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“Como provar aos homens 
o quanto estão enganados 
ao pensar que deixam 
de se apaixonar quando 
envelhecem, sem saber que 
envelhecem justamente 
quando deixam de amar”.
Gabriel Garcia Marques (1927/2014)
Escritor colombiano
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O Banco Central (BC) 
registrou as primeiras 
empresas gestoras de 

banco de dados de registro, 
que viabilizará o funciona-
mento do Cadastro Positivo de 
clientes do sistema fi nanceiro. 
Os registros foram dados à 
Serasa, à Gestora Quod, à Boa 
Vista Serviços e à CNDL- SPC 
Brasil. Elas serão responsá-
veis pelas informações de pa-
gamento dos consumidores.

A expectativa é que essas 
entidades ajudem a aprimorar 
a avaliação do risco de crédito, 
contribuindo para a redução 
do spread bancário, a diferen-
ça entre a taxa de captação 
de recursos pelos bancos e a 

Banco Central dá aval 
para Cadastro Positivo 
começar a funcionar

cobrada nos clientes nos em-
préstimos. Serão responsáveis 
pelas informações repassadas 
pelas instituições fi nanceiras, 
segundo o diretor de Organi-
zação do Sistema Financeiro 
do BC, João Manoel Pinho 
de Mello. “São os gestores de 
banco de dados que terão a 
responsabilidade de guardar 
e organizar as informações dos 
consumidores”, explicou.

As gestoras deverão receber 
das instituições autorizadas a 
funcionar pelo BC as informa-
ções sobre operações de crédi-
to; de arrendamento mercantil 
e de autofi nanciamento, além 
de outras com características 
de concessão de crédito. De 

posse dessas informações, elas 
terão condições de estabelecer 
uma nota de crédito (escore) 
para cada consumidor, defi nida 
de acordo com o pagamento 
de suas contas de operações 
de crédito, como empréstimos 
bancários, fi nanciamentos imo-
biliários e cartão de crédito, e 
de serviços continuados, como 
pagamento de luz, água e tele-
fone, por exemplo.

O bom pagador terá um esco-
re mais alto, e essa pontuação 
poderá ser considerada pelas 
instituições financeiras em 
eventuais concessões de cré-
dito, explicou o BC. Somente 
o escore de cada consumidor 
estará disponível. Para ter 

A expectativa do BC é de que essas entidades ajudem a aprimorar a avaliação do risco

de crédito, contribuindo para a redução do spread bancário.

acesso a mais detalhes, como 
a discriminação dos valores 
pagos de uma conta de telefone, 
por exemplo, será necessária a 
autorização expressa do deten-

tor da informação.
O novo Cadastro Positivo foi 

feito no sistema de opt-out, ou 
seja, todo cidadão que contratar 
uma operação de crédito ou tiver 

uma conta de um serviço conti-
nuado estará automaticamente 
incluído nele. Aos que deseja-
rem sair do sistema, basta fazer 
a solicitação às gestoras (ABr).

Free shops
O governo informou que vai dobrar 

o limite atual para compras em free 
shops. Os brasileiros que voltam de 
viagens do exterior poderão comprar 
US$ 1 mil em produtos nos aeroportos, 
hoje, o limite é de US$ 500. Os free 
shops são lojas localizadas em salas de 
embarque e desembarque de aeropor-
tos onde os produtos são vendidos sem 
encargos e tributos. Também a cota 
permitida para compras no Paraguai, 
via terrestre, vai mudar. Passará de 
US$ 300 para US$ 500.

Na sexta-feira (11) foi  celebra-
do o Dia Mundial da Obesidade, e 
na campanha deste ano, a Socie-
dade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia e a Associação Bra-
sileira para Estudo da Obesidade 
e Síndrome Metabólica trazem a 
mensagem sobre a importância 
do combate à discriminação 
por causa do peso e de tratar o 
assunto com respeito.”Obesidade 
Eu Trato com Respeito”, é o tema 
da campanha.

“É fundamental aumentar 
a conscientização sobre pre-
valência, gravidade e diver-
sidade do estigma do peso. 
As campanhas pedem uma 
movimentação para acabar com 
o uso de linguagem e imagens 
estigmatizantes e retratar a 
obesidade de maneira justa, 
precisa e informativa”, dizem 
as entidades.

Além de reduzir a qualidade de 
vida, a obesidade é fator de risco 
e agravante de doenças como 
diabetes, doenças cardiovascu-
lares, asma, gordura no fígado 
e até alguns tipos de câncer. O 
tratamento deve ser contínuo e 
acompanhado por profi ssionais 
capacitados para que o quadro 
não piore com o passar dos anos.

A data foi proclamada em 
2015 pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para apoiar 
soluções que ajudem as pessoas 
a alcançar e manter um peso 
saudável e estimular políticas 
de combate a esse problema de 
saúde pública. Cerca de 13% 
da população adulta do mun-
do é obesa. No Brasil, mais da 
metade dos brasileiros, 55,7%, 
estão com excesso de peso e a 
prevalência da obesidade é de 
19,8% (ABr).

Além de reduzir a qualidade de vida, a obesidade é fator de risco 

e agravante de doenças.

A agência espacial norte-
-americana( Nasa) lançou um 
satélite na noite dessa quinta-
-feira (10) para explorar a 
misteriosa região dinâmica 
onde o ar encontra o espaço, a 
ionosfera. O satélite, chamado 
de Icon - Ionospheric Connec-
tion Explorer - foi lançado, 
após um atraso de dois anos, 
por um avião que sobrevoava 
o Atlântico na costa da Flórida.

O Icon vai estudar o brilho 
aéreo formado a partir de gases 
na ionosfera e também medirá 
o ambiente carregado em torno 
do satélite, a 580 quilômetros 
de altura. Há muita atividade 
que necessita ser estudada na 

ionosfera, uma das camadas da 
atmosfera terrestre, “a frontei-
ra com o espaço”, disse o diretor 
da Divisão de Heliofísica da 
Nasaa, Nicola Fox.

O Icon “é um laboratório de fí-
sica notável”, afi rmou o cientista 
Thomas Immel, da Universidade 
da Califórnia em Berkeley, que 
supervisiona a missão. Um 
satélite da Nasa lançado no 
ano passado, o Gold, também 
estuda a atmosfera superior, 
mas a partir de um patamar 
mais elevado. Estão previstas 
mais missões nos próximos 
anos para estudar a ionosfera, 
inclusive pela Estação Espacial 
Internacional (RTP/ABr).

O Icon vai estudar o brilho aéreo formado a partir

de gases na ionosfera.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, disse, no Fó-
rum de Investimentos Brasil 
2019, que o crescimento do 
setor agropecuário e a proteção 
do meio ambiente não são pre-
missas confl itantes. “O Brasil é 
uma potência agroalimentar, 
mas também é uma potência 
ambiental. Para seguir incre-
mentando a produção nacional 
e minimizando os impactos 
ao meio ambiente, o governo 
brasileiro e o setor privado pre-
cisam continuar trabalhando 
juntos”, disse a ministra.

Para ela, os grandes produ-
tores rurais estão cientes de 
que a sustentabilidade da sua 
produção afeta a aceitação 
dos seus produtos nos merca-
dos externos, e de que estão 
sob infl uência de mudanças 
climáticas. Lembrou que, em 
2018, a produção chegou a US$ 
147,4 bilhões e que a previsão 
é que continue crescendo. 

Os produtores rurais sabem que a sustentabilidade da produção 

afeta a aceitação dos seus produtos nos mercados externos.
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O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, defendeu na sexta-feira 
(11), a participação do setor 
privado no sistema prisional 
brasileiro, afi rmando que os 
investimentos no sistema 
oferecem uma oportunidade 
de lucro aos empresários. Há 
a expectativa de atrair o setor 
privado para algumas das áreas 
ligadas à segurança pública, 
para contornar a falta de re-
cursos do governo.

“Nós precisamos do investi-
mento privado para várias inicia-
tivas. Para que isso seja possível 
é preciso conciliar o interesse do 
governo com o interesse do em-
presariado. O empresário não vai 

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro.

O Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos instou 
na sexta-feira (11) a Turquia 
a interromper sua incursão 
militar no nordeste da Síria, 
alegando que a ofensiva ameaça 
os progressos alcançados na 
luta contra o grupo terrorista 
Estado Islâmico (EI). A ope-
ração turca contra os curdos 
também representa um risco 
para as tropas americanas que 
continuam na região. Essa é a 
crítica mais explícita do Depar-
tamento de Defesa à incursão 
da Turquia contra os curdos 
na Síria.

A ofensiva tem como alvo a 
milícia Unidades de Proteção 
Popular (YPG), grupo que inte-
gra as Forças Democráticas da 
Síria (SDF), coalizão aliada dos 

Curdos protestam no Líbano contra ofensiva da Turquia na Síria.
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Marcello Casal Jr/ABr

Ministra da Agricultura nega confl ito entre 
agropecuária e preservação ambiental

do Brasil. Isso foi colocado para 
nós claramente, que eles seriam 
primeiro e que em seguida os 
Estados Unidos indicariam 
o Brasil e a Europa indicaria 
um outro país. Mas isso não 
tem nada a ver que o Brasil foi 
passado para trás. Não, era uma 
fi la e isso foi acordado desde lá 
trás”, disse.

Mais cedo, a agência de notí-
cias Bloomberg informou que 
o governo dos Estados Unidos, 
por meio do secretário de Esta-
do, Mike Pompeo, rejeitou um 
pedido para discutir o aumento 
de integrantes na OCDE, grupo 
que reúne 36 países, a maioria 
da Europa e América do Norte. 
De acordo com a agência, a 
informação constava em uma 
carta enviada por Pompeo 
ao secretário-geral da OCDE, 
Angel Gurria. No documento, 
os EUA confi rmam apoio formal 
à entrada da Argentina e da 
Romênia no grupo (ABr).

“Projeções apontam que nos 
próximos dez anos a produção 
brasileira de grãos crescerá 
27%, carne bovina 19%, suína 
25% e frango 28%, contribuin-
do para garantir a segurança 
alimentar e nutricional global”. 

A ministra comentou a in-

dicação da Argentina à OCDE 
pelos Estados Unidos. Segundo 
ela, o governo já sabia disso 
desde janeiro, quando estive-
ram no país norte-americano. 
“Nós já sabíamos disso, que a 
Argentina já estava com a do-
cumentação mais pronta que a 

Dia mundial chama 
atenção para o 

estigma da obesidade

Nasa lança satélite Icon para 
estudar fronteira com o espaço

Moro defende setor privado na 
gestão do sistema prisional

EUA pedem para Turquia 
interromper incursão na Síria

EUA na guerra que derrotou o 
“califado” do EI no país árabe. 
O ataque só começou após os 
Estados Unidos terem removi-
do cerca de 30 tropas especiais 
de postos de observação na 
fronteira entre Síria e Turquia. 
O porta-voz do Pentágono, 
Jonathan Hoffman, disse que 
o secretário de Defesa, Mark 
Esper, conversou por telefone 
com seu homólogo turco, Hu-
lusi Akar, e “deixou claro” que 
os EUA se opõem à ofensiva.

“O secretário Esper enco-
rajou fortemente a Turquia a 
descontinuar suas ações no 
nordeste da Síria, para que os 
Estados Unidos, a Turquia e 
os outros parceiros encontrem 
um caminho em comum para 
esfriar a situação antes que 
ela se torne irreversível”, de-
clarou. “Espero que a UE tome 
medidas contra essa postura 
da Turquia”, disse o ministro 
das Relações Exteriores da 
Itália, Luigi Di Maio. A ofensiva 
já deixou mais de 340 curdos 
mortos, segundo o Ministério 
da Defesa turco, que considera 
as YPG um grupo “terrorista” 
por ter ligações com o Partido 
dos Trabalhadores do Curdistã  
(ANSA).

realizar o investimento se ele não 
tiver o retorno. Nós analisamos 
que isso é bastante possível”, 
disse no Fórum de Investimentos 
Brasil. Como exemplo, citou o 
Complexo Prisional de Chape-
có, onde empresas instalaram 
infraestrutura industrial para 
aproveitar a mão de obra dos 
detentos. 

Para o ministro, também é 
interessante a forma como é di-
vidida a remuneração recebida 
pelo preso por seu trabalho, que 
não é entregue integralmente 
a ele e à sua família. “Parte vai 
para ressarcimento da vítima, 
dos danos do crime, e parte vai 
para o próprio estado, que criou 
um fundo que recebe esses va-
lores que só podem ser usados 
para investimentos no próprio 
sistema carcerário”, explicou.

Na sua avaliação, a constru-
ção de presídios é um terreno 
“promissor” para parcerias 
público-privadas. “Apesar do 
controle das unidades pelo se-
tor privado ser possível, alguma 
presença do Estado ainda é 
reclamável. Então, ter agentes 
penitenciários treinados para 
que possam lá exercer o papel 
de polícia, ainda que em um 
papel menor nesses presídios, 
mas para evitar maiores proble-
mas”, ponderou (ABr).
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OPINIÃO
Gestão na 

indústria 4.0
Muito tem se falado 

sobre a indústria 4.0, 

do impacto das novas 

tecnologias nos mais 

variados setores e da 

velocidade com a qual 

são exigidas mudanças 

sucessivas no mundo do 

trabalho

Embora já haja alguns 
posicionamentos sobre 
como as pessoas estão 

inseridas nesse contexto de 
“rolo compressor” em termos 
de informações e competên-
cias, ainda cabem algumas 
refl exões. O desafi o das li-
deranças nesse ambiente é 
de inspirar a inovação para 
a condução de novos produ-
tos, serviços ou processos, 
equilibrando os negócios em 
transformação e o negócio 
principal da companhia, o 
“core business”.

Em verdade, as transforma-
ções tanto de mercado como 
tecnológicas trazem consigo 
incertezas e quebra de para-
digmas que não têm respostas 
imediatas. Estamos vivendo 
tempos de novidades cons-
tantes, das quais as situações 
são completamente inéditas na 
medida em que a concepção 
é outra. Se antes as empresas 
controlavam tudo, através dos 
seus colaboradores, hoje os 
dados podem ser o centro de 
tudo. Será? 

Observamos que a novidade 
que assusta é da ordem do 
conhecimento, ou seja, algo 
que pode ser aprendido ou 
aportado relativamente rápi-
do. Entretanto, os desafi os que 
travam e fazem a diferença, 
continuam sendo os huma-
nos, por exemplo: motivação, 
medo, inspiração, emoção, 
reconhecimento e etc. 

Um dos primeiros passos 
para quem está na liderança 
é evoluir suas verdades ou 
crenças, não só nas suas pró-
prias, mas também as dos seus 
colaboradores e parceiros, pois 
a mudança rápida da mentali-
dade e das habilidades da força 
de trabalho irão determinar o 
sucesso das transformações 
necessárias na corporação e 
na vida. 

A alteração na lógica do con-
sumo, iniciada com o advento 
da internet e redes sociais, no 
qual o protagonismo é todo 
do consumidor, alcança outro 
patamar na medida em que os 
colaboradores também passam 
a ter papéis diferenciados 
dentro das corporações com 
bem mais acesso a dados e, 
consequentemente, tornando-
-se mais efetivos, automáticos, 
rápidos e simples. Todavia, as 
questões comportamentais 
que são propulsoras, continua-
rão fazendo a grande parte para 
a liderança de pessoas e times.

Acreditamos que cada pro-
fi ssional precisa adotar uma 
postura polivalente, a começar 
pelos líderes. O pensar fora da 
caixa há muito deixou de ser 
uma premissa. A questão agora 
é pensar em várias caixas e de 
diversas formas em cada uma, 
aprendendo o tempo todo, 
desaprendendo no momento 
seguinte para, em seguida, 
aprender de novo. Tudo isso 
numa velocidade avassaladora.

