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Benefi ciada pelos servi-
ços e pela indústria, a 
criação de empregos 

com carteira assinada atingiu, 
em setembro, o maior nível 
para o mês em seis anos. 
Segundo dados do Ministério 
do Trabalho, 157.213 postos 
formais de trabalho foram 
criados. A última vez em que 
a criação de empregos tinha 
superado esse nível foi em 
setembro de 2013, quando as 
admissões superaram as dis-
pensas em 211.068. A criação 
de empregos totaliza 761.776 
de janeiro a setembro, 6% a 
mais que no mesmo período 
do ano passado.

Na divisão por ramos de ati-
vidade, sete dos oito setores 

Setembro tem a maior 
criação de emprego formal 
para o mês desde 2013

pesquisados criaram empregos 
formais. O campeão foi o setor 
de serviços, com a abertura de 
64.533 postos, seguido pela 
indústria de transformação 
(42.179 postos). Em terceiro 
lugar, o comércio (26.918 
postos). O nível de emprego 
aumentou na construção civil 
(18.331 postos); na agropecu-
ária (4.463 postos), no extra-
tivismo mineral (745 postos) e 
na administração pública (492 
postos). 

Tradicionalmente, a geração 
de emprego é alta em setem-
bro, por causa da produção 
da indústria para o Natal e do 
aquecimento do comércio e dos 
serviços para as festas de fi m de 
ano. Na agropecuária, o início 

da safra de cana-de-açúcar é 
a principal responsável pela 
geração de empregos. Todas 
as regiões criaram empregos. 
O Nordeste liderou a abertura 
de vagas, com 57.035 postos, 
seguido pelo Sudeste (56.833 
vagas) e pelo Sul (23.870 
vagas). O Centro-Oeste criou 
10.073 postos, e o Norte abriu 
9.352 vagas formais no mês 
passado.

As maiores variações po-
sitivas no saldo de emprego 
ocorreram em São Paulo 
(abertura de 36.156 postos), 
em Pernambuco (17.630), em 
Alagoas (16.529) e no Rio de 
Janeiro (13.957). O Ministério 
da Economia também divulgou 
os números da Rais de 2018. O 

O ano passado fechou com 46,63 milhões de vínculos, 349,52 mil

a mais do que em 2017.

ano passado fechou com 46,63 
milhões de vínculos, 349,52 mil 
a mais do que em 2017, o que 
corresponde a um aumento de 
0,8% nos postos com carteira 
assinada no país.

O aumento no emprego foi 
maior na faixa de trabalhadores 
de 40 a 49 anos, com a abertura de 
258 mil vagas. Em segundo lugar, 
vieram os empregados de mais de 
50 anos (153 mil vagas), seguido 

pela faixa de 30 a 39 anos (83 mil 
vagas). Em relação à escolarida-
de, o maior crescimento foi re-
gistrado entre os trabalhadores 
com ensino superior completo 
(458 mil vagas) (ABr).

O Ministério da Ciência e 
Tecnologia anunciou ontem 
(17) que os recursos para o 
pagamento das bolsas de pes-
quisa do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq) estão 
garantidos até o fi m do ano. Foi 
efetuada a suplementação à Lei 
Orçamentária Anual de 2019 
para pagamento das bolsas para 
outubro, novembro e dezembro 
no valor de R$ 250 milhões. 
Desse total, R$ 93 milhões serão 
disponibilizados por meio de 
projeto enviado ao Congresso.

O restante, R$ 156,9 milhões, 

Casos de sarampo
A Secretaria Estadual de Saúde 

confi rmou 8.619 casos de sarampo 
no estado de São Paulo de janeiro 
a 16 de outubro último. Foram 
descartados 13.116 casos. Há 
ainda 17.823 em investigação. 
Entre os casos confi rmados, 15,3% 
necessitaram de hospitalização, 
com 35,6%  dos casos envolvendo 
menores de 1 ano. Até o momento, 
12 pessoas morreram por causa da 
doença no estado.

Os militares vão atuar em apoio às ações

de fi scalização do ICMBio.

A Força Nacional de Seguran-
ça Pública vai permanecer por 
mais 180 dias, até 16 de abril 
de 2020, em apoio às ações 
de fiscalização do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio),    
conforme portaria do Minis-
tério da Justiça, publicada 
no Diário Ofi cial da União de 
ontem (17). Os militares vão 
atuar nas unidades de conser-
vação federais, com ênfase no 
combate ao desmatamento na 
região amazônica. 

