia 
e se encontra arquivada na sede da Companhia; 6.2. renúncia do Sr. ROBERTO FALDINI ao 
cargo de membro Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi 
entregue à Companhia e se encontra arquivada na sede da Companhia; 6.3. renúncia do Sr. 
JOÃO ANNES GUIMARÃES ao cargo de membro Conselho de Administração da Companhia, 
cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia e se encontra arquivada na sede da 
Companhia;  6.4. eleição da Sra. ANA KARINA BORTONI DIAS como Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros 
do Conselho de Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021; e 6.5. 
eleição do Sr. ANTONIO MOURÃO GUIMARÃES NETO como membro do Conselho de 
Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do 
Conselho de Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021. 7. 
Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas: 7.1. tomaram 
ciência acerca do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. BERNARD CAMILLE PAUL 
MENCIER ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que terá 
efi cácia a partir da data de homologação pelo Banco Central deste ato societário e da 
aprovação da eleição de seu substituto, nos termos da deliberação constante do item 7.4 
abaixo, agradecendo ao Sr. BERNARD CAMILLE PAUL MENCIER por sua contribuição à 
Companhia como Presidente do Conselho de Administração; 7.2. tomaram ciência acerca do 
pedido de renúncia apresentado pelo Sr. ROBERTO FALDINI ao cargo de membro do 
Conselho de Administração da Companhia, que terá efi cácia a partir da data de homologação 
pelo Banco Central deste ato societário, decidindo que o cargo fi cará vago e agradecendo ao Sr. 
ROBERTO FALDINI por sua contribuição à Companhia como membro do Conselho de 
Administração; 7.3. tomaram ciência acerca do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. JOÃO 
ANNES GUIMARÃES ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, 
que terá efi cácia a partir da data de homologação pelo Banco Central deste ato societário e da 
aprovação da eleição de seu substituto, nos termos da deliberação constante do item 7.5 
abaixo, agradecendo ao Sr. JOÃO ANNES GUIMARÃES por sua contribuição à Companhia 
como membro do Conselho de Administração; 7.4. aprovaram a eleição da Sra. ANA KARINA 
BORTONI DIAS, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, portadora da Carteira de Identidade nº 58410293, expedida 
pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 605.649.701-15, com endereço na Rua Laiana 138, CEP 
05470-000, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo para o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos 
membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 2021. A Sra. ANA KARINA BORTONI DIAS, ora eleita, declara sob as penas da lei que não 
está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de 
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condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foi condenada por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de 
atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das 
Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.122/12 do 
Conselho Monetário Nacional, e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede 
social da Companhia. A Sra. ANA KARINA BORTONI DIAS tomará posse no cargo após 
homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil; 7.5. aprovaram a eleição do Sr. 
ANTONIO MOURÃO GUIMARÃES NETO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, 
portador da Carteira de Identidade RG nº M-435.156, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/
MF sob o nº 325.371.236-20, com endereço na Avenida Alvares Cabral, 1707, 2º andar, Bairro 
Lourdes, CEP 30.170-001, Belo Horizonte/MG, para o cargo de membro do Conselho de 
Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do 
Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021. O Sr. 
ANTONIO MOURÃO GUIMARÃES NETO, ora eleito, declara sob as penas da lei que não 
está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foi condenado por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de 
atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das 
Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.122/12 do 
Conselho Monetário Nacional, e declarações de desimpedimento, todos arquivados na sede 
social da Companhia. O Sr. ANTONIO MOURÃO GUIMARÃES NETO tomará posse no cargo 
após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil; e 7.6. dessa forma, o Conselho 
de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (a) Sr. FLÁVIO 
PENTAGNA GUIMARÃES que, após a homologação do Banco Central do Brasil, assumirá o 
cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração; (b) Sra. ANA KARINA BORTONI 
DIAS, que, após a homologação do Banco Central do Brasil, assumirá o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração e Conselheira Independente; (c) Sra. OLGA STANKEVICIUS 
COLPO, na qualidade de Conselheira Independente; (d) Sr. JOSÉ EDUARDO GOUVEIA 
DOMINICALE, na qualidade de Conselheiro; (e) Sra. ANGELA ANNES GUIMARAES, na 
qualidade de Conselheira; (f) Sr. ANTONIO MOURÃO GUIMARÃES NETO, na qualidade de 
Conselheiro; (g) Sra. REGINA ANNES GUIMARAES, na qualidade de Conselheira; e (h) Sr. 
RICARDO ANNES GUIMARÃES, que, após a homologação do Banco Central do Brasil, 
assumirá o cargo de membro do Conselho; 7.7. A efi cácia das deliberações acima está 
condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 8. Encerramento 
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando 
autorizada a sua publicação. São Paulo, 4 de abril de 2019. 9. Assinaturas: Acionistas 
Presentes: Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. 
Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. Antonio Mourão 
Guimarães Neto. BMG PARTICIPAÇÕES S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes 
Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP – COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS S/A, 
representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. 
COMERCIAL MINEIRA S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães 
e Ângela Annes Guimarães. CSMG – CORRETORA DE SEGUROS LTDA, neste ato representada 
por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. ALGODÕES EMPREENDIMENTOS 
TURISTICOS LTDA, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães 
Neto. Confere com a original, lavrada em livro próprio. MARCIO ALAOR DE ARAUJO - 
Presidente da Mesa, MARCOS IGNACIO GOUVEA - Secretário da Mesa. JUCESP nº 
483.261/19-1 em 11.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Valor Nominal nos termos da Cláusula 6.16 da Escritura da Primeira Emissão ou facultativa nos 
termos da Cláusula 6.20 da Escritura da Primeira Emissão, em valor igual ou superior a 
R$200.000.000,00; (iv) a alteração das Cláusulas 6.19 e 6.20 da Escritura da Primeira Emissão para 
refl etir os novos percentuais do prêmio a ser pago na hipótese de resgate antecipado facultativo ou 
amortização antecipada facultativa, conforme o caso, passando a ser: (iv.1) zero, caso o resgate 
antecipado ou amortização antecipada, conforme o caso, ocorra até 9.12.2021, exclusive; 
(iv.2) 1,00%, caso o resgate antecipado ou amortização antecipada, conforme o caso, ocorra entre 
9.12.2021, inclusive e 9.12.2022, exclusive; (iv.3) 0,80%, caso o resgate antecipado ou amortização 
antecipada, conforme o caso, ocorra entre 9.12.2022, inclusive, e 9.12.2023, exclusive; (iv.4) 0,55%, 
caso o resgate antecipado ou amortização antecipada, conforme o caso, ocorra entre 9.12.2023, 
inclusive, e 9.12.2024, exclusive; e (iv.5) 0,35%, caso o resgate antecipado ou amortização 
antecipada, conforme o caso, ocorra entre 9.12.2024, inclusive, e a Data de Vencimento, exclusive; 
(v) a inclusão da hipótese de amortização antecipada obrigatória do saldo devedor do Valor Nominal 
das Debêntures da Primeira Emissão, a partir de 1º.01.2020, em valor correspondente a 50% da 
geração de caixa excedente ao fl uxo de caixa projetado para o respectivo exercício conforme 
planilha constante da Escritura da Primeira Emissão; (vi) a alteração de determinadas hipóteses de 
vencimento antecipado; e (vii) alterar o Percentual Mínimo constante dos Contratos de Garantia, 
passando a ser: (vii.1) 130% do Saldo Devedor das Debêntures da Primeira Emissão, exclusivamente 
com relação aos Trimestres correspondentes ao período que se iniciou em 31.12.2018 e se 
encerrará em 30.06.2021; e (vii.2) 150% do Saldo Devedor das Debêntures da Primeira Emissão, 
com relação a todos os demais Trimestres até a integral quitação das Debêntures da Primeira 
Emissão, sendo certo que o Percentual Mínimo signifi ca: (a) com relação aos Trimestres previstos 
no item (vii.1), o somatório (A) dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido 
no Contrato de Cessão Fiduciária); e/ou (B) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente 
(conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) mantidos nas Contas Vinculadas (conforme 
defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária); e/ou (C) do Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente 
(conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária CRI); e/ou (D) dos Créditos Bancários Cedidos 
Fiduciariamente – CRI (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária CRI) mantidos na Conta 
Vinculada CRI (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária CRI); e/ou (E) do Valor do 
Estoque das SPEs (conforme defi nido no Contrato de Alienação Fiduciária); observado que o valor 
dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente 
CRI deverá corresponder a, no mínimo, 85% do Saldo Devedor das Debêntures da Primeira Emissão; 
e (b) com relação aos Trimestres previstos no item (vii.2), o somatório (A) dos Direitos Creditórios 
Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária); e/ou (B) dos 
Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária) 
mantidos nas Contas Vinculadas (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária); e/ou (C) do 
Valor dos CRI Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido no Contrato de Cessão Fiduciária CRI); e/
ou (D) dos Créditos Bancários Cedidos Fiduciariamente – CRI (conforme defi nido no Contrato de 
Cessão Fiduciária CRI) mantidos na Conta Vinculada CRI (conforme defi nido no Contrato de Cessão 
Fiduciária CRI); e/ou (E) do Valor do Estoque das SPEs (conforme defi nido no Contrato de Alienação 
Fiduciária); observado que o valor dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e dos Direitos 
Creditórios Cedidos Fiduciariamente CRI deverá corresponder a, no mínimo, 120% do Saldo 
Devedor das Debêntures da Primeira Emissão. 5.3. A autorização para a Diretoria da Companhia 
adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, 
mas não se limitando, a assinatura dos aditamentos à Escritura da Primeira Emissão e aos 
Contratos de Garantia, do instrumento de “Go-To-Market”, do contrato de suporte de acionista e 
demais documentos e/ou aditamentos relacionados a tais instrumentos, bem como a contratação 
de todos os demais prestadores de serviço necessários à efetivação da deliberação acima. Para fi ns 
desta ata, os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia e que não estiverem 
aqui defi nidos ou com indicação de defi nição em documento específi co têm o signifi cado que lhes 
foi atribuído nos documentos da operação. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
aprovada e assinada. São Paulo, 20.05.2019. Confere com a original lavrada em Livro Próprio. 
Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Andrea Pegoraro Haupenthal Soda - 
Secretária. JUCESP nº 357.563/19-0 em 11.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Maio de 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 20.05.2019, às 10 horas, na sede social da Alphaville 
Urbanismo S.A. (“Companhia”), São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Edital de Convocação publicado no 
DOESP e no Jornal Empresas e Negócios, nas edições 04, 07 e 08.05.2019, nos termos artigo 124 
da Lei Federal nº 6.404/76 (“LSA”). Presentes a totalidade dos acionistas, quais sejam: Private 
Equity AE Investimentos e Participações S.A. (“PEAE”) e Gafi sa S.A. (“Gafi sa”), conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Guilherme de 
Puppi e Silva - Presidente da Mesa; e Andrea Pegoraro Haupenthal Soda - Secretária da Mesa. 4. 
Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte 
ordem do dia: 4.1. Aprovar a alteração dos termos e condições das debêntures da primeira emissão 
da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo 
S.A.”, celebrado em 9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., 
conforme aditada (“Escritura da Primeira Emissão”) (“Debêntures da Primeira Emissão”), incluindo 
alterações à data de vencimento, aos juros remuneratórios e às datas de pagamento dos juros 
remuneratórios, às datas e aos percentuais de pagamento do valor nominal unitário das Debêntures 
da Primeira Emissão, às hipóteses de vencimento antecipado, ao percentual mínimo das garantias, 
à remuneração em caso de resgate antecipado facultativo e amortização antecipada facultativa das 
Debêntures da Primeira Emissão, e o acréscimo de disposições referentes à amortização 
antecipada obrigatória das Debêntures da Primeira Emissão; e 4.2. Aprovar autorizar a Diretoria da 
Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, 
incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento à Escritura da Primeira Emissão, do 
aditamento ao contrato de cessão fi duciária de direitos creditórios, do aditamento ao contrato de 
alienação fi duciária de quotas, do contrato de cessão fi duciária de certifi cados de recebíveis 
imobiliários que atualmente garantem as Debêntures da Primeira Emissão (“Contratos de 
Garantia”), bem como a celebração de instrumento de go to market, instrumento para assessoria 
em fusões e aquisições e a contratação de todos os demais prestadores de serviço necessários à 
efetivação da deliberação acima. 5. Deliberações: Instalada a assembleia, colocados os 
documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da 
ordem do dia, os acionistas deliberaram: 5.1. Por unanimidade de votos e sem nenhuma restrição, 
os acionistas aprovaram as seguintes alterações aos termos e condições das Debêntures da 
Primeira Emissão: (i) a alteração da Cláusula 6.15 da Escritura da Primeira Emissão para refl etir o 
novo prazo de 12 anos das Debêntures da Primeira Emissão, passando a data de vencimento ser 
9.12.2025 (“Data de Vencimento”); (ii) a alteração da Cláusula 6.16 da Escritura da Primeira Emissão 
para refl etir os novos percentuais e a periodicidade dos pagamentos das parcelas do Valor Nominal 
a partir de 9.12.2019, passando a ser: (ii.1) a terceira parcela, no valor correspondente a 4,1250% 
do Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Primeira Emissão, devida e paga em 9.12.2019; 
(ii.2) dezoito parcelas subsequentes, cada uma no valor correspondente a 0,6500% do Valor 
Nominal de cada uma das Debêntures da Primeira Emissão, devidas mensalmente entre 9.07.2021 
(inclusive) e 9.12.2022 (inclusive), sempre no dia 9 de cada mês; (ii.3)  trinta e cinco parcelas 
subsequentes, cada uma no valor correspondente a 0,9750% do Valor Nominal de cada uma das 
Debêntures da Primeira Emissão, devidas mensalmente entre 9.01.2023 (inclusive) e 9.11.2025 
(inclusive), sempre no dia 9 de cada mês; e (ii.4) a quinquagésima sétima parcela, no valor 
correspondente ao saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Primeira 
Emissão, devida na Data de Vencimento; (iii) a alteração das Cláusulas 6.17, 6.17.1, 6.17.2, 6.17.3 e 
6.17.4 para refl etir a nova periodicidade, datas de pagamento e percentuais dos Juros 
Remuneratórios a partir de 9.06.2019, passando a ser em parcelas mensais e consecutivas e: 
(iii.1) a partir de 30.06.2017 (inclusive) até 9.06.2021 (exclusive), de 3,05% ao ano, base 252 dias 
úteis, calculados de forma exponencial; e (iii.2) a partir de 9.06.2021 (inclusive) até a Data de 
Vencimento (exclusive) de (a) 3,05% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso até 8.06.2021 (inclusive) tenha 
ocorrido a amortização das Debêntures da Primeira Emissão, seja em decorrência do pagamento do 
Valor Nominal nos termos da Cláusula 6.16 da Escritura da Primeira Emissão ou facultativa nos 
termos da Cláusula 6.20 da Escritura da Primeira Emissão, em valor igual ou superior a 
R$200.000.000,00; ou (b) 6,00% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, caso até 8.06.2021 (inclusive) não tenha 
ocorrido a amortização das Debêntures da Primeira Emissão, seja em decorrência do pagamento do 