Neste contexto, em vez de 
se perder tempo na discussão 
de que profi ssões deixarão 
de existir, o foco deve estar 
em como cada uma de nós, 
enquanto líderes, podemos e 
devemos nos reinventar, esti-
mulando esse comportamento 
nas equipes. 

Vale ressaltar que os robôs 
são uma realidade e estão 
em toda parte, porém o ser 
humano ainda é e continuará 
sendo essencial. Esse terror 
psicológico de que as máquinas 
dominarão o mundo tem certo 
exagero. Pois, por trás de cada 
uma haverá sempre a emoção 
humana. A compreensão de 
acionistas e investidores, es-
sencialmente nas corporações 
mais tradicionais e conser-
vadoras, será essencial para 
a sobrevivência nesse novo 
mundo que se apresenta. 

O olhar de sua liderança 
deve ser 4.0, no mesmo ritmo 
da revolução que está modifi -
cando o planeta, as relações, 
a economia e o mercado de 
trabalho de um modo geral.

(*) - É presidente no Brasil e vice-
presidente na América Latina da 

Consultoria Lee Hecht
Harrison (LHH).

José Augusto Figueiredo (*)
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News@TI
Aparelho auditivo com Inteligência Artifi cial 

@O Grupo Microsom, uma das mais conceituadas empresas de 
soluções auditivas do Brasil, anuncia o lançamento da linha de 

aparelhos auditivos “VIA” no Brasil, os primeiros com Inteligência 
Artifi cial no mercado nacional. “O Grupo Microsom busca sempre 
oferecer aparelhos modernos e com a tecnologia mais recente dispo-
nível. A Inteligência Artifi cial tem sido uma aliada na área da saúde, 
melhorando a qualidade de vida das pessoas com defi ciência auditiva. 
O VIA é o que chamamos de “Revolução Auditiva” na área da Fonoau-
diologia. Trata-se de um equipamento healthable que estabelece um 
marco na evolução dos aparelhos auditivos”, comenta a fonoaudióloga 
e gerente de produto do Grupo Microsom, Maria do Carmo Branco. 
A Inteligência Artifi cial (IA ou AI, na sigla em inglês), consiste em 
uma área de estudo da ciência que tem como objetivo desenvolver 
equipamentos capazes de tomar decisões similar à mente humana 
e de forma autônoma (https://www.microsom.com.br/enderecos/).

Webinar com foco em automação de máquinas 
usando servo-acionamentos

@AA Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de au-
tomação industrial do mundo, vai promover um webinar com 

foco na automação de máquinas por meio de servo acionamentos. 
Tal solução é capaz de trazer mais efi ciência para o dia a dia, dado 
que permite confi gurar diferentes componentes em um único local. 
“Com a programação centralizada, é possível facilitar o dia a dia de 
fabricantes de máquinas e dos próprios operadores, pois essa rotina 
traz mais efi ciência para plantas de todos os tamanhos”, afi rma Bruno 
Iorio, especialista de produto e aplicação da Mitsubishi Electric. A so-
lução é acessível e pode ser utilizada até mesmo em máquinas antigas 
que já tenham o software da companhia instalado. De acordo com o 
especialista, todos os setores podem obter benefícios com o uso dos 
servo-acionamentos. Para apresentar esse e outros benefícios dessa 
solução, a Mitsubishi Electric vai promover um webinar gratuito no dia 
15 de outubro, às 9h30. Os interessados podem se inscrever pelo link: 
https://bit.ly/2nphnQs. Quem não puder acompanhar a apresentação ao 
vivo pode acessar o youtube da companhia posteriormente e conferir 
o conteúdo completo: mitsubishielectric.com.br/youtube.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Gestão comercial: Conheça os 
5 principais CRMs do mercado

Ao organizar a carteira de clientes das empresas, sistemas alavancam a produtividade das equipes de vendas

Em um cenário atual de extrema 
competição é fundamental que 
as empresas usem as melhores 

estratégias para cativar os consumidores. 
Nesse contexto, contar com as principais 
ferramentas de CRM em seu negócio é 
a solução ideal para adquirir total visi-
bilidade sobre os clientes, fortalecendo 
a relação com eles e trazendo a possi-
bilidade de aumentar a fi delidade com 
a marca. Outro benefício desse sistema 
envolve a oportunidade de implementar a 
automação do setor comercial, fator que 
gera maior economia de tempo e melhor 
uso dos recursos  fi nanceiros para rodar 
a operação.

Apesar dos benefícios substanciais, no 
entanto, a escolha do software de CRM 
adequado é uma tarefa que exige muito 
cuidado e estudo, uma vez  que uma má 
escolha pode resultar em perda de in-
vestimento e de produtividade por conta 
do tempo despendido para treinamento 
da equipe.

Visando auxiliar os empresários nesse 
processo de seleção, listamos os cinco 
principais CRMs utilizados atualmente 
pelas empresas brasileiras.

Confi ra abaixo:

Ploomes

Baseado em São Paulo e 
com foco no atendimento 
de indústrias, distribuidoras 
e revendedoras, a Ploomes 
desenvolveu uma platafor-
ma para centralizar os dados 
da área comercial. Para isso, 
ele permite a integração 
nativa com sistemas de 
ERP. Assim, os vendedores 
podem  focar a atenção em 
apenas um sistema, ao invés 
de preencher o CRM e ter que registrar 
pedidos de vendas no ERP em paralelo.

Em relação às suas funcionalidades, 
ele pode ser dividido em três recursos 
principais: CRM (gestão da carteira de 
clientes com registros ágeis sobre dados, 
formulários personalizados e relatórios 
assertivos), Workfl ow (defi nição de fl uxo 
de trabalho automatizado e com permis-
sões diferentes para cada usuário; criação 
de múltiplos funis de vendas, etc.) e 
CPQ (criação de orçamentos, propostas 
e contratos com inclusão automática de 
informações). A contratação do sistema 
também inclui um período de implan-

tação acompanhada por uma equipe 
especializada .

Pipedrive

Esse software de CRM é voltado prin-
cipalmente às companhias com equipes 
de venda enxutas. Suas funcionalidades 

também são pensadas para 
maior produtividade dos 
vendedores, oferecendo uma 
plataforma personalizável e 
amigável.

Embora o sistema conte 
com funções presentes em 
outros players do mercado, 
o Pipedrive se evidencia 
pela simplicidade do sistema. 
Apesar da  sede na Estônia, 
a empresa também conta 
com suporte em português. 
É possível usar a plataforma 
assim que o serviço é con-
tratado, mas sem projeto 
de implantação, fi cando a 
critério do contratante como 

a plataforma será confi gurada.

Salesforce

Uma  das pioneiras a aplicar o conceito 
de CRM a softwares em nuvem, a Salesfor-
ce é a opção que conta com maior número 
de funcionalidades. Por ter maior tempo 
de mercado, a empresa oferece opções 
personalizáveis de acordo com as neces-
sidades do contratante. Normalmente  
grandes companhias preferem utilizar 
seu sistema, mas a empresa também 
disponibiliza pacotes básicos para peque-
nos negócios, com acesso pelo celular e 
cadastro de produtos. 

O grande entrave é o fato da Salesforce 
não implantar o CRM em outros sistemas de 
nuvem, sendo necessário integrar no Sales-
Cloud. Ou seja,  não é possível, por exemplo, 
integrar a plataforma com os ERPs que 
estejam hospedados em outros servidores.

Dynamics 365

O CRM da Microsoft é uma opção para 
quem busca um sistema que integre com 
todas as extensões de arquivo do Pacote 
Offi ce e deseja contar com uma gestão 
completa de vendas. A plataforma oferece 
suporte para diversas áreas corporativas, 
sendo separados em diferentes módulos, 
como Vendas, Marketing e Financeiro.

O Dynamics 365 possui funcionalidades 
que podem ser confi guradas de acordo 
com a necessidade de cada perfi l empresa. 
Como a plataforma se integra ao ERP, é 
possível centralizar as informações em 
uma única base de dados para melhor 
visibilidade do negócio. O sistema tem 
ainda uma plataforma de analytics que 
reúne todos os dados recolhidos. Esses re-
cursos podem depois serem aproveitados 
para realização de previsões e projeções 
de desempenho.

Agendor

Também  voltado para pequenas empre-
sas pela sua simplicidade de uso, porém 
com base em São Paulo, o sistema entra 
na lista de melhores ferramentas de CRM 
por disponibilizar a utilização gratuita para 
dois usuários e com limite de número de 
empresas, negócios e clientes cadastrados. 
Caso seja necessário o upgrade, o Agendor 
disponibiliza o plano Pro - mais completo 
e adequado para equipes em crescimento.

AI/Motion

A escolha do 
software de CRM 
adequado é uma 
tarefa que exige 
muito cuidado 
e estudo, uma 
vez  que uma 
má escolha pode 
resultar em perda 
de investimento e 
de produtividade.

As campanhas de educação ambien-
tal ainda se esforçam para ensinar que 
mesmo um papel de bala deve ser des-
cartado corretamente para não poluir 
o meio ambiente. Os investimentos em 
conscientização começam a demonstrar 
algum efeito, mas ainda são necessários. 
Há 10 anos, a cooperativa de reciclagem 
Coopermiti iniciou um trabalho semelhan-
te, mas com uma diferença: ao invés do 
plástico ou da latinha de refrigerante, a 
proposta era impedir que computadores, 
micro-ondas, geladeiras, televisores e as 
vitrolas fossem descartadas na natureza.

O trabalho da Coopermiti que começou 
no fi nal de 2009, vem apresentando uma 
solução viável e sustentável para o descar-
te do material, além de promover a inclu-
são social. "Somos a primeira cooperativa 
do Brasil, conveniada a uma prefeitura, 
para trabalhar com o lixo eletrônico, dando 
um destino correto aos resíduos sólidos 
provenientes do mesmo”, explica Alex 
Luiz Pereira, presidente da Coopermiti.

Componentes eletrônicos expostos em 
aterros sanitários ou mesmo em pontos 
de descarte irregular podem liberar subs-
tâncias tóxicas como Mercúrio, Cobre, 
Cádmio e, além disso, impedir que outros 
componentes sejam reaproveitados pela 
indústria na produção de novos dispositi-

vos - diminuindo o impacto ambiental. O 
trabalho pioneiro junto ao poder público 
e à sociedade começou a ganhar impor-
tância à medida que o lixo eletrônico 
passou a se tornar um problema para o 
meio ambiente.

Raridades levaram à criação do Museu

Há 10 anos recolhendo materiais em 
postos de coleta fi xo, em eventos e até re-
cebendo pessoalmente os equipamentos 
quebrados ou inutilizados dos cidadãos na 
sede da cooperativa, em São Paulo, a equi-
pe soma mais de 2.669.697,00 quilos de 
REEE coletados durante todo este tempo 
de atividade. Entre os objetos recebidos 
estavam tantas relíquias que a cooperativa 
chegou a montar um museu com raridades 
que hoje auxiliam na missão de educar e 
conscientizar sobre o descarte regular.

No entanto, apesar das mais de 2 mil 
toneladas de eletrônicos recolhidos, o nú-
mero poderia ser ainda maior. Mesmo com 
o crescente engajamento dos paulistanos, 
a cooperativa trabalha com apenas 30% da 
capacidade de reciclagem devido a falta de 
doações de aparelhos eletrônicos quebrados 
ou sem uso. De acordo com o levantamento 
realizado pelos profi ssionais, o maior desafi o 
é convencer empresas de que o descarte de 
eletrônicos é necessário e seguro.

Para as empresas

Muitas empresas temem colocar em 
risco os dados dos clientes contidos nas 
máquinas. No entanto, manter os equipa-
mentos no almoxarifado pode ser muito 
mais arriscado. A Coopermiti fornece o 
laudo de Destruição Segura de Dados – 
a cooperativa realiza um processo que 
elimina as chances de que as informações 
contidas em dispositivos de armazena-
mento possam ser recuperadas, evitando 
o acesso indevido ao conteúdo.

Assim, a meta para os próximos 10 anos da 
Cooperativa é continuar o trabalho de cons-
cientização e assegurar a profi ssionalização 
do trabalho em todas as etapas do processo.

Para colaborar ou saber os endereços 
dos postos de coleta, acesse: http://coo-
permiti.com.br

Cooperativa de reciclagem de eletrônicos 
chega à marca 2 mil toneladas
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D - Transformação Digital 
O Núcleo de Estudos em Redes Sociais da FGV EAESP realiza, no próximo 
dia 23, o II International Social Networks Conference. Com a participação 
de renomados profi ssionais, como David Meza, chief knowledge architect da 
NASA, que farão palestras, workshops e apresentação de pesquisas. Com 
o tema central a “Transformação Digital em Marketing e Comportamento 
do Consumidor”, a conferência vai abordar assuntos como: a Realidade 
Aumentada; Internet das Coisas; uso de redes sociais por empresas e 
consumidores; o desenvolvimento de habilidades, entre outros. Voltada 
para acadêmicos, estudantes e profi ssionais com foco no meio digital. 
Inscrições: (www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=4634&P_IDIOMA=0).

E - Aceleração de Startups
Nestlé Health Science, empresa líder mundialmente reconhecida na 
área da ciência nutricional, acaba de lançar o Nestlé Beyond Food. O 
programa, desenvolvido em parceria com a StartSe e a Innoscience, 
tem como objetivo identifi car e acelerar negócios em parceria com até 
três startups de todo o Brasil entre 2019 e 2020. Até 15 empresas serão 
selecionadas para um bate-papo com altos executivos da companhia. 
A partir disso, cinco startups se apresentarão em um pitch day em 
dezembro, quando serão escpçhidas até três startups vencedoras. As 
inscrições estão abertas até o próximo dia 25, pelo site (lp.startse.com.
br/programa/nestle-health-science/).

F - Bíblia Impressa
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) está comemorando a marca de 
170 milhões de Bíblias e Novos Testamentos, alcançada neste mês de 
outubro. Contabilizado desde a inauguração da Gráfi ca da Bíblia, em 
1995, o número é resultado do empenho da SBB em levar a Palavra de 
Deus a todas as pessoas. Mesmo com o crescimento da Bíblia em formato 
digital, verifi cado nos últimos anos, o exemplar impresso comprova que 
tem seu espaço preservado. “Com o coração cheio de esperança, agra-
decemos a Deus por mais esta conquista e também às igrejas cristãs, 
que compartilham conosco esta tarefa de fazer com que o Livro Sagrado 
tenha ampla distribuição tanto no Brasil como no mundo”, afi rma Erní 
Seibert, diretor-executivo da SBB. 

A - Software Livre 
Entre 27 e 29 de novembro, Foz do Iguaçu vai sediar a 16ª edição do 
Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas 
(Latinoware). A intensa programação do congresso - promovido pelo 
Parque Tecnológico Itaipu e pela Itaipu Binacional - deve contar com 
mais de 100 atividades, entre palestras, minicursos, workshops e mesas-
-redondas, além de um espaço para exposição. Entre os temas abordados 
durante o evento estão educação, segurança cibernética, hardware livre, 
iniciação científi ca e negócios, entre outros. Mais informações e inscri-
ções antecipadas podem ser realizadas pelo site (www.latinoware.org). 