As ações de fi scalização serão 
em caráter episódico e planeja-
do. A quantidade de militares a 
ser disponibilizadas obedecerá 
ao planejamento defi nido pelo 

ministério. A portaria diz ainda 
que o prazo do apoio prestado 
pela Força Nacional poderá 
ser prorrogado, caso seja ne-
cessário, cabendo ao ICMBio o 
apoio logístico e disponibilizar 
a estrutura necessária aos 
militares.

A Força Nacional fi cará tam-
bém por mais 120 dias, até 17 
de fevereiro, na cidade de Boa 
Vista, capital de Roraima, em 
apoio aos órgãos de segurança 
pública do estado. Os milita-
res vão atuar nas atividades 
de preservação da ordem e 
de proteção à população e do 
patrimônio. As ações serão em 
caráter episódico e planejado 
(ABr).

Os líderes dos 27 países rema-
nescentes na União Europeia 
deram ontem (17) seu aval 
unânime ao novo acordo sobre a 
saída do Reino Unido do bloco. A 
decisão foi tomada durante uma 
reunião do Conselho Europeu, 
principal órgão político da UE, 
em Bruxelas, horas depois de o 
primeiro-ministro britânico, Boris 
Johnson, ter anunciado um novo 
tratado.

Ssegundo o presidente da 
Comissão Europeia, Jean-Claude 
Juncker, trata-se de um compro-
misso “justo e equilibrado” para 
os dois lados.

“Onde tem vontade tem acor-
do, e nós temos um”, disse o 
chefe do poder Executivo da UE. 
Já Johnson afi rmou que o Parla-
mento precisa aprovar o tratado 
para que o país “possa seguir em 
frente e focar em outras priorida-
des, como custo de vida, saúde, 
criminalidade e meio ambiente”.

De acordo com o negociador-
-chefe da UE, Michel Barnier, o 
texto mantém boa parte do que 
foi apresentado no ano passado, 
mas com elementos novos sobre 
a ilha da Irlanda e sobre a decla-
ração política. “A paciência é uma 
virtude, e o Brexit é uma escola 
de paciência. Encontramos um 
acordo sobre a saída ordenada e 
sobre nossas relações futuras”, 
ressaltou. Apesar disso, a etapa 
mais difícil está marcada para 

Manifestantes eurocéticos em 

frente ao Parlamento do Reino 

Unido, em Londres.

Ministro de Ciência e 

Tecnologia, Marcos Pontes.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que não 
há ordem prioritária entre os 
projetos de reforma adminis-
trativa, tributária e de regu-
lamentação da regra de ouro, 
com limitação do crescimento 
das despesas obrigatórias. A 
afi rmação foi feita após reunião 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
no Ministério da Economia, 
em Brasília.

“Discutimos só a pauta 
econômica, os projetos que 
o governo está organizando 
para serem encaminhados ao 

A procura de brasileiros por 
cruzeiros no país aumentou 
21% no primeiro semestre. 
Este é o terceiro ano consecu-
tivo em que o fl uxo de passa-
geiros apresenta crescimento, 
segundo dados divulgados 
ontem (17) pela Clia Brasil, as-
sociação comercial da indústria 
de cruzeiros. 

Nos primeiros seis meses de 
2019, foram registrados 293 mil 
embarques de turistas brasilei-
ros em navios na costa do país, 
um aumento de 21% em relação 
ao mesmo período em 2018, 
quando foram transportados 
231,4 mil passageiros. 

Somando os embarques em 
cruzeiros dentro e fora do país, 
foram transportados 402 mil 
passageiros, um aumento de 
16,1% em comparação com os 
346 mil do mesmo período em 
2018. Os brasileiros represen-
tam 64% dos consumidores de 
cruzeiros da América do Sul, o 
maior mercado do continente. 

Nos primeiros seis meses de 2019, foram registrados 293 mil 

embarques de turistas em navios na costa do país.
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Procura por cruzeiros no país cresce 
21% no primeiro semestre de 2019

entre janeiro e junho de 2019. 
Na temporada de 2018/2019, o 
Brasil recebeu sete navios que 
cruzaram a costa do país duran-
te 841 dias, transportando 462 
mil passageiros.