Edital de Convocação para Fundação do Instituto Mobilidade Ativa
Pelo presente edital, ficam convocados todos os interessados na fundação da
associação “Instituto  Mobilidade Ativa”, que terá por finalidade a de promover a defesa
de ciclistas e pedestres no Estado de São Paulo, dentre outros a serem aprovados
pelos fundadores, para comparecerem em Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada no dia 29 de setembro de 2019, na Praça Marechal Cordeiro de Farias (Praça
dos Arcos) - Higienópolis - São Paulo - SP - 01244-050, às 09:00h em primeira
convocação e, não havendo número suficiente, às 10:00h em segunda e última
convocação, com qualquer número de presentes, a fim de deliberar sobre os seguintes
pontos: 1) Fundação do Instituto Mobilidade Ativa; 2) Definição de sua razão social e
sede; 3) Leitura, discussão de minuta do Estatuto Social e votação de sua aprovação
com eventuais alterações que se observarem pelos presentes, principalmente em
relação ao objeto do Instituto; 4) Eleição da primeira diretoria; 5) Fixação de forma
e valor para custeio do referido Instituto. São Paulo, 09 de setembro de 2019.
Kristofer Willy Alonso de Oliveira, RG 40.134.715-1 SSP/SP, CPF 352.513.68-70.

1ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002280-
04.2017.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO ANTONIO 
GOMES DOS SANTOS, RG 18.303.123-4, CPF 087.484.018-03, SONIA DANIEL DOS SANTOS, RG 
25.479.994-2, CPF 062.084.838-32, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Centro de Assistência Social São Vicente de Paulo - Col. Vicentino Virgem 
Poderosa, alegando, em síntese, ser credora dos réus da quantia de R$ 15.200,93 (abril/2017), 
oriunda do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativo às 
mensalidades de Maio a Dezembro de 2012, vencidas e não pagas. Encontrando-se os réus em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de agosto de 2019. 

1ª VC – Regional Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0022263-28.2011.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
MARCELO ANDRADE MATOS, CPF 136.881.638-00, que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento da importância de R$ 
7.242,70 (sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), atualizada até novembro 
de 2011, relativa a débitos oriundos de obrigações assumidas no Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado pelas partes em 08/03/2007. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
efetue o pagamento do valor reclamado, acrescido de honorários advocatícios de 5% (cinco por 
cento) do valor atribuído à causa (Art. 701, do CPC), ou ofereça embargos (Art. 702, do CPC), tudo 
sob pena de pleno direito do título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade 
(Art. 701, § 2º, do CPC). Adverte-se o réu de que, pelo pagamento do valor reclamado, ficará isento 
de custas processuais (Art. 701, § 1º, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Não havendo manifestação, ser-lhe-á nomeado Curador Especial. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2019. 

1ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000863-81.2015.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). REGIS RODRIGUES BONVICINO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a RODRIGO DE SOUZA MARTINS, CPF. 356.916.138-20, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 
9.379,88 (Fev/2014) oriundos das mensalidades vencidas e não pagas do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir do prazo supra, pague o valor devidamente 
atualizado, ficando consignado neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios ou, no 
mesmo prazo, ofereça embargos monitórios, sob pena de ser constituído de pleno direito o título 
executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1056188- 31.2016.8.26.0100-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marilena Bacellar Mariotto, Marbo Engenharia e 
Construções Ltda, Josimar de Souza ou atual ocupante e Wilson Saavedra da Silva ou 
atual ocupante, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Zilda ajuizou(ram) 
ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Elizia 
Storte, 25, V.L., Zilda, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1009950-88.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ANDERSON ALVES DOS SANTOS, CPF 324.814.888-81, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.655,69 (referente a 
junho/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição 
(bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de agosto de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1011043-77.2015.8.26.0005 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a WALLACE 
FERREIRA DOS SANTOS, CPF. 420.693.328-61 e RG. 36.239.969/SSP/SP, que lhe foi proposta 
uma Ação de Procedimento Comum, também contra a Júlio Simões Logística S/A e Outro, por 
parte de MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO PRETO, objetivando a condenação dos réus ao 
pagamento de indenização pelos danos morais e materiais R$ 14.940,00 (Jun/2015), oriundos da 
colisão ocorrida em 11/04/2015, no veículo de marca /modelo Renault/Clio PRI, placas HPX 4624, 
ano/modelo 2005, conforme BO nº 520022000. Estando o réu em local incerto e não sabido, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e 
dado regular andamento ao feito. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2019. 

Daytona Holding S.A.
CNPJ/MF (Em Constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição
Data/Hora/Local: 30/08/2019, às 10hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: 
Soon Beum Kwon-Presidente; Jung Yuen Kwon-Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1) 
Estatuto Social da Daytona Holding S.A. 2) Subscrição do capital social, fixado em R$1.000,00, nos se-
guintes termos: Boletim de Subscrição I: a. Esmeralda Holding Ltda, JUCESC/NIRE 42.205.904.674, CNPJ/
MF 33.363.269/0001-91, representada por Soon Beum Kwon, RNE V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 
009.240.389-18; b. Número de Ações Subscritas: 90 ações ordinárias; c. Percentual de Ações representativas 
do Capital Social Subscritas: 90%; d. Percentual de integraliza-ção das Ações: 100%, em moeda corrente 
nacional; conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I; Boletim de Subscrição II: b. Poseidon Hol-
ding e Consultoria Ltda., JUCESC/NIRE 42.205.666.960, CNPJ/ MF 28.931.718/0001-10, representada por 
Soon Beum Kwon, acima qualificado; b. Número de Ações Subscritas: 10 ações ordinárias; c. Percentual 
de Ações representativas do Capital Social Subscritas: 10,00%; d. Percentual de integralização das Ações: 
100%, em moeda corrente nacional. 3) Eleição dos Membros da Diretoria: (i) Soon Beum Kwon, acima 
qualificado; (ii) Jung Yuen Kwon, RNE V550156-Q-CGPI/DIREX/ DPF, CPF/MF 010.895.089-13, para os 
cargos de Diretores, todos com mandato de 1 ano, permitida a reeleição. 3.1) Remuneração global anual 
de até R$2.000,00 para os membros da Diretoria, para o exercício so-cial/2019, cuja distribuição será de-
liberada nos termos do Estatuto Social. 3.2) Os Diretores eleitos declaram sob as penas de Lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da Companhia, e tomaram posse em seus respectivos cargos, 
nos termos da legislação aplicável, mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. Encer-
ramento: Nada mais. Mesa: Soon Beum Kwon-Presidente; Jung Yuen Kwon-Secretário. Acionistas: Esme-
ralda Holding Ltda; Soon Beum Kwon; Poseidon Holding e Consultoria Ltda.; Soon Beum Kwon. Diretores 
Eleitos: Soon Beum Kwon; Jung Yuen Kwon-Diretor. Visto do Advogado: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/
SP nº 332.397. JUCESP/NIRE 35300541031 em 09/09/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

Busca por crédito 
cresceu quase 
12% em agosto

De acordo com o Indicador de 
Demanda do Consumidor por 
Crédito, da Serasa Experian, a 
procura por crédito entre agosto 
de 2018 e de 2019 aumentou 
11,8%. A alta foi impulsionada 
pelas pessoas da região Sudeste, 
que teve um acréscimo de 13,7% 
em agosto último, na comparação 
com o mesmo mês do ano pas-
sado. A região Norte está na 
sequência, com uma variação de 
13,6% no mesmo período, segui-
da pelo Sul (11,3%), Nordeste 
(10,6%) e Centro-Oeste (5,2%). 

Para o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, o resultado 
de agosto refl ete uma busca por 
crédito signifi cativa, motivada 
pela retomada de queda das taxas 
de juros, pelo recuo da infl ação 
e pelo melhor nível de confi ança 
dos consumidores. Porém, este 
aumento ainda não signifi ca uma 
melhora da economia, uma vez 
que os juros para os consumi-
dores ainda são altos. 

“A política monetária tem o seu 
desempenho enfraquecido por 
conta dos custos que as institu-
ições têm com a inadimplência, 
ainda que a Selic esteja caindo”, 
avalia Rabi. Os consumidores que 
mais demandaram crédito foram 
aqueles que possuem renda 
mensal entre R$ 500 e mil Reais, 
apresentando um avanço de 
14,0% na variação anual (Serasa 
Experian).
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T : 3043-4171 - 3106-4171
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Um dos principais 
patrimônios de uma 
organização é, sem 
dúvidas, sua reputação, 
que pode ter impacto 
tanto positivo como 

negativo nos negócios.

Independentemente da área 
de atuação, produto ou serviço 
ofertado, uma das chaves para 

o sucesso é estar em conformi-
dade com as regras de mercado 
e ter comprometimento com a 
integridade da companhia. A 
cultura empresarial brasileira, 
no entanto, ainda está longe de 
ser referência mundial.

Segundo a ONG Transparency 
International, que publica todo 
ano o Índice de Percepção da 
Corrupção (a mais duradoura e 
abrangente ferramenta de me-
dição da corrupção no mundo) 
com 180 países e territórios, o 
Brasil aparece como o 105º me-
nos corrupto. Em números, uma 
estimativa do Ministério Público 
Federal indica que o país perde, 
anualmente, cerca de R$ 200 
bilhões para a corrupção.

Em 2018, o Brasil caiu 9 po-
sições no índice. A pontuação 
passou de 37 para 35. Este é o pior 
resultado desde 2012, quando os 
dados passaram a ser compará-
veis ano a ano, e representa a 3ª 
queda anual seguida. Para se ter 
uma ideia, o Brasil é considerado 

mais corrupto que países como 
Colômbia, Argentina, Índia, 
África do Sul, Cuba, Costa Rica, 
Chile, Bahamas e Uruguai.