B - Programa Track GM
A General Motors está com inscrições abertas, até o próximo dia 24, para 
o seu Programa Track para as áreas de Finanças, Vendas, Pós-vendas, 
Marketing e Manufatura. É voltado para jovens profi ssionais formados 
entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nas áreas de Ciências 
Econômicas, Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Publicidade, 
RH e Engenharias. É um programa global de alto desempenho criado 
com o objetivo de atrair os melhores jovens profi ssionais para integrar a 
próxima geração de líderes da empresa. Além disso, traz alta exposição 
local e regional, com possibilidade de oportunidades internacionais, 
conforme desempenho. Inscrições no  site (http://cl.trck102.mpstb.
net.br/pHCE/ZaIvysk_Qbadb2QYI8pN_fsEKOxSOWTNfXUNf3Jq-h0).

C - Cadastro Positivo 
Desde sexta-feira (11), a Serasa Experian está credenciada pelo Banco 
Central para operar integralmente com o novo Cadastro Positivo em 
todo o Brasil. O Cadastro Positivo pode benefi ciar cerca de 137 milhões 
de brasileiros, o que signifi ca 88,5% da população adulta. Fazem parte 
deste total os 22,6 milhões de cidadãos (14,6% da população adulta) 
que atualmente estão fora do mercado de crédito e que podem ser in-
cluídos por já apresentarem um histórico favorável de adimplência. O 
levantamento revela ainda uma possível redução de juros para 74% das 
pessoas acima de 18 anos que hoje possuem acesso ao crédito. Para saber 
mais, acesse:  (https://www.serasaexperian.com.br/cadastro-positivo

G - Cardápios Diferenciados
A Veg Revolution, plataforma com cardápios diferenciados à base de 
plantas, estará no 9° BHB FOOD (Building Healthier Brands), principal 
Fórum de Tendências e Inovação em Alimentos e Bebidas do setor. Re-
úne profi ssionais de marketing, pesquisa e desenvolvimento de produto, 
empreendedores, infl uenciadores e entusiastas do tema comida e alimen-
tação, no dia 1º de novembro, no Cubo Itaú, Vila Olímpia. Com o tema “A 
Revolução da Comida”, o evento traz o importante papel da tecnologia 
na transformação do cultivo, produção e consumo, sem deixar de lado a 
cultura e o comportamento do consumidor na construção de uma nova era 
na alimentação.  Mais informações: (https://equilibriumlatam.com/bhb/).

H - Iniciativas Médicas 
Atenta à crescente necessidade de avanços e novidades signifi cativas na vida 
de milhões de pacientes, a Eurofarma patrocina o Prêmio Euro Inovação 
na Saúde. Uma iniciativa que objetiva reconhecer a classe médica na busca 
por soluções inovadoras que se refl itam, de fato, na melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar das pessoas em todo o Brasil. O Prêmio Euro é voltado 
para médicos atuantes que podem inscrever suas iniciativas e votar por in-
termédio do site do evento (www.premioeuro.com.br). Para participar, basta 
o médico acessar o site, conferir o regulamento, fazer o download da fi cha 
de inscrição, preenchê-la e enviá-la para (inscricao@premioeuro.com.br). 

I - Exposição ao Tabaco
A Sociedade Brasileira de Toxicologia - SBTox é a responsável pelo 
I Simpósio Internacional Sobre Formas Alternativas de Exposição ao 
Tabaco, que acontece no próximo dia 28, na Faculdade de Ciências Far-
macêuticas da USP, das 8h30 às 15h. O evento vai discutir os temas atuais 
e polêmicos pertinentes ao uso de produtos derivados de tabaco, como 
cigarros eletrônicos, formas alternativas existentes, e seus impactos na 
iniciação e cessação do tabagismo. As discussões do simpósio permearão 
as abordagens sociais, científi cas e experiências clínicas internacionais. 
As inscrições podem ser feitas no link: (www.sbtox.org/inscricoes) e a 
programação pode ser encontrada no link: (www.sbtox.org/ciclo).

J - Setor Saúde
A Federação Brasileira de Hospitais (FBH) acaba de publicar um 
importante estudo acerca da realidade tributária da rede hospitalar 
brasileira. O objetivo da publicação é fornecer informações essenciais, 
que contribuam com o debate a respeito da reformulação da política de 
tributação sobre o Setor Saúde, em especial a rede hospitalar, que hoje 
é a mais elevada da atividade empresarial brasileira e, por isso, principal 
razão do alto custo de prevenção e tratamento de doenças no Brasil. 
O livro “Realidade Tributária da Rede Hospitalar Brasileira 2019” está 
disponível em versão digital no site (www.fbh.com.br).
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A nova geração dos 
programas de fi delidade 

Fidelidade é uma 

palavra com muitos 

signifi cados e aplicações 

No dicionário, está des-
crita como “caracte-
rística ou qualidade do 

que é fi el”, “constância nas 
afeições e nos compromissos 
assumidos com pessoas ou 
instituições”, “constância de 
atitudes ou de hábitos”, ou 
mesmo “compromisso rigoroso 
com o conhecimento ou com 
a verdade”. 

Da teoria à prática, estes 
deveriam ser os pilares no 
desenvolvimento de qualquer 
programa com foco em fi de-
lidade. É isso que colabora-
rá, consequentemente, com 
fatores fundamentais para o 
negócio, como: aceitação da 
marca, confi ança, visibilida-
de, reconhecimento, ganho 
de mercado, oportunidade 
de inovar, negócios e, muito 
importante, compromisso com 
o cliente. 

No entanto, com a mudança 
do perfi l do consumidor, cada 
vez mais digital, exigente e 
apegado a experiências (e 
não propriamente a marcas), 
os programas de fi delidade 
se transformaram em gran-
des desafi os. Em termos de 
comportamento de compra, 
segundo o Webshoppers 2019 
da Ebit, 36% da população já 
pode ser considerada digital 
buyer o que, em outras pala-
vras, reforça a migração para 
o canal e-commerce, que vem 
crescendo a uma média anual 
de 12%, segundo o mesmo 
relatório. 

E os brasileiros estão na 
mesma sintonia, sendo os res-
ponsáveis pela alta de 21% em 
compras online de 2016 a 2017, 
um salto de R$ 137,4 bilhões 
para R$ 166,2 bilhões. Mesmo 
diante dessas informações, 
percebo que pouco mudou na 
forma como as marcas tentam 
fi delizar seus clientes. 

Ainda vejo um foco muito 
maior em questões internas 
e pouca oferta de algo real-
mente relevante para o con-
sumidor, talvez porque muitas 
companhias ainda vejam os 

programas de fi delidade como 
despesas. Parece que parte 
delas não perceberam que, 
hoje em dia, para se perder um 
cliente não é nem necessário 
cometer um erro. Basta alguma 
outra marca oferecer algo mais 
vantajoso e que caiba no bolso 
do consumidor. 

Por isso acredito que um pro-
grama que realmente engaje o 
cliente faz toda a diferença. Ou 
seja, iniciativas com benefícios 
reais, imediatos, simples e que 
exijam um mínimo esforço 
são a receita do sucesso. E, 
nesse contexto, a alternati-
va é unir forças: vouchers, 
cupons, programas de pontos 
e de cashback convivem, e se 
tornam mais fortes, quando 
atuam conjuntamente. Essa é 
a nova geração dos programas 
de fi delidade! 

Alguns players do varejo e 
programas de pontos já per-
ceberam isso. A prova é que 
muitos deles já complemen-
taram suas iniciativas com 
plataformas de cashback (ou 
dinheiro de volta), exatamente 
porque notaram que os con-
sumidores entenderam que 
precisam ter um alto gasto, 
e por um longo período, para 
receber as recompensas no 
programa de pontos. 

Ao contrário do cashback, 
em que o dinheiro de volta 
é contabilizado de maneira 
praticamente imediata na 
conta, podendo ser gasto ou 
guardado como o cliente qui-
ser. Assim, o cashback mostra 
que está conquistando não só 
os consumidores, mas também 
as companhias. Isso acontece 
por engajar e reter clientes, ao 
mesmo tempo em que benefi -
cia os consumidores em suas 
compras. 

Em resumo, com essa jun-
ção de benefícios, empresas e 
clientes só têm ganhos. Ainda 
mais em um cenário em que, se-
gundo a empresa de pesquisa 
de mercado Nox4Think, 26% 
dos brasileiros buscam concen-
trar as compras em locais onde 
é possível ser recompensado, 
de fato. 

(*) - É diretor de Marketing e Produtos 
na cxLoyalty, líder em soluções de 

fi delidade e engajamento.

Alexandre Primo Battaglini (*)

Na última reunião do G 20, Bolsonaro e o príncipe saudita 

Mohammed bin Salman.

O embaixador Kenneth 
Nóbrega é responsável 
pelas áreas do Oriente 

Médio, Europa e África.
Bolsonaro vai visitar os Emi-

rados Árabes Unidos no dia 27; 
no dia 28, ele visitará o Catar; 
nos dias 29 e 30 deste mês, ele 
concluirá a visita à região com 
uma programação na Arábia 
Saudita. Mais de 120 empre-
sários já se inscreveram para 
participar da comitiva. Oito mi-
nistros também acompanharão 
o presidente Bolsonaro. O Brasil 
pretende apresentar, durante 
seminários empresariais a se-
rem realizados nesses países o 
programa de parcerias e con-
cessões com o setor privado, 
que devem exigir investimentos 

Em 12 meses, o IPC-3i acumula taxa de infl ação de 3,78%.

O Índice de Preços ao Consumidor da Ter-
ceira Idade (IPC-3i), que mede a variação da 
cesta de consumo de pessoas com mais de 60 
anos de idade, registrou infl ação de 0,48% no 
terceiro trimestre deste ano. Em 12 meses, 
o IPC-3i acumula taxa de infl ação de 3,78%, 
segundo dados divulgados na sexta-feira (11) 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado do terceiro trimestre, o IPC-
-3i fi cou acima da taxa acumulada pelo IPC-BR, 
o Índice de Preços ao Consumidor-Brasil, que 
calcula a infl ação média para todas as faixas 
etárias e que acumula taxa de infl ação de 3,51% 
em 12 meses. No segundo trimestre, o IPC-3i 
havia registrado infl ação de 0,97%. Seis das 

oito classes de despesa componentes do índice 
registraram queda em suas taxas.

A principal contribuição partiu do grupo 
alimentação, que passou de uma infl ação de 
0,02% no segundo trimestre para uma defl ação 
(queda de preços) de 1,76% no terceiro trimes-
tre. Outros grupos com queda na taxa foram: 
saúde e cuidados pessoais (de 2,05% para 
1,01%), transportes (de 0,77% para -0,37%), 
educação, leitura e recreação (de 1,90% para 
-0,34%), vestuário (de 2,09% para -0,59%) e 
despesas diversas (0,68% para 0,34%). Dois 
grupos tiveram alta na taxa: habitação (de 
0,79% para 2,14%) e comunicação (de 0,13% 
para 1,07%) (ABr).

Preço das passagens 
aéreas cai 16,85% 
em 2019

As passagens aéreas no Brasil 
fi caram mais baratas em 2019. A 
constatação é da Pesquisa Men-
sal do Comércio, divulgada pelo 
IBGE. No acumulado de janeiro 
a setembro deste ano, o preço 
do bilhete teve uma queda de 
16,85%, item não-alimentício 
com a maior redução para o 
consumidor brasileiro.

A diminuição no valor das 
passagens aéreas é uma das 
frentes que o ministro do Tu-
rismo, Marcelo Álvaro Antônio, 
vem trabalhando para o desen-
volvimento do setor no Brasil. 
Segundo ele, o índice é uma 
resposta de algumas das ações 
que a Pasta vem realizando 
para estimular as viagens do-
mésticas. “Isso é resultado de 
um trabalho importante que 
estamos realizando para tornar 
o turismo mais acessível. Com 
a atração de novas empresas 
e destravando legislações que 
emperram o setor, poderemos 
proporcionar aos brasileiros 
mais oportunidades de conhe-
cer o país”, comemorou.

A chegada das empresas “low 
cost” devem representar ainda 
uma importante ferramenta 
para melhorar o preço das 
passagens aéreas para os brasi-
leiros. Ao todo, cinco empresas 
já demonstraram interesse em 
operar no país: a Air Europa, 
que já demonstrou interesse em 
atuar no mercado doméstico; a 
Sky e a Norwegian, que já estão 
realizando voos internacionais; 
a Flybondi, que começou a 
operar na sexta-feira (11), e a 
JetSmart, que voará no país a 
partir de dezembro (MTour).

O volume do setor de serviços 
no país caiu 0,2% na passagem de 
julho para agosto, segundo dados 
da Pesquisa Mensal de Serviços, 
divulgada sexta-feira (11), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. A queda 
veio depois de uma alta de 0,7% 
na passagem de junho para julho. 
Na comparação com agosto do ano 
passado, o recuo foi ainda maior 
(-1,4%). No acumulado do ano, o 
setor teve alta de 0,5%. Já em 12 
meses, os serviços acumulam cres-

cimento de 0,6% em seu volume.
Na passagem de julho para agos-

to, três segmentos tiveram queda, 
entre eles, os serviços prestados às 
famílias (-1,7%). Também anotaram 
redução as atividades de transportes, 
serviços auxiliares de transporte e 
correios (-0,9%) e outros serviços 
(-2,7%). Apresentaram altas os seg-
mentos de serviços de informação e 
comunicação (0,4%) e os serviços 
profi ssionais, administrativos e com-
plementares (0,5%) (ABr).
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Bolsonaro visita países do Oriente 
Médio em busca de investimentos
O secretário de negociações bilaterais do Itamaraty, embaixador Kenneth Félix da Nóbrega,  disse que 
o presidente Jair Bolsonaro vai apresentar, no fi nal deste mês, a grandes investidores dos Emirados 
Árabes Unidos, do Catar e da Arábia Saudita, uma carteira de projetos e obras de infraestrutura que 
podem interessar aos países árabes

de até R$ 1,2 trilhão.
O Brasil precisa participar, 

como agente receptor, do 
programa de investimento dos 
fundos soberanos do Oriente 
Médio, pois recebe apenas R$ 
5 bilhões do Fundo Soberano 
dos Estados Árabes Unidos, 
que tem o montante total de 
investimentos equivalente a 
US$ 1 trilhão.

O secretário acrescentou que 
o Catar também tem um fundo 
soberano no valor de US$ 540 
bilhões, com participação des-
tinada ao Brasil de apenas US$ 
5 bilhões. E, por último, o Brasil 
participa com uma fração muito 
pequena do fundo soberano da 
Arábia Saudita, que correspon-
dente a US$ 850 bilhões (ABr).

Infl ação da terceira idade fi ca 
em 0,48% no terceiro trimestre

Setor de serviços permanece equilibrado
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Reforma Tributária
não trará redução

de carga de tributos

A pergunta que sempre 

faço é: o que uma boa 

Reforma Tributária 

deveria conter para 

melhorar o País? 

Dois pilares básicos: 
Primeiro, a redução 
expressiva da carga 

tributária, que é abusiva, e a 
simplifi cação do sistema de 
arrecadação.

Uma dúvida que paira no ar 
quando se fala em reformas é 
se essa reestruturação pode 
gerar aumento de tributos. Ao 
longo dos 30 anos dedicados ao 
estudo do Direito Tributário, 
nunca observei redução de car-
ga tributária, e sim constantes 
aumentos. 

Na Era do Império, onde a 
arrecadação era apenas uma, 
ou seja, um só imposto, havia a 
questão do “quinto”. Pois bem, 
no início da década de 1990, 
quando comecei a atuar na 
área, a arrecadação era mais 
simples e atingia 22,5% do 
PIB. No mês passado, chegou 
a 35%. Realmente não creio 
em redução de carga tributária, 
pelo menos enquanto o Execu-
tivo Federal não sanar a dívida 
interna próxima de um PIB.