“No Brasil, a temporada 
2019/2020 de cruzeiros rece-
berá oito navios, um a mais 
do que a temporada passada, 
trazendo 531.121 leitos que 
serão divididos por 144 roteiros 
e 575 escalas. A temporada 
2018/2019 foi responsável por 
um impacto econômico de R$ 
2,083 bilhões na economia do 
país, gerando 31.992 postos 
de trabalho”, disse a entidade. 
O Ministério da Infraestrutura 
assinou um contrato para a 
construção do primeiro porto 
com terminal de passageiros 
exclusivo para cruzeiros, que 
será construído em Balneário 
Camboriú. O projeto do gover-
no é construir 15 instalações 
voltadas para o turismo marí-
timo em todo o Brasil (ABr).

Argentinos e colombianos 
representam 17% e 7%, res-
pectivamente. Segundo a CLIA, 
a idade média entre esse tipo 
de passageiro é de 45 anos e a 
duração média da viagem é de 
6,5 dias.

Entre os destinos domésti-

cos, a costa brasileira é a rota de 
cruzeiro mais popular do país, 
representando 73% de todas as 
viagens de passageiros nacio-
nais, no primeiro semestre de 
2019. O Caribe é outro destino 
preferencial, com 64 mil brasi-
leiros navegando para a região, 

Força Nacional atuará
por mais 180 dias no

combate ao desmatamento

Líderes europeus aprovam 
novo acordo do Brexit

amanhã (19), quando o Parla-
mento britânico votará o novo 
texto.

O texto mantém o Reino Unido 
sob regras europeias até o fi m 
de 2020, com possibilidade de 
prorrogação desse prazo para 
eventuais ajustes. Após a tran-
sição, a ilha da Grã-Bretanha 
sairá da UE e da união aduaneira, 
mas a Irlanda do Norte terá uma 
espécie de status duplo. Por um 
lado, Belfast permanecerá no 
território aduaneiro do Reino 
Unido e será incluída em qualquer 
futuro acordo comercial fechado 
por Londres. Por outro, será um 
ponto de entrada para a zona 
aduaneira europeia (ANSA).

Maia descarta “ordem” 
entre projetos do 

governo e Congresso

Pagamento de 
bolsas do CNPq está 
garantido este ano

Congresso nas próximas se-
manas. Não tem ordem. Todas 
[as reformas] são relevantes. 
Uma engrenagem se encaixa 
na outra”, disse. A Câmara e 
Senado devem trabalhar para 
a “reestruturação do Estado 
brasileiro”. “Vamos trabalhar 
pela comissão mista da refor-
ma tributária, vamos organizar 
a proposta dos gatilhos dos 
gastos públicos da regra de 
ouro e administrativa para 
que cada uma comece em uma 
Casa”, disse.

Maia disse que a reforma 
tributária é necessária para eli-
minar distorções. “O setor pro-
dutivo é parte do sistema, mas 
precisa entender que há uma 
distorção muito grande, onde 
alguns setores não pagam im-
posto no Brasil e outros pagam 
demais. Então, agora, é normal 
que um sistema tributário novo, 
com a simplifi cação do sistema, 
se transfi ra carga tributária. 
Quem não paga passa a pagar 
e quem paga muito vai pagar, 
de forma equilibrada, menos”, 
disse (ABr).

será disponibilizado por meio de 
portaria que deverá ser assinada 
pelo ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, nos próximos dias. 
Para 2020, a proposta já prevê 
recursos para as atividades do 
CNPq e o problema não deve se 
repetir, segundo o ministério. A 
situação deste ano ocorreu de-
vido ao orçamento insufi ciente 
da lei orçamentária aprovada 
em 2018 que destinou recursos 
inferiores ao que era necessário 
para o CNPq.

“Havia uma preocupação 
muito grande com o pagamento 
das bolsas do CNPq. São 84 mil 
pesquisadores desde iniciação 
científica até pesquisadores 
seniores na espera desse resul-
tado”, disse o ministro Marcos 
Pontes. “Os pesquisadores 
podem dormir sossegados e 
eu também até o fi nal do ano”, 
disse o ministro ao reiterar seu 
posicionamento contrário a uma 
eventual fusão entre o CNPq e a 
Capes. “É possível a convivên-
cia, cada uma com sua tarefa e 
um trabalho administrativo de 
gestão para reduzir os custos”, 
afi rmou Pontes (ABr).

