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“O sucesso é um 
professor perverso. 
Ele seduz as pessoas  
inteligentes e as faz 
pensar que jamais
vão cair“.
Bill Gates (28.10.1955)
Fundador da Microsoft 
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O presidente Jair Bol-
sonaro pediu ontem 
(10) a confi ança dos 

investidores afi rmando que 
é preciso fazer o casamen-
to entre o progresso e a 
preservação ambiental. “O 
Brasil tem reservas minerais, 
biodiversidade, águas potá-
veis, grandes espaços vazios 
cobiçados, riquezas naturais, 
nossos sete pantanais, uma 
costa maravilhosa, parques 
nacionais, temos tudo para 
ser aquela nação dos sonhos 
de todos nós. E nós quere-
mos repartir isso com vocês, 
os senhores que estão aqui 
acreditando no Brasil”, disse.

Bolsonaro participou da 

Bolsonaro pede confi ança 
a investidores e diz que 
quer dividir riqueza

abertura do Fórum de Inves-
timentos Brasil 2019, em São 
Paulo, e afi rmou que o país res-
peita contratos. “A confi ança, a 
responsabilidade, a retaguarda 
jurídica, a garantia está acima 
de tudo para nós, e dessa forma 
é que queremos cativá-los”.

Ao lado de vários ministros, o 
presidente destacou a atuação 
e autonomia da sua equipe na 
condução da política gover-
namental e disse que “é bom 
trabalhar com pessoas que 
têm capacidade de antecipar 
problemas”.

O presidente citou o estado 
de Roraima e a produção de 
arroz por fazendeiros, que 
acontecia na Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol, antes de 
sua demarcação em 2005. “Os 
rizicultores queriam apenas 1% 
daquela área para continuar 
produzindo arroz, não conse-
guiram. Roraima hoje importa 
arroz. Nós temos que fazer esse 
casamento”, defendeu. Ao falar 
sobre a Amazônia, Bolsonaro 
destacou sua biodiversidade, 
riquezas minerais e pontos 
turísticos e disse que quer 
explorá-las de forma susten-
tável. Para ele, entretanto, a 
legislação é um entrave para 
desenvolver o potencial de 
muitas regiões. 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que a 
sociedade brasileira está tra-

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa do Fórum de Investimentos Brasil,

no WTC Events Center.

çando uma dinâmica de uma 
sociedade aberta, com pode-
res independentes e usando 
a democracia e os mercados 
como guia. Destacou os acor-

dos comerciais, a aproxima-
ção do Brasil com diversos 
países, o destravamento de 
negócios, as privatizações, a 
aprovação de reformas e as 

mudanças no ambiente de 
negócios com a desregula-
mentação, desestatização 
e a alavancagem do crédito 
privado (ABr). 

ANSAA 16ª Rodada de Licitações 
da ANP arrecadou, ontem (10), 
R$ 8,915 bilhões em bônus de 
assinatura. Foram arrematados 
12 dos 36 blocos oferecidos 
para exploração e produção 
de petróleo e gás natural em 
regime de concessão, sendo 
dez na Bacia de Campos. Ao 
todo, dez empresas diferentes 
compuseram as propostas 
vencedoras. O ágio acumulado 
com as propostas apresentadas 
foi de 322% para o bônus de 
assinatura e de 390% para as 
unidades de trabalho do pro-
grama exploratório mínimo. 

Os contratos, que serão as-
sinados em fevereiro, devem 
gerar um investimento de R$ 
1,5 bilhão. Os blocos na Bacia 
de Campos atraíram consórcios 
e disputa de ofertas em alguns 
casos. Ao todo, dez dos 13 blo-

Os contratos, que serão assinados em fevereiro, devem

gerar um investimento de R$ 1,5 bilhão.

Liquidação de corretoras
O Banco Central (BC) decretou 

ontem (10) a liquidação extrajudi-
cial de duas corretoras de câmbio, 
a Torre, com sede em São Paulo, e a 
JN-Maxi, de Salvador. As corretoras 
foram liquidadas por “graves viola-
ções às normas legais e regulamenta-
res que disciplinam a atividade” das 
instituições. As operações da Torre 
e da JN-Maxi representam, respec-
tivamente, 0,0095% e 0,0068% do 
movimento do mercado primário 
de câmbio no Brasil.

Mais de 3,5 mil mulheres as-
sistiram ontem (10) à goleada 
do Irã por 14 a 0 sobre o Cam-
boja, em Teerã, pelas Elimina-
tórias para a Copa do Mundo 
de 2022. O jogo marcou a volta 
de torcedoras em estádios do 
país após 40 anos. As mulheres 
foram banidas dos estádios de 
futebol do Irã após a Revolução 
Islâmica de 1979. A mudança, 
agora, ocorreu após a morte 
de uma torcedora que ateou 
fogo no próprio corpo após ter 
sido detida por tentar assistir 
uma partida do Esteghlal, sua 
equipe do coração.

A morte da ativista Sahar 
Khodayari provocou diversos 
protestos no país asiático. 
Apesar de não poderem en-
trar nos estádios de futebol, 
as mulheres possuem autori-
zação para assistirem outros 
esportes, como o vôlei. A Fifa 
respondeu à morte da ativista 
pressionando Teerã a cumprir 
seus compromissos e permitir 
que as mulheres possam assis-
tir os jogos da seleção iraniana 
nas Eliminatórias. A Anistia 
Internacional (AI), por sua vez, 
destacou que a mudança é um 
“golpe publicitário cínico”.

Torcedoras viram a seleção do 

país vencer o Camboja

por 14 a 0.

A safra nacional de cereais, 
leguminosas e oleaginosas 
deve fechar 2019 em 240,7 
milhões de toneladas, ou seja, 
6,3% acima da produção do 
ano passado. De acordo com 
a previsão de setembro do 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola, divulgada 
ontem (10) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística (IBGE), a safra deve ser 
0,4% maior do que a estimada 
na pesquisa de agosto.

Entre os produtos que de-
vem puxar essa alta está o 
milho, uma das três principais 
lavouras de grãos do país, cuja 
produção deve crescer 23,1% 
de 2018 para 2019. Outros grãos 
que deverão ter alta neste ano 
são o algodão herbáceo (39%), 
o feijão (2,9%), o sorgo (14,6%) 

e o trigo (3,1%). Por outro lado, 
duas das principais lavouras 
devem fechar o ano em queda: 
soja (-4,3%) e arroz (-12%).

A área colhida de cereais, 
leguminosas e oleaginosas foi 
estimada em 63,1 milhões de 
hectares, ou seja, 3,5% a mais 
do que em 2018. Além dos 
grãos, o IBGE estima a produ-
ção de outras lavouras impor-
tantes, como a cana-de-açúcar, 
principal produto agrícola do 
país, que deve fechar o ano 
com queda de 1,2%, e o café, 
que deverá ter queda de 16%. 
Também devem ter quedas o 
tomate (-2%), a batata-inglesa 
(-0,3%) e a uva (-11%). Por ou-
tro lado, devem ter alta na safra 
deste ano a banana (5,1%), a 
laranja (6,3%) e a mandioca 
(3,5%) (ABr).

A safra deve ser 0,4% maior do que a estimada

na pesquisa de agosto.

A Academia Sueca anunciou 
ontem (10) a polonesa Olga 
Tokarczuk e o austríaco Peter 
Handke como vencedores do 
prêmio Nobel de Literatura em 
2018 e 2019, respectivamente. 
Os ganhadores das duas edi-
ções da honraria foram divul-
gados juntos porque não houve 
a premiação no ano passado.

Tokarczuk, 57 anos, foi esco-
lhida foi ter uma “imaginação 
narrativa” que, aliada a uma “pai-
xão enciclopédica”, representa o 
“cruzamento de fronteiras como 
uma forma de vida”. Já vence-
dora do Man Booker Prize com 
o romance “Flights” (“Voos”), a 
polonesa é conhecida pelo tom 
mítico de sua escrita.

Em “Flights”, ela faz refl exões 
sobre a vida de nômade com 
histórias que vão do século 17 

ao 21. Entre os casos relatados 
no romance estão o da irmã de 
Frédéric Chopin, que levou o 
coração do músico de Paris a 
Varsóvia, o do anatomista ho-
landês que descobriu o tendão 
de Aquiles e de um menino 
nigeriano que era mascote da 
corte imperial austríaca e foi 
empalhado após sua morte.

Já Handke, 76, foi laureado 
por causa de seu “trabalho in-
fl uente que, com ingenuidade 
linguística, explorou a periferia 
e a especifi cidade da experiên-
cia humana”. Ele é considera-
do um dos mais importantes 
escritores contemporâneos 
de língua alemã. Tokarczuk e 
Handke dividirão um prêmio 
de 9 milhões de coroas suecas, 
equivalentes a cerca de R$ 3,7 
milhões.
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O ramo de hiper e 

supermercados foi o que mais 

contribuiu (+2,4%) para o 

resultado positivo.

A Pesquisa Mensal de Co-
mércio, divulgada ontem (10) 
pelo IBGE, revela que, na pas-
sagem de julho para agosto, se 
manteve estável o faturamento 
real, isto é, já descontados 
os efeitos sazonais, dos dez 
segmentos que compõem o 
comércio varejista ampliado. 
No conceito restrito, que exclui 
os segmentos de veículos e ma-
terial de construção, houve alta 
modesta no período (+0,1%). 
A Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) mantém a 
expectativa de elevação de 
4,6% neste ano na comparação 
com o ano anterior. 

Mesmo com a estabilidade 
mensal, o varejo ampliado com-
pletou seis meses sem registrar 
retrações no volume de vendas. 
Os destaques fi caram por conta 
dos avanços alcançados pelas 
lojas especializadas nas vendas 
de equipamentos e materiais 
de escritório, informática e 
comunicação (+3,8%) e, prin-
cipalmente, pelo desempenho 
registrado pelos hiper e su-
permercados (+0,6) – maior 
segmento do varejo brasileiro 
em termos de faturamento.

O componente preço vem 
cumprindo um papel relevante 
no sentido de proporcionar 
desempenhos positivos às 
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Rodada de licitação da ANP rende
R$ 8,9 bilhões em bônus de assinatura

Mínimo e arremataram o bloco. 
Com a disputa, o primeiro setor 
da Bacia de Campos, arrecadou 
R$ 6,788 bilhões em bônus 
de assinatura, um valor 331% 
maior que o bônus de assina-
tura mínimo, chamado de ágio.

No segundo setor leiloado na 
Bacia de Campos, a disputa foi 
pelo bloco C-M-661, arremata-
do por um lance de R$ 1,115 
bilhão oferecido pela Petronas. 
A proposta garantiu um ágio de 
545,37% no setor. O terceiro 
setor leiloado, o SC-AUP4 
também teve disputa por um 
dos blocos, e o consórcio entre 
a Shell, Chevron e QPI venceu 
oferecendo R$ 550 milhões de 
bônus de assinatura e 206 uni-
dades de trabalho. Com ágio de 
310%, o setor arrecadou quase 
R$ 600 milhões em bônus de 
assinatura (ABr).

cos foram arrematados. Para o 
bloco C-M-541, com bônus de 
assinatura mínimo de mais de 
R$ 1,3 bilhão, um consórcio 
liderado pela Total e pela QPI 
e outro liderado pela Petro-
bras ofereceram mais de R$ 4 

bilhões de bônus de assinatura.
Apesar do bônus oferecido 

por Petrobras e Equinor terem 
sido quase R$ 60 milhões maior, 
a Total, a QPI e a Petronas inclu-
íram mil unidades de trabalho a 
mais no Programa Exploratório 

Olga Tokarczuk e 
Peter Handke vencem 
Nobel de Literatura

Mulheres voltam a assistir 
jogo do Irã após 40 anos

O duelo entre Irã e Camboja 
foi no Estádio Azadi, que tem 
capacidade para cerca de 78 
mil pessoas. De acordo com 
a imprensa local, os ingressos 
para as mulheres esgotaram 
em minutos e mais de 3,5 mil 
torcedoras foram assistir o due-
lo. O que não faltou na partida 
foram gols para as torcedoras 
celebrarem. Somente o camisa 
10 Karim Ansarifard anotou 
quatro, enquanto que o jovem 
Sardar Azmoun balançou as 
redes três vezes. O Irã lidera o 
grupo C das Eliminatórias, com 
seis pontos (ANSA).

CNC mantém previsão 
de alta de 4,6% para
as vendas do varejo

vendas enquanto o mercado 
de trabalho ainda não mostra 
sinais de recuperação. Pelo 
quinto mês seguido, houve 
alta no volume de vendas do 
varejo ampliado ante o mesmo 
mês do ano anterior. Entre-
tanto, o ritmo de expansão 
foi  bem mais modesto do que 
na leitura anterior (+1,4% em 
agosto ante +7,7% em julho). 
Novamente o ramo de hiper e 
supermercados foi o que mais 
contribuiu (+2,4%) para o 
resultado positivo.

Para o economista Fabio 
Bentes, da Divisão Econômica 
da CNC, a tendência é que 
as vendas comecem a ganhar 
fôlego com impacto positivo 
sobre as vendas, esperado a 
partir das medidas de estímulo 
ao consumo. “Some-se a esse 
cenário, a perspectiva de que, 
diante do comportamento be-
nigno da infl ação, um novo piso 
histórico para os juros básicos 
(4,5% ao ano) seja testado 
na expectativa de estimular 
economia, também pela via do 
crédito”, acrescentou (ABr).

Safra de grãos deve 
crescer 6,3% e

fechar com recorde
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News@TI
Perfect Flight alia tecnologia à proteção 
ambiental

@A mortalidade de abelhas por uso de defensivos agrícolas próximo 
às colmeias aponta, por vezes, difi culdade de relacionamento 

entre produtores vizinhos. Isso porque, na agricultura, a aplicação de 
produtos químicos é essencial para algumas culturas, porém, para a 
vida das abelhas, é necessária uma distância segura nesse processo. 
O Mapeamento de Abelhas Participativo (MAP), uma iniciativa de 
pesquisa com a participação de pesquisadores da Unesp e UFSCar 
para o levantamento de dados sobre a mortalidade de abelhas no 
Estado de São Paulo, aponta que é possível a convivência de apicul-
tores com outros proprietários rurais, desde que sejam levadas em 
conta o Plano de Ação Nacional voltado às boas práticas de aplicação 
dos defensivos.

Emotet Botnet começa a espalhar campanhas de 
spam após um silêncio de três meses

@A Check Point Research, divisão de inteligência de ameaças da 
Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), 

fornecedor global líder em soluções de cibersegurança, publicou seu 
mais recente Índice Global de Ameaças referente ao mês de setembro 
de 2019. A equipe de pesquisa alerta as organizações que o Emotet 
Botnet começou a espalhar várias novas campanhas de spam mais de 
uma vez após um intervalo de três meses. Os pesquisadores primeiro 
relataram o notório botnet fazendo uma pausa em junho de 2019 e 
que a infraestrutura ofensiva se tornou ativa novamente em agosto. 
Algumas das campanhas de spam do Emotet apresentavam e-mails 
que continham um link para baixar um arquivo malicioso do Word e, 
inclusive, algumas continham o próprio documento malicioso. Ao abrir o 
arquivo, o mesmo atrai as vítimas a habilitarem as macros do documento, 
que instalam o malware Emotet no computador da vítima. O Emotet 
foi o 5º malware mais predominante em todo o mundo em setembro.

COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente sabe como 

criar polêmica. Sabe 

que uma vez lançada 

na mídia vai gerar 

uma avalanche de 

comentários contra e à 

favor de sua ação. 

Nos aglomerados de toda 
espécie grupos pró e 
contra o presidente vão 

ajustar suas baterias e trocar 
chumbo. O alvo é atingido:  
falem mal, mas falem de mim, 
já dizia um antigo político 
alemão. A última canetada 
presidencial é em direção aos 
funcionários públicos federais. 
Não seria a primeira vez em 
sua longa carreira política que 
molestava os funcionários com 
discursos, visitas inesperadas 
nas repartições públicas, 
sempre acompanhado pelos 
repórteres. 

Todos são avisados com 
antecedência e ninguém pode 
fi car fora da cobertura sob a 
ameaça de perder público e o 
emprego. Diz todos os dias que 
vai desaparelhar a máquina 
pública, limpar a presença de 
ativistas de toda ordem, bem 
como os nomeados pelos go-
vernos anteriores. Jura que vai 
acabar com o compadrio o e só 
vai ter acesso a cargo através 
de concursos honestos e sem 
o viés ideológico do passado. 

Corporativismo jamais, vai 
para a lata do lixo junto com 
o “é dando que se recebe “, a  
barganha de cargos no governo 
federal em troca de boa von-
tade para votar os projetos no 
Congresso Nacional. O Palácio 
do Planalto anuncia que todos 
os funcionários públicos fede-
rais vão ter que usar uniforme 
para serem identifi cados pela 
população. Não importa se 
motorista, chefe de seção ou 
professor universitário. 

Todos vão ter que usar slack, 
um blusão de quatro bolsos 
e cintos, semelhante ao que 
se chama de safári. Homens 
usam calças e mulheres saias. 
O tecido pode ser do gosto do 
funcionário. O modelito é o 
mesmo que o presidente usa 
no dia a dia em Brasília. As 
opiniões contra e a favor do 
uniforme, como era esperado, 
abrem um amplo debate em 
todo o país e as associações 
dos servidores ameaçam en-
trar com uma ação direta de 
inconstitucionalidade, pela 

obrigação de se trajar como o 
governo manda. 

A reação é de tal ordem 
que o decreto  presidencial 
estipula que o uso é optativo 
e não obrigatório. Para não 
haver erro o Diário Ofi cial da 
União publica as medidas e as 
cores das roupas. Podem ser 
compradas prontas nas lojas da 
moda ou serem feitas nas cos-
tureiras da preferência de cada 
um. A economia é evidente, diz 
o presidente, com apenas três 
uniformes é possível passar 
um ano e com isso parar de 
gastar dinheiro com roupas 
convencionais.

Presidente, deixe essas coi-
sas pequenas e ridículas e gaste 
o seu tempo com as grandes 
questões nacionais. A crítica 
parte da tribuna  do senado. 
Ele já é acusado de criar fatos 
novos para desviar a atenção 
da população dos graves pro-
blemas nacionais, entre eles o 
défi cit das contas públicas que 
não para de crescer. O governo 
gasta mais do que arrecada. 

Do outro lado, os apoiadores 
do presidente argumentam 
que o uniforme democratiza 
os  funcionários, acaba com a 
competição de modelitos nos 
órgãos públicos. A  recepção 
é de tal ordem positiva que 
até um concurso de beleza 
com uniforme está previsto 
para os próximos dias no Rio 
de Janeiro. Adeus gravata . A 
vestimenta vai se aproximar 
do modelo chinês implantado 
por Mao Ze Dong. 

É o Brasil entrando na era 
da modernidade ainda que os 
reacionários de toda ordem 
resistam. Estes apelidam o 
slack de pijânio, uma mistura 
de pijama com Jânio, o nome 
do presidente. Ele diz  que o 
grau de profi ssionalização do 
serviço público é baixíssimo. 
Os servidores são chamados 
jocosamente de barnabés por-
que acumulam incompetência, 
acomodação e descompromis-
so com o pagador dos seus 
salários: o contribuinte, e 85 
por cento são nomeados por 
políticos. 

Depois de sete meses o 
presidente renunciou e os 
tais safáris nunca viralizaram 
como moda.

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

(www.herodoto.com.br).
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Como a inteligência artifi cial 
benefi ciará as organizações -
dos processos à produtividade

A inteligência artifi cial (IA) tem melhorado a efi ciência e a produtividade de muitas maneiras e, por isso, 
sua adoção vem crescendo signifi cativamente e ocupando um papel fundamental na competitividade das 
empresas

Paul Whitelam (*)

De acordo com relatório da Salesforce, 
o uso da inteligência artifi cial deve 
crescer 133% no Brasil até o fi m do 

próximo ano e 37% das empresas já utilizam 
a tecnologia de IA para o atendimento aos 
consumidores, o que deixa o país no quarto 
lugar do ranking global.

Nesse contexto, fi ca claro que o poten-
cial aparentemente infi nito da inteligência 
artifi cial no futuro é promissor e intrigante. 
Ao ajudar a gerenciar interações simples 
com clientes e simplifi car processos com-
plexos nos bastidores, a IA pode se tornar 
uma arma secreta para sobrecarregar a 
experiência do cliente.

Os avanços tecnológicos e os mercados 
saturados resultaram em produtos e ofertas 
muito semelhantes, levando as empresas 
a competir com margens estreitas. As em-
presas têm uma oportunidade 
real de se diferenciarem com 
o serviço. Um exemplo em 
que a IA já está ajudando os 
centros de atendimento ao 
cliente a resolver o problema 
dos longos tempos de espera 
são os chatbots. Os chatbots 
geralmente conseguem re-
solver o problema do cliente 
sem desperdiçar o seu tempo 
aguardando a resposta de uma 
pessoa.

Outros exemplos de IA em 
serviço envolvem modelos de 
machine learning que preve-
em com precisão a probabili-
dade de que um cliente can-
cele uma consulta, que partes 
serão necessárias para corrigir 
um problema específi co do 
cliente ou a probabilidade de 
uma correção pela primeira vez.

A inteligência artifi cial permite que as or-
ganizações de serviços criem novos modelos 
de negócios em que os clientes pagam pelo 
tempo de atividade, em vez de comprar ou 
alugar equipamentos dos fabricantes. Nesse 
caso, é essencial que as máquinas nunca 
caiam, porque as penalidades por violar 
SLAs são caras para atender as empresas. 
A IA defi nirá programas de manutenção 
preditiva para este equipamento, por isso 
está sempre em boas condições de fun-
cionamento.

Embora a promessa da IA   ainda não esteja 
totalmente concretizada, já existem muitas 
maneiras de integrá-la aos canais existen-
tes de serviço e suporte para impulsionar 
melhorias operacionais. Isso não apenas 
libera os funcionários para se concentra-
rem em tarefas importantes, mas também 

cria novas oportunidades para encantar e 
fi delizar os clientes.

Robôs de inteligência ar-

tifi cial substituirão traba-

lhadores humanos?

Não há dúvida de que a 
tecnologia está se tornando 
mais rápida, mais inteligente, 
melhor - mas até o momento 
não há tecnologia que não 
seja alimentada, pelo menos 
inicialmente, pelos humanos. 
Muitos trabalhos, por sua 
própria natureza, requerem 
intervenção humana, que até 
hoje não pode ser programada 
em uma máquina. O mundo 
aparentemente sempre terá 
necessidade de compaixão, 
empatia, confi ança e persona-
lidade, e levará muito tempo 
para os robôs aprenderem 
as habilidades sociais que os 
seres humanos têm.

Analistas incluindo a Forrester relatam 
que a automação “não destruirá todos os 
empregos, mas transformará a força de 
trabalho”. Em vez de substituir funcioná-
rios, a inteligência artifi cial e outras tec-
nologias de automação "podem aumentar 
as capacidades humanas para ajudar os 
funcionários a realizarem seus trabalhos 
com mais efi ciência". Essa ideia é apoiada 
em uma pesquisa da Adecco na qual quase 
65% dos líderes acreditam que a tecnologia 
da IA   aumentaria o número de empregos 
disponíveis, enquanto a maioria acredi-
tava que facilitaria o trabalho e liberaria 
os funcionários para trabalhar em tarefas 
mais importantes e agradáveis.

Ranking mundial de adoção da inteli-

gência artifi cial

De acordo com os últimos relatórios 
divulgados pela mídia, a China e os EUA 

estão liderando o caminho na adoção da 
inteligência artifi cial, com o primeiro per-
centual de patentes concedidas pela IA 
crescendo 190% em um período de cinco 
anos e o último investindo cerca de US $ 
10 bilhões em capital de risco. Para não ser 
deixado para trás pelas duas superpotên-
cias, o presidente da Rússia anunciou sua 
intenção de fazer 30% de seus equipamen-
tos militares robóticos em 2025.

A taxa de crescimento anual composta de 
IA atingiu 60% e ainda está crescendo. O 
próprio Reino Unido está fi nanciando mais 
603 milhões de libras em investimentos em 
inteligência artifi cial.

As organizações de serviços em campo 
sentem cada vez mais a pressão para maxi-
mizar a produtividade e a efi ciência de sua 
força de trabalho, para que viabilizem todos 
os trabalhos logo na primeira tentativa, 
mantendo os clientes satisfeitos, reduzin-
do custos e aumentando a produtividade 
e conformidade com SLA. A inteligência 
artifi cial torna isso possível. Se surgir 
uma situação de emergência, como um 
vazamento de gás para uma empresa de 
serviços de gás, o sistema pode propor a 
melhor maneira de lidar com isso de uma 
perspectiva de recursos, minimizando 
o impacto em outras tarefas agendadas 
anteriormente.

O fato é que a inteligência artifi cial e 
outras tecnologias são parte fundamental 
do futuro do trabalho e as empresas já 
enxergam o valor deste investimento. 
Aquelas que utilizarem com responsa-
bilidade, terão ganhos signifi cativos de 
efi ciência, mas aquelas que hesitarem a 
abraçar esse recurso correm o risco de 
nunca se recuperarem.

(*) É VP Sênior de Marketing da ClickSoftware para 
América Latina, líder no fornecimento de soluções 

para a gestão automatizada e otimização da força de 
trabalho e serviços em campo.

AI/ClickSoftware

Ao ajudar 
a gerenciar 
interações 
simples com 
clientes e 
simplifi car 
processos 
complexos nos 
bastidores, a IA 
pode se tornar 
uma arma 
secreta para 
sobrecarregar a 
experiência do 
cliente

A comunicação em vídeo mobile por 
meio de ações de propaganda e marketing 
tem sido a forma mais efi caz para as marcas 
fazerem parte do dia a dia dos públicos-
-alvo. Até aí nenhuma novidade. Dizer 
que o digital tem proporcionado dados 
em tempo real durante as campanhas 
que favorecem as otimizações também 
não. Agora, chegar ao fi nal do dia com 
capacidade de comprovar a efetividade 
de suas campanhas tem sido um grande 
desafi o para os anunciantes.

Dentro deste contexto, a cada iniciativa 
de marketing, os olhares se voltam para 
analisar as diferentes métricas. Views, 
cliques e conversões são importantes, mas 
não esclarecem questões também essen-
ciais como valor da marca e o efeito real 
de mudança de comportamento no público 
impactado. É exatamente neste momento 
que cresce a importância da solução Brand 

Lift como um aliado fundamental para 
comprovar de forma concreta, por meio de 
pesquisa, a efetividade de cada campanha.

O uso de Brand Lift em ações de 
publicidade veiculadas via dispositivos 
móveis possibilita a compreensão sobre 
qual o impacto da campanha em termos 
de reconhecimento de marca, recall, 
consideração, favorabilidade, intenção de 
compra e interesse de marca. Além disso, 
a tecnologia utilizada permite identifi car 
quais atributos estão gerando melhores 
resultados para o negócio, possibilitando 
ajustes e otimizações, que garantem o me-
lhor aproveitamento dos investimentos.

No mercado brasileiro de publicidade 
digital, algumas plataformas já oferecem 
a solução, porém, em parte dos casos, a 
mesma ferramenta realiza a pesquisa e 
aferição dos resultados, trazendo à tona 
o debate da credibilidade sobre os dados 

entregues ao anunciante.
É muito positivo que o segmento digital 

amplie a oferta de Brand Lift aos clientes 
como uma forma de agregar ainda mais 
valor às campanhas em dispositivos móveis, 
e tornar mais visível o retorno de seus 
investimentos, como marca. No entanto, 
é fundamental que as empresas levem 
em conta se a solução tem a chancela e 
o respaldo de instituições especializadas, 
pois, quando o assunto é pesquisa, se torna 
fundamental contar com uma metodologia 
reconhecida e resultados auditados por 
uma empresa terceira. Assim, garante-se a 
credibilidade e confi abilidade da apuração.

Afi nal, os dados são cada vez mais im-
portantes, mas é preciso que eles sejam 
confi áveis.

(Fonte: Alberto Pardo é CEO
e fundador da Adsmovil)

Brand Lift: quanto mais dado melhor.
Desde que sejam confi áveis!
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D - Comunidade Financeira 
Em sua segunda edição, o Brasil Financial Summit, reúne os principais 
players da comunidade fi nanceira e autoridades do País, e acontece em 
meio às discussões sobre o impacto no Brexit na Zona do Euro, e em 
meio à guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas, 
Estados Unidos e China. Além das incertezas no cenário externo, há 
ainda o impacto das novas tecnologias, como Inteligência Artifi cial, 
Machine Learning e Big Data, entre outras, no dia a dia das operações 
de câmbio. O evento acontece no Vila Vérico, na quinta-feira (17), das 
07h30 às 14h, e é organizado pela Refi nitiv, anteriormente conhecida 
como Thomson Reuters Financial & Risk. Mais informações: (http://
solutions.refi nitiv.com/BrasilFinancialSummit).

E - Natura na Malásia
Impulsionada pelo propósito de gerar impacto positivo como uma em-
presa global, a Natura inicia sua primeira operação na Ásia. A Malásia 
foi o país escolhido para receber a estratégia omnichannel da empresa, 
com e-commerce, venda por relações e loja física. A pop-up store da 
Natura inaugurada no shopping Sunway Pyramid, em Petaling Jaya, 
cidade-satélite para Kuala Lumpur apresenta a companhia, seus pro-
dutos e pilares para milhares de consumidores, em uma área de 100 m². 
No segundo semestre de 2020, a marca fi cará localizada em um espaço 
permanente do shopping. Todos os itens  têm fórmulas veganas e a 
operação será realizada sob o modelo de head franchise, em parceria 
com o franqueado da The Body Shop, que atua no país há 35 anos.

F - Trainee da Serasa 
Começaram as inscrições para o novo programa de Trainee da Serasa 
Experian 2020. São 12 vagas disponíveis para as áreas corporativas, 
Dados, Negócios, Vendas e Tecnologia. As inscrições e primeiras fases 
do processo serão totalmente digitais para facilitar a participação e 
interação de candidatos de todo o país. Os interessados pelo programa, 
que oferece salário mensal de R$5.700,00, podem se cadastrar pelo 
site (traineeserasaexperian.com.br) até o dia 8 de novembro.Podem 
participar pessoas de quaisquer áreas com formação de dezembro de 
2017 a 2019, que tenham bom nível de inglês. 