O projeto de reforma que 
deve prosperar é o que pre-
tende unifi car alguns tributos, 
indo ao encontro da ideia de 
simplifi cação na arrecadação, 
visando também à redução da 
carga tributária, apontando 
para o crescimento econômi-
co, mais geração de emprego 
e credibilidade para atrair o 
capital estrangeiro.

Caso a Reforma passe pelos 
trâmites legais, deverão ser 
observadas e respeitadas as 
regras de validade da institui-
ção ou majoração de tributos, 
como a anterioridade de 90 
dias e o início do exercício 
fi scal seguinte.

Aqueles que pagam menos 
não terão interesse nessas mu-
danças, segundo o presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia. Caso 
o deputado esteja se referindo 
ao sistema de arrecadação das 
pequenas e médias empresas 
que recolhem pelo Simples 
Nacional ou pelo Lucro Pre-
sumido, a fala tem total cre-
dibilidade.

Outra questão que deve 
ser bem discutida é a PEC 
do IVA, que contém alguns 
pontos. Quando falamos em 
Imposto sobre o Valor Agre-
gado, estamos muito longe 
deste sistema para o Brasil. O 
que se comenta atualmente é 
um imposto “nanico”, que vai 
abraçar apenas alguns tribu-
tos. Na minha visão, isto não se 
chama IVA, mas simplifi cação 
de uma parte muito pequena 
dos mais de 90 tributos que o 
contribuinte tem que recolher, 
compulsoriamente.

Recentemente, o secretário 
da Fazenda de Pernambuco, 
Décio Padilha, apresentou um 
modelo de reforma tributária 
para os Estados, formulado 
em parceria com secretários 
de todo o País. A principal 
mudança é a substituição de 
cinco impostos, três federais, 
um estadual e um municipal, 
por dois: o Imposto Sobre Bens, 
Direitos e Serviços (IBS) e o 
Imposto Seletivo. 

Ele sugeriu outras altera-
ções, tais como a restituição 
parcial de impostos sobre o 
consumo, a criação de um 
comitê gestor da distribuição 
da receita gerada pelos impos-
tos, composto pelos estados e 
municípios, e a cobrança do 
imposto apenas no destino da 
atividade econômica, e não 
mais na origem. O secretário 
é muito bem-intencionado, 
porém muito longe da nossa 
realidade. 

Mas isso não quer dizer que 
não poderá ser um ótimo início 
de discussão do tema.

 
(*) - É advogado e sócio fundador do 
escritório Roncato Advogados, com 

mais de 40 anos de experiência na 
área do Direito Empresarial e 30 anos 

no Direito Tributário.

Pedro Roncato (*)

Com 55 votos favoráveis, o 
Plenário do Senado aprovou 
o projeto da Câmara, que 
autoriza o uso de garantia 
solidária por microempresas 
que precisam tomar emprés-
timos financeiros. O texto 
prevê a criação de sociedades 
exclusivamente para fornecer 
caução em operações de cré-
dito. O projeto segue agora 
para sanção presidencial. O 
texto é de autoria do senador 
Esperidião Amin (PP-SC).

As Sociedades de Garantia 
Solidária (SGS) podem ser 
compostas por dois tipos de 
acionistas. Os sócios partici-
pantes são preferencialmente 
microempresas e empresas de 
pequeno porte. O texto exige 
a reunião de pelo menos dez 
delas, e cada uma deve inves-
tir no máximo 10% no capital 
social da SGS. Já os sócios 
investidores são pessoas físicas 
ou jurídicas que aplicam na 
sociedade com o objetivo ex-
clusivo de auferir rendimentos. 

A participação em conjunto 
deles não pode exceder 49% 
do capital social. O projeto 
autoriza ainda investimento 
público e incentivos estatais 
nesse tipo de sociedade, 
cujas ações serão de livre 
negociação. Esse novo tipo 
de sociedade poderá integrar 
o Sistema Financeiro Nacio-

Esperidião Amin informou que o projeto foi inspirado na vida 

do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus.

O estado será seguido por 
Mato Grosso, com R$ 
665 milhões. 

No outro extremo, Santa Ca-
tarina fi cará com a menor fatia, 
de R$ 189 milhões, além do DF, 
que levará R$ 64 milhões. A di-
visão dos recursos do petróleo 
direcionados a cada estado é 
resultado de um grande embate 
entre as bancadas estaduais, 
tanto na Câmara quanto no 
Senado, e colocou de um lado 
os estados do Norte e do outro, 
os do Sul.

A princípio, a proposta previa 
que estados e municípios re-
ceberiam os recursos segundo 
os critérios do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e dos 
Municípios. Ao chegar à Câmara 
com esse critério, a proposta 
não agradou aos estados mais 
ricos — exatamente os que mais 
perdem com as desonerações 
de exportações previstas pela 
Lei Kandir. Como o número 
de deputados de cada estado 
depende do tamanho da popu-
lação, e esses estados, além de 

Novo critério para distribuição dos recursos considera o Fundo de Participação

dos Estados e a Lei Kandir.

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) destacou a 
cerimônia de canonização do 
“Anjo Bom da Bahia”, Irmã Dul-
ce (1914-1992), reconhecida 
no domingo (13), no Vaticano, 
como Santa Dulce dos Pobres. 
O senador disse que graças às 
iniciativas da religiosa católica, 
milhões de pessoas foram be-
nefi ciadas.

“Só no ano de 2018, para 
vocês terem uma ideia, foram 
catalogados mais de 3,5 milhões 
de atendimentos ambulatoriais, 
11,5 mil atendimentos, por mês, 
para tratamento de câncer; 
quase 20 mil cirurgias realiza-
das; 1.333 leitos hospitalares, 
e 726 crianças e adolescentes 
acolhidos no centro educa-
cional”, destacou o senador, 
referindo às obras assistenciais 
desenvolvidas pela Irmã Dulce.

Eduardo Girão lembrou a 

indicação da irmã, em 1988, ao 
Prêmio Nobel da Paz pelo então 
presidente da República, José 
Sarney, com o apoio da rainha 
Sílvia, da Suécia. Ele ressal-
tou que, mesmo não sendo 
contemplada com o prêmio, a 
indicação foi responsável pelo 
reconhecimento mundial da 
obra de Irmã Dulce, a quem o 
senador considerou ser “nossa 
Madre Teresa de Calcutá”.

“Apesar de frágil fi sicamente, 
Irmã Dulce foi um exemplo de 
força espiritual. Sem medir 
qualquer esforço, desde que 
fosse para auxiliar os mais 
necessitados, essa mulher 
conseguiu fundar, em 1959, as 
Obras Sociais Irmã Dulce, cuja 
missão é “amar e servir ao pró-
ximo, oferecendo atendimento 
gratuito na saúde, educação e 
assistência social”, destacou o 
senador (Ag.Senado).

Irmã Dulce (1914-1992).

Indígenas viajarão 
à Europa para 
pressionar 
Bolsonaro

Uma delegação de líderes 
indígenas visitará 12 países 
da Europa entre os dias 17 de 
outubro e 20 de novembro para 
denunciar “violações dos direi-
tos” das populações nativas no 
Brasil. A ação foi divulgada pela 
ONG Greenpeace, que afi rmou 
que o roteiro terá início no 
Vaticano, com a presença dos 
índios no Sínodo dos Bispos 
para a Amazônia, inaugurado 
pelo papa Francisco em 6 de 
outubro.

Após o Vaticano, a delegação 
passará por Turim e Bolonha, 
na Itália, Berlim e Munique, na 
Alemanha, Estocolmo (Sué-
cia), Oslo (Noruega), Amster-
dã (Países Baixos), Bruxelas 
(Bélgica), Genebra e Berna, 
na Suíça, Paris (França), Porto 
(Portugal) e Londres (Reino 
Unido). A viagem terminará na 
Espanha, com compromissos 
em Madri, Barcelona e Valência. 

A missão será liderada pela 
Articulação dos Povos Indí-
genas do Brasil (APIB), em 
colaboração com organizações 
da sociedade civil. O objetivo 
da campanha, chamada “San-
gue indígena: nem uma gota a 
mais”, é fazer pressão para que 
o governo Bolsonaro e o setor 
agrícola respeitem tratados 
climáticos internacionais, como 
o Acordo de Paris (ANSA).

Deputados, especialistas, 
consultores internacionais, 
representantes do governo, 
Ongs e habitantes da Amazô-
nia defenderam, em audiência 
na Câmara, o manejo sustentá-
vel da exploração madeireira 
e dos produtos da biodiver-
sidade local para enfrentar 
o desmatamento ilegal, as 
queimadas e a uso predatório 
dos recursos naturais da maior 
fl oresta tropical do mundo. 
O debate foi promovido pela 
Comissão de Integração Na-
cional, a pedido do deputado 
Airton Faleiro (PT-PA).

“Não venceremos a guerra 
do desmatamento, da ilega-
lidade, do crime ambiental 
apenas com discursos, apenas 
com manifestações contrárias 
à ilegalidade. Venceremos 
com uma proposta alterna-
tiva do uso sustentável dos 
produtos da biodiversidade 
da Amazônia”, disse.

Cerca de 80% da exploração 
de madeira no Brasil é feita de 
forma ilegal. Para evitar isso, 
é preciso fazer a extração de 
madeira de forma certifi cada, 
segundo Aline Tristão Bernar-
des, do Conselho de Manejo 
Florestal, conhecida como 
FSC, na sua sigla em inglês 
(Forest Stewardship Council).

Faleiro acredita que uso sustentável pode ser saída para coibir 

desmatamento ilegal.

Registro em cartório 
de criança nascida 
morta

A CCJ da Câmara dos De-
putados aprovou o projeto 
do deputado Carlos Bezerra 
(MDB-MT), que altera a Lei 
dos Registros Públicos para 
que os pais possam registrar 
em cartório a criança nascida 
morta ou que tenha morrido 
durante o parto. A relatora, 
deputada Chris Tonietto (PSL-
-RJ), apresentou parecer pela 
aprovação. 

Segundo ela, por falta de 
uma norma clara na lei, alguns 
ofi ciais de registro público têm 
se negado a registrar o nome e 
o prenome da criança, trazendo 
sofrimento adicional e desne-
cessário aos genitores.

“É um dos direitos funda-
mentais do nascituro o da 
personalidade, entre os quais o 
direito ao nome e ao prenome”, 
afi rmou Tonietto. 

“A alteração na lei tem caráter 
humanitário, podendo trazer 
algum alívio aos pais em hora 
tão difícil, sem que sua insti-
tuição implique em qualquer 
difi culdade ou gasto adicional 
para os ofi ciais de registro”, 
acrescentou. Como tramita em 
caráter conclusivo, a proposta 
poderá seguir direto para a 
análise do Senado, a menos que 
haja recurso para votação pelo 
Plenário (Ag.Câmara).
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Acordo sobre pré-sal renderá 
mais de R$ 10 bilhões a estados
Se o Senado aprovar o acordo costurado entre governadores, senadores e deputados sobre a divisão 
dos R$ 10,9 bilhões provenientes do bônus de assinatura pela exploração do petróleo que cabem aos 
estados, Minas Gerais vai ser o maior benefi ciário dos recursos, recebendo R$ 849 milhões

mais ricos, estão entre os mais 
populosos, começou a luta para 
derrubar o critério.

O resultado foi o projeto que 
divide os R$ 10,9 bilhões em 
três partes, colocando dois 
terços no critério do Fundo e 
um terço no critério de reposi-

ções por perdas da Lei Kandir. 
O primeiro critério agrada os 
estados mais pobres, o se-
gundo, os exportadores, e por 
conseguinte, mais ricos. “Havia 
uma discordância quanto à uti-
lização direta dos coefi cientes 
do FPE, que estava no texto 

da PEC aprovada no Senado. 
Nesse contexto, o projeto 
foi uma solução política mais 
célere para regulamentar a 
distribuição desses recursos”, 
explica Flávio Luz, consultor 
de Orçamento do Senado (Ag.
Senado).

Em votação unânime, Senado aprovou 
garantia solidária para microempresas

nal e terá sua constituição, 
organização e funcionamento 
disciplinados pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN). 

Como relator da Comissão 
de Assuntos Econômicos, o 
senador Cid Gomes (PDT-CE) 
apresentou parecer favorável 
ao texto. Esperidião Amin disse 
que o projeto foi inspirado na 
vida do Prêmio Nobel da Paz de 
2006, professor Muhammad Yu-
nus, e no instrumento chamado 
microcrédito, modalidade de 
empréstimo fi nanceiro criado 
por ele na década de 70 para 
atender à população pobre de 
Bangladesh, sua terra natal.

O texto estabelece que será 

livre a negociação, entre os 
sócios participantes, de suas 
ações na respectiva sociedade 
de garantia solidária, contanto 
que seja seguido o limite de 
participação máxima.

Entre os sócios participan-
tes poderão ser admitidos 
os pequenos empresários, 
microempreendedores e as 
pessoas jurídicas constituídas 
por esses associados. A so-
ciedade de garantia solidária 
poderá ainda receber recursos 
públicos e outros tipos de 
incentivos estatais voltados 
ao fomento de sua atividade 
principal, na forma defi nida 
por lei (Ag.Senado).

Milhões de pessoas 
foram benefi ciadas com 

obras da Irmã Dulce

Manejo sustentável como 
alternativa ao desmatamento

Segundo Aline, pouco mais 
de um milhão de hectares de 
floresta são explorados no 
Brasil por meio de concessões 
de manejo, enquanto o país tem 
cerca de 65 milhões de hectares 
de fl orestas públicas - federais 
e estaduais - que podem ser 
usadas com esse fi m. Para se 
ter uma ideia, um hectare é 
aproximadamente o tamanho 
de um campo de futebol. 

Presentes na audiência, os 
representantes do Serviço 
Florestal Brasileiro, deputa-
dos e moradores da região 

manifestaram-se favoráveis a 
esse projeto, incentivando o 
fi nanciamento público dessas 
atividades e a sua fi scalização 
por meio de satélites georrefe-
renciados. Além das madeiras, 
os debatedores defenderam o 
uso sustentável do extrativis-
mo dos produtos da fl oresta, 
como os óleos de copaíba 
e andiroba, por exemplo, a 
fabricação de medicamentos 
com a imensa biodiversidade 
da Amazônia, bem como o uso 
variado das frutas da região 
(Ag.Câmara). 



Qualquer avaliação 

séria, isenta, não 

ideológica, conclui 

que o nosso sistema 

previdenciário é 

insustentável.

Não só por sua genero-
sidade e intermináveis 
fraudes, mas também pela 

rápida alteração do perfi l demo-
gráfi co da população brasileira. O 
demógrafo José Eustáquio Alves 
levantou que o Brasil envelhece 
mais rapidamente que a maioria 
dos países. Aqui, a população 
com mais de 65 anos deve qua-
druplicar em 50 anos. Na França, 
essa mudança deve levar pelo 
menos 200 anos. E o nosso bônus 
demográfi co já passou.

No que se refere ao equilíbrio 
das contas, em 2018, o défi cit 
da Seguridade Social foi de R$ 
280 bilhões, quase três vezes 
maior que os R$ 76 bilhões de 
2012. Nos últimos quatro anos, 
o rombo alcançou os R$ 700 
bilhões. Em 2019, as despesas 
previdenciárias devem chegar 
aos R$ 770 bilhões, em torno de 
54% dos gastos totais do governo 
federal, com um défi cit de R$ 
308 bilhões.

O ex-presidente Temer e o 
presidente Bolsonaro, orientado 
pelo ministro Paulo Guedes, estão 
cientes da gravidade do rombo 
e encaminharam propostas de 
reforma. Como se o assunto fosse 
de interesse do governo e não do 
país, congressistas subtraíram 
pontos importantes do projeto.