Para o 

presidente 

da Câmara, 

Rodrigo Maia, 

“todas as 

reformas são 

relevantes”.
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News@TI
Adyen e Google desbloqueiam débito online 
com Google Pay

@A Adyen, processadora de pagamentos pioneira na 
adoção das carteiras digitais no Brasil, se uniu ao Goo-

gle para integrar a função débito ao Google Pay. Assim, a 
ewallet passa a aceitar tanto cartões exclusivamente de dé-
bito quanto aqueles que possuem também a função crédito, 
uma novidade desenvolvida especialmente para o mercado 
brasileiro. Os consumidores já podem testar a novidade ao 
comprar em websites e apps com aparelhos Android. Com o 
novo recurso, as carteiras digitais devem se tornar acessíveis 
à parcela da população que não possui cartões de crédito. De 
acordo com o Banco Central, os cartões de débito ativos no 
Brasil ultrapassam em 13% o número de cartões de crédito. 
Mesmo assim, dados da Adyen apontam que menos de 15% 
das compras online são feitas via débito.

Empregabilidade dos alunos

@Com a proposta de desenvolver  e lapidar profi ssionais 
qualifi cados para a área da tecnologia, a Ironhack  São 

Paulo completa um ano de operação com alta taxa de empre-
gabilidade entre os seus formandos. Mais de 90% dos alunos 
conseguiram uma vaga de emprego no setor desejado, em até 
três meses após a conclusão do curso. O índice está acima dos 
85% de média mundial da escola, que  possui nove campus 
espalhados pelo mundo. De  acordo com Tiago Mesquita, 
general manager da Ironhack no Brasil, o resultado alcan-
çado pela  unidade brasileira é fruto do ensino imersivo, que 
forma programadores, designer de experiências e analista de 
dados preparados para o dia a dia do mercado de trabalho, 
aliado com a conjuntura do País que ainda possui alto défi cit 
de talentos na área da tecnologia.  “Existem casos de alunos 
que recebem duas ou três propostas logo após o término do 
bootcamp e ele precisa decidir pela vaga mais atraente e 
adequada ao seu perfi l”, afi rma (www.ironhack.com).

COLUNA DO HERÓDOTO

A constituição da 

república estabelece a 

forma de nomeação do 

ministro do Supremo 

Tribunal Eleitoral. 

Os constituintes querem 
preservar a indepen-
dência do poder judici-

ário e para tanto deixam claro 
os pré-requisitos da indicação: 
sabatina do indicado  e decisão 
se o indicado preenche ou 
não o que está determinado 
na constituição. Para tanto a 
decisão fi nal  cabe ao senado 
da república que através de  
duas votações secretas faz o 
julgamento. O primeiro degrau 
é passar na comissão de cons-
tituição,  o segundo é a votação 
em plenário. 

O ponto central das quali-
dades do pretendente é ter 
notável saber e para isso não 
basta ostentar o diploma de 
bacharel em ciências jurídicas 
e sociais. É preciso muito mais. 
Contudo a exigência de notável 
saber é subjetiva e o voto dos 
senadores é independente 
para que cada um dê ao can-
didato  a dimensão que julgar 
correta. A maioria do senado 
é formada por bacharéis, mui-
tos originários de segmentos 
econômicos importantes para 
o país como o agro negócio. 

O presidente se reserva o 
direito de indicar o ministro. 
Aprovar ou não vai de sua 
capacidade de ter uma base 
política e fazer valer pressão 
sobre os senadores. Assim, 
nem sempre o escolhido  pelo 
presidente tem o tal saber 
político. Ele pode entender 
que pessoas de outros ramos 
de atividades como médicos, 
engenheiros, astrônomos tam-
bém têm  competência para ser 
ministro do supremo.

Por trás dessa controvérsia 
está a rivalidade entre setores 
políticos e o presidente, acusa-
do por alguns de desrespeito 
às leis e truculência verbal. 
De outro lado há a crítica da 
mídia que alega que não tem o 
acesso ao processo de escolha 
e  que precisa para informar o 
público. As críticas dirigidas ao 
chefe do poder executivo não 
são bem digeridas no palácio 

presidencial e há uma má von-
tade de parte a parte. 

No meio dessa confusão di-
rigentes da economia alegam 
que há instabilidade jurídica 
o que prejudica o ambiente 
de negócios. Empresários na-
cionais e estrangeiros correm 
todos os dias para saber se a 
legislação mudou, através de 
um projeto do legislativo ou um 
decreto presidencial. Por isso é 
necessário que se coloque um 
ponto fi nal nessa querela uma 
vez que o país tem questões 
cruciais para resolver.