A - Operação Forasteiro
A Secretaria da Fazenda deu início ontem (10) à operação Forasteiro, 
com a fi nalidade desarticular esquema de sonegação baseado na criação 
de empresas “fantasmas” e na transferência de mais de R$ 100 milhões 
em créditos espúrios de ICMS para o Estado de São Paulo. A ação tem 
como alvo 128 contribuintes e conta com a participação de mais de 250 
agentes fi scais de rendas, que objetivam  recuperar o dinheiro desviado 
do imposto que deixou de ser recolhido aos cofres paulistas desde 2015. 
Os maiores volumes de créditos espúrios foram emitidos em 2019, porém 
ao ampliar a fi scalização, encontrou operações suspeitas também nos 
últimos quatro anos.

B - Sistemas Refratários
A RHI Magnesita, líder global de produtos, serviços e sistemas refratários, 
confi rma o investimento de R$257 milhões para ampliação e moderni-
zação de seu parque industrial em Contagem, gerando 470 empregos 
durante as obras. O planejamento prevê um aumento de 14% no volume 
de produção, voltada para o abastecimento dos setores de siderurgia, 
cimento e cal, dentre outros. Mais de 70% do total a ser investido será 
destinado para a reestruturação do parque fabril. O objetivo é dar mais 
efi ciência ao fl uxo de produção, além de torná-lo mais ágil. O recurso 
também será utilizado na implantação de novas tecnologias e equipa-
mentos mais modernos, alinhados com a indústria 4.0. Saiba mais em: 
(www.rhimagnesita.com.br). 

C - Master in Business 
A FranklinCovey, líder mundial em aprimoramento de performance de 
executivos, acaba de lançar o primeiro programa de Master in Business 
voltado ao Empreendedorismo. É um programa idealizado exclusiva-
mente para empresários, com duração de 18 meses e aulas mensais. 
Para se inscrever não é necessário graduação ou especialização. Basta 
ter uma empresa, muita vontade de aprender e estar preparado para 
vencer paradigmas, trocar experiências e buscar a superação. O curso 
visa ampliar horizontes e potencializar a grandeza desses empresários 
em sua jornada. Inscrições e mais informações: (http://lp1.mbafranklin-
covey.com.br/mbe/).  

G - Cursos Profi ssionalizantes
O Instituto Porto Seguro oferece 412 vagas gratuitas para cursos profi ssio-
nalizantes. Objetiva proporcionar o desenvolvimento profi ssional, capacitar 
às pessoas para que elas consigam uma melhor condição socioeconômica, 
por meio da valorização individual e do acesso aos empregos. Entre os 
cursos, estão Funilaria e Pintura, Elétrica e Hidráulica, Vendas e Adminis-
tração para corretoras de seguros, Inclusão Digital, Manicure, Auxiliar de 
escritório, Pintura em Tecido, Informática Básica, Bolsas e Acabamentos, 
entre outros. Os cursos têm vagas limitadas e possuem duração de 3 a 7 
meses. Inscrição (http://institutoportoseguro.com.br/cursos).

H - Carnaval 2020 do Recife
Começou a contagem regressiva para o legítimo maior Carnaval de rua 
do Brasil. Até o próximo dia 4 de novembro, a Prefeitura do Recife,  
convoca os artistas de todo o País que asseguram acordes e refrões, 
rostos e estandartes, tradição, força e sentido à folia para habilitação 
de projetos artísticos para o Carnaval do Recife 2020. No site (www.
culturarecife.com.br), no item Ciclo Carnavalesco 2020, estão disponíveis 
o edital (Convocatória), modelos de documentos exigidos e formulários 
que precisam ser preenchidos. Também é lá que os artistas locais ou 
seus produtores e representantes legais devem agendar a data para a 
entrega presencial da documentação, no posto credenciado.

I - Vegana do Boticário
O Boticário acaba de anunciar o lançamento da sua primeira linha com-
pletamente vegana -  Nativa SPA Quinoa -  que traz o poder nutritivo 
da semente dourada para sua fórmula. A marca, que se tornou pioneira 
em utilizar o bioéster de Quinoa em produtos cosméticos, garante um 
óleo puro, com alto poder de nutrição, ajudando a combater os sinais 
de envelhecimento, além de deixar a pele mais fi rme e os cabelos mais 
fortes. Fonte completa de proteínas, rica em vitaminas e antioxidantes, 
a Quinoa é considerada uma superfood e graças à tecnologia criada pela 
marca, seus benefícios agora vão muito além de um alimento para o cor-
po, mas também são uma grande fonte de nutrição para pele e cabelos. 

J - Zero Açúcar e Lactose
A Lowçucar marca de varejo da Lightsweet está apresentando ao mer-
cado o Biscoito Recheado sabor Limão Zero Açúcar e Zero Lactose. 
O lançamento será comercializado em embalagens com 120 gramas. 
A novidade da Lowçucar é produzida com edulcorantes de origem 
natural - Stevia e Sucralose - é isenta de Lactose e Fonte de Vitaminas. 
A Lowçucar surgiu em um momento de necessidade de produtos sem 
açúcares, assim, cada detalhe da linha de produtos foi pensado para que 
os consumidores sintam o prazer em comer doce mesmo que retirando o 
açúcar. Mais informações no site: (https://lowcucar.lightsweet.com.br/).

D - Comunidade Financeira 
Em sua segunda edição o Brasil Financial Summit reúne os principais

A - Operação Forasteiro
A Secretaria da Fazenda deu início ontem (10) à operação Forasteiro

Os 4 tipos de usos 
mais populares
dos chatbots 

Dotados de tecnologia 

cada vez mais 

avançada, os chatbots 

conquistam espaços 

importantes nas 

empresas

O crescimento se justifi ca 
em números: os robôs 
têm potencial de eco-

nomizar US$ 23 bilhões em 
atendimento ao cliente e US$ 
15 bilhões em representantes 
de vendas, segundo estimati-
vas da Business Insider Intelli-
gence. Os chatbots, em geral, 
cumprem funções repetitivas, 
onde uma mesma informação é 
compartilhada diversas vezes 
ao dia. 

Eles fazem isso rapidamen-
te, a qualquer hora e sem 
se chatear. Com resultados 
comprovados, eles chegam a 
um universo mais amplo de 
empreendimentos, onde tam-
bém assumem funções cada 
vez mais variadas. Veja quais 
são as principais atividades: 

1) Atendimento ao clien-

te - Este é o uso mais frequente 
dos chatbots e provavelmente 
o mais aceito pelos consumido-
res, pois une conveniência e 
agilidade: o robô pode respon-
der às perguntas dos clientes 
durante 24 horas, todos os dias, 
sem fi la de espera. 

O objetivo específico do 
atendimento varia entre as 
empresas. Ele pode atender 
as demandas de pós-venda, 
agendar consultas, fornecer 
informações sobre investi-
mentos etc. Bots que utilizam 
o processamento de linguagem 
natural, como os da Inbenta, 
são capazes de entregar altas 
taxas de satisfação do cliente. 

2) Campanhas de ma-

rketing - Se o chatbot pode 
atender aos clientes, por que 
não ajudar a conquistá-los? 
Para isso, a ferramenta precisa 

ser integrada às redes sociais 
da companhia e às estratégias 
de content marketing, como 
as landing pages. O papel do 
robô é o de conversar com 
o público-alvo, coletar in-
formações sobre as pessoas 
que demonstraram interesse 
em um produto ou serviço e 
recomendar ofertas persona-
lizadas, entre outras ações de 
divulgação e relacionamento. 

3) Vendas - O assistente 
também pode ser treinado para 
orientar o cliente na jornada 
de compra, comportando-se 
como uma espécie de personal 
shopper. Em vez de navegar 
sozinho pelo site, o visitante 
solicita o auxílio do bot, que 
irá sugerir os produtos de 
interesse na própria janela 
do chat. Essa estratégia pode 
ser aplicada tanto a produtos 
quanto serviços, como viagens 
e tratamentos de beleza. 

4) Assistentes internos 

- Além de um bom relaciona-
mento com o cliente e de uma 
estratégia efi caz de marketing 
e vendas, uma empresa tam-
bém depende de uma comu-
nicação interna efi ciente para 
ter sucesso. Neste contexto, 
os bots são úteis em auxiliar os 
membros da equipe a encon-
trar informações internas, na 
orientação de novos funcioná-
rios ou na gestão de projetos, 
respondendo dúvidas sobre 
prazos ou tarefas pendentes, 
por exemplo. 

Essas são as aplicações mais 
comuns dos chatbots hoje, 
utilizados em praticamente 
todos os setores da economia. 
À medida em que a tecnologia 
avança, aumentam as situa-
ções em que eles substituem 
as funções humanas, liberando 
as pessoas para atividades mais 
complexas e reduzindo custos. 

(*) - É diretor comercial da Inbenta 
no Brasil, empresa que auxilia o 

relacionamento online das marcas 
com seus clientes. 

Cassiano Maschio (*)

As provas do Enem 2019 fo-
ram todas impressas e metade 
delas já foi remetida aos locais 
de aplicação. “Acabou o risco de 
não ter Enem”, enfatizou o mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub. O Enem 2019 será 
realizado nos dias 3 e 10 de 
novembro, em 1.727 municípios 
brasileiros. Mais de 5 milhões de 
pessoas farão o exame em 14 mil 
locais de aplicação de provas.

Ao todo, foram impressas 
10,3 milhões de provas. A 
primeira remessa, de 408 mil 
provas, foi enviada no último dia 

3, para locais de difícil acesso 
do Pará e Bahia. Outros malotes 
seguiram para Rondônia, Piauí, 
Pernambuco e Mato Grosso. Os 
materiais estavam sob a guarda 
do 4º Batalhão de Infantaria do 
Exército Brasileiro, em Osasco. 

Em café da manhã com jor-
nalistas, na manhã de ontem 
(10), o ministro ressaltou que 
apesar dos problemas enfrenta-
dos com a gráfi ca neste ano, o 
cronograma está sendo seguido 
e a prova está garantida. “Não 
teve problema nenhum com a 
gráfi ca” (ABr). 

A melhora nos preços aos 
produtores ocorre prin-
cipalmente em São Paulo 

e nos estados da região Sul. De 
acordo com a Associação Pau-
lista dos Criadores de Suínos, 
o quilo do animal vendido vivo 
nesta última semana chegou 
a R$ 5,38. O valor representa 
alta de 6,32% em relação ao 
praticado na última semana de 
setembro. 

A valorização ocorre simul-
taneamente ao avanço das ex-
portações brasileiras de carne 
suína. Houve avanço de preço 
no Mato Grosso, onde o suíno 
vivo custava R$ 3,74 até setem-
bro. Agora, em alta de 8,8%, 
o preço do quilo chegou a R$ 
4,07. No DF, o preço do animal 
vivo passou de R$ 4,85 para R$ 
4,91, o que representou valori-
zação de 1,24%. Nos estados da 
região Sul, que são os maiores 
produtores de suínos, também 

Em São Paulo, o quilo do animal vendido vivo nesta última semana chegou a R$ 5,38.

Inadimplência cresce 
ao menor ritmo em 
quase dois anos

O número de pessoas físicas 
inadimplentes no país continua 
crescendo, mas em patamares 
mais modestos do que em perío-
dos anteriores. Dados apurados 
pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) mostram que o volume 
de consumidores com contas em 
atraso aumentou 1,3% no último 
mês de setembro na comparação 
com igual período de 2018. 

Trata-se da menor expansão 
do número de devedores desde 
dezembro de 2017, quando a va-
riação também havia sido de 1,3%. 
Em setembro do ano passado, a 
inadimplência cresceu 3,9%. O 
arrefecimento da inadimplência 
também dá sinais mais evidentes na 
comparação mensal do indicador. 
Nesse caso, sem ajuste sazonal, a 
quantidade de consumidores com 
contas atrasadas apresentou um 
leve recuo de -0,5%, o que confi gura 
a quarta queda seguida na série 
histórica do indicador.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, a expectativa é de que a 
inadimplência não volte a crescer 
a taxas expressivas no curto prazo, 
mas apresente sinais de estabili-
dade. “A economia e o consumo 
seguem se recuperando de forma 
lenta e gradual e assim deverá ser 
o comportamento dos próximos 
meses. Ainda demorará para ob-
servarmos um aumento expressivo 
na renda do brasileiro e na queda 
do desemprego, que são os fatores 
que mais pesam na capacidade 
de pagamento das famílias” (AI/
CNDL-SPCBrasil)

As exportações de milho 
alcançaram recorde histórico 
para os meses de setembro 
em quantidade e valor. Foram 
exportadas 6,5 milhões de to-
neladas (+93,4%), equivalen-
te a US$ 1,1 bilhão (+85,5%). 
Segundo o Ministério da 
Agricultura, a safra de milho 
2018/2019 foi recorde, o que 
aumentou a oferta do cereal 
e ampliou o excedente para 
exportação.

Os embarques do milho tam-
bém tiveram desempenho fa-
vorável no acumulado do ano, 
de janeiro a setembro. Foram 
US$ 4,98 bilhões (+134,7%), 
com a expansão de 130% na 
quantidade comercializada (29 
milhões de toneladas). Os prin-
cipais países compradores do 
milho brasileiro foram: Japão 
(US$ 605,13 milhões), Coreia 
do Sul (US$ 386,40 milhões), 
UE (US$ 371,25 milhões), 

Foram exportadas 6,5 milhões de toneladas, alcançando 

recorde histórico.

A busca das empresas por crédito cresceu 
6,2% em agosto/2019 na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, conforme mostra 
o Indicador Serasa Experian de Demanda das 
Empresas por Crédito. O aumento anual foi 
puxado pelo acréscimo de 31,9% por parte das 
médias empresas, seguida pelas grandes corpo-
rações que procuraram 29,7% a mais do que em 
agosto/2018. Nas micro e pequenas empresas, a 
alta entre um ano e outro foi de 5,5%. 

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, o aumento maior nas médias empresas se deve, 

além da demanda por capital de giro e renegocia-
ções, por possuírem um desempenho econômico 
melhor do que as micro e pequenas, fazendo com 
que sintam a necessidade de investir em projetos 
e, consequentemente, demandando mais crédito.

Para Rabi, existe uma provável tendência de 
crescimento que deve continuar ao longo dos 
próximos meses, principalmente pela atividade 
econômica ser mais intensa e com um consumo 
típico durante o segundo semestre, gerando 
aumento na demanda de crédito por parte das 
empresas (AI/Serasa Experian).
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Preços da carne suína se 
recuperam nos estados

Os valores pagos pelo suíno vivo estão em trajetória de recuperação nos estados produtores

houve aumento de preço para 
o animal vivo. 

O principal destaque é o Pa-
raná, onde o valor do quilo está 
em R$ 4,73. Houve aumento de 
8,5% em relação ao fi m de se-
tembro, o quando o animal vivo 

custava R$ 4,36 o quilo. Em 
Santa Catarina, a valorização 
no mesmo comparativo foi de 
4%. O preço do quilo do animal 
vivo era R$ R$ 4,51 em 24 de 
setembro. Agora, chegou a R$ 
4,69. Já no território gaúcho, 

o preço está em R$ 4,70, em 
alta de 2,4% sobre os R$ 4,59 
praticados em setembro. Nos 
estados de Minas e Goiás o 
preço segue em R$ 5,00 o quilo 
(Fonte: Anderson Oliveira/
Redação SI).