O texto-base da Reforma da 
Previdência, já aprovado em 
primeiro turno no Senado, aguar-
da teste fi nal do plenário. Se a 
tramitação se alongar, o governo 
pode e deve encaminhar parte 
das mudanças propostas pela 
via infraconstitucional, por meio 
de legislação ordinária, como 
medidas provisórias e projetos 
de lei, que requerem quórum 
menor, facilitando a aprovação. 

Também para eventual rein-
clusão de pontos que não requei-
ram alteração da Constituição. 
Infelizmente houve mais uma 
desidratação do texto no Senado. 
Continuamos prejudicados pelo 
conformismo das lideranças 
políticas do país com as “con-
quistas possíveis”. Falta senso de 
urgência e obsessão para buscar 
o necessário.

(*) - É empresário.

O possível ou 
o necessário?

Carlos Rodolfo Schneider (*)
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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.

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da Cooperbrac Cooperativa Agrícola do Brasil Cen-
tral, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila Independência -
São Paulo - SP, CEP- 04221-060, no dia 29.10.2019, em 1ª convocação as 8:00 horas,
2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em Assembleia Geral
Extraordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Mudança de ende-
reço do estabelecimento matriz cadastrado no CNPJ/MF nº 15.759.617/0001-62, NIRE
3540016062-4 e I.E nº 145.393.536.112 da Rua Roberto Koch nº 502, Vila Independên-
cia, São Paulo , SP , para a Avenida Goiás , Quadra 76 , Lote 05 , Novo Horizonte,
Município de Dianópolis , TO, CEP 77.300-000 São Paulo, 26 de agosto de 2019.
Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

EXTRAVIO
A Empresa Paradiso Pizzaria Ltda - ME, com sede na Rua Apeninos, 747, Paraiso, São
Paulo - SP, inscrita no CNPJ 59.186.742/0001-04, vem informar o extravio da impressora
marca: BEMATECH  mod MP-2100 TH FI  nº fabricaçao BE 051172900000031533.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Semestres Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018
Reservas Lucros/

Capital de Lucros Aumento Prejuízos
Eventos                                                                  .    Realizado         /  Legal    de Capital    Acumulados            Total
Saldo em 01.01.2019 1.870 370 670 - 2.910
Transferência de Aumento de Capital 670 (670) - -
Lucro Líquido do 1º Semestre de 2019 - - - 517 517
Saldo em 30.06.2019 1.870 1.040 - 517 3.427
MUTAÇÕES DO PERIODO - 670 (670) 517 517
Saldo em 01.01.2018 2.540 45 - - 2.585
Ajuste Valor Mercado – TVM e Instr.F.Deriv. - - - -
Aumento de Capital - - - -
Lucro Líquido do Semestre - - - 404 404
Saldo em 30.06.2018 2.540 45 - 404 2.959
MUTAÇÕES DO PERÍODO - - - 404 404

ATIVO  30.06.19  30.06.18
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO      5.817      5.789
Disponibilidades (nota 4) 2.448 3.626
Outros Créditos (nota 3.b.2)      3.369      2.163
Diversos 3.369 2.163

PERMANENTE (nota 3.c)           13            3
Imobilizado de Uso (nota 3.c.1)           13            3
Outras Imobilizações de Uso 78 66
(-) Depreciações Acumuladas (65) (63)

TOTAL DO ATIVO      5.830      5.792

PASSIVO  30.06.19  30.06.18
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO      2.403      2.803
Outras Obrigações (nota 3.b.1)      2.403      2.803
Cambio - 4
Sociais e Estatutárias 191 12
Fiscais e Previdenciárias 839 423
Diversas 1.373 2.364

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 5)      3.427      2.989
Capital (nota 5.1)      1.870      2.540
De domiciliados no País 1.870 2.540

Reservas de Lucros – Reserva Legal 1.040 45
Lucros ou Prejuízos Acumulados 517 404
TOTAL DO PASSIVO      5.830      5.792

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Semestres Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  30.06.19  30.06.18
Lucro Líquido do Semestre 517 404
Ajustes por:
Depreciação 2 0

(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos - 208
Outros Créditos (2.423) ( 51)

Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
Outras Obrigações 336 1.031

Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais (1.568) 1.593
Aquisição de Ativo Imobilizado          (12)             -
(Redução)Aum. Líq. de Caixa e Equival. de Caixa      (1.580)       1.593
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 4.028 2.033
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período       2.448       3.626
(Redução)Aumento das Disponibilidades (1.580) 1.593

BALANÇO PATRIMONIAL DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018  (Em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF)  62 .237 .649 /0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2019 e 2018

 30.06.19  30.06.18
Receita da Intermediação Financeira       4.773       2.842
Resultado de Operações de Câmbio 48 211
Res. de Oper. com TVM - de Aplic.em Outros Títls. - 2
Res. de Operações com TVM - de Aplic. em Ouro 4.725 2.629

Resultado Bruto da Interm. Financeira 4.773 2.842
Outras Receitas/Despesas Operacionais      (3.932)      (2.130)
Despesas de Pessoal ( 422) ( 456)
Outras Despesas Administrativas (3.183) (1.282)
Despesas Tributárias ( 176) (205)
Outras Receitas Operacionais 77 14
Outras Despesas Operacionais (226) (201)
Despesas de Depreciação e Amortização ( 2) -

Resultado Operacional         841         712
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações 841 712
Imposto de Renda e Contribuição Social        (324)        (308)
Provisão para Imposto de Renda (198) (166)
Provisão para Contribuição Social (126) (142)

Lucro / Prejuízo Líquido do Semestre 517 404
Nº Cotas 1.870 2.540
Lucro/ Prejuízo Por Cota - R$ 0,28 0,16

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS em 30/06/2019
1. Contexto Operacional: A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobili-
ários Ltda. iniciou suas atividades em 06 de agosto de 1.971 e tem por
objetivo social possibilitar a condução de todos os atos permitidos o em seu
respectivo contrato social, entre os quais se referem as operações de
compra e venda no mercado físico de metais preciosos e de negociação
com títulos de renda fixa e variável. De acordo com a Ata de Assembleia de
Sócios realizada em 15.04.2019, entre outras deliberações, foi aprovado,
por voto unânime dos sócios, o cancelamento da autorização para a prática
de operações no mercado de cambio de taxas flutuantes, conforme Oficio
10976/2019-BCB/Deorf/GTSP, de 30 de maio de 2019 do Banco Central do
Brasil, comunicando o deferimento do pleito. 2. Apresentação das Demons-
trações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com
base nas disposições contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil
conforme Leis nº11.638/07 e nº 11.941/09 que alteram a Lei nº 6.404/76,
bem como de acordo com as normas e instruções do Banco Central do Brasil
e padronizações adotadas pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - COSIF e Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.
3. Principais Diretrizes Contábeis: a) Receitas e Despesas: A Instituição
não registrou durante o 1º semestre de 2019 operações de compra e venda
de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, sen-
do que ao final do semestre não havia saldo de aplicações financeiras. As
demais receitas e despesas estão registradas segundo regime de compe-
tência. b) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo:
Os ativos são reconhecidos pelo valor de realização incluindo os rendimen-
tos e as variações monetárias auferidas, e os passivos demonstrados por
valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encar-
gos e as variações monetárias incorridas. b.1) Outros Créditos - Diversos:

Inclui MR$ 969 referente ao imposto de renda e contribuição social recolhi-
dos por estimativa a compensar, MR$ 12 de adiantamentos e antecipações
salariais, MR$ 2.362 de valores a receber do Banco Paulista S/A a título de
venda de ouro e MR$ 26 de valores bloqueados. b.2) Outras Obrigações -
Diversas: Inclui MR$ 191 de obrigações sociais e estatutárias, MR$ 839 de
obrigações fiscais e previdenciárias, MR$ 696 de empréstimos de mutuo,
MR$ 65 com despesas de pessoal e encargos sociais incidentes, MR$ 612
de credores e fornecedores diversos. c) Ativo Permanente: c.1) Imobilizado
de Uso: O imobilizado de uso está contabilizado ao custo da aquisição e a
depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração a vida útil-econômica dos bens. O valor agregado não
ultrapassa o seu valor recuperável. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na entida-
de MR$ 744, saldos em poder de bancos MR$ 44, aplicações em reservas
livres MR$ 73 e aplicações temporárias em ouro MR$ 1.587 incluídos na
demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

                       MR$
 30.06.19  30.06.18

Caixa, bancos, reservas livres e aplicações em ouro 2.448 3.626
Aplicações financeiras - -
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.448 3.626
5. Patrimônio Líquido: 5.1. Capital Social: O capital está representado por
1.870 mil quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado
por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional: A gestão de risco
operacional é definida como a possibilidade de ocorrência de perdas resul-
tantes de falha ou inadequação de processos internos, sistemas, compor-
tamento humano, ou eventos externos, que podem ocorrer em qualquer
etapa de um processo operacional de uma instituição financeira. Em atendi-

mento à Resolução nº 3.380 de 29.06.06 do Banco Central do Brasil, a
Distribuidora instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada para identi-
ficar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive aqueles
decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco de Mercado: O risco decor-
rente da exposição de suas operações às flutuações nas cotações de
mercado físico de metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de
controle, que incluem a determinação de limites operacionais e o monitora-
mento das exposições líquidas consolidadas por moedas. 8. Gerenciamen-
to da Estrutura de Capital: Em atendimento à Resolução nº 3.988/11 do
Banco Central do Brasil, a instituição adotou a partir de 2012 uma política de
gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam assegurar de
modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a
natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clien-
tes. 9. Contingências: A declaração do imposto de renda dos últimos cinco
exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autoridades fiscais.
Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos a revisão e apuração
pelos órgãos competentes por período variável de tempo.
KLEBER ROBLES - Diretor Administrativo Financeiro Operacional

 CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O        CPF 127.713.908-33

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores e Quotistas da Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. São Paulo/SP. 1. Opinião: Examinamos as Demonstrações
Contábeis da Instituição Financeira Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., que compreendem o Balanço Patrimonial em 30 de junho
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto
descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Institui-
ção Financeira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em
30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião com ressalva:
2.1 Não se encontra evidenciado nas Demonstrações Contábeis referentes
ao semestre findo em 30.06.2019 os efeitos decorrentes da penalidade de
multa aplicada à Carol DTVM Ltda., pelo Comitê de Decisão de Processo
Administrativo Sancionador e de Termo de Compromisso (Decisão 1826/
2018-COPAT, de 20 de dezembro de 2018) no valor de R$ 747.183,64,
equivalente a 25% de seu Patrimônio Liquido em junho de 2018, objeto do
processo 105694, cuja intimação foi recebida pela instituição em 25.02.2019.
Consta na resposta à nossa circularização de ações judiciais junto aos
Advogados da Instituição, datada de 22.07.2019 que “trata-se de Processo
Administrativo instaurado pelo Banco Central do Brasil em face de Carol
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,cuja Defesa foi apresen-
tada tempestivamente àquela autoridade. Em face da Decisão desfavorável
de primeiro grau, da qual tomou conhecimento em 25.02.2019, via Correios,
por intermédio do Ofício 398/2019-BCB/Decap/GTSPA, de 21.02.2019, a
Carol DTVM Ltda. não se conformando com esse desfecho, interpôs
tempestivo RECURSO ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional (CRSFN), com efeito suspensivo da multa, nos termos do Art. 29
da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts.56 e 58 da Lei Federal 9.784/1999,
assunto que se encontra pendente de decisão de segundo grau daquela
Corte. O valor da multa imposta pela decisão de primeiro grau restou
estabelecida no montante de R$ 747.183,64 (setecentos e quarenta e sete
mil, cento e oitenta e três reais e sessenta centavos), valor que se encontra
com a exigibilidade suspensa até a decisão final da instância recursal
(CRSFN). Em face do recurso apresentado ao CRSFN e das decisões

recentes tomadas por aquele Colegiado em matérias dessa natureza, enten-
de-se ser possível a obtenção de melhoria no julgamento na segunda
instância”. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3.
Outros assuntos: A Carol DTVM revisou o seu sistema de controle interno
no que se refere a prevenção contra lavagem de dinheiro e a identificação
em seu cadastro de pessoas físicas pessoas politicamente expostas, con-
forme disposições do Banco Central do Brasil. Nesse sentido, a Instituição
Financeira contratou, a partir de 2017, os serviços de outro auditor indepen-
dente para acompanhamento das medidas já implementadas e para revisão
permanente do sistema de controle interno no que ser refere a prevenção
contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro de pessoas
físicas, pessoas politicamente expostas. A fim de atender os quesitos
acima, recebemos o “Relatório de Auditoria dos Controles Internos” emitido
em 17 de maio de 2019 para a CAROL DTVM pelo Auditor Independente
Jânio Blera de Andrade e relativo ao período encerrado em 31.12.2018. 4.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis:
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições financeiras autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis. 6. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de

que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissio-
nal e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, imissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não existem
incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidencias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações con-
tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência da
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da
Instituição para expressar uma opinião sobre as demonstrações contá-
beis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

São Paulo, 23 de setembro de 2019
Andreoli & Associados Auditores Independentes S/S

CRC2SP017977/O-1
Walter Arnaldo Andreoli

Contador-CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio

Contador-CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável

A.B.M.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
 CNPJ/MF 12.764.598/0001-74 - NIRE 35.300.385.586 
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Andréa 
Cochrane e Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Andréa 
Cochrane, Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Foram reeleitos para 
compor a Diretoria da Companhia Welson Nelson da Costa, RG 26.699.203-1-SSP/SP, CPF/MF 322.403.173-53, para 
Diretor sem Designação Especifica, Marcos Vinícius do Prado RG 19.368.848-7-SSP/SP, CPF/MF 085.730.768-10, para 
Diretor sem Designação Especifica os quais exercerão suas funções até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 
2020. Os Diretores ora reeleitos declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeça 
de exercer suas funções na Companhia. Assembleia Geral Extraordinária: outorga de procuração por instrumento público 
para Jair Nobumassa Kadowaki, RG 5.816.748-SSP/SP, CPF/MF 669.055.248-91. Nos termos do Artigo 1.061 da Lei 
10.406/2002 e será investido em suas funções na data da assinatura deste instrumento e, a quem competirá, exonerados 
de prestar caução para garantia de suas obrigações, administrar a Sociedade, e praticar enfim, todos os demais atos 
necessários ao cabal e fiel desempenho do mandato, nos termos do item “i” do §2º do Artigo 7º do Estatuto Social da 
Companhia. II. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2019. Mesa Dirigente: Andréa Cochrane - Presidente; Léo Wallace 
Cochrane Júnior - Secretário. JUCESP nº 530.740/19-9 em 04/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O cosmonauta russo Alexei 
Leonov, o primeiro humano 
a entrar para a história ao 
caminhar no espaço em 1965, 
morreu na sexta-feira (11) aos 
85 anos, em decorrência de uma 
longa doença, informou a agên-
cia espacial Roscosmos. “Alexei 
morreu no Hospital Burdenko 
[em Moscou], após uma longa 
doença”, afi rmou sua assistente 
pessoal, Natalia Filimonova, em 
entrevista à agência de notícias 
russa “TASS”. A causa da morte 
não foi divulgada.