Sem base aliada no Con-
gresso o governo está de 
mãos atadas. Ao menos que o 
presidente assuma posições di-
tatoriais tão ao gosto de alguns  
políticos e jovens ofi ciais do 
exército. Afi nal o que se espera 
do regime republicano é um 
governo forte, centralizado, 
com um presidente com força 
para sufocar os movimentos 
contrários. 

Chega-se a conclusão que é 
necessário fazer uma mudança 
na constituição, ou seja, que 
o ministro tenha um notório 
saber jurídico, as sabatinas 
abertas ainda que a avaliação 
continue sendo secreta para 
que os senadores possam se 
livrar das pressões, venham 
elas de onde vier. O presidente  
sofreu várias derrotas suces-
sivas com a recusa de cinco 
indicados. É verdade que na 
democracia americana o presi-
dente também viu uma dezena 
de seus indicados serem rejei-
tados no Capitólio. No Brasil 
essa recusa gera crise política. 

O médico e professor Bara-
ta Ribeiro, é um deles. Uma 
derrota e tanto para quem foi 
prefeito da capital do país. Flo-
riano Peixoto, vice presidente 
em exercício, peita o Supremo 
e avisa que não reconhece a 
decisão de um habeas corpus 
para militares considerados 
insubordinados. O autor é o 
civilista Rui Barbosa. Está ins-
talada no Brasil uma ditadura 
de fato em 1892 que vai até 
o fi nal do mandato do titular 
Deodoro da Fonseca. 

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

(www.herodoto.com.br).
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Dez razões para o 
fracasso do seu chatbot

O atendimento via chatbot já não é mais uma novidade e as empresas têm, cada vez mais, investido nessa 
tecnologia

Cassiano Maschio (*)

Só no Brasil existem mais de 60 mil 
bots desenvolvidos, segundo dados 
do Mapa do Ecossistema Brasileiro 

de Bots 2019. No entanto, nem todos os 
robôs de atendimento são implantados e 
treinados de maneira efi ciente, tornando-
-se muitas vezes um problema e não uma 
solução para atender seus clientes.

Existem diversos motivos pelos quais 
o seu chatbot não funciona. Para ajudar 
na sua análise, levantei 10 das principais 
razões de fracasso para um chatbot. Fique 
de olho nesses itens e ajuste o que for 
necessário, para que o seu robô atual - ou 
o que deseja implantar - seja uma solução 
para o seu negócio:

1. Você não tem um

Se sua empresa ainda não tem um chat-
bot, saiba que já está atrás da maioria das 
grandes e médias empresas do Brasil (são 
mais de 60 mil bots desenvolvidos no país, 
segundo o Mapa do Ecossistema Brasileiro 
de Bots 2019). Automatizar parte do rela-
cionamento com os clientes é um caminho 
sem volta. Portanto, comece agora mesmo, 
existem diversas empresas, plataformas e 
soluções que permitem implantar uma solu-
ção simples e efi ciente para o seu negócio.

2. Não está confi gurado de forma a 

poupar tempo e dinheiro

O bot deve ser minimamente capaz de res-
ponder a perguntas comuns, adequadas com 
o que você pretende ao atender o seu público, 
como indicá-lo para fazer uma compra.

Veja algumas funções mínimas que seu 
bot deve ser capaz de fazer:
 • Responder perguntas frequentes;
 • Mostrar opções de produtos, serviços 

e autosserviços mais procurados;
 • Encaminhar pro canal humano mais 

adequado quando problemas mais 
complexos.

3. É sem personalidade

Ok, um chatbot realmente é uma ferra-
menta automatizada, mas alguns toques 
mais humanizados fazem a diferença. Seja 
criativo e crie uma personalidade naquele 
que será uma porta-voz da sua marca. 
Busque criar uma identidade, se possível 
dentro de sua estratégia de comunicação 
também um nome e avatar, sempre ade-
quando à sua marca.

Falar a linguagem do público-alvo, usar 
elementos visuais, como emojis, imagens 
e vídeos, e ter uma persona bem defi nida, 
é um importante fator de sucesso.

4. Não é personalizado

Tratar as pessoas pelo nome e tentar 
customizar ao máximo a experiência é uma 
prática altamente recomendada quando se 
quer engajar o usuário. Quando a marca 
personaliza o bot, o cliente percebe que 
a marca está pensando nele, ainda que se 
trate de uma ferramenta automatizada.