Uma das alternativas para 
mudar esse cenário é a imple-
mentação de Compliance nas 
organizações, que tem a função 
de monitorar e assegurar que 
todos estejam de acordo com as 
práticas de comportamento, que 
devem ser orientadas pelo Códi-
go de Conduta e pelas políticas 
da companhia. 

Seja para normas internas, 
com código de ética, manual de 
conduta, políticas e procedimen-
tos; ou para normas externas, na 
contratação de terceiros para 
executar serviços fi nanceiros, 
administrativos, contratuais, 
trabalhistas, ambientais, entre 
outros, inserir essa cultura dentro 
de uma companhia é essencial.

A inclusão do Compliance den-
tro da cultura empresarial pode 
trazer uma série de impactos e 
benefícios, como a atração de 
investimentos, pois profi ssionais 
deste ramo querem aplicar em 
empresas sólidas, com chances 
mínimas de envolvimento em 
escândalos. Entre uma compa-
nhia que adota um programa de 
Compliance efetivo e outra que 
não, as chances de a primeira 
receber um investimento são 
maiores.

O fortalecimento da empresa 

perante o mercado é outra van-
tagem, uma vez que empresas 
com Compliance implementado 
tendem a querer se relacionar 
somente com outras que também 
contem com programas seme-
lhantes. Essa prática passa a ser 
um dos critérios das companhias 
para selecionar parceiros de 
negócios, como fornecedores, 
empresas subcontratadas ou 
prestadores de serviço.

Outro benefício se relaciona 
aos colaboradores: em empresas 
que fazem capacitação em Com-
pliance, os funcionários passam a 
compreender melhor os riscos e 
mitigar atos que não estejam em 
conformidade com as políticas 
estabelecidas dentro e fora da 
companhia. Eles enxergam más 
condutas de fornecedores e pres-
tadores de serviços, por exemplo. 

Assim, além da criação de um 
ambiente ético, o treinamento é 
decisivo na contribuição para a 
diminuição de riscos de expo-
sição. Por fi m, uma companhia 
em conformidade com a legis-
lação, com os princípios éticos 
e com as melhores práticas de 
mercado, além de benefi ciar a 
todos os envolvidos dentro e fora 
dela, também contribui com a 
diminuição da corrupção e, con-
sequentemente, com a economia 
de todo o país.

(*) - É vice-presidente de Negócios da 
Tecnobank.

Compliance: benefícios práticos nas empresas
Luis Otávio Matias (*)

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
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ROBERT KLISMAN SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, 
profi ssão mensageiro, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 
30/03/1996, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlon 
Pereira de Jesus e de Marli Oliveira dos Santos. A pretendente: YARLA HÁRTEMYS 
DE MACEDO VENÂNCIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cuité, 
PB, no dia 02/10/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Irlan Walkerlaine Antero Venâncio e de Maria das Vitórias de Macedo Venâncio.

O pretendente: EDMARCOS APARECIDO GUIMARÃES SALUSTIANO, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia 
05/06/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge 
Salustiano e de Maria Liduina Guimarães. A pretendente: FRANCISCA DAS CHAGAS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Regeneração, PI, no dia 
07/01/1987, residente e domiciliada em Teresina, PI, fi lha de Francisco dos Santos e 
de Maria de Jesus Silva dos Santos. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial do 1° 
Cartório de Registro Civil de Teresina - PI.

O pretendente: NOEL AIRES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Ciariorte, PR, no dia 20/11/1965, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Aires de Almeida e de Maria das Virgens de Almeida. 
A pretendente: CINELEY NIEL RIBEIRO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nasci-
da nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 10/03/1973, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP,  fi lha de Armando Adriano Niel e de Cineley Blazi Niel.

O pretendente: ROBERT VAGNER DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico de informática, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
no dia 20/05/1999, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Roberto Vagner da Silva e de Walquiria dos Santos Silva. A pretendente: BEATRIZ 
MARCELLY SILVA CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritó-
rio, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 12/01/1999, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Felix Cavalcante e de Lindalva 
Maria da Silva Cavalcante.

O pretendente: AMADU SHEKU MANSARAY, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante de cozinha, nascido República de Serra Leoa, no dia 17/05/1988, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Sheku Mansaray e de Isata 
Yomba Mansaray. A pretendente: JUDITE MARIA DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão cozinheira, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 02/09/1964, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ranor Santos e de 
Maria José de Carvalho Santos.

O pretendente: FLAVIO LUIZ COPPOLA, estado civil solteiro, profi ssão gestor do 
TI, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 14/01/1978, residente e do-
miciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luiz Coppola e de Cleide 
Tomé Coppola. A pretendente: AMANDA ROSA DE MELLO, estado civil divorciada, 
profi ssão recepcionista, nascida em Suzano, SP, no dia 05/11/1992, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Homero Francisco de Mello e 
de Marta Penha Rosa de Mello.

O pretendente: FERNANDO ARAUJO PORTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
expedição, nascido nesta Capital, Santa Efi gênia, SP, no dia 26/11/1998, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo da Silva Porto e de 
Andrea Aparecida Aguiar Araujo. A pretendente: BEATRIZ DITANO, estado civil solteira, 
profi ssão telemarketing, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/06/1999, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Ditano 
Junior e de Renie Magaly Bonane Ditano.

O pretendente: JUVENAL JOSÉ DUARTE, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Cesário Lange, SP, no dia 04/08/1988, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Rodrigues Duarte e de Maria 
Salete Jorge Duarte. A pretendente: TAUANE ZUIN MEDEIROS, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida em Araçatuba, SP, no dia 02/12/1994, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Maurício Rosendo de 
Medeiros e de Rosimeire de Oliveira Zuin.

O pretendente: ROBSON RENTE MARQUESIM, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de T. I., nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 13/11/1988, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Anisio Tadeu Marquesim e de 
Cristina Rente Marquesim. A pretendente: AMANDA NORONHA ARAUJO, estado 
civil solteira, profi ssão analista de S.E.O, nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no 
dia 08/05/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Armando da Silva Araujo e de Ana Rosa Silva Noronha Araujo.

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: GABRIEL ASTÉRIO LENZI, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (13/11/1987) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei de Almeida Lenzi e 
de Adimeire Astério Lenzi. A pretendente: MARINA RODRIGUES DE MORAES, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (08/03/1989) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Fernando Rodrigues de Moraes e de Christina Maria Tessin Rodrigues de Moraes.

O pretendente: MARCELO CARLOS DIAS, de nacionalidade brasileira, guarda 
costas, solteiro, nascido no dia (30/05/1971) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmito Pereira Dias e de 
Iraci Batista Dias. A pretendente: MARIA TERESA MENDES, de nacionalidade 
brasileira, funcionária pública, solteira, nascida no dia (11/07/1970) em São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Mendes e de Thereza Nacarati Mendes.

O pretendente: TOBIAS GUIMARÃES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
funcionário público, solteiro, nascido no dia (10/11/1986) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Vale Ferreir e de 
Gleusa Guimarães Ferreira. A pretendente: CAROLINA CARDOSO RAMALHO, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (14/10/1987 ) em 
Guarulhos - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
William Ramalho da Costa e de Teresa Cristina Cardoso Ramalho.

O pretendente: THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, divorciado, nascido no dia (18/10/1981) em São Paulo 
- SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Leão 
de Moura Junior e de Vera Lucia Coelho Leão de Moura. A pretendente: MARINA 
BRANCO PERES, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, 
divorciada, nascida no dia (14/01/1982) em Adamantina - SP, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Branco Peres e de Maria Lucia 
Brunaldi Branco Peres.

O pretendente: GUY CLIQUET DO AMARAL FILHO, de nacionalidade brasileira, 
professor, divorciado, nascido no dia (18/10/1961) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em Santana de Parnaíba - SP, fi lho de Guy Cliquet do Amaral e de Hilde 
Probst do Amaral. A pretendente: CAMILA CRISTINA ANELLO, de nacionalidade 
brasileira, advogada, divorciada, nascida no dia (07/11/1967) em São Bernardo do 
Campo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clelio 
de Souza Anello e de Marlene Calixto Anello.