Exportação de milho 
continua em alta

Vietnã (US$ 293,96 milhões) e 
Taiwan (US$ 292,61 milhões).

O algodão foi outro produto 
com destaque nas exportações 
com incremento nas vendas 
no mês de 50%, com US$ 229 
milhões e embarques de 142 

mil de toneladas (62%). “O 
produto tem se benefi ciado 
das tensões comerciais entre 
China e Estados Unidos, com 
forte elevação das exporta-
ções para a China”, diz nota 
do ministério (AI/MAPA).

Aumentou em agosto a demanda das empresas por crédito

Provas do Enem foram todas 
impressas
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O papel da Advocacia no 
combate à corrupção

Na maior parte dos 

países ocidentais há 

entidades similares à 

OAB, criadas para a 

regulação do exercício 

da profi ssão

Assim como aqui, defen-
der as práticas legais 
inerentes à defesa de 

direitos individuais e coleti-
vos, o Estado Democrático 
de Direito e os sistemas de 
Justiça. Pelo menos 111 nações 
contam com organizações de 
advogados que lutam por essas 
relevantes causas, conforme 
lista da International Bar As-
sociation (IBA). 

Esse singelo dado refuta 
ataques simplistas dos que não 
compreendem o papel institu-
cional da Advocacia e da OAB, 
que se estende muito além dos 
também justos pleitos da clas-
se. Desvalorizar a Advocacia e 
a OAB tem sido frequente nos 
últimos tempos tanto pelos que 
ignoram o respeito ao cidadão 
e à defesa de seus direitos, 
quanto pelos que de má-fé 
pretendem revogar o acesso à 
Justiça dos menos favorecidos.

A indispensabilidade da 
Advocacia e a necessidade 
de organização e regramento 
disciplinar da classe deveriam 
ser encaradas como incon-
testáveis. Afi nal, na essência 
de sua atuação está o mais 
digno sentido em sociedades 
contemporâneas, que é o 
respeito à defesa dos direitos 
de cidadania. Trata-se, inclu-
sive, de erro pueril acreditar 
que tantos países estejam 
equivocados ao manter tais 
ideias e entidades de classe. A 
criação da OAB nos coloca em 
alinhamento com as melhores 
práticas internacionais.

Serve como referência, tem 
história ímpar em seus quase 
90 anos de trajetória em defesa 
da democracia e dos valores 
republicanos, cuja ampla 
independência em relação 
ao poder público lhe permite 
aprimoramento constante que 
é utilizado em defesa da socie-
dade e da advocacia. A Ordem 
paulista mantém mais de mil 
pontos de atendimento em 
todo o Estado, sendo espaços 
úteis e funcionais para incon-
táveis advogados e cidadãos. 

Parte significativa desses 
locais dá suporte aos atendi-
mentos da Assistência Judi-
ciária. São mais de 1,5 milhão 
de serviços prestados anual-
mente nesse âmbito. Investe 
recursos da advocacia em 
infraestrutura que concretiza 
a garantia constitucional de 
assistência jurídica aos menos 

favorecidos. 
A instituição construiu base 

estrutural que proporciona 
aperfeiçoamento não só aos 
advogados, mas esclarecimen-
tos à população e debates que 
difundem conhecimento aos 
que frequentam o seu ambien-
te, por meio de Audiências 
Públicas abertas à participação 
de todos, além de palestras, 
seminários e congressos.

A desinformação que tem 
sido a origem e o combustível 
da maior parte das críticas in-
devidas à Ordem não se susten-
ta à simples aproximação das 
lentes ao seu rico cotidiano. 
É preciso que se compreenda 
que nenhuma Faculdade de 
Direito forma advogados. Elas 
formam bacharéis em Direito 
que podem seguir quaisquer 
das profi ssões jurídicas desde 
que demonstrem qualidade. 

Aos que pretendem servir o 
cidadão pelas mãos do Esta-
do, exige-se a aprovação em 
concurso público organizado 
pelo próprio Estado, como 
se dá com os bacharéis que 
almejam o exercício de funções 
de delegados, magistrados 
e promotores. Àqueles que 
pretendem servir o cidadão 
sem a intermediação do Esta-
do, por meio do exercício da 
advocacia, igualmente preci-
sam demonstrar capacidade 
intelectual para a prática da 
função, o que se dá pela via 
constitucional e legal do Exa-
me de Ordem.

O capital imaterial que a 
advocacia e a OAB detêm é 
singular e indelével. Apartidá-
ria, a Ordem sempre esteve ao 
lado do cidadão e manifesta-se 
contra impropriedades e abu-
sos de governantes de plantão 
desde sua criação até os dias 
atuais, sempre o fazendo, sem 
exceções, questionando publi-
camente políticas públicas e 
desrespeitos à Constituição. 
Verifi que: nas últimas décadas, 
não há presidente que não 
tenha, em pelo menos uma 
ocasião, reagido positivamente 
às críticas altaneiras e propo-
sitivas da Ordem. 

Ciosa de suas responsabi-
lidades e de seus papéis, a 
Advocacia e a OAB procuram 
defender a sociedade do retro-
cesso, levantando a voz para 
impedir qualquer autoridade 
ou movimento nos seus inde-
vidos ataques aos justos direi-
tos e garantias dos cidadãos, 
alertando a todos que destruir 
conquistas civilizatórias nunca 
foi o caminho para solucionar 
crises econômicas, políticas 
ou éticas.

(*) - É presidente da OAB São Paulo.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)

Apesar das promessas de 
Donald Trump a Jair Bolso-
naro, o governo dos Estados 
Unidos não deu seu apoio à 
entrada do Brasil na Orga-
nização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).

Segundo a agência Bloom-
berg, o secretário americano 
de Estado, Mike Pompeo, de-
clarou apoio apenas às entra-
das de Argentina e Romênia.

O posicionamento dos Es-
tados Unidos está em uma 
carta enviada por Pompeo ao 
secretário-geral da OCDE, 
José Ángel Gurría, em 28 de 
agosto. “Os EUA continuam 
preferindo uma ampliação em 
ritmo controlado e que leve 
em conta a necessidade de 
pressionar por governança”, 
diz o documento. Apenas três 
meses antes, o Itamaraty ha-
via anunciado publicamente 
a formalização do apoio dos 
Estados Unidos à adesão do 
Brasil. O próprio Trump che-
gou a dizer que sustentaria a 
candidatura brasileira.

Uma fonte do governo ame-
ricano ouvida pela Bloomberg 

Bolsonaro e Trump durante reunião na Casa Branca,

em março último.

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
disse ontem (10) que o go-
verno pretende fomentar o 
desenvolvimento econômico da 
Amazônia. “Nós estamos desen-
volvendo uma nova fi losofi a de 
preservação ambiental que não 
se restringe apenas a proteção, 
mas tenta encaminhar para a 
geração de empregos, de opor-
tunidades”, disse ao palestrar 
no Fórum de Investimentos 
Brasil 2019.

Para que a proposta vá 
adiante é necessário empenho 
do setor privado, inclusive de 
investidores estrangeiros. “Nós 
queremos criar empregos para 
todas as pessoas na Amazônia, 
transformar aquela região em 
um novo polo econômico, de 
desenvolvimento sustentável, 
com base, fundamentalmen-
te, no investimento privado”, 
acrescentou.

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

O Senado aprovou a MP que 
facilita o repasse de recursos 
decorrentes da venda de bens 
apreendidos do tráfi co de dro-
gas aos estados. A medida tam-
bém altera procedimentos para 
essa alienação. O repasse  não 
dependerá mais de convênio 
e poderá ser de forma direta, 
com transferência voluntária. 
Para isso é preciso que as po-
lícias tenham estrutura para 
gerir os ativos e não deixem 
de enviar os dados estatísticos 
de repressão ao tráfi co para 
o sistema de informações do 
Executivo federal.

Os critérios e as condições 
para o envio dos recursos 
serão feitos por regulamento 
específico do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. O 
percentual continua o mesmo: 
de 20% a 40% dos recursos 
provenientes da venda dos bens 

apreendidos. Para a PF, o texto 
permite a alocação de até 40% 
desses recursos. Os repasses 
estão vinculados aos bens apre-
endidos por cada corporação. 
Assim como nos repasses aos 
estados, regulamento estabele-
cerá o percentual e os critérios 
e condições.

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) diz considerar que 
grande parte das políticas de 
combate à violência têm foco 
apenas nas consequências. A 
MP, por sua vez, combate uma 
das principais causas da vio-
lência - o narcotráfi co - além 
de fornecer à polícia recursos 
que hoje faltam para o trabalho. 
“Essa MP pode ser um ponto 
de infl exão nos sentido de que 
a partir de agora nós estaremos 
com um foco cada vez maior na 
causa do que na consequência 
da violência” (Ag.Senado). 

Presidente da CCJ, Simone Tebet defendeu

a aprovação da medida.

O texto foi aprovado pelos 
deputados na noite de 
quarta-feira (9), fruto 

de um acordo entre Câmara, 
Senado e governadores, para 
que as regras atendam a todos 
os estados. 

O dinheiro a ser dividido é 
uma parte do chamado bônus 
de assinatura, que totaliza R$ 
106,56 bilhões. A estimativa 
de extração do bloco a ser 
licitado é de 15 bilhões de 
barris de óleo equivalente. Do 
total do bônus, R$ 33,6 bilhões 
fi carão com a Petrobras em 
razão de acordo com a União 
para que as áreas sob seu 
direito de exploração possam 
ser licitadas. Do restante (R$ 
72,9 bilhões), 15% fi carão com 
estados, 15% com os muni-
cípios e 3% com os estados 
confrontantes à plataforma 
continental onde ocorre a ex-
tração petrolífera. Os outros 

O texto foi aprovado pelos deputados, fruto de um acordo entre 

Câmara, Senado e governadores.

A Eslováquia elegeu recentemente a ativista 
ambiental Zuzana Caputova para a presidência da 
República, e o recente aumento das queimadas 
na Amazônia pode fazer com que o país vete a 
assinatura do acordo entre Mercosul e UE. Este 
foi o destaque da sabatina do diplomata Eduardo 
Gradilone na Comissão de Relações Exteriores 
do Senado ontem (10), quando teve seu nome 
aprovado para a chefi a da embaixada do Brasil 
na nação do leste europeu.

“Caputova é a ativista política mais popular da 

Eslováquia e é marcada por uma forte postura 
ambientalista. Ela assumiu a presidência em 
junho, e já temos sentido cobranças. Isso pode 
repercutir, sim, na ratifi cação do país ao acordo 
Mercosul-UE. Outra coisa que repercutiu muito 
lá foi a operação Carne Fraca, que até hoje exige 
esforços da nossa embaixada buscando reverter 
prejuízos nas exportações. O cenário é desafi a-
dor, porque a presidente Caputova já disse que 
vai criar problemas devido à política ambiental 
brasileira”, disse Gradilone (Ag.Senado).

PEC dos 
Precatórios 
segue para a 
Câmara

O Plenário do Senado apro-
vou a PEC que prorroga até 
2028 o prazo para estados 
e municípios quitarem seus 
precatórios — dívidas geradas 
por condenações judiciais — 
dentro de um regime especial 
de pagamento. Atualmente, 
o prazo previsto é até 2024. 
A proposta, que busca aliviar 
a situação econômica desses 
entes federados, foi aprovada 
na CCJ e enviada em regime de 
urgência para Plenário. 

Assim, por acordo entre as 
lideranças, a PEC não teve que 
cumprir todos os ritos e prazos. 
Aprovada de forma unânime, 
com 56 votos favoráveis em 
primeiro turno e outros 55 
em segundo, a proposta segue 
agora para a análise da Câmara 
dos Deputados. A iniciativa da 
PEC é do senador José Serra. 
Ele próprio foi o autor da PEC 
que prorrogou o prazo para o 
pagamento dos precatórios até 
2024. A principal intenção era 
compatibilizar as difi culdades 
fi nanceiras dos entes federados 
e os direitos dos benefi ciários 
dos precatórios. 

Para Serra, a nova prorroga-
ção foi necessária em razão da 
continuidade da crise fi scal, que 
impõe a estados e municípios um 
desafi o ainda maior para equili-
brar seus orçamentos. A exten-
são do prazo de pagamento dos 
precatórios, segundo o senador, 
garante uma folga orçamentária 
de R$ 3,8 bilhões ao ano, o que 
facilita a execução dos planos 
de pagamento e o processo de 
ajuste fi scal (Ag.Senado).

Preferência 
a produtos 
orgânicos em 
licitações

A Comissão de Agricultura da 
Câmara aprovou proposta que 
permite preferência para os 
produtos orgânicos certifi cados 
conforme a Lei dos Orgânicos 
em licitações realizadas pelo 
poder público. Hoje a Lei de 
Licitações permite preferên-
cia apenas a fornecedores de 
produtos e serviços nacionais, 
e a empresas que obedeçam à 
cota de contratação de pessoas 
com defi ciência.

Relator no colegiado, o de-
putado Lucio Mosquini (MDB-
-RO) defendeu a aprovação 
da proposta. Ressaltou que 
a agricultura orgânica reduz 
a utilização de insumos não 
renováveis, especialmente 
fertilizantes e defensivos quími-
cos, conserva a biodiversidade, 
aumenta a matéria orgânica no 
solo, reduz a erosão, a poluição 
e o assoreamento dos rios e 
lagos, e promove melhores 
condições de trabalho e de vida 
no campo. O projeto será ainda 
analisado em caráter conclusivo 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Regras para rateio do pré-sal entre 
estados e municípios chegam ao Senado

Foi lido em Plenário ontem (10) o projeto que defi ne o rateio, entre estados e municípios, de parte dos 
recursos do leilão de petróleo do pré-sal a ser realizado no próximo dia 6 de novembro

a ser licitada foi inicialmente 
concedida à Petrobras (cessão 
onerosa), mediante pagamen-
to, para extração de 5 bilhões 
de barris, mas novas sondagens 
descobriram que a reserva tinha 
mais cerca de 15 bilhões de 
barris. É este excedente que 
será licitado.

O acordo prevê que o rateio 
entre os municípios seguirá 
os coefi cientes do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) e que o rateio entre os 
estados obedecerá a dois parâ-
metros: 2/3 proporcionalmente 
aos índices de repartição do 
Fundo de Participação dos Es-
tados (FPE); e 1/3 segundo os 
critérios de ressarcimento por 
perdas com a Lei Kandir, que 
impôs isenção de tributos de 
produtos exportados, e crité-
rios do Auxílio Financeiro para 
o Fomento das Exportações 
(FEX) - (Ag.Senado).

67% fi cam com a União (R$ 
48,84 bilhões).