5. Você não está aproveitando para 

capturar leads

Use o bot de forma inteligente. Isso sig-
nifi ca aproveitar um momento de contato 
e capturar leads em todos os canais, seja 
no Facebook Messenger, website ou What-
sApp. Para isso, integre ferramentas de 
automação e CRM a sistemas da empresa.

6. Você não está diferenciando os tipos 

de usuário

Sua estratégia de bot deve ser seme-
lhante à estratégia de e-mail marketing. 
Ao enviar um e-mail para seu público-alvo, 
não envie a todos o mesmo conteúdo, 
porque nem todos estão na mesma jornada 
do cliente.

Uma maneira de segmentar o público 
é se certifi cando de que o bot esteja con-
versando no canal e área de acordo com 
o usuário/cliente que utiliza. É importante 
tratar os perfi s de usuários/clientes de for-
ma independente. Lembre-se de oferecer 
experiências diferentes para atuais clientes 
e para leads, um você já tem dados sufi -
cientes para deixar o contato ainda mais 
qualifi cado e o outro você está trabalhando 
com a atração, considere esse fato e utilize 
outro tipo de linguagem e abordagem.

7. Você não está usando processamen-

to de linguagem natural

Se o seu chatbot não é baseado apenas em 
árvores de decisão, entenda que os clientes 
não sabem os termos e palavras-chave que 
você pensou para que conectem com a 
resolução de sua dúvida/problema. Para 
isso é essencial que o seu chatbot entenda 
o seu cliente utilizando uma plataforma que 
utilize PLN (Processamento de Linguagem 
Natural). Dessa maneira, quando o cliente 
perguntar "segunda via de fatura", "perdi meu 
boleto", "quero pagar minha conta", embora 
as palavras sejam diferentes, em termos se-
mânticos tem um signifi cado muito próximo.

Quanto mais fl exível e claro for o chatbot 
com as opções de uma conversa, menos 
chance ele tem de ser mal avaliado. O 
principal objetivo de qualquer robô é 
automatizar a comunicação com clientes 
reais e potenciais para satisfazê-lo.

8. Não testar o bot o sufi ciente antes 

de colocá-lo na ativa

Esse é um fator crítico de sucesso de todo 
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projeto de chatbot. Sempre teste o bot an-
tes de publicá-lo, para não queimar o canal 
logo na largada. Treine-o com diferentes 
públicos, se possível, com representantes 
do público-alvo.

Os principais temas atendidos pelo bot 
devem obrigatoriamente ser abordados 
durante os testes. Procure consultar os 
canais humanos atuais para levantar dados 
de testes com formas reais de os clientes 
buscarem ajuda, por exemplo os canais 
chat, telefone e e-mail. E fi que atento para 
os primeiros dias de utilização, agindo pron-
tamente ao identifi car novas intenções não 
consideradas nos testes pré-publicação.

9 - Não ser multicanal ou não saber 

lidar com os diferentes canais

Hoje, o consumidor quer começar o aten-
dimento em um canal e terminar em outro. 
Proporcione uma experiência uniforme e 
consistente, independente do canal. Caso 
possua diversos meios de comunicação 
(Whatsapp, Messenger, Web etc) tente 
manter a mesma lógica, persona, tom de 
voz e, principalmente, informações o mais 
padronizadas possíveis.

10 - Você não tem uma estratégia 

detalhada

Quais metas sua marca deseja alcançar 
com o chatbot? Qual será a estratégia de 
interação entre o robô e os clientes em 
potencial? Você sabe qual é o seu público-
-alvo? Ou quais as principais funções que o 
bot precisa ter? E como ajudará os clientes? 
Como vai medir os resultados alcançados?

Os chatbots vieram para fi car, para 
desafogar as centrais de atendimento ao 
mesmo tempo que agilizam e melhoram 
o atendimento aos clientes. Eles estão 
ganhando cada vez mais espaço e valor, 
em utilizações distintas, seja para ven-
das, marketing, comunicação interna, 
suporte técnico, entre outras. Mas, antes 
de tudo, é preciso traçar uma estratégia, 
entender o seu público-alvo, desenvolver 
o bot, testá-lo e uma vez em produção 
tratá-lo como um novo colaborador que 
precisa ser constantemente ajustado e 
atualizado de acordo com as demandas 
do seu cliente.

(*) É diretor comercial da Inbenta no Brasil,
empresa que auxilia o relacionamento
online das marcas com seus clientes.