O enterro de Leonov será 
realizado no próximo dia 15, 
no Cemitério Militar Federal 
da cidade de Mytishchi, em 
Moscou. Nascido em 30 de maio 
de 1934, o cosmonauta cami-
nhou do lado de fora de uma 
espaçonave em 1965. Leonov 

ANSA

Morre Alexei Leonov, 
o primeiro homem a 
caminhar no espaço

Russo tinha 85 anos e morreu após enfrentar longa doença. 

fez um deslocamento de dois 
a três metros de distância ao 
longo 12 minutos e 9 segundos 
no exterior da Voskhod 2, en-
quanto seu colega de equipe, 
Pavel Belyayev, permaneceu 
no controle.

Considerado uma lenda da 
exploração espacial, Leonov 
fez parte da equipe da primeira 
missão espacial conjunta entre 
a União Soviética e os Estados 
Unidos, em 1975. Ele também 
acumulou em sua carreira 
dois títulos de Herói da URSS, 
a mais alta distinção do país. 
Aposentado desde 1992, de-
pois de comandar o Corpo de 
cosmonautas, Leonov nunca 
abandonou sua paixão pela pin-
tura e pela escrita, a qual passou 
de ensaios em voos espaciais à 
fi cção científi ca (ANSA).

Brincar na infância é mais do que carregar 
boas lembranças para a idade adulta, 
é também uma forma de trabalhar o 

desenvolvimento da criança e um momento 
de interação entre os pais e fi lhos. As ativida-
des cotidianas da criança demandam tempo 
e atenção dos pais e, muitas vezes, acabam 
se tornando mais uma tarefa a ser concluída, 
uma “obrigação”.

É importante que os pais consigam perceber 
que essas situações, na verdade, possibilitam 
a troca de afeto e a construção dos elos fa-
miliares – além de momentos de diversão. 
“Muitos pais têm dupla jornada, ou seja, 
atividades dentro e fora de casa. E muitas 
vezes, com a correria do dia a dia, acabam não 
percebendo que momentos singulares fazem 
muita diferença na vida de seus pequenos. A 
conexão diária, além de ser valorizada pelas 
crianças, é considerada um pilar fundamental 
para o desenvolvimento infantil. E o brincar é 
uma das formas para essa conexão”, explica a 
psicóloga Rita Calegari, da Rede de Hospitais 
São Camilo de São Paulo.

As crianças tendem a participar de várias 
decisões sobre sua rotina, emitindo suas pre-
ferências e opiniões e podem, com a devida 
motivação, ajudar em várias tarefas por meio 
de brincadeiras. Como exemplo, Rita cita a 
possibilidade de a criança se recusar a escovar 
os dentes porque terá que deixar de fazer algo 
mais divertido naquele instante. “Neste caso, 
os pais podem transformar essa tarefa em algo 
mais lúdico, a fi m de que o fi lho se sinta mais 
estimulado para tal atividade”. 

Outras ações podem ajudar na construção 
do vínculo entre pais e fi lhos. Entre elas a 
psicóloga destaca a leitura de histórias; os 
jogos de tabuleiro, em que os pais explicam 
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Brincadeiras contribuem para construção 
de vínculos entre pais e fi lhos

Além de assegurar a valorização de momentos cotidianos, a criança cuidada por meio do divertimento 
é mais feliz, afi rma especialista

as estratégias e como não depender da sorte 
para ganhar; a coleção de fi gurinhas, um 
hobby que pode facilitar a conversa e a troca 
entre pais e fi lhos. “Uma outra boa dica é o 
quebra-cabeça, porque funciona com crian-
ças muito pequenas e também com os mais 
velhos”, ressalta a psicóloga. 

Atividades fora de casa também são im-
portantes, como bola, bicicleta, skate, pião, 
corda ou até mesmo um tempo no parquinho, 
por exemplo. Também há a opção de jogar 
adivinhações - uma brincadeira rapidinha que 
pode ser feita em qualquer lugar: no engar-
rafamento, na hora da refeição ou na sala de 
espera do médico, por exemplo. Brincar com 
os fi lhos é importante para a saúde física e 
mental dos adultos também. “Ao brincar com 
nossos fi lhos ou outras crianças, resgatamos 

parte da nossa história e da criança que fomos 
um dia.”

Outro ponto na aproximação com os pe-
quenos é pela alimentação. O ato de cozinhar 
e de se alimentar estabelece oportunidades 
de diálogo e de exploração – desde a textu-
ra, sabor, cor e aparência do alimento até o 
resultado fi nal, de compartilhar a mesa. Por 
fi m, a psicóloga reforça a relevância de trazer 
a brincadeira para cada atividade relacionada 
ao cuidado diário. Rita afi rma que a criança 
cuidada por meio da brincadeira e do lazer 
é mais feliz, pois ela acaba descobrindo que 
a felicidade não é um destino, mas sim um 
caminho.

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

Os pais podem transformar a tarefa de escovar os dentes em algo mais lúdico, a fi m de 

que o fi lho se sinta mais estimulado para tal atividade.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Adriano Brero Lopes – Literare – O líder 
e treinador há muito tempo, de vendedores e 
gestores de vendas, resolveu mostrar ao mun-

do seus métodos, que segundo suas páginas, levam um 
traço de efi ciência. Colaboradores de grandes empresas, 
nacionais e multinacionais, atestam sua qualidade. Em mo-
mentos de indecisão e ou queda nas vendas, nada melhor 
que reciclar-se, ou buscar entender novas ferramentas 
decisórias, que permitirão êxito. O leitor terá direito a 
treinamento grátis, on line. Boas vendas!

Venda Recorrente: Um 
método de vendas prático para 
sobreviver à indústria 4.0 

Naila Barboni Palú – Uma princesa capitã, 
brava, valente, repentinamente vê sua vida 
revirada, quando um golpe perpetrado por 
um membro de sua família , ceifou a vida de 
seu pai e por consequência seu futuro trono. 

Iniciou então uma verdadeira saga para punir assassinos 
e retomar seu lugar de direito. Nas idas e vindas de sua 
batalha, deve enfrentar um perigoso, desconhecido e 
traiçoeiro obstáculo: magia!! Um romance não só bem 
urdido, como sua edição recebeu da autora, profi ssional 
do ramo, um tratamento impecável, de altíssimo grau 
e raro esmero. Até um mapa, da região acompanha em 
separado. Bom para ler, tanto quanto um ótimo presente. 
Leva jeito para cinematografi a. 

A Princesa Guerreira

Eliandro Rocha – Thiago Lopes (Ilustr) – 
Callis – Uma estória realmente linda, com fi nal 
inesperado. Imaginem um príncipe que não 
deseja tornar-se encantado. Apresenta seus 
motivos ao Rei que os ignora. Na escola se dá 

mal. Escolheu a profi ssão de alfaiate. Ficou famoso. Sua 
“vidinha” ia bem, até conhecer uma princesa diferente. 
Ai sim, dá-se o encanto. Personalidade, valentia e boa 
superação. Com certeza a garotada gostará, tanto quanto 
adultos também. 

Escola de Príncipes Encantados

Remisson Aniceto – Patuá – Recém saído 
da gráfi ca, concebida pelo visto, sob forte emo-
ção, essa obra recebeu ins.....piração de seres 
voltados para novos e prazerosos momentos. 
Curtos e gostosos contos, aliados a poemas, 
voltados para todos os perfi s e inclinações de 

leitores, levarão prazer até aos mais críticos. O cáustico 
alinha-se ao hilário, tanto quanto alguns existencialistas, 
para levar alegria e satisfação a quem os manuseia. En-
tretenimento garantido!

Para Uma Nova Era 
Assista ao programa Livros 

em Revista. Um canal repleto 
de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

 Juliano de Oliveira Leonel e Yuri Felix – 
Empório Modara – Respeito à pessoa, direito 
inalienável à liberdade, princípio da legitimida-
de aliado à outros considerandos , todos neces-
sários à uma clara e devida prática da justiça, 

são princípios basilares de um sistema sóbrio, equilibrado, 
que naturalmente levarão à plena e necessária justiça. 
Nesta obra os dois mestres e defensores da equanimida-
de demonstram como funciona, com detalhada riqueza, 
passos, meandros  e bastidores do milenar “espetáculo”, 
que resultará em liberdade ou prisão do acusado. Escrita 
de maneira simples, obra ímpar de extrema necessidade 
para estudantes, profi ssionais de direito e ou leigos inte-
ressados. Esclarecedora!

Tribunal do Júri: Aspectos 
processuais

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATAR A ESPOSA COMO FUNCIONÁRIA
Empresário individual pode contratar conjugue como funcionária? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE PAGAR SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FORMA RETRO-
ATIVA EM UM ÚNICO MÊS? 

Esclarecemos que não há previsão para pagamento de salário de 
substituição de uma única vez, por se tratar de salário deve ser pago 
de forma mensal enquanto durar a substituição.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS HORISTAS
Como a empresa deve proceder na contratação de funcionários horistas, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ASSINATURA DIGITAL NOS DOCUMENTOS TRABALHISTAS
Existe legislação que trata de assinatura digital para documentos traba-
lhistas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA DURANTE O AVISO PRÉVIO
Funcionário durante o aviso prévio faltou em um sábado, onde o traba-
lho é de 04 horas, como proceder no desconto? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIA PEDE DEMISSÃO
Pedido de demissão de estagiária com menos de um ano, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ULTRAPASSAR O HORÁRIO DE SAÍDA
Funcionário que ultrapassar 15m depois do horário, pode solicitar horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

• • •

Alexandre Pierro (*)

É inegável que o mundo vem se transformando a uma velocidade 
cada vez maior. 

Com novos modelos de negócios e tecnologias exponenciais, gerir 
uma empresa com foco no amanhã tem sido uma tarefa cada vez-
mais desafi adora. Velhos manuais já não servem para muitas coisas. 
Nesse sentido, não nos resta outra alternativa a não ser buscar novos 
horizontes e possibilidades. Descontruir antigos modelos mentais e 
partir em busca de novas oportunidades é uma tarefa cotidiana para 
todos os líderes e gestores. Por isso, manter-se bem informado é tão 
importante.

Contudo, por mais conteúdo relevante que você tenha acesso, ainda 
fi ca difícil fazer a inovação acontecer na prática. Muitas vezes, os cases 
de sucesso acabam funcionando mais como fonte de depressão do 
que de inspiração, tamanha a difi culdade de transformar ideias em 
resultados. Temos a sensação de que todas as outras empresas são 
capazes de inovar, menos a nossa.

A fi m de acabar com essa sensação, foi publicada recentemente 
na Europa uma norma ISO de inovação, a 56.002, com o objetivo de 
padronizar terminologias, ferramentas, processo, métricas, métodos 
e interações na implementação da inovação dentro das organizações. 
Num primeiro momento, pode parecer contraproducente, mas o fato 
é que nada acontece dentro de uma empresa, independentemente 
de porte ou segmento, se não houver um processo.  

Partindo do princípio que apenas ter um mindset inovador não é 
sufi ciente para gerar inovação, a ISO, que é uma organização sem fi ns 
lucrativos sediada na Suíça, passou 11 anos estudando as melhores 
práticas em inovação nos 163 países membros. O Brasil foi um dos 
países que contribuiu e, tenho muito orgulho de ser um dos membros 
do comitê da ABNT-CEE130 que ajudou na formatação dessa norma.

Diferentemente de outras normas ISO, que pregam requisitos, a 
56.002 aponta diretrizes, sugerindo caminhos possíveis para cada 
empresa, de forma individualizada. Em inovação não há receita 
de bolo. O que serve para uma empresa, não necessariamente 
serve para outra. Há ainda a vantagem da integração com outras 
normais de classe mundial, como a ISO 9.001 e a ISO 14.001, 
o que garante melhores práticas com a gestão de qualidade e 
meio ambiente.

A ISO 56.002 está ancorada em oito pilares: gestão de risco, geração 
de valor, direcionamento estratégico, liderança visionária, cultura 
adaptativa, resiliência, gestão de insights e gestão por processos. O 
maior desafi o está em criar uma cultura de inovação, fazendo com que 
as inovações aconteçam de forma sistematizada, e não esporádica. 
Precisamos primeiro desenvolver o mindset da inovação para depois 
criar processos que garantam a sua efi cácia.

O intuito da norma não é engessar o processo, mas sim defi nir 
diretrizes para inovar através de um sistema de gestão que abarque 
toda a infraestrutura de uma empresa e a possibilite retirar de seu 
ambiente interno e externo ideias inovadoras que impulsionem seu 
crescimento. As vantagens envolvidas são inúmeras, dado que as 
empresas demandam cada vez mais inovação, diante da alta compe-
tividade e complexidade do mercado.

As empresas que implementam esse modelo de gestão, se tornam 
referência dentro de seu mercado por terem um sistema de gestão 
voltado à inovação. A norma ajuda a controlar os processos, extraindo 
o melhor de cada fase e ampliando o engajamento dos colaboradores, 
sem deixar passar oportunidades. O resultado é uma ampliação con-
siderável do marketshare da empresa e o aumento do valor agregado 
de seus produtos.

A gestão da inovação é hoje, o que a qualidade foi há alguns anos. 
Vivemos em um mundo onde a incerteza é a única certeza, e lidar 
com isso demanda uma ferramenta poderosa de gestão. Sem isso, 
estamos fadados ao ostracismo. A maleabilidade ordenada da inovação 
é a chave de uma boa gestão, alinhada com o futuro.

(*) - É engenheiro mecânico e bacharel em física nuclear aplicada pela USP com 
pós-MBA em inovação. É um dos responsáveis pela formatação da recém-publi-

cada ISO 56.002, de gestão da inovação (www.gestaopalas.com.br). 

Ao todo, somam-se agora 
quatro ações contra a lei 
no Supremo. As outras 

foram abertas pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), que contestou 11 
artigos, e pela Associação Na-
cional dos Auditores Fiscais 
de Tributos dos Municípios e 
do Distrito Federal (Anafi sco), 
que contestou três artigos. O 
relator é o ministro Celso de 
Mello.

Nas quatro ações foram 
pedidas liminares (decisões 
provisórias) para que a lei 
seja suspensa de imediato. A 
Ajufe contesta seis artigos da 
lei, entre os quais três artigos 
que haviam sido vetados pelo 
presidente Jair Bolsonaro, mas 
cujos vetos foram derrubados 
pelo Congresso Nacional. Entre 
os dispositivos, um dos mais 
criticados pelos juízes federais 
está o artigo 9, que prevê pena 
de um a quatro anos de prisão 
para o juiz que “decretar me-
dida de privação da liberdade 
em manifesta desconformidade 
com as hipóteses legais”.

Para o presidente da Ajufe, 
Fernando Mendes, a “norma 
apenas traz insegurança jurí-
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Juízes e procuradores contestam 
Lei de Abuso de Autoridade no STF
A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com 
mais uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a nova Lei de Abuso de Autoridade, 
aprovada mês passado no Congresso Nacional

Ao todo, somam-se agora quatro ações contra a lei no Supremo.

dica e cria mecanismos para 
que a defesa possa exercer 
pressão desnecessária contra 
os magistrados”. No pedido ao 
Supremo, a associação, porém, 
diz não ser contra uma legisla-
ção que discipline o assunto, 
pois “o abuso de autoridade é 
prática inaceitável”, mas que 
isso deve se dar “pelos meios 
adequados e em subserviência 
às disposições constitucionais 

e aos princípios mais elevados 
que orientam o Estado Demo-
crático de Direito”.

No caso das associações de 
procuradores, são contestados 
oito artigos da lei. Segundo o 
advogado Aristides Junquei-
ra, ex-procurador-geral da 
República e que representa 
as entidades, os tipos penais 
criados “são extremamente 
vagos, imprecisos, indetermi-

nados e abertos, possibilitando 
as mais diversas interpretações 
do que, ao fi nal, constituiria 
crime de abuso de autoridade”. 
“Talvez não se tenha visto ten-
tativa mais ousada de ataque 
às instituições democráticas 
e retaliação ao trabalho de 
combate à corrupção realizado 
pela polícia, Ministério Público 
e Poder Judiciário”, acrescenta 
a peça inicial da AFI (ABr).