A proposta foi aprovada na 
Câmara na forma de substi-
tutivo do deputado Domingos 

Sávio (PSDB-MG). Segundo 
o relator, os governadores e 
os prefeitos acompanharam o 
debate para que se pudesse 
chegar a um consenso. A área 

Governo dos EUA nega 
apoio ao Brasil na OCDE

explicou que os EUA estão 
abertos a um eventual convite 
ao Brasil, mas deram prioridade 
a Argentina e Romênia, “dados 
os esforços destes países para 
implantar reformas econômicas 
e por seu compromisso com o 
livre-mercado”. Desde o início 
do governo Bolsonaro, o Brasil 
já ofereceu aos EUA acesso à 
base de lançamento de foguetes 
em Alcântara e isentou turistas 
americanos de visto. 

Em troca, Trump designou 
o país como “aliado extra-
-OTAN” e prometeu apoiar 
sua candidatura na OCDE. O 
pedido de adesão do Brasil foi 
feito em maio de 2017, ainda no 
governo Temer, mas a entrada 
depende da aprovação dos Es-
tados-membros, que incluem 
as nações mais desenvolvidas 
do mundo, além de países do 
leste europeu, do Chile, do 
México e da Turquia (ANSA).

País quer fomentar desenvolvimento 
econômico na Amazônia

Essa proposta, inclui ainda, 
de acordo com Araújo, as 
comunidades indígenas. “Nós 
queremos levar aos povos 
indígenas do Brasil, que são 
brasileiros tanto quanto nós, 
a possibilidade de conduzir o 
crescimento, usarem as suas 

terras e as suas riquezas”, 
enfatizou. O presidente Jair 
Bolsonaro, também destacou 
a necessidade de explorar 
economicamente as riquezas 
da região amazônica, como o 
potencial turístico e riquezas 
minerais (ABr).

Venda de bens apreendidos 
do tráfi co de drogas

A Eslováquia e o acordo Mercosul-UE
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A humanidade 

vivenciou importantes 

revoluções.

A Francesa, que instituiu 
os conceitos de demo-
cracia que vigoram na 

maior parte das sociedades 
atuais; e a Industrial, que ino-
vou os modos de produção e 
de trabalho. Elas mexeram 
com a História e transforma-
ram o modo como as pessoas 
viviam e se relacionavam. Po-
demos afi rmar hoje que somos 
privilegiados por estarmos 
vivendo um novo momento re-
volucionário, propiciado pelas 
transformações que a inovação 
tecnológica tem provocado em 
nossa sociedade. 

Soluções que eram proje-
tadas no passado como deva-
neios da fi cção fazem parte de 
nosso dia a dia. A Revolução 
Digital está mexendo com a 
forma com que nos comunica-
mos, nos relacionamos social-
mente, como estudamos, nos 
divertimos e, especialmente, 
trabalhamos. 

Tarefas muito complexas – 
que demandavam grandes es-
forços, intrincado planejamen-
to, mobilização de inúmeras 
pessoas – hoje são realizadas 
com o apoio efi caz de soluções 
tecnológicas que otimizam o 
tempo de realização, geram 
economia de materiais, redu-
zem custos, melhoram a produ-
tividade e multiplicam fatores 
como efi ciência e resultados.

Um dos exemplos de so-
lução que tem transformado 
significativamente o setor 
da construção civil é o que 
convencionou-se chamar de 
BIM (Building Information 
Modeling, ou Modelagem da 
Informação da Construção). 
Trata-se de uma metodologia 
inteligente que integra softwa-
res, hardwares e profi ssionais 
envolvidos nos empreendi-
mentos, permitindo uma ges-
tão efi ciente das construções e 
redundando em uma redução 
de custos, que bate na casa dos 
30% em alguns casos.

Ao recorrer ao BIM – siste-
ma que permite vislumbrar 
os projetos como um todo –, 
os gestores de obras ganham 
muito mais efi ciência, já que 
sua utilização facilita a indi-
cação das necessidades exatas 
de materiais demandados a 
cada construção, as melhores 
soluções técnicas para atender 
às necessidades dos projetos 
e integra em um ambiente 
digital todos os setores envol-
vidos, desde os projetistas, 
passando pelos responsáveis 
por compras e engenheiros 
que trabalham na execução 
do plano. 

Tudo isso somado gera 
agilidade, redução de inter-

corrências e tempo gasto, 
especialmente, corte de custos 
e de desperdícios de materiais 
e recursos. É sabido também 
que vivemos um momento 
em que a economia de recur-
sos – sejam eles fi nanceiros, 
estruturais ou ambientais – é 
um dos princípios basilares da 
atividade humana responsável. 
Desta forma, toda solução que 
contribua para minimizar os 
efeitos de práticas sabidamen-
te impactantes ao ambiente 
deve ser valorizada e ampla-
mente utilizada.

A utilização de sistemas BIM 
por empresas da construção 
civil e projetistas vem sendo 
a cada dia mais comum, pro-
movendo ganhos de efi ciência 
signifi cativos. Aqui vale des-
tacar que, ao fi nal do mês de 
agosto deste ano, o governo 
federal reinstituiu ofi cialmente 
o Comitê Gestor da Estratégia 
do BIM, que terá a responsa-
bilidade de deliberar sobre a 
implementação de ações para 
que, até 2021, determinadas 
obras públicas adotem obri-
gatoriamente o BIM em seu 
desenvolvimento.

Independentemente da nova 
regulação que demandará a 
utilização do BIM em proje-
tos de obras públicas, essa 
solução tecnológica já possui 
reconhecimento público sobre 
sua efi ciência e contribuição 
para melhorar a indústria 
da construção civil. Hoje, o 
BIM já é utilizado no Brasil, 
especialmente por grandes 
companhias do setor, e é cres-
cente seu aproveitamento por 
players de menor porte do mer-
cado. Não há dúvidas de que a 
existência humana está sendo 
mais uma vez transformada por 
uma revolução. 

Aproveitar o que de melhor 
a Revolução Tecnológica tem a 
contribuir para a sustentabili-
dade de nossa sociedade é, por-
tanto, uma decisão inteligente 
e que tende a propiciar a todos 
as melhores e mais responsá-
veis experiências. Isso vale 
para a construção civil, para 
outros segmentos econômicos 
e para toda a humanidade. 

Transformar, nesse sentido, 
é, sem dúvida, sinônimo de 
melhorar.

(*) - É diretor geral da Autodesk 
Brasil.

Revolução Tecnológica 
também na construção

Sylvio Mode (*)
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MEI CONTRATA A ESPOSA
O MEI pode contratar a esposa como funcionária? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE IMPLANTAR O PONTO ELETRÔNICO, A EMPRESA 
VENDEDORA É A RESPONSÁVEL PARA O REGISTRO NO MTE?

Esclarecemos que optando pela utilização do sistema de registro de 
ponto eletrônico de acordo com as normas da Portaria MTE nº. 1.510/09 
deverá o empregador enviar os dados da empresa, bem como o modelo 
do aparelho e softwares utilizados no sítio do MTE.

RESCISÃO AUTOMÁTICA DO INTERMITENTE
Funcionário em contrato intermitente solicitou rescisão, 
entretanto ficou longo período sem convocação, existe rescisão 
automática, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
Estagiário obrigatório sem remuneração deverá ser informado no 
SEFIP/GFIP mensalmente e no eSocial? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAR ADICIONAL NAS FÉRIAS
Empresa deve pagar o adicional de periculosidade para funcionário 
na substituição de férias? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRAJETO
Acidente de trajeto e o pagamento das horas in itinere, conti-
nuam valendo atualmente? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA 2ª FASE DO E-SOCIAL
Qual o prazo limite para entregar a 2ª Fase do eSocial para a empresa 
Optante pelo Simples Nacional? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Grupo de Apoio Cirúrgico Gastroenterologia e Cirurgia Geral Ltda.
CNPJ/MF nº 62.263.421/0001-62  -  NIRE 35.220.857.660

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Convocação dos sócios para comparecerem à Reunião de Sócios a realizar se no dia 30 de outubro de 2019 às 18:00 horas, em
primeira convocação, ou às 18:30 horas, em segunda convocação, na sede da Sociedade à Rua Maestro Cardim, nº 560, conjunto
52 a 56, Bela Vista, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i)(i)(i)(i)(i) a retirada da sócia Ana Palma Kareiva Simioli e a destinação das suas
quotas; (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) a alteração da cláusula 5ª do contrato social; (iii)  (iii)  (iii)  (iii)  (iii) a alteração da sede da Sociedade; (iv)(iv)(iv)(iv)(iv) a alteração da administração
da Sociedade; (v)(v)(v)(v)(v) a eleição dos administradores da Sociedade; (vi)(vi)(vi)(vi)(vi) a cessão de quotas e o ingresso de sócios; (vii)(vii)(vii)(vii)(vii) outros assun-
tos de interesse da Sociedade. São Paulo, 08 de outubro de 2019. Arthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido Júnior - Administrador

ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 21/10/2019, às 10:00h, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811 - Conjunto 918, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0077324-87.2005.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito 
da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Mauro Sergio Miranda Proença, CPF n.º 057.643.088-95, que Ricardo Babick 
Estrella, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 16.263,35, referente ao débito que o requeren 
te entregou seu veículo ao requerido, tendo sido furtado, houve danos no veículo, e até o presente 
não foram quitados os danos sofridos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação 
por edital para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

PARTIBENS - LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 09.295.340/0001-61 - NIRE 35221978151 

EXTRATO DA 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 09.10.2019 
Foram aprovadas as seguintes deliberações: 1) Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da 
sociedade (item II do artigo 1082 do Código Civil), os sócios decidem reduzir o capital social de 
R$ 2.593.350,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta reais), dividido 
em 2.593.350 (dois milhões, quinhentas e noventa e três mil, trezentas e cinquenta) quotas de R$ 1,00 
(um real) cada, para R$ 1.893.350,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta 
reais), dividido em 1.893.350 (um milhão, oitocentas e noventa e três mil e trezentas e cinquenta) 
quotas do mesmo valor unitário, mediante a restituição às sócias, de 700.000 (setecentas mil) quotas, 
que totalizam R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), na seguinte proporção:
Sócias Quotas Restituídas Valor da Restituição - R$ 
Beatriz Arruda Botelho de Souza Barros 691.902 691.902,00 
Mariana Botelho de Souza Barros 8.098 8.098,00 
Total 700.000 700.000,00 
2) Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. Sócias: Beatriz Arruda Botelho de Souza Barros e 
Mariana Botelho de Souza Barros 

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

AVISO AOS ACIONISTAS
ALTERAÇÃO DE ESCRITURADOR

A Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista,
CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 61.602.199/0001-12, comunica
que, a partir de 16 de setembro de 2019, o Banco Bradesco S/A (“Bradesco”) passou a ser a instituição financeira depositá-
ria das ações escriturais de emissão da Companhia, em substituição ao Itaú Unibanco S/A (“Itaú”). Dessa forma, a partir da
referida data, o atendimento aos titulares das ações será realizado pela rede de agências do Bradesco, presente em todo o
território nacional. Sobre as ordens de transferência de ações (movimentação de custódia) cujo bloqueio tenha sido efetu-
ado pelo Itaú, sem que o respectivo depósito tenha ocorrido, o referido banco repassará os bloqueios para o Bradesco e
estes permanecerão válidos até a respectiva data de vencimento. Vale ressaltar que a presente mudança não implicará
qualquer alteração dos direitos conferidos às ações, inclusive dividendos, eventuais remunerações de capital e eventuais
pagamentos serão realizados na mesma conta corrente previamente indicada por cada acionista.

São Paulo, 25 de setembro de 2019
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

Terminal Químico de Aratu S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

AVISO AOS ACIONISTAS
ALTERAÇÃO DE ESCRITURADOR

A Terminal Químico de Aratu S/A - TEQUIMAR (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 4º
andar, Bela Vista, CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo , inscrita no CNPJ/ME nº 14.688.220/
0016-40,  comunica que, a partir de 16 de setembro de 2019, o Banco Bradesco S/A (“Bradesco”) passou a ser a instituição
financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia, em substituição ao Itaú Unibanco S/A (“Itaú”). Dessa
forma, a partir da referida data, o atendimento aos titulares das ações será realizado pela rede de agências do Bradesco,
presente em todo o território nacional. Sobre as ordens de transferência de ações (movimentação de custódia) cujo blo-
queio tenha sido efetuado pelo Itaú, sem que o respectivo depósito tenha ocorrido, o referido banco repassará os bloqueios
para o Bradesco e estes permanecerão válidos até a respectiva data de vencimento. Vale ressaltar que a presente mudança
não implicará qualquer alteração dos direitos conferidos às ações, inclusive dividendos, eventuais remunerações de capital
e eventuais pagamentos serão realizados na mesma conta corrente previamente indicada por cada acionista.

São Paulo, 25 de setembro de 2019
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR

Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 
Ficam os Srs. acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede 
social, em 22/10/2019, às 09 hs em 1º convocação, e às 09:30 hs em 2º convocação, com qualquer número de 
presentes, Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, SP/SP, CEP 05133-005, por sua diretoria, nos 
termos do artigo 124, da Lei 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) eleição da diretoria; 
(b) aprovação dos demonstrativos contábeis do ano-calendário de 2018; (c) outros assuntos de interesse social, 
com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário. SP, 10/10/2019. Walter Domingos de Prince.

O Ministério do Turismo de 
Israel acaba de informar 
que uma cidade de cerca 

de 5 mil anos foi descoberta 
durante escavações da Autori-
dade de Antiguidades de Israel, 
que estão em progresso por 
dois anos e meio na região de 
Ein Iron. Essa é a maior e mais 
central cidade já descoberta 
no país, revelando uma área 
que se estendia por 650.000 
m² e abrigava cerca de 6 mil 
habitantes. 

As escavações no sítio arqueo-
lógico de En Esur (Ein Asawir), 
localizado perto de Wadi Ara, 
estão sendo realizadas antes 
das construções da expansão 
da cidade de Harish, um projeto 
iniciado e fi nanciado pela Netivei 
Israel Company, e revelaram uma 
cidade planejada na Idade do 
Bronze 1B (fi nal do IV milênio 
a.C.), cercada por um muro de 
fortifi cação, com áreas residen-
ciais e públicas, ruas e becos. 

Um assentamento ainda 
mais antigo, datado do período 
calcolítico, há 7 mil anos, foi 
descoberto em escavações mais 
profundas feitas sob as casas 
desta cidade. Duas nascentes 
abundantes nessa área podem 
ter tornado a região atraente 
para se morar durante o período. 
De acordo com Itai Elad, Yitzhak 
Paz e Dina Shalem, diretores 
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Essa é a maior e mais central cidade já descoberta no país que abrigava cerca de 6 mil habitantes.

Cidade de 5 mil anos é descoberta 
no centro de Israel

Essa é a maior e mais central cidade já descoberta no país, revelando uma área que se estendia por 
650.000 m² e abrigava cerca de 6 mil habitantes

das escavações, essa descoberta 
muda drasticamente o que se 
sabia sobre o período e o começo 
da urbanização em Israel. 

Durante esse fascinante perío-
do da história da terra onde hoje 
está Israel, a população rural dá 
lugar a uma sociedade complexa 
que vive principalmente em am-
bientes urbanos. Na área pública 
da cidade, arqueólogos desco-
briram um templo de rituais 
incomum e impressionante em 
suas dimensões. Em seu pátio, 
havia uma enorme bacia de pedra 

para líquidos usados em rituais 
religiosos. 