O LinkedIn, maior rede social profi s-
sional do mundo, anunciou ontem (16) 
o lançamento global de seu recurso 
“Eventos”, que permite que os usuários 
criem, compartilhem e descubram even-
tos profi ssionais na rede. 

Com  a novidade, a plataforma visa 
promover a construção da comunidade 
offl ine e ajudar os usuários a cultivar 
relacionamentos profi ssionais de alta 
qualidade. De acordo com dados do 
LinkedIn, as reuniões presenciais au-
mentam as chances de aceitação de uma 
conexão no LinkedIn de 20% para 80%. 

Todos os usuários poderão criar e par-
ticipar de eventos profi ssionais, convidar 
conexões usando fi ltros, conversar com 
outros participantes e manter contato on-
line após o término do evento. O recurso 
também permite criar eventos privados.

O Eventos estará disponível a partir 
desta quinta-feira (17), começando pri-

meiro pelos mercados de língua inglesa 
e depois em fases, seguidos por outros 
mercados nos próximos meses, incluindo 
o Brasil. A ferramenta é compatível com 
as versões desktop e mobile,  no sistemas 
operacionais iOS e Android.

“Como plataforma, nosso foco principal 
tem sido conectar e construir relaciona-
mentos profi ssionais, e temos todos os 
elementos fundamentais para promover 
esses encontros offl ine. Desde reuniões 

de ex-alunos, happy hours, eventos de 
equipe, workshops de empresas, incenti-
vamos nossos usuários a usar os Eventos 
do LinkedIn para estender conversas 
online para o mundo real”, afi rma Ricardo 
Wright, gerente sênior de desenvolvi-
mento de negócio para América Latina.

Assim que a ferramenta estiver dispo-
nível em português, os usuários poderão 
criar um evento acessando o painel "Co-
munidade", localizado no lado esquerdo 
do feed de atualizações. Em seguida, 
basta procurar pelo recurso “Eventos” 
localizado acima do recurso “Grupos”.

Ao clicar no sinal de "+" ao lado, o 
usuário deverá inserir informações obri-
gatórias como nome, localidade, descri-
ção do evento e se é um evento público 
ou privado. É possível ainda adicionar 
detalhes opcionais como data e hora, 
fuso horário, setor e uma URL  externa.

LinkedIn anuncia ferramenta para
eventos na plataforma

A
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acontece a Fenalaw 2019, a maior plataforma de conteúdo e de negócios 
jurídicos da América Latina, consagrada como o principal encontro de 
departamentos jurídicos e escritórios de advocacia do País. O evento 
conta com dois segmentos principais: a feira de negócios, com apresen-
tação de novidades em produtos, serviços e tecnologias, voltadas para a 
dinâmica dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, e um 
amplo congresso direcionado para a capacitação técnica e atualização 
nas diversas especialidades do Direito. O credenciamento online e ins-
crições estão abertos no site: (www.fenalaw.com.br). 

E - Open Banking
A Associação Brasileira de Bancos está com inscrições abertas para 
a 2ª edição do Prêmio Idei@ABBC. Objetiva aproximar as mais de 80 
instituições fi nanceiras associadas à entidade de fi ntechs com soluções 
tecnológicas dedicadas a otimizar modelos de negócios, reduzir custos, 
ampliar a competitividade e aplicar a inteligência de dados para oferta 
de produtos cada vez mais alinhados às necessidades dos clientes, uma 
das missões da instituição. O tema é Open Banking e as fi ntechs podem 
submeter seus projetos que tenham como fi nalidade integrar novas 
soluções às diversas áreas das instituições fi nanceiras. As inscrições 
estão abertas até o próximo dia 25, pelo site (http://ideiaabbc.org.br/). 
Na sequência, os cases inscritos serão analisados por uma comissão 
julgadora.

F - Carro Conectado
O Programa Nexos lança, em parceria com a Fiat Chrysler Automóveis, o 
desafi o “Como utilizar o carro como plataforma móvel para criar soluções”. 
A startup selecionada receberá até R$ 100 mil para alancar o projeto 
de pesquisa e desenvolvimento, além de mentorias especializadas. As 
inscrições podem ser realizadas até 17 de novembro pelo site (http://
sebrae.com.br/nexos). Com o propósito de identifi car oportunidades que 
vão além do carro, o desafi o busca soluções a partir do entendimento 
do automóvel como uma plataforma móvel. Outra inspiração é o acesso 
às oportunidades que as cidades podem oferecem a partir de novos 
serviços e negócios.