O Parlamento de Cuba aca-
ba de eleger o atual líder do 
país, Miguel Díaz-Canel, como 
o novo presidente da Repúbli-
ca, em eleições que cumprem 
a nova Constituição Nacional. 
A modificação da estrutura 
de poder, aprovada em abril, 
restitui o cargo que havia sido 
eliminado em 1976. Com 59 
anos, Díaz-Canel atuava como 
presidente dos Conselhos 
de Estado e Ministros desde 
2018, quando assumiu como 
sucessor de Raúl Castro. 

Durante seu primeiro man-
dato de cinco anos, ele terá 
poderes mais amplos e não 
ficará mais dependente da 
aprovação do Conselho de 
Estado. O vice-presidente 

Miguel Díaz-Canel é eleito 1º presidente de Cuba após 43 anos
eleito foi Salvador Valdés, de 
74 anos, enquanto Esteban 
Lazo, de 75, foi ratificado 
como chefe do Parlamento 
e também liderará o Conse-
lho de Estado. Já Ana María 
Mari Machado foi escolhida 
como vice-presidente da 
Assembleia e Homero Acosta 
Alvarez como secretário.

O Conselho de Estado, até 
o momento com 31 membros, 
incluindo seis vice-presiden-
tes, foi reduzido para 21, 
com quatro novos membros. 
Em seu primeiro discurso 
como mandatário de Cuba, 
Díaz-Canel ressaltou que “as 
prioridades do governo são as 
exportações, o investimento 
estrangeiro, a construção de 

casas, a produção de alimen-
tos, o turismo, o transporte 
e as fontes renováveis de 
energia”. 

As eleições precederam 
uma sessão extraordinária 
do Parlamento, na qual Díaz-
Canel estimou que a crise do 
combustível, que afetou o país 
e foi anunciada no início de se-
tembro, já havia passado por 
uma fase crítica. O novo pre-
sidente ainda explicou que os 
“efeitos” dessas ações foram 
“inferiores ao esperado” e que 
elas foram capazes de evitar 
os “apagões” elétricos. Além 
disso, o cubano afirmou que 
o país não ficou “paralisado” 
nesse período. 

O cargo de presidente da 
República foi extinto em Cuba 
há 43 anos, quando foi criado 
o sistema do Poder Popular, 
liderado pelo presidente dos 
Conselhos de Estado e mi-
nistros, ocupado por Fidel 
Castro (1976-2008) na época. 
Depois que Castro adoeceu, 
Raúl Castro (2008-2018) 
foi escolhido nas eleições 
de 2008 e reeleito no pleito 
seguinte. Atualmente, ele 
é o primeiro secretário do 
Partido Comunista de Cuba, 
que, por Constituição, é o 
corpo governante do sistema 
socialista da ilha (ANSA).

Como preparar uma 
empresa para o futuro?
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Como é sabido, muitos contribuintes 

têm impetrado mandado de segurança 

ou tomado outras medidas judiciais 

com o objetivo de assegurar o 

direito de excluir da base de cálculo 

do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS – sobre 

operações com energia elétrica os 

valores correspondentes às Tarifas 

de Uso do Sistema de Transmissão 

– TUST – e de Uso do Sistema de 

Distribuição – TUSD.

Como de praxe, tem-se pedido a restituição 
corrigida dos tributos pagos indevida-
mente nos últimos cinco anos e o cessação 

da continuidade de pagamentos indevidos. Por 
outro lado, a Fazenda do Estado de São Paulo – 
tal como as de outros estados – defende que a 
geração, transmissão e distribuição da energia 
elétrica são acontecimentos indissociáveis e 
concomitantes. Desse modo, a posição fazen-
dária é pela legalidade da cobrança do ICMS 
calculado sobre todos os custos relacionado 
ao fornecimento de energia elétrica contidos 
em sua fatura. 

Nesse contexto, foi suscitado o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – 
sob a relatoria do desembargador Antônio Carlos 
Malheiros, pretendendo pela uniformização da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. O objetivo é evitar o risco de ofensa 
à isonomia e à segurança jurídica, ante crescente 
judicialização da controvérsia (Tema 9).

A última decisão da Turma Especial de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo foi 
pelo alinhamento de tal questão aos requisitos 
exigidos pelo Código de Processo Civil bus-
cando, portanto, a sua afetação ao julgamento 
realizado em 28 de novembro de 2017 de recurso 
especial, no Superior Tribunal de Justiça, por-
tanto, ao rito dos recursos repetitivos, de sorte 
a defi nir-se tese sobre a mesma controvérsia. 
Em decorrência, hoje, está suspenso o referido 
Incidente de Resolução de Demandas Repeti-
tivas, inclusive as liminares concedidas nessa 
sede, posto que a partir de 28 de novembro de 
2017 os processos permanecem suspensos por 
força da decisão, até julgamento fi nal do Tema 
986, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Historicamente, tanto a Primeira Turma como 
a Segunda Turma do STJ –responsáveis pelo 
julgamento de questões envolvendo matéria 
tributária – prolataram decisões favoráveis aos 
contribuintes, já que a referida tarifa remunera 
o exercício de uma atividade de meio de trans-
porte da energia elétrica que escapa do campo 
de incidência do referido tributo. Contudo, em 
março de 2017, a Primeira Turma do STJ decidiu, 

por maioria apertada de votos, que os valores 
relativos a TUST e TUSD deveriam compor a 
base de cálculo do ICMS, sendo assim legal a 
incidência do ICMS também sobre as tarifas 
componentes da fatura de energia elétrica, já 
que seria impossível dividir as etapas do for-
necimento de energia para fi ns de incidência 
do ICMS.

Como se vê, a matéria tem sido objeto de 
divergência entre as turmas  responsáveis pelo 
julgamento de questões tributárias no STJ.

Nesse contexto, a questão foi levada à pri-
meira seção do STJ – composta por ministros 
das Primeira e Segunda Turmas – para que seja 
pacifi cada e uniformizada a jurisprudência a 
respeito da questão, que tem impacto bilionário 
nas contas públicas. Trata-se dos embargos de 
divergência em RESp 1.163.020, a ser julgado 
no STJ pela sistemática de recursos repetitivos, 
ou seja, é um recurso paradigma para todos os 
casos que versem da questão no Brasil. Essa 
suspensão nacional deve ser inclusive vista 
com bons olhos pelos contribuintes, já que se 
evita depois decisões esparsas e isoladas que 
causariam insegurança jurídica. 

De fato, essa decisão fi nal cabe ao STJ, na 
medida em que o Supremo Tribunal Federal – 
STF, sob a relatoria do ministro Edison Fachin, 
em agosto 2017, declinou do seu julgamento, 
sob o fundamento de que não teria estatura 
constitucional tal controvérsia. A matéria foi, 
então, reconhecida como de natureza infra-
constitucional. 

No início de julho de 2018, a posição nessa 
matéria em prol dos contribuintes foi corro-
borada com o parecer favorável do Ministério 
Público – MPF – nos autos dos citados embargos 
de divergência. Logo, o prognóstico parece bas-
tante positivo e favorável aos contribuintes no 
que se refere ao deslinde fi nal dessa questão. 

Desse modo, a comunidade jurídica aguarda 
que esses embargos de divergência sejam jul-
gados em conjunto com os recursos especiais 
1.692.023 e 1.699.851, afetados como repetitivo 
sobre o tema, os quais haviam sido escolhidos por 
amostragem para julgamento. Aliás, tal proposta 
de afetação havia sido proposta pelo ministro 
Herman Benjamin, que também determinou a 
o sobrestamento nacional dos processos rela-
cionados e pendentes, quer sejam individuais, 
quer sejam coletivos. Contudo, frisa-se que tal 
suspensão não impede, de forma alguma, que 
enquanto isso novas ações acerca da temática 
sejam propostas pelos contribuintes. 

(*) Edison Carlos Fernandes, sócio fundador do FF Advo-
gados, responsável pelas áreas de Direito Público e Direito 

contábil IFRS 
edison.fernandes@ffl  aw.com.br 

(**) Pedro Paulo de Almeida Ribeiro Filho, advogado do 
FF Advogados, atua nas áreas de contencioso tributário e 

procedimento administrativo tributário 
pedro.ribeiro@ffl  aw.com.br 

Em que pé está a uniformização da 
jurisprudência acerca da exclusão ou não da 
TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS?

Edison Carlos Fernandes (*)  Pedro Paulo de Almeida Ribeiro Filho (**

Refl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exões
BORDA DOS PENHASCOS

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
Nesse estágio de nossa jornada, nosso senso de 

identidade está mudando, do eu que é motivado pelo 
medo e do impulso instintivo de sobrevivência para 
a própria alma, que tem um propósito divino e uma 
razão divina para estar aqui durante esses tempos 
signifi cativos. O plano divino para a nossa vida só 
começa a se revelar quando liberamos e curamos os 
velhos padrões e programas que nos mantêm ligados 
ao passado. É somente com esta liberação e cura que 
a evolução de nossa alma e a jornada contínua neste 
planeta estão garantidas.

Você está sendo chamado para permitir que hábitos 
e padrões antigos desapareçam. A perdoar a si mes-
mo e a libertar-se dos limites do medo e da dúvida. 
Não se deixe seduzir pelo que possa parecer errado 
consigo mesmo e / ou com o mundo. Olhe além das 
margens dos penhascos e compreenda a incerteza da 
mudança. Abra espaço para novos potenciais e novas 
possibilidades. Ao fazer isso, surgirão novos níveis de 
insight espiritual, criatividade e vitalidade.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br
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"E (?)?":
"Qual o pro-
blema?"

Mecanis-
mo-base de
assentos
ejetores

Arco de
(?), ponto
turístico

em Roma

Que se
movem

com
rapidez

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Reação
emotiva
boa para
a saúde

Expressão 
para evitar
repetição

(?) Kahlo,
pintora

mexicana

Local co-
mo a "25

de Março"
(SP)

"(?) e
Sexo", su-
cesso de
Rita Lee

Aparelho
sanitário
dotado de 
chuveirinho

Édouard
Manet,
pintor

francês
(?) de liga-
ção: pleo-
nasmo re-
corrente

Tipo de
poema

(pl.)

Táxi, em
inglês

Gatuno

Nono mês no calendário islâmico,
quando os muçulmanos jejuam

Tipo de
palmeira

"Casas" das
raposas

Característica de Ouro
Preto, Bonito ou Búzios,
pelo grande potencial
para atrair visitantes

Campo de
cereais
Cilada;

embuste

Pau-d'arco
(bras.)

Ave apre-
ciada pelo
canto (BR)
Esportes
(?): surfe
e skate

Caixa de te-
souros (Lit.)
Unidade

de massa

Interjeição
do gaúcho

Rede, 
em inglês

Esmola

Grito de
quem está
em perigo

Que tem 
estrabis-
mo (fem.)
Conflito

(?) Motta,
cantor de
"Colom-

bina"
Desenho 

caricatural
(?) Mendes,
município

Grito de
cineastas
Calçado
militar

Local do "rafting"

Região onde se 
situam países como 
o Egito e o Marrocos

Escarlates Ricardo Mello, 
tenista brasileiro

Raça de
Rin-Tin-Tin

Indivíduo 
de povo in-
dígena da
Venezuela
e do Nor-
deste da
Amazônia

Em (?):
em poucas
palavras

(?) de rua:
garis (Rio)

Banal;
trivial

3/cab — net. 4/elói — tito. 5/ariri. 6/charge. 7/arapuca.

I N I C Í O  A  C O L U N A 
comentando a notifi cação que o 
SBT recebeu da Promotoria da 
Justiça de Osasco, na qual  terá de 
prestar esclarecimentos sobre o 
concurso de miss infantil exibido 
no programa Sílvio Santos.

O PROGRAMA foi exibido em 
setembro, e na ocasião crianças 
trajadas de roupas de banho 
desfilaram pelo palco, e foram 
submetidas a uma avaliação da 
beleza de suas pernas, colo e cintura.

A PROMOTORIA confi rmou 
a notifi cação judicial ,e instauração 
de inquérito, que investiga supostas 
irregularidades que possam ter 
violado os direitos das crianças que 
compareceram ao programa.

PARA REALIZAR  esse 
concurso infantil o SBT deveria 
solicitar  um alvará judicial, que tem 

prazo de 30 dias para ser liberado 
ou autorizado, dependendo da 
avaliação. Em razão disso o SBT será 
multado e Sílvio Santos notifi cado.

O JORNALISTA Doni de 
Nuccio que foi demitido da Globo 
por falta de ética, já é tratado pelo 
SBT como seu novo funcionário. 
O detalhe desse contrato é que o 
Banco Bradesco será seu principal 
patrocinador.

SEU PROGRAMA será de 
entretenimento, muito embora 
a coluna apurou que o contrato 
ainda não foi fechado. O Bradesco 
nega o patrocínio mas fontes bem 
informadas garantem que já está 
tudo certo entre o apresentador e 
a instituição fi nanceira.

E S T R E A R  C O M O 
apresentador na empresa de seu avô 
parece fácil,mas Tiago Abravanel 
afi rma que fi cou noites sem dormir. 
Neto de Sílvio Santos, lança  seu 
primeiro programa no SBT. Ele 
conta que para seguir os passos 
do seu avô teve que fazer terapia. 

A ATRIZ Vera Fischer criticou 
muito a Xuxa por ter tirado o 
filme polêmico “Amor Estranho 
Amor” (1982) de circulação, na 
época que ele estava disponível 
em videolocadoras, durante 
o vigésimo sexto Festival de 
Cinema de Vitória no Espírito 
Santo. A atriz disse que a atitude 
da rainha dos baixinhos foi um 
desrespeito ao trabalho da equipe 
e do elenco.

MARLENE MATTOS está de 
volta à TV aberta após nove anos. 
Ela, que fi cou famosa por trabalhar 
por mais de duas décadas ao lado 
de Xuxa Meneglel, havia anunciado 
sua aposentadoria na função que 
projetou seu nome, mas voltou 
atrás. Vai dirigir Netinho de Paula 
a partir do dia 20 de outubro na 
Rede TV.

FRASE FINAL:  Nem tudo que 
reluz é ouro. 

prazo de 30 dias para ser liberado 
ou autorizado, dependendo da 
avaliação. Em razão disso o SBT será 
multado e Sílvio Santos notifi cado.

A ATRIZ Vera Fischer criticou 
muito a Xuxa por ter tirado o 
filme polêmico “Amor Estranho 
Amor” (1982) de circulação, na 

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Segundo o comitê norueguês 
responsável pela honraria, 
Ahmed foi laureado por 

causa de “seus esforços para 
alcançar a paz e a cooperação 
internacional, principalmente em 
função de sua decisiva iniciativa 
para resolver o confl ito de fron-
teira com a vizinha Eritreia”. “O 
prêmio Nobel da Paz em 2019 
pretende também reconhecer 
todas as partes interessadas que 
trabalham pela paz e pela reconci-
liação na Etiópia e nas regiões da 
África oriental e norte-oriental”, 
disse o comitê. 

No poder desde abril de 2018, 
após a onda de manifestações 
que derrubou seu antecessor, 
Hailemariam Desalegn, Ahmed 
surpreendeu o mundo ao anun-
ciar, em junho seguinte, que 
estava pronto para assinar um 
acordo de paz com a Eritreia. Os 
dois países estavam em guerra 
desde 1998 pela posse da região 
fronteiriça de Badme. Na ocasião, 
o primeiro-ministro etíope disse 
que aceitava integralmente os 
termos do tratado de paz assinado 
em dezembro de 2000, após a 
morte de 70 mil a 100 mil pessoas 
em cerca de dois anos de confl ito.