O pretendente: KAUÊ LOPES ARRUDA, de nacionalidade brasileira, 
microempresario, solteiro, nascido no dia (06/09/1992) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Serafi m de Arruda 
e de Deise Hatano Cabral Lopes Arruda. A pretendente: CAROLINA PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente geral, solteira, nascida no dia 
(09/11/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio da Silva e de Rosana da Silva Pereira Silva.

O pretendente: CAIO TEIXEIRA MARCUCI, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (19/02/1993) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em Santana, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Piasentini Marcuci e de 
Helena das Neves Teixeira Marcuci. A pretendente: RAFAELA ELISA CALCIOLARI, 
de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida no dia (09/01/1991) em 
São Paulo - SP, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Alceu 
Duilio Calciolari e de Cláudia Elisa Retzlaff  Calciolari.

O pretendente: AVIRAM SAHARAI, de nacionalidade israelense, disc-jockey, 
solteiro, nascido no dia (02/11/1985) em Israel, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Shem Tov Saharai e de Rivka Saharai. A 
pretendente: LAYLA ALMEIDA COELHO LIMA, de nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida no dia (04/01/1991) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Veiga Coelho 
Lima e de Lêda de Cassia Almeida.

O pretendente: RENATO BONFIGLIOLI MUOIO, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (03/04/1987) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Bucci Muoio 
e de Sandra Maria Bonfi glioli Muoio. A pretendente: MARCELLA MALDONADO 
MODESTO DE ABREU, de nacionalidade brasileira, vendedora comercial, solteira, 
nascida no dia (02/10/1987) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila 
Clementina, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Modesto de Abreu e de Maria 
Tereza Maldonado.

O pretendente: FELIPE MENEZES MARTINS, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia (23/06/1980) em Campinas - SP, residente 
e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Clovis Martins 
Filho e de Carmen Sylvia Cavalcanti de Menezes Martins. A pretendente: PAULA 
RIGOLIZZO EBELING, de nacionalidade brasileira, turismóloga, solteira, nascida 
no dia (03/06/1983) em Campinas - SP, residente e domiciliada na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ebeling Júnior e de Silvana Nicoletta 
Rigolizzo Ebeling.

O pretendente: MARCOS SERGIO SCARELLIS, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro agrônomo, divorciado, nascido no dia (17/09/1961) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Scarellis 
e de Neuza do Nascimento Scarellis. A pretendente: MARISTELA RAMOS, de 
nacionalidade brasileira, jornalista e relações públicas, solteira, nascida no dia 
(04/10/1970) em Curitiba - PR, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lha de Irineu Ramos e de Daili Regina Ganz Ramos.

O pretendente: ALESSANDRO CRESPO CACCIARI, de nacionalidade brasileira, 
arquiteto e maquetista, divorciado, nascido no dia (24/03/1971) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em Perdizes, São Paulo - SP, fi lho de Gianni Cacciari e 
de Holanda Crespo Cacciari. A pretendente: CRISTINA REUTER CAMARGO, de 
nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida no dia (09/11/1970) em São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Augusto de Andrade Camargo e de Paulette Eneida Georges Reuter Camargo.

O pretendente: VINÍCIUS RÚPPEL CASTILHO, de nacionalidade brasileira, 
autônomo, solteiro, nascido no dia (17/01/1981) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abel Ferreira Castilho e de 
Marlene Ruppel Castilho. A pretendente: PAOLA DIAS FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, bancária, solteira, nascida no dia (28/05/1983) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arilton Reis Freitas 
e de Sonia Maria Dias Freitas.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: FABIO DE SOUZA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (20/03/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rubens Maia e de Nilta Varela de Souza Maia. A pretendente: 
CLAUDINÉIA RIBEIRO SELES, estado civil solteira, profi ssão analista comercial, nascida nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (08/05/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Seles e de Raimunda Ribeiro Seles.

O pretendente: HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
em eletronico, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/08/1993), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rinaldo Rodrigues e de Wandreléa Teixeira 
de Oliveira Rodrigues. A pretendente: DANIELLA VAZ DO BEM SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/10/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio da Silva e de 
Teresinha Jose do Bem.

O pretendente: MERCKSON CRISTIANO MARQUES, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido em Dracena - SP, no dia (18/06/1979), residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Marques Filho e de Shirley Maria Simiano Marques. 
A pretendente: ANDREA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão supervisora administrativa 
fi nanceira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/01/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Manoel da Costa e de Ivanir Maria da Costa. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: MAICON ELIAS DE SOUZA MENDONÇA GOMES, estado civil solteiro, 
profi ssão montador de estrutura mecânica, nascido em Itabuna - BA (Registrado no Distrito de 
Ferradas), no dia (09/10/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Jobson Mendonça Gomes e de Ivani Elias de Souza. A pretendente: JULIANA DA SILVA 
PIRES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(28/01/1985), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de José Antonio da Silva Pires 
e de Nadir Jorgina Monteiro da Silva. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço 
do 1º Subdistrito do município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: BRUNO POLYCARPO, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (05/05/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mauro Polycarpo e de Mônica Aparecida da Silva Polycarpo. A preten-
dente: NATÁLIA RODRIGUES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Martins e de Márcia Rodrigues Martins.

O pretendente: LEONARDO GOMES DE AZEVEDO, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia (28/10/1979), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Gomes de Azevedo e de Elza Maria Gomes de 
Azevedo. A pretendente: ALINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Caxias - MA, no dia (30/09/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Regina Celia da Silva Galvão.

O pretendente: ROBERT TORTALA ESTEVAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
talúrgico, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (14/05/1996), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivelto Estevan da Silva e de Helena dos Santos 
Tortola. A pretendente: DANIELE RODRIGUES VILELA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/01/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Rodrigues Vilela e de Maria José da Silva.

O pretendente: LUAN SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido no dia (07/03/1988) em São José dos Campos - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antonio Leão Rodrigues 
e de Teresa Cristina Silva Rodrigues. A pretendente: PATRICIA MELO NEVES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia (20/10/1986) 
em Brasília - DF, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Roberto Vidigal dos Santos e de Maria Inês Melo Neves.

O pretendente: GUILHERME DE ARRUDA PEREIRA PIMENTEL, de nacionalidade 
brasileira, administrador, solteiro, nascido no dia (07/05/1992) em São Paulo - SP, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Otto Lehmann 
Pimentel e de Regina de Arruda Pereira Lehmann Pimentel. A pretendente: ISABELA 
FERNANDES, de nacionalidade brasileira, relações públicas, solteira, nascida no dia 
(09/06/1990) em São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elson Fernandes e de Marli Romanini.

O pretendente: JOÃO CARLOS GROSSKLAUSS CARLSTRÖN, de nacionalidade 
brasileira, gerente de marketing, solteiro, nascido no dia (27/03/1975) em São Paulo - 
SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldimir Sigward 
Carlströn e de Ana Guilhermina Grossklauss Carlströn. A pretendente: TINAI ANDRADE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia (11/10/1986) em 
Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Luciano Guerra Lima e de Marina de Souza Andrade de Lima.

O pretendente: RENATO FRANCIS MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 15/08/1983, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Jesus Monteiro e de Dilia de Abreu Monteiro. 
A pretendente: CARINA MAZZILLI, estado civil solteira, profi ssão analista faturamento, 
nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 08/08/1982, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Leopoldo Mazzilli e de Rosana Regina 
Bruno Mazzilli. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no cartório de resi-
dência do contraente.

O pretendente: JOÃO MARCOS GAMEIRO, estado civil solteiro, profi ssão gerente geral, 
nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia 07/12/1989, residente e domiciliado nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Gameiro e de Rosemeire Cristina Pinto Gameiro. A 
pretendente: ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida nesta Capital, Itaquera, SP, no dia 18/10/1992, residente e domiciliada em Arujá, 
SP, fi lha de Heleno José de Oliveira e de Vera Lucia Pereira de Oliveira. Obs.: Cópia do 
Edital de Proclamas para ser afi xado no cartório de residência da contraente.

O pretendente: RAPHAEL CAMPOS GERALDI, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 28/04/1984, r 
esidente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz Geraldi e de 
Roseli de Campos Cruz Geraldi. A pretendente: IEZA DE FÁTIMA MENEZES LOPES, 
estado civil solteira, profi ssão estagiária de direito, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia 30/11/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edmilson Lopes e de Flávia Menezes dos Santos Lopes.