Também foi encontrada den-
tro do templo uma instalação 
contendo ossos de animais 
queimados, evidências de ofer-
tas de sacrifício, e estatuetas 
raras, como uma que repre-
senta uma cabeça humana que 
parece ser de um homem com 
as mãos levantadas e ao lado 
dele a fi gura de um animal. 

Após a revelação desse local 
único de escavação, foram 
realizadas mudanças de plane-

jamento para proteger a área 
desta impressionante cidade. 
As ruínas arqueológicas são 
documentadas usando meios 
avançados; elas serão cober-
tas de maneira controlada, 
estudadas e investigadas por 
pesquisadores da IAA, e o novo 
intercâmbio será construído 
acima dessas ruínas, para per-
mitir sua preservação para as 
gerações futuras. 

Fonte e mais informações: 
(www.goisrael.com.br). 
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SAO papa Francisco sonha em 
ver um padre indígena em todas 
as aldeias da Amazônia, infor-
mou o monsenhor carmelita 
Wilmar Santin, bispo brasileiro 
da diocese de Itaituba, no Pará, 
que participa do Sínodo dos 
Bispos para a Região Pan-Ama-
zônica, no Vaticano. 

A discussão sobre a extensão 
do sacerdócio aos chamados 
“viri probati”, homens casados 
(preferivelmente indígenas), 
de fé comprovada e capazes 
de administrar espiritualmen-
te uma comunidade de fi éis, 
reaparece na assembleia e 
muito provavelmente poderá 
se tornar um tema dominante 
na tentativa de responder as 
necessidades das comunidades 
locais. Um dos apelos do Pon-
tífi ce é a criação de uma Igreja 
“com uma face amazônica”. 

“Estamos tentando colocar 
em prática o que o Papa nos 
pede, que os indígenas parti-
cipem para dar um novo rosto 
à Igreja Amazônica”, explicou 
Santin em um briefing dos 
trabalhos. “Em uma reunião 
pré-sínodo em Manaus, outro 
prelado me contou qual é o so-
nho do Papa, que cada vilarejo 
tenha como ministro um padre 
indígena local”, acrescentou, 
ressaltando que, “diante das 
difi culdades, ele pediu para 
começar com o que a Igreja já 
permite: o diaconado perma-

Papa sonha com padres indígenas na Amazônia, diz bispo

Um dos apelos do Pontífi ce é a criação de uma Igreja 

“com uma face amazônica”. 

nente”.
O monsenhor do estado do 

Pará, que desde dezembro de 
2010 é pastor entre os indíge-
nas Munduruku, explicou que 
a Igreja Católica na região já 
deu o primeiro passo para a 
mudança, constituindo minis-
tros da Eucaristia, os chamados 
“acólitos” para leituras. “Fize-
mos um plano e percebemos 
que era melhor começar a criar 
ministros da Palavra, antes dos 
da Eucaristia, já que em nosso 
clima equatorial úmido, a hós-
tia consagrada não pode ser 
preservada por muito tempo”, 
contou. 

Em 2017, foram criados 
os primeiros 24 ministros da 
Palavra munduruku, sendo 20 
homens e 4 mulheres, “que 

começaram a celebrar em suas 
próprias línguas e a pregar a 
palavra de Deus”. Já neste ano, 
foi formado um grupo de 48 
ministros, com 29 mulheres, 
segundo Santin. O brasileiro 
ainda explica que a “próxima 
fase será criar ministros de 
batismo, depois casamento, 
porque os indígenas são cientes 
da importância do batismo e 
querem casar na igreja, querem 
a bênção de Deus”. 

Outro tema debatido durante 
os trabalhos do Sínodo da Ama-
zônia foi o das mulheres, para 
as quais as comunidades locais 
estão buscando formas de au-
mentar o papel delas na Igreja. 
“A Igreja tem um rosto femi-
nino, ela é mãe, é professora, 
mas atualmente é basicamente 

irmã e discípula. Temos uma 
jornada a percorrer, na qual 
não somos os protagonistas”, 
explicou a irmã Gloria Liliana 
Franco Echeverri, presidente 
da Confederação Latino-Ame-
ricana de Religiosos.

De acordo com a religiosa, a 
Igreja está em discernimento, 
e o ponto culminante não sabe-
mos se será este ou outro mo-
mento. “Estamos avançando. 
Não se trata de poder, mas de 
serviço, do reconhecimento de 
um papel que, como mulheres, 
temos, um caminho que segue 
em direção a novos horizontes”. 
Questionada sobre a questão 
da violência contra as mulhe-
res, a irmã Franco Echeverri 
enfatizou que “não há pessoas 
isentas”. 

“Na Amazônia, as formas 
mais comuns de violência 
são tráfi co de seres humanos, 
intimamente ligado à questão 
da migração e à exploração 
sexual de mulheres; violência 
doméstica, por exemplo, ligada 
ao alcoolismo; a negação da lei, 
a possibilidade de estudar e ter 
acesso a cuidados de saúde efi -
cientes”, disse. Por fi m, a Irmã 
abordou a morte de mulheres, 
incluindo religiosas que foram 
assassinadas”, porque elas 
abraçaram a causa da defesa 
dos pobres e dos povos indíge-
nas. São mulheres, religiosas, 
mártires” (ANSA).
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A área da saúde, na qual 

a efi cácia de todos os 

procedimentos é decisiva 

para proporcionar 

um bom atendimento, 

qualidade de vida aos 

assistidos e otimizar 

recursos – inclusive 

no sistema público 

–, passou a contar 

com uma plataforma 

crescentemente adotada 

por hospitais e clínicas.

Trata-se do Prontuário 
Eletrônico do Paciente 
(PEP), integrado à Cer-

tifi cação Digital, um dos mais 
relevantes avanços verifi cados 
nos últimos anos na gestão das 
instituições e, sobretudo, no con-
trole de procedimentos médicos, 
prescrição e monitoramento de 
medicamentos, exames e demais 
trâmites clínicos.

Mas o que o Certifi cado Digital 
representa em um sistema de 
gestão de informações sobre um 
paciente? Ele signifi ca autenti-
cidade, segurança, não repúdio 
e sustentabilidade. É ele quem 
viabiliza a assinatura de todos os 
documentos, sem caneta e sem 
papel, mas com valor jurídico, as-
sim como ocorre quando as vias 
são assinadas manuscritamente 
e chanceladas com o carimbo 
médico.

Por que autenticidade? O 
Certifi cado é a identidade digital 
de pessoas físicas e jurídicas no 
meio eletrônico. Ele identifi ca 
inequivocamente e tudo o que 
é realizado por meio dele não 

pode ser repudiado. Ou seja: no 
contexto do PEP, ele associa a 
atividade a quem realizou, ga-
rantindo a autenticidade.

Sobre a segurança, processos 
realizados no meio eletrônico, 
do início ao fi m, são facilmente 
passiveis de auditoria e criam 
um histórico, o que é bom para 
o hospital e aos profi ssionais 
participantes em um procedi-
mento – uma vez que há o registro 
de todos os envolvidos e suas 
respectivas assinaturas digitais. 

Outro ponto importante rela-
cionado ao uso do Certifi cado ao 
PEP e a segurança, é a questão 
do erro de interpretação. Com as 
informações inseridas de modo 
eletrônico – e, portanto, digita-
das – minimiza-se as chances de 
erros por conta do entendimento 
da grafi a, por exemplo.

E a sustentabilidade? Se os 
processos são realizados to-
talmente no meio eletrônico, 
elimina-se o uso do papel.

Os hospitais Leforte, de São 
Paulo, e Erasto Gaertner, de 
Curitiba, são casos de sucesso 
nos quais a integração da Cer-
tifi cação ao Prontuário Eletrô-
nico, nos sistemas HIS, gerou 
grande economia, devido ao 
armazenamento de dados. Além 
disso, a consulta ao histórico foi 
facilitada, bem como a troca de 
informações entre todos os pro-
fi ssionais das instituições. 

Com isso, melhoraram a efi ci-
ência operacional e o atendimen-
to tornou-se mais ágil e com mais 
qualidade ao paciente.

(*) - É diretor comercial da 
Certisign, empresa especialista em 

identifi cação digital.

Tecnologia a 
favor da vida

Leonardo Gonçalves (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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: PAULO CESAR PEREIRA TRAVES, estado civil divorciado, profissão 
segurança, nascido em São Vicente, SP, no dia 10/04/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Luiz Traves e de Maria Helena Pe-
reira do Nascimento. A pretendente: LUANA YARA MOTTA MARINHO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de secretário, nascida em Osasco, SP (1° subdistrito), 
no dia 24/ 11/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Edilson Barros Marinho e de Geralda Motta Marinho.

O pretendente: SIDNEI ALVES DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão cons-
trutor, nascido em Mauá, SP, no dia 16/08/1977, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Nelvo da Cruz e de Zildete Alves 
da Cruz. A pretendente: ADRIANA NAJERA DIAS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 30/10/1981, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco Dias Filho 
e de Pilar Najera Dias.

O pretendente: VAGNER DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão líder de es-
toque, nascido nesta Capital, Jardim América, SP, no dia 23/10/ 1978, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Maria das Neves de Souza. A 
pretendente: ADRIANA DOS SANTOS DE FREITAS, estado civil divorciada, pro-
fissão analista desegurança, nascida em Manaus, AM, no dia 21/01/1984, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Leodorio de Freitas e 
de Raimunda dos Santos de Freitas.

O pretendente: VALDECIR LUIZ DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Poá, SP, no dia 23/04/1963, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Marcolino de Campos e de Janete Costa. 
A pretendente: SONIA MARIA FERNANDES, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 18/11/1951, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Fernandes e de 
Zelia Moraes Fernandes.

O pretendente: EDUARDO CARMELO CONIDI, estado civi l solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 31/01/1975, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francesco Carmelo Conidi 
e de Ivani Teofilo da Silva Conidi. A pretendente: ROBERTA BENCINI DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão jornalista, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 
21/01/1972, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Dabi 
Raymundo da Silva e de Marlene Bencini da Silva.

O pretendente: MARCELO MANOEL TOMAZ, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/09/1971, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Manoel Tomaz e de 
Ana de Moraes Tomaz. A pretendente: JOANA QUARESMA DE SOUSA SALES, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Maracani, BA, no dia 1 8/06/1978, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Lourisvaldo Paulo 
de Sales e de Anelita Quaresma de Sousa.

O pretendente: BRUNO VINICIUS DOS SANTOS COSTA, estado civil divorciado, 
profissão gerente logitico, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 14/11/1988, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sidinei Batista 
Costa e de Susana Madalena dos Santos Costa. A pretendente: CAMILLA MARTINS 
SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Manaus, AM, no dia 
11/06/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto Montenegro Silva e de Maria da Fé Rodrigues Martins.

O pretendente: MATEUS AMARAL CRUZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Teixeira Freitas, BA, no dia 02/09/1992, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jordan Oliveira da Cruz e de Jakerlândia Amaral 
Santos Cruz. A pretendente: CRISTINA CEZAR DE AMORIM, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 20/02/2000, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rosa de 
Amorim Filho e de Andreia Cezar de Oliveira Amorim.

O pretendente: VITOR RIBEIRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão orçamentista, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 15/07/1987, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Adão Ferreira da Silva e de 
Neusa Ribeiro da Silva. A pretendente: SUELI CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em nesta Capital, 
Liberdade, SP, no dia 28/02/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Wagner Gonçalves de Oliveira e de Sueli Cristina Vieira de Oliveira.

O pretendente: FRANK FARIA VOLPE, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo, SP (1° subdistrito), no dia 
18/10/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José 
Francisco Volpe e de Dulcelia Faria Volpe. A pretendente: ANA PAULA MITSUE 
KANASHIRO, estado civil solteira, profissão cirurgiã-dentista, nascida em Osasco, 
SP (1° subdistrito), no dia 11/05/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Tadashi Kanashiro e de Hilda Kazue Kanashiro.

O pretendente: MATHEUS RDORIGUES MORETTO, estado civil solteiro, profissão 
administrador, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 14/08/1998, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Dirceu Aparecido Moretto 
e de Maria Isabel Rodrigues Moretto. A pretendente: CAMILLA VASCONCELOS 
SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha, SP, no dia 18/01/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Djalma Pereira da Silva e de Alessandra Vasconcelos de Sá Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GUILHERME MOLINA, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido no dia (27/08/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Rogério Molina e de Zoé Aparecida dos 
Reis Molina. A pretendente: CAROLINE GONÇALVES DE AZEVEDO, de nacionalidade 
brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia (01/08/1991) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Pereira de Azevedo e 
de Monica Selma Gonçalves de Azevedo.

O pretendente: LEONARDO COSTA RAMOS, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido no dia (14/05/1981) em São Paulo - SP, residente e domiciliado na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Léo Costa Ramos e de Maria Antonia 
Miranda Ramos. A pretendente: PRISCILA CRISTINA GONZAGA, de nacionalidade 
brasileira, psicóloga, solteira, nascida no dia (15/01/1983) em São Bernardo do Campo - 
SP, residente e domiciliada no Jardim Primavera, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio 
de Melo Gonzaga e de Rosana Arneiro Gonzaga.

O pretendente: BRUNO GOMEZ ZUCCHINI, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
mecânico, solteiro, nascido no dia (28/02/1986) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcus Zucchini e de Dolores 
Gomez Cobo Zucchini. A pretendente: GIULLIA GABRICH TEIXEIRA DE MATTOS, de 
nacionalidade brasileira, planejadora fi nanceira, divorciada, nascida no dia (20/04/1989) 
em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Paulo Teixeira de Mattos e de Teresinha Gabrich.

O pretendente: ANDRÉ HIROITI ISHII, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia (23/02/1988) em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Hiroshi Ishii e de Alice Yumiko Ishii. 
A pretendente: CAMILA FERNANDES DE ANDRADE E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida no dia (05/11/1991) em Fortaleza - CE, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Menezes de Andrade 
e Silva e de Katia Fernandes.

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

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ARTUR LESCHER, de nacionalidade brasileira, artista plástico, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1962), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Herman Lescher e de Helena Lescher. A pretendente: 
MARIANE MARIE KLETTENHOFER, de nacionalidade brasileira, arquiteta, soltei-
ra, nascida em Santos, SP, no dia (08/08/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Martin Klettenhofer e de Maria de Lourdes Aneiros Klettenhofer.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DA CRUZ DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, vendedor, divorciado, nascido em Itabuna, BA, no dia (13/06/1979), 
residente e domiciliado em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Arlindo Lino de 
Jesus e de Neide Maria da Cruz. A pretendente: TÂMARA ROMERO QUEIROZ, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/03/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ernesto Queiroz 
e de Sara Romero Queiroz.

O pretendente: DIEGO WAGNER POLONI, de nacionalidade brasileira, músico, 
solteiro, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (30/06/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mário Antônio de Mello Poloni e de Christine Wagner 
Poloni. A pretendente: JÚLIA PICCOLI SOARES, de nacionalidade brasileira, 
designer, solteira, com 25 anos de idade, nascida em Porto Alegre, RS, no dia 
(06/05/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Ricardo 
Consul Soares e de Carla Piccoli.

O pretendente: DOUGLAS HENRIQUE DE ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, supervisor de logistica, solteiro, com 31 anos de idade, nascido em Guarulhos, 
SP, no dia (18/09/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Bonifacio 
Florentino da Silva e de Terezinha Vieira de Araujo Silva. A pretendente: PAULA 
ROBERTA MENEZES, de nacionalidade brasileira, assistente de logística, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Alencar Menezes e de Maria Marlene Rocha Menezes.