A reviravolta promovida por 
Ahmed, um reformista que busca 
estabilizar a Etiópia, encerrou 20 
anos de estado de guerra entre os 
dois países do Chifre da África. 
“Em estreita colaboração com 
Isaias Afwerki, o presidente da 
Eritreia, o premiado deste ano ra-

EP
A

Abiy Ahmed, primeiro-
ministro da Etiópia, 
leva Nobel da Paz

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, de 43 anos, venceu na sexta-feira (11) o 
prêmio Nobel da Paz em 2019

Líder foi premiado por encerrar confl ito com a Eritreia. 

Uma das 35 mulheres que participam do Sínodo 
dos Bispos para a Amazônia, no Vaticano, defendeu 
na sexta-feira (11) que religiosas tenham direito a 
voto na assembleia episcopal. “Não existe motivo 
para que isso não aconteça”, disse a alemã Birgit 
Weiler, da Congregação das Irmãs Missionárias 
Médicas e colaboradora da Pastoral pela Tutela da 
Criação na Conferência Episcopal do Peru.

O papa Francisco convidou 35 mulheres para o 
Sínodo, de um total de mais de 200 participantes, 
porém elas não têm direito a voto nas discussões 
da assembleia, benefício reservado aos 184 padres 
sinodais. 

“É um tema forte que foi tratado pelos bispos. 
Somos gratas ao papa Francisco, que quis 35 mu-
lheres neste Sínodo, mas esperamos que se chegue 

ao ponto em que nossas superioras-gerais, como 
acontece com os superiores de ordens masculinas, 
possam votar”, declarou Weiler no briefi ng diário 
sobre a reunião dedicada à Amazônia.

O papel das mulheres na vida da Igreja é um 
dos temas debatidos no Sínodo, que busca formas 
de reverter a escassez de padres na fl oresta. Uma 
das possibilidades estudadas é a de criar um cargo 
diaconal para mulheres, já que elas chefi am grande 
parte das comunidades indígenas.

“É preciso ter mais mulheres em posições de 
liderança, mesmo em cargos que não prevejam mi-
nistérios ordenados. É importante sermos incluídas 
em posições que tomem decisões”, reforçou Weiler. 
O Sínodo acontece até 27 de outubro e também 
discute a preservação da Amazônia (ANSA).

Freira defende direito a voto para mulheres no Sínodo

pidamente elaborou os princípios 
de um acordo de paz para colocar 
fi m à longa situação de impasse de 
‘nenhuma paz, nenhuma guerra’ 
entre Etiópia e Eritreia”, disse o 
comitê do Nobel, citando também 
as reformas econômicas e políticas 
de Ahmed para deixar para trás o 
histórico de caos de seu país.

Por meio de seu gabinete, o 
premier afi rmou que a Etiópia 
está “orgulhosa enquanto nação” 
pelo prêmio. Ex-militar, o chefe de 
governo pertence à nova geração 
de políticos etíopes e é da etnia 
oromo, grupo majoritário, porém 
marginalizado, no país. Sua no-
meação como primeiro-ministro 
chegou após anos de protestos 
contra Desalegn, e logo em seus 
primeiros quatro meses de go-
verno Ahmed libertou milhares 
de presos políticos e legalizou 

grupos de oposição classifi cados 
até então como “terroristas”.

Independente da Etiópia desde 
1993, a Eritreia entrou em guerra 
com o país vizinho em 1998, pela 
posse da região de Badme, que 
ajudaria Asmara a conquistar 
sua independência econômica, 
mas que Adis Abeba reivindicava 
como sua. Em dezembro de 2000, 
após a morte de 70 mil a 100 mil 
pessoas no confl ito, Afwerki e o 
então primeiro-ministro etíope, 
Meles Zenawi, fi rmaram um acor-
do de paz em Argel, na Argélia. 
O acordo de paz defi nitivo foi 
assinado por Ahmed e Afwerki em 
16 de setembro de 2018, na Ará-
bia Saudita, mas, antes disso, os 
países já haviam inaugurado voos 
entre suas capitais, restabelecido 
comunicações telefônicas e 
reaberto as fronteiras (ANSA).
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amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Fake news sabotaram campanhas 
de vacinação na época do Império

O Brasil acaba de perder o 
certifi cado de país livre do sarampo. 
Depois de passar quase duas 
décadas registrando alguns poucos 
casos importados da doença, o 
país contabiliza neste ano 5,4 mil 
doentes e seis mortos

Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S

Uma das razões da volta do sarampo, segundo especialistas, é a 
desinformação dos pais, que têm caído em fake news que acusam 
a vacina de ser perigosa para a saúde dos fi lhos. Dos seis mortos, 

quatro eram bebês que não haviam sido vacinados.

O medo das vacinas não é novo no Brasil. É até mais antigo do que 
a célebre Revolta da Vacina, de 1904. O país viveu um drama sanitário 
do mesmo tipo no decorrer do século 19. A doença em questão era a 
varíola — hoje erradicada do mundo. Apesar de os governos de dom João 
VI, dom Pedro I e dom Pedro II terem oferecido a vacina gratuitamente 
aos súditos, muitos fugiam dos vacinadores, o que contribuía para que 
as epidemias de varíola fossem recorrentes e devastadoras.

Documentos históricos guardados no Arquivo do Senado, em Brasília, 
mostram que a baixa adesão às campanhas de vacinação foi um problema 
que atormentou os senadores do início ao fi m do Império.

— Em Santa Catarina, têm morrido para cima de 2 mil pessoas — 
discursou em 1826 o senador João Rodrigues de Carvalho (CE), citando 
a província da qual fora presidente (governador). — Eu estabeleci 
ali a vacina, deixando-a encarregada a um cirurgião hábil, mas quase 
ninguém compareceu. Os povos estão no erro de que a vacina não faz 
efeito. Quando o interesse público não se identifi ca com o interesse 
particular, nada se consegue.

Por causa das bolhas cheias que se espalhavam pelo corpo do infectado, 
a doença era popularmente chamada de “bexigas”. Mesmo nos casos em 
que a varíola acabava não sendo letal, os “bexiguentos” sobreviventes 
pouco comemoravam. Depois de secar e cair, as bolhas costumavam 
deixar cicatrizes profundas que deformavam o rosto para sempre.

— As bexigas são um dos maiores 
fl agelos que devastam a humanida-
de — afi rmou, também em 1826, o 
senador Antônio Gonçalves Gomide 
(MG). — Na minha província, foram 
tantas as mortes, que o arraial da 
Passagem fi cou reduzido à metade. 
Isso não pode ser senão por deslei-
xo, ao menos depois de haver um 
específi co [a vacina] tão seguro.

Os senadores Carvalho e Gomide 
trataram da varíola durante as dis-
cussões, no Plenário do Senado, de 
um projeto de lei que autorizaria o 
governo a remanejar verbas do Or-
çamento para a vacinação, de modo 
a “vulgarizar a prática em todo o 
Império”. Mais especifi camente, o 
dinheiro custearia as gratifi cações 
dos médicos vacinadores. Os sena-
dores e os deputados, entendendo 
que o problema era mesmo grave, 
aprovaram a liberação das verbas.

A vacina era uma grande novidade. Em 1796, na Inglaterra, o médico 
Edward Jenner observou que os camponeses que ordenhavam vacas 
infectadas e contraíam a varíola bovina — uma variação inofensiva 
da doença — por alguma razão passavam a sair ilesos dos surtos de 
varíola humana. Para verifi car se não se tratava de mera coincidência, 
ele decidiu retirar o pus das bolhas localizadas nas mamas das vacas 
doentes e inoculá-lo em cobaias humanas. O experimento teve o re-
sultado imaginado. Jenner, assim, comprovou o poder protetor do pus 
infectado com a varíola animal.

O médico inglês batizou o pus terapêutico de “vacina”, uma derivação 
da palavra latina vacca. Na época, bastava dizer “vacina”, sem especifi car 

Ato do governo de 1828: varíola foi alvo de política 
pública desde o início do século 19.

ReproduçãoBiblioteca Nacional

a doença. Por muito tempo, a varíola foi a única enfermidade contra a 
qual existiu imunização.

No entanto, parte da população brasileira, sem entender como a vacina 
funcionava, tinha pânico dessa novidade médica. Um dos medos era que a 
imunização, em vez de evitar, desencadeasse a varíola e levasse à morte. 
Reforçava esse temor o fato de o vacinado desenvolver uma bolha, ainda 
que superfi cial e inofensiva, no local da inoculação. Outro medo era que 
o pus de origem animal transmitisse doenças bovinas para as pessoas.

Há relatos de mães que escondiam os fi lhos debaixo da cama ao ou-
vir o vacinador bater na porta e até de famílias inteiras que fugiam do 
povoado quando a campanha de vacinação chegava. Inclusive entre os 
senadores se encontrava desinformação.

— Eu não sei se a medicina já decidiu esta importante questão: se 
a vacina prejudica a saúde futura 
dos meninos — disse o senador 
Visconde de Jequitinhonha (BA) 
num discurso em 1862.

— É uma questão decidida há 
muitos anos — respondeu, indignado, 
o senador Cruz Jobim (ES), que era 
médico e defensor ardoroso da vacina.

— Decidida em que sentido? — 
devolveu o Visconde de Jequitinho-
nha. — Li ainda outro dia dúvidas 
acerca disso.

Foi a deixa para que Cruz Jobim 
desse uma palestra aos colegas:

— Na opinião dos inimigos da 
vacina, ela dá ocasião ao desenvol-
vimento de muitas outras moléstias 
que aumentam a mortalidade dos 
povos. Semelhante opinião é gratui-
ta e infundada. Nenhuma dúvida há 
de que o preservativo é de grande 

vantagem. Há 20 anos, tendo aparecido a bexiga em uma horda de sel-
vagens no Canadá, mais de 20 mil morreram. Também tendo aparecido 
a bexiga em selvagens de algumas ilhas do Pacífi co, quase todos vieram 
a sucumbir. Estamos muito longe de observar essas horrorosas cenas 
nos países onde a vacina está em prática atualmente.

O senador médico continuou:

— Para que caluniar a vacina com suposições falsas? Para que atribuir-
-lhe males que ela não produz? Pôr em dúvida a efi cácia da descoberta de 
Jenner é destruir a confi ança de tão útil preservativo e expor a vida de 
milhares de pessoas a um dos maiores fl agelos, talvez o mais mortífero 
de quantos têm aparecido no mundo.

Não se pode dizer que o medo da população era de todo absurdo. 
Na época, a ciência era incapaz de explicar como a vacina protegia as 
pessoas. Desconheciam-se os vírus e o sistema imunológico. Não se sabia 
que, ao introduzir-se um vírus enfraquecido no organismo, a própria 
pessoa passava a produzir anticorpos contra a doença.

Edward Jenner fez sua descoberta a partir de meras observações em-
píricas. Na falta de uma explicação científi ca plausível, muitos médicos 
condenavam a imunização. Entre eles, estava o português Heliodoro 
Carneiro, que em 1808 publicou um livro repleto de ataques à vacina. 
A obra, lançada em Lisboa, ajudou a disseminar o medo na Colônia.

Além disso, espalhavam-se mentiras deliberadamente. Na vila de Pa-
racatu (MG), em 1832, o anúncio de uma campanha de vacinação fez a 
população apedrejar a casa do presidente da Câmara Municipal (cargo 
hoje equivalente ao de prefeito) e quase linchá-lo. Essa pequena revolta 
da vacina estourou depois que bilhetes e folhetos anônimos começaram 
a circular na vila avisando que a verdadeira intenção do político era 
infectar e matar todo mundo. Mais tarde, descobriu-se que as notícias 
falsas haviam partido do juiz de Paracatu, que era inimigo declarado do 
presidente da Câmara Municipal.

Antes de se mudar para o Brasil, dom João VI fez seus fi lhos serem 
vacinados em público, justamente para dissipar o temor dos súditos 
portugueses e convencê-los de que era infundada a história de que 
a vacina provocava as bexigas. O príncipe regente se engajou porque 
conhecia bem a devastação da varíola. Ele havia perdido dois irmãos, 
um genro e um fi lho para a doença. Sua mulher, dona Carlota Joaquina, 
era uma sobrevivente e carregava as cicatrizes indeléveis no rosto — o 
que ajuda a explicar a fama de feia.

Por essa razão, em 1811, apenas três anos depois de transferir a 
sede do Império português para o Brasil, dom João VI criou a Junta 
de Instituição Vacínica da Corte, destinada a executar a imunização 
em massa no Rio de Janeiro e a enviar a vacina para as províncias. A 
nova repartição pública também importava de Londres o pus animal. 
O material não podia ser extraído das vacas brasileiras porque elas, ao 
contrário das inglesas, não sofriam da varíola bovina.

A historiadora e professora da Casa de Oswaldo Cruz (instituição ligada 
à Fundação Oswaldo Cruz) Maria Rachel Fróes da Fonseca explica que 
foi então que surgiu a primeira política pública de saúde destinada a 
proteger toda a população do Brasil:

— No fi m da Colônia e durante o Império, enquanto os serviços 
de saúde e higiene pública ainda se encontravam muito precários, a 

vacinação antivariólica funcionava como um dos poucos recursos que 
apresentava alguma efi ciência.

Edward Jenner havia ido ainda mais longe nas suas descobertas. 
Ele percebeu que a bolha benigna que se formava no braço da pessoa 
após a vacinação também continha o pus protetor contra a varíola. 
Assim, cada indivíduo vacinado naturalmente se tornava produtor 
da vacina. Oito dias depois da imunização, a pessoa tinha que se 
apresentar novamente ao vacinador, para que ele estourasse a sua 
bolha e inoculasse esse pus em outras pessoas. O processo se chamava 
vacinação braço a braço.

Foi braço a braço que 
a vacina contra a varíola 
chegou ao Brasil pela 
primeira vez. Em 1804, 
o Marquês de Barbacena 
(que mais tarde se tor-
naria senador) mandou 
para Lisboa sete escravos 
meninos acompanha-
dos de um médico, que 
aprenderia na capital 
portuguesa a técnica da 
vacinação. Apenas uma 
das crianças foi vacinada 
em Lisboa. Durante a 
longa viagem de volta, 
em navio, o médico pas-
sou o pus vacínico de 
um escravo para outro 
a cada oito dias. Assim 
que o navio aportou em 
Salvador, o Marquês de 
Barbacena foi a primeira 
pessoa a ser imunizada 
no território brasileiro.

O historiador Fillipe dos Santos Portugal, autor de um estudo sobre 
a introdução da vacina em Portugal e no Brasil, diz que, ao contrário 
do Marquês de Barbacena, a elite do Império resistia a receber o pus 
dos escravos:

— Quando publicavam anúncios convocando para a vacinação, 
as autoridades pediam que os senhores dessem banho nos escravos 
antes de levá-los ao vacinador. Mesmo assim, os brancos, quando 
tinham que se vacinar, evitavam o serviço público e recorriam a 
médicos particulares.

Capa de livro português sobre 
"funestas consequências" da 

vacina contra a varíola.
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Charge inglesa antivacina do século 19 mostra 
pessoas desenvolvendo características

de vaca após imunização.
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Ilustração do século 19 mostra marcas
da varíola.


	pagina_01_ed_3973
	pagina_02_ed_3973
	pagina_03_ed_3973
	pagina_04_ed_3973
	pagina_05_ed_3973
	pagina_06_ed_3973
	pagina_07_ed_3973
	pagina_08_ed_3973