O pretendente: DIEGO LOBO PEDROSO, e stado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 01/07/1992, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Eneas Lobo Pedroso e de Simone 
Fante Pedroso. A pretendente: ANNY CAROLINE SILVA GARBETO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente operacional, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 25/06/1996, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto de Souza 
Garbeto e de Maria Cristina Rodrigues da Silva.

O convivente: DAGOBERTO BRUNO GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
contador, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 12/08/1961, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonçalves e de Helenita Bruno 
Gonçalves. A convivente: CLARA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Santana do Cariri, CE, no dia 
21/06/1971, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Temoteo 
Batista de Oliveira e de Maria Rodrigues de Oliveira.

O artista brasileiro Edu-
ardo Kobra começou a 
pintar um mural dedi-

cado ao piloto Ayrton Senna 
(1960-1994) no autódromo 
italiano de Ímola, palco da 
tragédia que tirou a vida do 
tricampeão de Fórmula 1. Com 
21 metros de comprimento e 
sete de altura, o painel fi cará na 
fachada do Museo Checco Cos-
ta, a poucos metros da antiga 
curva Tamburello, onde Senna 
bateu sua Williams no Grande 
Prêmio de San Marino, em 1º 
de maio de 1994. 

Antes de iniciar a pintura, 
Kobra participou do “RestArt 
Urban Festival”, evento de 
regeneração urbana dedicada à 
arte de rua e à cultura urbana, 
realizado no último fi nal de 
semana no autódromo. O en-
cerramento da edição de 2019 
do festival marcou o início dos 
trabalhos do brasileiro, que 
deve levar seis dias para con-
cluir o painel. 

A obra será inspirada nos 
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Kobra começa a pintar 
mural de Senna em Ímola

A obra será inspirada nos momentos em que Senna fazia reverências aos 
céus para agradecer por vitórias

Artista brasileiro deve levar seis dias para concluir painel. 

momentos em que Senna 
fazia reverências aos céus 
para agradecer por vitórias. 
O trabalho é voluntário, mas 
Kobra obteve a permissão do 
Instituto Ayrton Senna. Kobra 

fi cou famoso por seus murais 
coloridos que animam paisa-
gens urbanas pelo mundo e 
por seu ativismo em questões 
sociais e sobre mudanças cli-
máticas (ANSA).
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Refl exões Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 

Sharon Taphorn

Mudança Positiva. Espere Mudanças e Movimen-
tos. Hoje o Arcanjo Miguel quer nos lembrar que 
mantenhamos um equilíbrio em nossas emoções, 
que mantenhamos o foco e a energia enquanto nos 
movemos para a próxima fase. Novas oportunidades, 
negócios inacabados e até mesmo novos amores agora 
têm espaço para crescer. Mantenha seu foco no que 
é importante para você e seu coração, e a vitória está 

garantida. O tempo é, no entanto, essencial, então 
organize-se e movimente-se. Pensamento para o dia 
de hoje: Arcanjo Miguel diz: “Um tempo de mudança 
positiva está a caminho, o reconhecimento espera 
por você, e a sorte está do seu lado. Mantenha suas 
emoções em equilíbrio e seu foco no prêmio”. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os 
Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 67

LC
ABDOMINAL
CRETAOVA

NEILRALAN
ESCARAVELHO

SOACATOU
SOLAANSS

SANTIDADE
DGABATE

REMEDIOACT
RETTROPA

CARPIDEIRA
IOOZRJ
VAIASLIDO

TRANSVERSAS

Animal
montado 
pelo jó-

quei (pl.)

Local de
acesso à
internet

Alessan-
dra

Negrini,
atriz

Besouro
amuleto
no Egito
Antigo

País da
Polinésia
Francesa
(Oceania)

Videoga-
me sím-
bolo dos

anos 1980

Um dos
afluentes

do rio
Amazonas

Mulher
paga para
chorar em
funerais 

Ser
estudado

pela
Ufologia

Demons- 
tração de 
desagrado 
da plateia

Alessandra
Negrini,

atriz
brasileira

Antônio
Vieira,
padre

português

Lasar
Segall,
pintor

brasileiro

Tipo de
flauta (pl.)

Ilha grega

(?) Seda-
ka, cantor

Base do
caviar

Flores da
Provença

Terreno, em inglês
Lago de (?): é o

maior da América 
do Sul (Venezuela)

Planta do
pé (fig.)

Cena do 
matadouro

Após

Agir, 
em inglês

Cútis

Balneário
de Veneza
"Registro",

em RG

"(?) de Eli-
te", filme

Medida da
cachaça

Sílaba de
"varal"
Rádio

(símbolo)

Exercício
de

academia
feito por

quem
deseja ter
a "barriga
negativa"

De + ela

Ataques
típicos da 
pessoa "es-
tourada"

Atividade caracte-
rizada pelo lema "Fa-

ça você
mesmo"

Reco-
mendação
do médico

Sua (?): 
o Papa

Honrou;
respeitou
Ano, em
francês

2/an. 3/act — lot. 4/neil. 5/vaias. 7/lavanda. 8/lan house. 11/transversas.

Como uma empresa 

pode conseguir 

vantagem competitiva 

sustentável?

Segundo Michael Porter, 
três estratégias devem 
ser aplicadas para se 

alcançar essa posição mais 
favorável: custo, diferenciação 
e foco. Porter, considerado 
um dos gurus da moderna 
administração, defende que 
uma estratégia competitiva 
baseada em custos requer uma 
produção em grande volume 
para minimizar gastos de todo 
o processo de fabricação. 

Mas todos nós sabemos 
que não é uma tarefa simples 
atender à pressão pela redução 
de custos e, ao mesmo tempo, 
aumentar a efi ciência na pro-
dução em um chão de fábrica 
repleto de equipamentos, sen-
sores e diversos outros ativos 
que compõem a Indústria 4.0. 

Disponibilidade e confi abi-
lidade são fundamentais para 
garantir a produtividade, onde 
a efi ciência operacional real-
mente se concretiza a partir 
da adoção de um sistema de 
gestão de ativos. 

Como exemplos de redução 
de custos obtidos com uma efi -
ciente gestão de ativos, pode-
mos destacar o menor número 
ou até mesmo a inexistência 
de paradas não programadas 
para manutenção, assim como 
menos ocorrências de falhas ou 
defeitos em ativos, o que resul-
tam na redução de paradas de 
produção e, também, menos 
custos de inventário.

Aliado à redução de custos, 
temos o aumento da disponi-
bilidade da planta, com uma 
manutenção mais eficiente 
levando a uma maior produ-
tividade e maior ciclo de vida 
dos ativos. Em linhas gerais, 
um efi ciente sistema de gestão 
de ativos deve, em primeiro 
lugar, oferecer a capacidade 
de reduzir os custos com a ma-
nutenção dos equipamentos.

Embora até possa parecer 
um contrassenso, é possível 

gastar menos com manuten-
ção e aumentar a produti-
vidade mantendo o nível de 
segurança, isso graças a um 
sistema que permita equilibrar 
essa balança. Minimizar os 
custos de manutenção não é 
simplesmente cortar custos. 
Está relacionado ao efi ciente 
planejamento e programação 
da manutenção, o que aumenta 
a segurança no ambiente de 
trabalho, otimiza processos e 
entrega produtos com melhor 
qualidade.

O objetivo de um efi ciente 
sistema de gestão de ativos 
é adicionar uma camada de 
inteligência para atuar de for-
ma proativa. Em vez de agir 
com base no que aconteceu e 
porque aconteceu, as equipes 
passam a entender o que irá 
acontecer, implantando ações 
de manutenção baseadas em 
modelos de predição e prog-
nóstico elaborados a partir dos 
dados enviados pelos sensores 
e soluções de IoT embarcados 
nos equipamentos. 

Assim, temos a previsão de 
falhas nos equipamentos e, 
consequentemente, redução 
de paradas, aumento da pro-
dutividade, redução de custos 
e também redução de falhas 
humanas na gestão e controle 
da manutenção. O processo 
de gestão de ativos proativo 
deve incluir as capacidades 
de monitorar a condição do 
ativo, planejar e programar as 
atividades  de manutenção, 
avaliando a efi ciência das ações 
e garantindo a confi abilidade e 
disponibilidade do ativo. 