O pretendente: EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1981), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Lima de Oliveira e de Vera Lucia Al-
ves de Oliveira. A pretendente: GISELE STERZECK, de nacionalidade brasileira, 
contadora, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia (12/05/1983), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moacir Luiz Sterzeck e de Dirce Conceição 
Pereira Sterzeck.

O pretendente: FELLIPE MAIA COSTA, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Quixadá, CE, no dia (23/02/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Almir da Costa e de Yana Barros Maia Costa. A 
pretendente: THALYTA PINTO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, assis-
tente de comunicação, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1997), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rivaldo Antonio de Santana e 
de Margarida Pinto de Santana.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
policial militar, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rosemary de Araujo. A pretendente: CARINE 
TAVARES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, com 20 
anos de idade, nascida em Sapé, PB, no dia (05/05/1999), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Cicero Modesto de Andrade e de Silvana Tavares de Andrade.

O pretendente: HUGO EGÍDIO MOLA FELIX, de nacionalidade brasileira, admi-
nistrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1992), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ronaldo Alexandre Felix e de 
Patrícia Elena Mola de Lucca. A pretendente: STHEFANIE RAINHO OVALHE DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, nutricionista, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/09/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cláudio 
Vicente Ovalhe de Lima e de Sônia Regina Ferreira Rainho Ovalhe de Lima.

O pretendente: JOHNNY REITZFELD, de nacionalidade brasileira, economista, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Milton Reitzfeld e de Frida Dayan Reitzfeld. A pretendente: 
FLÁVIA WAISWOL, de nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/12/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Beni Waiswol e de Carla Schechtmann Waiswol.

O pretendente: JOSÉ ORLANDO DE CARVALHO JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em Cana Verde, MG, no dia (11/01/1993), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Orlando de Carvalho e de 
Janete Mara Barbosa de Carvalho. A pretendente: MARINA SALES BRANDÃO 
ALVES, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em Baependi, 
MG, no dia (14/11/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eber 
Alexandre Alves Júnior e de Silvana Sales Brandão Alves.

O pretendente: JOSIMAR JARDIM DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
estatistico, solteiro, nascido em Sengés, PR, no dia (17/01/1988), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Walter de Campos e de Jurema Jardim Campos. 
A pretendente: YASMIM ZOCATELI SATO, de nacionalidade brasileira, bancária, 
solteira, com 26 anos de idade, nascida em Santo André, SP, no dia (23/09/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Akira Sato e de Nair 
Aparecida Zocateli Sato.

O pretendente: LUIZ ANTONIO CLEMENTE PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Pinheiro e de Maria Paula Guelpa 
Clemente Pinheiro. A pretendente: CLARICE SFAIR DA COSTA FERREIRA, de na-
cionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Belém, PA, no dia (22/04/1981), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Freire da Silva Ferreira e 
de Amarildes Sfair da Costa Ferreira.

O pretendente: OTTO LEITE DE LORENA DELGALLO, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em Lorena, SP, no dia (30/10/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ricardo de Mattos Delgallo e de Cinira Maria Barbosa 
Leite. A pretendente: MARIA AMÉLIA FIGUEIREDO GAMA, de nacionalidade brasileira, 
jornalista, solteira, nascida em Campina Grande, PB, no dia (13/07/1989), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco José Gama da Silva e de Roberta Maria 
de Queiroz Figueiredo.

O pretendente: PAULO TOLOCZKO DUTRA, de nacionalidade brasileira, policial militar, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Walter Amaro Dutra Filho e de Terezinha Maria Toloczko. A pretendente: 
VANESSA RESENDE DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, analista de controlado-
ria, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Jose de Mattos e de Maria de Lourdes de Resende Mattos.

O convivente: RICARDO APARECIDO PACHECO, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, auxiliar de enfermagem, nascido em Osasco, SP, no dia (25/02/1978), residente e 
domiciliado São Paulo, SP fi lho de Fatima Regina Pacheco. O convivente: MANOEL 
SOARES THOMAZ, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor/aposentado, nascido 
em Manaus, AM, no dia (19/12/1945), residente e domiciliado no Largo do Arouche, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Delgado Thomaz e de Eunice Soares Thomaz.

O convivente: LEANDRO DOS SANTOS MARQUES, de nacionalidade brasileiro, solteiro, 
advogado da união, nascido em Santos (2º Subdistrito), SP, no dia (05/08/1978), residente 
e domiciliado São Paulo, SP, fi lho de Nelson Emygdio Marques e de Lucilene Dos Santos 
Marques. O convivente: PABLO LIOI, de nacionalidade brasileiro, solteiro, servidor publico 
federal, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (01/12/1979), residente e domiciliado na 
Consolação, São Paulo, SP fi lho de Paulo Roberto Lioi Gomes e de Neuseli Lioi.

O convivente: DANILO VALDERRAMA BANZATTO, de nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, professor nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1985) residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Claudio Banzatto e de Ana Lucia Valderrama Banzatto. A 
convivente: THALITA QUACHIO, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, analista 
de sistemas, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1982), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Christovam Quachio e de Sonia Regina Solano Quachio.

O convivente: RICARDO BIGIO CALADO, de nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, professor, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/08/1970) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Stenka do Amaral Calado e de Marilza Pinto Bigio. 
A convivente: SANDRA VIANA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1979), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio da Silva Vieira e de Maria Auxiliadora Viana.

O convivente: RODRIGO HENRIQUE DE SEIGNEUR BIZZOTTO, de nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciado, administrador de empresas, nascido no Rio de Janeiro, 
RJ, no dia (26/10/1973) residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Danillo José 
Bizzotto e de Maria Lucia Seigneur Et Bizzotto. A convivente: ADRIANA CANDELLERO 
PICCHI, de nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, do lar, nascida em São Pau-
lo, SP, no dia (12/05/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lourival 
Ubaldo Picchi e de Laura Candellero Picchi.

O animal de 500kg faz parte 
de um rebanho que está 
sendo criado para se tor-

nar uma espécie de suíno gigante. 
No abate, alguns dos porcos 
podem ser vendidos por mais 
de 10.000 yuanes (US$ 1.399), 
mais de três vezes a renda média 
mensal disponível em Nanning, 
capital da província de Guangxi, 
onde vive Pang Cong, o dono da 
fazenda.

Embora os porcos de Pang 
possam ser um exemplo extremo 
do caminho que os agricultores 
deverão percorrer para suprir o 
problema de escassez de carne 
suína da China, a ideia de que 
quanto maior é melhor, está se 
espalhando por todo o país, lar 
dos mais vorazes consumidores 
de carne do mundo. Os altos 
preços da carne suína na provín-
cia de Jilin, no nordeste do país, 
estão levando os agricultores a 
criar porcos para atingir um peso 
médio de 175 a 200 kg, acima do 
peso normal de 125 kg. 

Eles querem deixá-los “o maior 
possível”, disse Zhao Hailin, um 
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China cria porcos gigantes para 
suprir perdas com peste suína

Em uma fazenda na região sul da China vive um porco muito grande, tão pesado quanto um urso polar.

O animal de 500kg faz parte de um rebanho que está sendo 

criado para se tornar uma espécie de suíno gigante.

produtor de suínos da região. 
A tendência também não se 
limita às pequenas fazendas. As 
grandes fazendas estão focadas 
em aumentar o peso em pelo 
menos 14%, disse Lin Guofa, 
analista sênior da consultoria Bric 
Agriculture Group. O peso médio 
dos porcos no abate em algumas 
fazendas de grande porte chegou 
a 140 kg, em comparação com os 
110 kg normalmente, disse Lin. 
Isso pode aumentar os lucros em 

mais de 30%, disse ele.
Os grandes suínos estão sendo 

criados durante um período ur-
gente para a China. Com a peste 
suína africana dizimando o reba-
nho suíno do país - pela metade, 
segundo algumas estimativas - os 
preços da carne de porco subiram 
para níveis recordes, levando o 
governo a instar os agricultores a 
aumentar a produção para atenu-
ar a infl ação. O vice-primeiro-mi-
nistro chinês Hu Chunhua alertou 

que a situação do abastecimento 
fi cará “extremamente grave” até o 
primeiro semestre de 2020. 

A China enfrentará uma escas-
sez de carne suína de 10 milhões 
de toneladas este ano, mais do 
que o disponível no comércio 
global, o que signifi ca que precisa 
aumentar produção nacional, 
disse ele. Durante uma recente 
visita às principais províncias de 
Shandong, Hebei e Henan, Hu 
pediu aos governos locais que 
retomem a produção de suínos 
o mais rápido possível, com o 
objetivo de retornar aos níveis 
normais no próximo ano.

Ainda assim, muitos agriculto-
res têm receio de voltar a produzir 
os suínos depois de terem sido 
afetados por um surto anterior. 
Além disso, os preços dos leitões e 
porcas reprodutoras subiram, tor-
nando mais caro para as fazendas 
do quintal pagar a reconstrução 
de seus rebanhos. Aumentar o 
tamanho dos porcos que eles 
já possuem pode ser o melhor 
passo. (Fonte: Redação SI com 
informações Bloomberg).

A demanda por bens industriais em agosto 
foi menor que a registrada em julho no Brasil. 
O Indicador Ipea de Consumo Aparente de 
Bens Industriais, divulgado ontem (10), pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
apontou recuo de 1,4% na comparação 
entre os dois meses, com ajuste sazonal. 
O indicador é defi nido como a produção 
industrial interna não exportada, acrescida 
das importações.

Em relação a agosto de 2018, a demanda 
por bens industriais caiu 2% - resultado 
superior ao da produção industrial, que 

teve queda de 2,2%, de acordo com o IBGE. 
Com isso, Indicador Ipea fechou o trimestre 
terminado em agosto de 2019 com um recuo 
de 2,1% frente ao mesmo período do ano 
passado. A variação do consumo aparente 
no acumulado de 12 meses encerrados em 
agosto foi negativa -1,7%). 

Entre os componentes do consumo apa-
rente, a demanda por bens nacionais retroce-
deu 0,3% em agosto frente a julho, enquanto 
as importações de bens industriais caíram 
4,6% no mesmo período. As grandes catego-
rias econômicas apresentaram desempenho 

heterogêneo em relação ao mês de julho, com 
crescimento de 1% na demanda por bens de 
consumo e recuo dos bens de capital (-1,3%) 
e bens intermediários (-0,7%). 

A análise dos grandes grupos econômicos 
mostra que a indústria extrativa mineral teve 
variação negativa de 7,8% em agosto, frente 
a julho, enquanto a de transformação recuou 
0,2%. Doze dos 22 segmentos da indústria 
de transformação avançaram. Entre os que 
têm peso relevante, os segmentos “máquinas 
e equipamentos” e “petróleo e derivados” 
cresceram 12,4% e 3,8%, respectivamente.

Indicador Ipea aponta recuo de 1,4% na demanda por bens industriais
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TRANSFORMAÇÃO PROFUNDA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Quanto mais despertamos e nos curamos, mais nosso 
caminho e nosso propósito sagrado são iluminados. O pla-
no divino para nossa vida só começa a se revelar quando 
curamos e liberamos os antigos padrões e programas de 
nossa alma. Isso se torna tangível se aceitarmos a profunda 
transformação que está sendo oferecida atualmente. É 
essa transformação que irá ancorar o aspecto perfeito, 
infi nito e eterno de nós mesmos em nossa forma material.  

Para percorrer este caminho da consciência, você 
deve ir além de suas feridas e aceitar essa oportunidade 

profunda. Siga os caminhos internos do seu coração e 
abra a porta da sua alma. Reaviva as esperanças, orações 
e sonhos que você mantém para esta vida. Seja receptivo 
ao funcionamento interno de sua alma e você receberá 
percepções e mensagens sutis para guiá-lo. Reúna-se na 
preparação da descoberta de uma nova vida, com novas 
experiências que chamam o seu coração e alma.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

PCC
PARADIGMA
SUSALOR

FILIALMLI
CIPINGUIM

COSTURASEBO

TAOBARBA

EAPTOEI
CAIRABÃ

INSTINTIVO
ICAUCAFE

CEITRAIR
CONTORNODE

SARIGOV
SOLOARENOSO

Letra-
símbolo
do real
(Fin.)

Três ritmos
do Norte e
Nordeste
do Brasil

Remédio 
natural pa-
ra a pres-
são baixa

Divindade
que

inspira
poetas

1.051, em
algarismos
romanos

Loja su-
bordinada
à matriz

Ema e (?):
aves que
não voam

Desinên-
cia nomi-

nal do
masculino

Traço
visual

marcante
de Lula

Peça de
fontes

de água

O típico 
compor-
tamento

do animal

O homem
que 

cuida da
aparência

Extensão
de sites do
governo

brasileiro
Observa-

tório
espacial
(1983)

A irmã 
da mãe

(?) Calvino,
escritor

Igor Co-
trim, ator

Comunida-
de dos Es-
tados In-

dependen-
tes (sigla)

Ser infiel a
(alguém)
Agora; a-
tualmente

Base do
capuccino
(?) Wood,
guitarrista

Tecido
gorduroso

Barco,
em inglês

Flor nacional 
do México

Dramatur-
go francês

Bem material desejado 
por quem mora de aluguel

Apropriado
Promoção
no empre-
go (fig.)

Despen- 
car

Alta-(?),
área de

atividade
de Coco
Chanel

Técnica de
maquiagem popula-
rizada por Kim Kar-

dashianCaracte-
rística do
terreno no
Cerrado

brasileiro 

O grupo
sanguíneo
mais raro
Alimentar

Modelo 
a ser

seguido

Conterrâneo do
ator Amácio
Mazzaropi 

Teste feito antes da
emissão
da car-
teira de

motorista

3/gov. 4/boat — iras. 7/molière. 8/contorno. 9/paradigma. 11/solo arenoso.

netjen@netjen.com.br

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

A transformação 

digital é normalmente 

representada por três 

pilares: experiência 

do cliente, efi ciência 

operacional e novos 

modelos de negócios. 

Dentro da área fiscal, 
considerando o estágio 
inicial de maturidade das 

empresas na jornada digital, o pi-
lar da efi ciência operacional deve 
ser o foco principal, pois reduz os 
custos e melhora os resultados. 
Então, os investimentos devem 
estar focados no aprimoramento 
dos processos. Este é o caminho 
para o crescimento. 

E quando pensamos nas áreas 
fi scais, lembrando que o Brasil 
é o segundo país com a maior 
complexidade fi scal do planeta, 
estes departamentos devem es-
tar no alvo das empresas quando 
o assunto é agilidade e melhoria 
contínua do negócio. Mas como 
alcançar este objetivo? 

Primeiro de tudo e mais im-
portante, mindset! A transfor-
mação só ocorre se as pessoas 
envolvidas mudarem a forma 
de pensar, ou seja, de imaginar o 
próprio trabalho e de suas com-
petências. As tecnologias são 
facilitadoras, mas elas por si só 
não fazem transformação. Então, 
seguem sete passos para aplicar 
as mudanças na área fi scal com 
foco na efi ciência operacional. 

1. Tenha empatia - sua fun-
ção é garantir a conformidade da 
empresa e mitigar a exposição 
fi scal? Ótimo, mas olhe também 
para a área de negócios e o Fisco, 
elencando questões que buscam 
responder, de forma holística, 
os processos e as pessoas e o 
impacto da tecnologia em seus 
escopos. 

2. Experimentação, ou 
seja, aprender pela prática 
- não construa um mundo para 
depois perceber onde errou. 
Quebrar problemas em MVPs 
(Produto Mínimo Viável) per-
mite enxergar grandes gargalos 
em problemas menores e, assim, 
ver a entrega rapidamente, não 
daqui seis meses. Uma solução 
que garanta o compliance fi scal 
de toda a sua empresa não está à 

venda em uma prateleira. Que tal 
começar pelos pontos de maior 
dor, construir um protótipo e 
verifi car o valor agregado em 
algumas semanas? 

3. Competências - organizar 
a empresa aplicando o conceito 
de equipes multidisciplinares 
proporciona ao time o acesso 
a conhecimentos distintos, o 
que viabiliza a resolução de um 
problema a partir de discussões 
que envolvam diferentes visões. 

4. Adote um software de 

gestão, busque uma adequa-

da solução fi scal e invista em 

novas tecnologias - ter uma 
visão sistêmica da empresa como 
um todo é a base, assim como é 
importante contar com uma solu-
ção fi scal adequada, que garanta 
o compliance das informações. 
Com a casa organizada, é hora 
de pensar em inovação. Adotar a 
nuvem para garantir redução de 
custos, simplifi cação e escalabili-
dade é o primeiro passo. 

Como meta seguinte, invista 
em RPA (Robot Process Auto-
mation) para automatizar seus 
processos e aposte no Machine 
Learning, pois o volume de dados 
gerados pelas áreas fi scais é uma 
matéria prima preciosa para uma 
rede neural. Hoje é possível, a 
partir desse universo de dados, 
inferir as regras fi scais que estão 
ou não sendo aplicadas, determi-
nando qual ajuste fi scal é correto 
e relevante para a empresa. 

A mudança de mindset nas 
organizações e as tecnologias 
habilitadoras são o caminho 
para a transformação digital das 
funções fi scais nas empresas com 
foco na efi ciência operacional. 

Mas, diante do cenário de 
disrupção, se imaginarmos um 
futuro realmente integrado, em 
um ambiente no qual os con-
tribuintes e a Receita possuem 
visibilidade sobre o processo 
inteiro de apuração, arrecada-
ção e gastos dos impostos, será 
indispensável investir na expe-
riência do cliente ou até mesmo 
em novos modelos de negócios. 

(*) - É head de Tax Solutions da 
Engineering, companhia global de 

Tecnologia da Informação e Consul-
toria especializada em Transformação 

Digital (http://br.engineering). 

4 passos para obter 
efi ciência operacional 

na área fi scal
Cesar Kazakevicius (*)

Na noite da última quarta-feira 
(9), a Associação Brasileira de Au-
tomação para o Comércio (AFRAC) 
realizou a cerimônia de entrega da 
2ª edição do Prêmio AFRAC de 
Excelência, que reconheceu 13 
empresas que atuam como fornece-
doras de tecnologia no segmento de 
automação para o comércio pela sua 
inovação, relevância e conduta ética. 

Os vencedores foram: BM In-
formática, Gertec Brasil, Hiper, 
JN Moura, Linx, MTB Soluções, 
MGI Tech, Migrate, NCR, Offi cer, 
Schalter, Toledo do Brasil e Urano 
Tecnologia. A empresa grande cam-
peã da noite, vencedora de quatro 
categorias, trouxe depoimentos 
emocionados de seus executivos. 
“Esse é o reconhecimento do mer-
cado para nós que somos líderes de 
software para o varejo. A sensação é 
de muita felicidade por representar 
a Linx nesta noite e receber esse 
prêmio”, disse o diretor de canais 
da Linx, Cristiano Gregorius.

Outro destaque da premiação, 
com a vitória em três categorias, foi 
a Gertec Brasil. “Esse é o resultado 
de anos de dedicação de centenas de 
funcionários, que trabalharam duro 
por todo esse tempo para conquistar-
mos esse prêmio de uma associação 
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13 empresas conquistam o Prêmio 
AFRAC de Excelência 2019

Os vencedores do Prêmio AFRAC de Excelência 2019. 

tão importante como a AFRAC, que 
é o espelho do mercado de automa-
ção”, destaca o diretor de produtos 
da empresa, Wilson Antunes.

Com a conquista de dois prêmios, 
a JN Moura enalteceu a importância 
que o evento traz para a empresa. 
“Reconhecimento é a palavra para 
anos de esforço de 250 mil apoia-
dores para chegarmos até aqui. A 
maior relevância dessa premiação é 
a visibilidade que traz para nosso tra-
balho e as soluções que entregamos 
ao mercado”, declara o presidente 
da companhia, Felipe Moura.

Os critérios nível de inovação 
do produto, serviço ou solução, 
complexidade do case e a história 
da empresa foram utilizados para 
a seleção dos vencedores do prê-
mio. Para fi nalizar a cerimônia de 
premiação, foi entregue o Prêmio 
Múcio Dória, nome em homenagem 
ao Ex-Presidente Honorável da 
AFRAC, que traz destaque espe-
cial do mercado varejista para uma 
empresa do setor de automação e 
a Migrate conquistou essa vitória.

Fonte: (AI/AFRAC).
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Por meio das brincadeiras, 
do lúdico, típicos da in-
fância, são estabelecidas 

relações de vínculo na hora da 
brincadeira.

“Esses momentos são impor-
tantes para desenvolver a criação, 
imaginação e o fortalecimento 
entre as relações de afeto e con-
fi ança entre os adultos e crianças”, 
explica a especialista em Educa-
ção do Marista Escolas Sociais, 
Viviane Aparecida da Silva.

O ato de brincar é responsável 
pelo desenvolvimento de habili-
dades em todas as etapas da vida 
da criança, seja estimulando a 
criação, o faz de conta e a percep-
ção do mundo a sua volta. Assim 
como a aprendizagem, a coope-
ração, a fl exibilidade, o trabalho 
em equipe, que são comuns nos 
jogos e atividades coletivas. 

“É importante não antecipar 
etapas, os adultos podem brin-
car juntos, se desconectando 
das tecnologias e se dedicando 
a explorar, imaginar e mediar as 
brincadeiras próprias do mundo 
da criança”, explica Viviane, ao 
passar algumas dicas de como 
valorizar os momentos de brinca-
deira e oferecer atividades para 
um dia offl ine.

1. - Escolha a natureza - Os 
parques e praças são bons lugares 
para explorar a natureza, o espaço 
livre. Oferecem à criança uma 
gama de materiais, possibilidades 

Brincar é a atividade mais 
importante da infância

A infância, é um momento da vida repleto de descobertas e mudanças, é motivo para constantes 
estudos de especialistas, mas também que demanda atenção dos pais e responsáveis

Brincar é a principal atividade da infância.

de desafi os, interação e invenção 
que a desafi am a criar, pensar e 
imaginar brincadeiras e brinque-
dos sem fi m, inimagináveis.

2. - Estimule a criativi-

dade - Se a opção for fi car em 
casa uma boa dica é estimular 
a criatividade das crianças. Há 
várias alternativas que podem 
ser utilizadas, como um teatro 
de bonecos feitos de meia, 
uma pintura em família, dançar 
com aquela fantasia que foi 
utilizada no Carnaval, entre 
outras. Todas essas atividades 
proporcionam vínculos entre 
adultos e crianças.

3. Inclua toda a família - Dei-
xe para trás a ideia de que brincar 
é só para as crianças e aproveite 
o momento. Um campeonato de 
jogos de tabuleiro em família ou 
de jogos esportivos com avós, 
tios, primos e irmãos podem ser 
uma boa pedida. É uma oportu-
nidade de estimular o prazer da 
brincadeira nos adultos também, 
fortalecendo as habilidades e a 
imaginação.

4. Valorize a arte - Um passeio 
em uma peça de teatro infantil ou 
em uma biblioteca com contação 
de histórias também são boas 
ideias para o Dia das Crianças. 

Usando a imaginação a criança 
vai explorando as possibilidades 
de criação e fortalecendo hábitos 
que podem potencializar a sua 
criatividade.

5. - Resgate brincadeiras an-

tigas - Se você foi aquela criança 
cheia de energia e disposição, por  
quê não mostrar brincadeiras da 
sua infância? Mostre como você 
brincava, quais as regras, com 
quem você brincava, aproveite o 
momento para apresentar uma 
nova brincadeira e ainda relem-
brar o passado.

Fonte e mais informações:
 (www.maristaescolassociais.org.br).

O escritor austríaco Peter 
Handke, vencedor do Nobel de 
Literatura em 2019, já defendeu 
a “abolição” do prêmio, que, 
segundo ele, não “contribui em 
nada” para a leitura. As decla-
rações foram dadas em 2014, 
após a designação do francês 
Patrick Modiano como vence-
dor da edição daquele ano. Em 
entrevista à agência austríaca 
APA, Handke disse na ocasião 
que o Nobel provoca uma “falsa 
canonização” da literatura e não 
gera “nada de bom”.

“O prêmio Nobel deveria ser 
fi nalmente abolido”, afi rmou, 

EP
A

Nobel de Literatura em 2019 já pediu ‘abolição’ do prêmio
1990, Handke se posicionou 
abertamente a favor da Sérvia 
nos conflitos que determi-
naram o fim da Iugoslávia e 
criticou os bombardeios da 
OTAN no país. 

Além disso, em 2006, dis-
cursou no funeral de Slobodan 
Milosevic, o ex-presidente 
iugoslavo acusado de crimes de 
guerra e contra a humanidade. 
Em 2016, recebeu um prêmio 
literário na Itália e dividiu me-
tade da quantia recebida com 
as populações afetadas pelos 
terremotos de 24 de agosto 
daquele ano (ANSA).

acrescentando que o único be-
nefício de conquistar a honraria 
é “um momento de atenção 
nas páginas dos jornais”. Na 
época, Handke já era tido como 
candidato a vencer o prêmio. 
“Claro que isso te pega, mas te 
incomoda, e você se incomoda 
consigo mesmo porque pensa: 
‘é uma coisa tão indigna’, e ao 
mesmo tempo você se torna 
um pouco indigno”, declarou. 

Nascido em Griffen, em 6 de 
dezembro de 1942, o escritor 
de 76 anos vive atualmente 
na França e sempre gostou 
de polêmicas. Na década de 

Peter Handke disse que a hon-

raria não gera “nada de bom”. 
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Especial

Silvana Salles/Jornal da USP

Pelo menos 1 bilhão de pessoas em todo o 
mundo convivem com algum grau de defi-
ciência visual sem necessidade, pois ainda 

não chegaram aos consultórios oftalmológicos ou 
poderiam ter sido tratadas antes de perder a vi-
são. Esta estimativa é o principal destaque de um 
relatório divulgado na última terça-feira (8) pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

O World Report on Vision foi produzido por um 
grupo independente de especialistas para marcar o 
Dia Mundial da Visão, que foi comemorado ontem, 
dia 10 de outubro. Os especialistas calcularam que 
existem hoje cerca de 2,2 bilhões de pessoas com 
defi ciência visual. Quase metade poderia enxergar se 
tivesse acesso aos serviços de saúde especializados. 

“As duas causas principais (são) falta de ócu-
los ou catarata”, conta o médico oftalmologista 
João Marcello Furtado, professor da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP e 
integrante do grupo que produziu o relatório. Na 
medida dos oftalmologistas, uma pessoa tem defi-
ciência visual quando não enxerga cinco das dez 
linhas que formam a tabela usada nos exames de 
vista em consultórios médicos. 

Se ela está usando óculos e mesmo assim não 
enxerga as letras menores com o melhor olho, já 
se considera que há deficiência. Além desta me-
dida para longe, a partir deste ano, a OMS passou 
a considerar também uma medida para perto. As 

Falta de tratamento deixa 1 bilhão de 
pessoas cegas ou com baixa visão

Mundialmente, pelo menos 2,2 bilhões de pessoas têm defi ciência visual. 

Sebastian Liste/OMS

principais condições médicas que afetam a visão são 
bastante comuns. As estimativas globais indicam 
que cerca de 2,6 bilhões de pessoas têm miopia, 
das quais 312 milhões são jovens com menos de  19 
anos. Outro 1,8 bilhão convive com a presbiopia. 

A degeneração macular relacionada à idade avan-
çada afeta 196 milhões e 
a retinopatia diabética, 
mais 147 milhões. Os 
números foram calcula-
dos a partir da revisão 
de artigos publicados em 
publicações científicas, 
utilizando uma metodo-
logia que pela primeira 
vez recebe o endosso da 
OMS.

A soma de pessoas 
afetadas por condições 
médicas que prejudicam 
a visão é muito maior do 
que o total de pessoas 
com deficiência visual. 
E, apesar do número absoluto de pessoas cegas ou 
com deficiência visual ter crescido, quando com-
parado com estudos independentes anteriores, a 
prevalência da deficiência visual diminuiu. Subiu 
o número absoluto, porém subiu ao mesmo tempo 
a população total.

No caso da catarata, por exemplo, que se carac-
teriza por uma progressão na opacidade da lente 

natural que temos dentro do olho, “a cirurgia é 
muito efetiva. Ela pode restaurar e bem a visão, 
a tecnologia que a gente tem é adequada, não é 
uma doença que precise de grandes avanços no 
conhecimento. É uma tecnologia que está bem 
estabelecida e não é feita, muitas vezes, pela di-
ficuldade de acesso ao tratamento”, diz Furtado.

No Brasil, a cirurgia é coberta pelo SUS. Ainda 
assim, Furtado afirma que a catarata é uma das 
principais causas por trás das estatísticas nacio-
nais. Baseado em dados de 2015, o médico aponta 
que há 690 mil brasileiros cegos e 3,3 milhões de 
pessoas com deficiência visual moderada ou grave. 
A exemplo do que ocorre em outras partes do pla-
neta, particularmente nos países de renda média e 
baixa, o acesso aos serviços de saúde é permeado 
por desigualdades.

“Pessoas em área rural têm maior dificuldade de 
acesso, então têm uma chance maior de ser defi-
ciente visual. Pessoas de países pobres (também). 
Em alguns países, o fato de você ser mulher au-
menta sua chance de ser deficiente visual. Idosos, 
já que a maioria das causas de deficiência visual 
acontecem mais em idosos, e pessoas com algum 
outro grau de deficiência”, lista Furtado.

“Em alguns países e regiões, algumas minorias 
étnicas, por exemplo alguns grupos indígenas, 
também têm risco maior porque normalmente 
têm menos acesso a serviços de saúde”, completa 
o médico. Para mitigar o problema, o relatório 
divulgado pela OMS traz algumas recomendações 
aos sistemas de saúde. Entre elas, incluir a oftal-
mologia na cobertura universal de saúde, investir 
em pesquisa e fazer campanhas sobre a importância 
da saúde dos olhos.

Menina faz exame visual em sua escola.
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Número de pessoas com defi ciência visual chega a 2,2 bilhões, dos quais quase metade teria 
tratamento; professor da USP integra grupo que produziu relatório divulgado pela OMS
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