Com tudo isso, teremos uma 
linha de produção otimizada, 
mais produção, mais quali-
dade, menos custos e mais 
vantagem competitiva. 

Certamente um bom am-
biente para enfrentar a con-
corrência. 

(*) - É responsável pelos produtos de 
Gestão de Ativos da Atech 

(www.atech.com.br).

Como a gestão de 
ativos pode reduzir 
custos da indústria

Fábio Vieira (*)

Dados apurados pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) 

e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que em agosto houve um avanço 
de 2,00% na quantidade de ina-
dimplentes ante o mesmo mês do 
ano passado. Em contrapartida, 
o volume de dívidas apresentou 
queda de 0,83%. 

Essa retração resulta em uma 
discreta diminuição do número 
médio de dívidas contraídas por 
pessoa física, que caiu de 2,2 em 
janeiro de 2010 para 1,9 no dado 
mais recente. Para o presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, o cenário econômico 
não tem favorecido a redução 
da inadimplência, muito embo-
ra o crescimento do número de 
pessoas com contas em atraso 
aconteça de forma moderada. 

“Há uma frustração quanto 
à retomada da economia e os 
refl exos positivos na vida do 
consumidor. Com o desemprego 
elevado e o achatamento da ren-
da, a capacidade de pagamento 
das famílias ainda não voltou a 
pleno vapor. A expectativa é de 
que a inadimplência comece a 
recuar a partir de 2020”, analisa.
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Inadimplência do consumidor cresce 
em agosto, mas ritmo é moderado

Em ritmo de desaceleração, o número de consumidores com nome sujo continua crescendo 

O cenário econômico não tem favorecido a redução da inadimplência.

Somando todas as pendências, 
cada consumidor inadimplente 
deve, em média, R$ 3.277,74. 
Pouco mais da metade (53,0%) 
tem dívidas de até R$ 1.000 e 
47,0% acima desse valor. Já des-
contando os efeitos da infl ação, 
os valores observados agora são 
menores do que se observava 
no início da série histórica, em 
2010. Nesse intervalo, houve 
forte enxugamento do crédito.

De acordo com o indicador do 
SPC Brasil, apesar da queda no 

total de dívidas, houve avanço 
em alguns setores. Considerando 
as contas de serviços básicos, 
como água e luz, foi registrado 
um avanço expressivo de 17,6% 
no volume de atrasos na com-
paração com agosto de 2018. O 
segmento de bancos também 
apresentou alta de 2,8%, enquan-
to comunicação e comércio, por 
sua vez, tiveram quedas de 19,5% 
e 4,7%, respectivamente.

“O consumidor deve priorizar 
o pagamento de dívidas com 

juros mais elevados, como 
cartão de crédito ou cheque 
especial. Atrasar contas de 
serviços básicos, como água 
e luz, pode traz problemas de 
corte do fornecimento, embora 
os juros sejam baixos. O ideal é 
organizar o orçamento para evi-
tar o ‘rodízio’ de contas, em que 
se escolhe a cada mês qual será 
paga em detrimento de outra”, 
orienta a economista-chefa do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
(AI/CNDL-SPC Brasil).

Ao contrário dos números 
negativos da economia brasi-
leira e da baixa previsão de alta 
para o PIB em 2019 (0,87%, 
conforme último Relatório de 
Mercado Focus), a projeção 
para o crescimento de negó-
cios que atuam no sistema de 
franchising está entre 8% e 
10%. Segundo a Associação 
Brasileira de Franqueados 
(Asbraf), a alta será sobre o 
obtido pelo setor em 2018, 
quando houve um faturamento 
recorde de R$ 174,8 bilhões e 
153,7 mil unidades franquea-
das em operação no País.

“Os signifi cativos percentuais 
de crescimento do sistema de 
franchising brasileiro só de-
monstram o grau de maturidade 
empresarial e competitividade 

Franchising brasileiro descola da crise e projeta 2019 com alta
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Os signifi cativos percentuais de crescimento do 

sistema de franchising brasileiro

presidente da Abrasf.
Ainda de acordo com o es-

pecialista, se a tendência dos 
indicadores continuarem em 
crescimento com taxas superio-
res ao PIB Nacional, o mercado 
de franchising brasileiro inicia 
2020 como ótima alternativa 
à crise no país e boa opção a 
quem pretende empreender 
neste modelo de negócios.

“Nos últimos anos, a Asbraf 
tem notado um amplo forta-
lecimento da competitividade 
no sistema de franquia em-
presarial, com formalizações 
de parcerias estratégicas com 
órgãos e instituições que ope-
ram com acesso ao crédito, 
acesso ao mercado e à inovação 
e à tecnologia”, completa Raul 
(AI/Abrasf).

dos negócios franqueados. Isso 
requer que os franqueados 
adotem junto aos seus parceiros 

de negócios a implantação e 
monitoramento de indicadores 
qualitativos”, afi rma Raul Canal, 

Amadurecem os controles 
para a prevenção de fraudes

Prevenção de Fraudes 

Corporativas foi o tema do 

BRG Breakfast, quarta (18),
em sua sede em São Paulo. 

O tema atraiu o interesse de 
empresários e executivos 
responsáveis por gestão 

de riscos, compliance, auditoria e 
áreas afi ns em empesas públicas 
e privadas. O evento, que ocorre 
mensalmente, é uma oportunidade 
de troca de experiências e ne-
tworking exclusiva e gratuita para 
convidados. 

O diretor Werner Scharrer, da 
área de Investigações Globais & 
Inteligência Estratégica, falou sobre 
como implementar um programa 
de análise de riscos e prevenção a 
fraudes em empresas, fornecendo 
exemplos de cases e metodologia 

para reforçar a importância do 
tema para um ambiente de negó-
cios saudável. Scharrer acumula 30 
anos de experiência profi ssional em 
áreas como auditoria externa, M&A, 
investigações complexas, forensic 
accounting e suporte em litígios. 

Segundo Scharrer, os escândalos 
de corrupção nos últimos anos 
tem causado grandes impactos 
na sociedade, sendo um deles o 
amadurecimento para o controle 
de processos para a prevenção 
de fraudes. A Operação Lava Jato 
tem denunciado vultosos desvios 
de recursos de forma organizada e 
planejada, expondo e confrontando 
as empresas com sérias falhas de 
proteção à saúde de suas rotinas 
operacionais.

Organizações têm investido em 
programas de prevenção à fraude, 
pelo menos em mercados maduros 

como Europa e Estados Unidos, 
porém, no Brasil, por questões 
culturais, esforços voltados para 
identifi cação de riscos e consequen-
te implementação de um programa 
de prevenção à fraude, têm sido 
negligenciados. Isso ocorre porque 
ainda são considerados como des-
pesas ao invés de serem vistos como 
um investimento para assegurar a 
sobrevivência, sustentabilidade mo-
ral, ética e fi nanceira das empresas.

De acordo com o palestrante, as 
empresas não podem mais ignorar 
a importância de ter um programa 
de prevenção e combate à fraude 
em um ambiente de negócios 
cada vez mais regulamentado e 
sob escrutínio da sociedade, cor-
rendo risco de sofrer e arranhar 
seriamente a sua imagem e repu-
tação. Fonte e mais informações: 
(www.thinkbrg.com)Werner Scharrer

De acordo com o palestrante, as empresas não podem mais

ignorar a importância de ter um programa de prevenção

e combate à fraude em um ambiente de negócios.
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Especial

Artigo da psicanalista Roselene Gurski 

discute a relação entre ambiente escolar e 

jovens marginalizados

Em confl itos por atos ilícitos que os colocam na 
marginalidade, excluídos da educação brasi-

leira idealizada, muitos adolescentes não conse-
guem acompanhar o ritmo de aprendizagem na 
escola. “Ao não serem sonhados como sujeitos 
educáveis e escolarizáveis, apresentamos-lhes, 
enquanto sociedade, o que eles verbalizam: suas 
vidas se reduzem a matar ou morrer, ou seja, se 
encontram com o real da morte“. Assim, escola 
“é um um lugar complicado, um real não sim-
bolizado em suas vidas“, afi rma a psicanalista 
Roselene Gurski no artigo “Educa-me ou te 
mato!“, publicado na revista Estilos da Clínica. 
O título, na verdade, é uma simbologia do pedido 
de socorro dos jovens nessa situação, também 
denominados de jovens infratores. 

Autora e também os leitores querem saber: 
“Por que os adolescentes não param na escola? 
O que a sociedade fez ou deixou de fazer para 
que esses jovens não colem na escola e não 
se interessem pelo crime? Por que se fi xam 
no tráfi co e não nos bancos escolares?“. Mas 
“dona, eu não abandonei a escola, foi ela que 
me abandonou”, respondem os jovens. A pes-
quisadora, experiente no tema violência juvenil, 
discute sobre intermediações com grupos de 
adolescentes nas periferias de Porto Alegre, 
contando sobre as rodas de conversa e as 
rodas onde há interação com música e poesia, 

em que os jovens expressam a brutalidade das 
ruas que não permite a eles sequer pensarem, 
pois, nessa realidade, “é matar ou morrer”. 

A autora cita as refl exões do educador Paulo 
Freire sobre a questão: “não eram os jovens 
que se retiravam da escola, mas a escola, com 
sua confi guração e cultura intolerantes com as 
diferenças de todas as ordens, raciais, sociais, 
cognitivas e outras, que os expulsava da edu-
cação formal“. Nessa “pesquisa-intervenção“, a 
pesquisadora aponta uma contradição revelada 
pelos jovens em relação à aprendizagem formal, 
visto que, em um momento, veem a escola 
como “uma ponte, uma porta para o futuro” 
e, em outro momento, a universidade se torna 
“algo muito distante e mesmo inalcançável“, 
tendo-se em mente que o único futuro desses 
adolescentes se resume em “matar ou morrer”.

Destaca-se que a maioria dos jovens em “pri-
vação de liberdade” tem entre 16 e 18 anos, e 
que os atos infracionais dos mesmos, geralmente, 
não são os mais graves. Do ato infracional para 
a morte – é o destino de muitos adolescentes da 
periferia, principalmente dos jovens negros bra-
sileiros. Em nosso país, 2,5 milhões de crianças 
e jovens estão fora da escola, e “muitos, depois 
de repetirem vários anos na escola, ao chegarem 
à adolescência, acabaram virando estatísticas 
de evasão“. O artigo chama a atenção para o 
fato de uma das causas dessa marginalidade 
ser a busca de uma resposta rápida, cujo fi m 
seria preencher o vazio interior de alguém que 

Pixabay /CC0

vive em meio aos preconceitos, ao abandono e à 
pobreza; tais condições conduziriam os jovens a 
agarrarem-se, por carências de toda a espécie, à 
fi gura do chefe do tráfi co, por exemplo.

O artigo mostra a fala reveladora de um adoles-
cente sobre a ausência de estímulo emocional dos 
pais, no documentário Nunca me sonharam, de 
Cacau Rhoden: “Nunca me sonharam psicólogo, 
nunca me sonharam sendo um professor, um 
médico. Eles não sonhavam e não me ensinaram 
a sonhar”- aqui o rapaz se refere à ausência de 
um lugar simbólico para os jovens da periferia 
nos sonhos da nação. Nesse contexto, ressalta-

-se a importância da construção de expectativas 
de vida, e não de morte, para que os jovens não 
devolvam ao país, “com seus atos infracionais, o 
real que recebem como simbólico: Educa-me ou 
te mato!“, mas sim a expectativa de um futuro que 
trafegue fora das margens sociais, rumo à estrada 
por onde se avistem caminhos de inclusão social, 
política, cultural e, principalmente, educacional.

Roselene Gurski – Psicanalista, membro da Associação 
Psicanalítica de Porto Alegre (Appoa), professora do 

Departamento de Psicanálise e Psicopatologia do 
Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, e pesquisadora-

colaboradora do Instituto de Psicologia da USP.

É o aluno que abandona a escola ou
é a escola que abandona o aluno?

Para psicólogo, caso de 5% 
desses jovens é preocupante: 
além do consumo não ser apenas 
experimental, outras difi culdades 
podem impactar de forma negativa 
no próprio desenvolvimento

Tainá Lourenço/Jornal da USP

Num universo com cerca de 7 mil estudantes do nono 
ano do ensino fundamental, com idades entre 13 
e 15 anos, mais de 80% já consumiram algum tipo 

de substância psicoativa. É o que revela uma pesquisa da 
Faculdade de Filosofi a, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP) da USP.

Segundo os pesquisadores, nesta fase é muito comum 
adolescentes experimentarem essas substâncias; porém, 
destacam, existe preocupação com jovens que, além de 
consumirem mais frequentemente e em maior quantida-
de, apresentam problemas de saúde física e mental e que 
estiveram envolvidos em casos de violência física e sexual. 

O trabalho Uso de substância e envolvimento em situações 
de violência: um estudo tipológico em amostra brasileira, 
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e 
Intervenção Psicossocial (GEPDIP) foi feito a partir da 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar realizada pelo IBGE, 
em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação 
em 2015. 

Essa pesquisa contou com a participação de mais de 100 
mil alunos brasileiros do nono ano de escolas públicas e 
privadas de áreas urbanas e rurais em todo o País. Essa é a 
primeira vez que essa pesquisa nacional é analisada de forma 
sistemática, levando em consideração o envolvimento dos 
adolescentes com casos de violência e problemas da saúde. 

“Nós trabalhamos com uma subamostra de 6.702 adoles-
centes que responderam todas as questões relacionadas 
ao uso de substâncias”, revela o psicólogo André Vilela 
Komatsu, um dos autores da pesquisa. 

Esses estudantes foram classifi cados em cinco grupos: 
abstencionistas, experimentadores de álcool, usuários de 

80% dos alunos entre 13 e 15 anos já 
consumiram alguma substância psicoativa

drogas convencionais, usuários de múltiplas substâncias e 
usuários de drogas pesadas. 

Os dois grupos com menor uso de substâncias foram os 
que apresentaram menos problemas de saúde e envolvi-
mento em violência; este é o caso dos abstencionistas, 18% 
dos alunos que não consomem nenhum tipo de substância, 
e também dos experimentadores de álcool, 26%, que em 
geral fi zeram uso apenas de álcool. 

Em contrapartida, usuários de drogas convencionais, que 
utilizam ou álcool e tabaco ou álcool e maconha, 28%, e 
os que consomem múltiplas substâncias – álcool, tabaco e 
maconha – 23%, estiveram envolvidos em casos de violência, 
mas não apresentaram nenhum tipo de problema de saúde.

Alunos em risco pessoal e social
Já os usuários de drogas 

pesadas, 5%, que consomem 
álcool, tabaco, maconha e 
crack com frequência e de 
forma acentuada, apresen-
taram maior prevalência de 
problemas de saúde física e 
mental que os demais gru-
pos e, além disso, estiveram 
envolvidos em casos de vio-
lência com maior frequência, 
inclusive em casos de vitimi-
zação por abuso sexual.

Segundo Komatsu, o 
caso desses 5% de jovens 
é preocupante, pois além 
de o consumo não ser ape-
nas experimental, como é 
o caso dos outros alunos, 
as dificuldades que podem 

Universia

aparecer durante essa fase impactam de forma negativa 
no próprio desenvolvimento. “São questões que, se não 
forem resolvidas agora, vão custar muito mais caro lá na 
frente, tanto para os jovens quanto para a sociedade.”

A solução, propõe, é criar mecanismos capazes de iden-
tifi car a problemática já em seus primeiros sinais, por in-
termédio da capacitação da equipe escolar para “escutas 
acolhedoras, rastreamento de problemas relacionados ao 
abuso de substâncias e para violência contra crianças e 
adolescentes”. 

O psicólogo afi rma ainda que outro ponto a ser explorado 
é o aumento de oportunidades de lazer e cultura. Diz que, 
se os jovens tiverem opção de atividades estimulantes para 
a fase de desenvolvimento em que se encontram, ‘‘tenderão 
a investir mais tempo nessas atividades e, consequente-
mente, irão se expor menos a situações de risco para se 
envolverem com atividades ilícitas”.

Usuários de drogas pesadas apresentaram maior prevalência de problemas de saúde física e mental que os 
demais grupos e, além disso, estiveram envolvidos em casos de violência com maior frequência.

Estudo está entre os dez classifi cados para premiação no
19º World Congress of Criminology.
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