G - Mercado Internacional
As 112 empresas brasileiras que participaram da centésima edição da 
feira Anuga, realizada em Colônia, superaram todas as expectativas 

A - Evolução da Dança
A ONG escandinava, Children at Risk Foundation, e sua organização 
no Brasil, Rede Cultural Beija-Flor, convidam para assistir o espetáculo 
de dança “Tribais - A essência do encontro”, executado por jovens que 
participam de projetos sociais. Acontece no próximo dia 30, às 20h40, no 
Teatro União Cultural (R.Mario Amaral, 209, Paraíso). Objetiva resgatar e 
valorizar a evolução da dança de sua linhagem africana como origem dos 
movimentos, até os dias atuais como o Breakdance, e proporcionar a 81 
crianças, adolescentes e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade 
social, a oportunidade de dançar, interpretar e expressar a dança e sua con-
temporaneidade. Outras informações: (https://redeculturalbeijafl or.org.br).

B - Créditos Tributários
A FecomercioSP convidou especialistas da Receita Federal para abordar 
os principais temas sobre tributos federais e solucionar as dúvidas dos 
empresários, no seminário ‘Prevenção de Riscos na Recuperação de 
Créditos Tributários, no próximo dia 23, na sede da Entidade, a partir 
das 13h30. O evento irá detalhar as fraudes mais comuns em restituição, 
ressarcimento e compensação de tributos federais, além de informar 
como evitar as indesejáveis multas. Objetiva simplifi car o contexto 
tributário nacional, para apoiar e somar esforços na construção de um 
novo cenário empresarial, mais simples, rentável e fl exível aos empre-
endedores. Inscrições: (https://bit.ly/2VjCqAy).

C - Resíduos de Couro
Para aumentar sua efi ciência ambiental na gestão de resíduos de couro, 
a Calçados Bibi fi rmou uma parceria com a ILSA Fertilizantes Orgânicos. 
Assim, os resíduos de couro passam por um processo e viram fertilizante 
natural para produções agrícolas. Apenas neste ano, foram enviadas 
quatro toneladas de resíduos de couro oriundos da Bibi, o que resultou 
na redução de 29% dos custos de coprocessamento. O processo é me-
lhor em comparação ao de coprocessamento, utilizado anteriormente 
pela marca de calçados infantis pioneira no Brasil. Entre os benefícios 
estão fatores como a economia, além de um tipo de fertilizante que pode 
ser bem aproveitado por produtores que buscam alto desempenho na 
agricultura. Saiba mais em: (www.bibi.com).

D - Negócios Jurídicos 
Entre os próximos dias 23 a 25, no Centro de Convenções Frei Caneca 

e realizaram US$ 3,4 bilhões em negócios: a maior marca histórica 
com apoio da Apex-Brasil. No pavilhão nacional o valor registrado em 
negócios foi de US$ 339,3 milhões. Já no pavilhão de carnes, US$ 2,3 
bilhões foram fechados, enquanto no pavilhão de ovos, frangos e suínos, 
a cifra fi nal alcançou US$ 762,7 milhões. “O resultado obtido é mais uma 
sinalização positiva do mercado internacional à capacidade brasileira 
de prover alimentos de qualidade, sustentáveis e seguros. Reforçamos 
e ampliamos a importância do agronegócio na nossa agenda”, destacou 
o gerente de Agronegócios da Apex-Brasil, Igor Brandão.

H - Desenvolvimento Científi co
O prazo para as inscrições do Next Generation Scientist, programa de 
desenvolvimento científi co realizado pela Novartis em parceria com 
a Universidade da Basileia, vai até o próximo dia 31. Os candidatos 
selecionados participarão de um estágio de três meses, entre 1 de 
junho e 31 de agosto de 2020, na Basileia para desenvolverem suas 
habilidades científi cas e profi ssionais por meio de metodologias de 
ponta para a aplicação das técnicas nos países de origem dos jovens 
cientistas. As oportunidades de estágio são em áreas terapêuticas, 
como: oncologia, neurociências, doenças cardiovasculares, imuno-
logia, dermatologia, respiratória e oftalmologia. As inscrições estão 
disponíveis no site (https://www.novartis.com/careers/career-search/
job-details/278218BR). 

I - Programa de Estágio 
A Cargill, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anuncia 
mais uma edição do seu Programa de Estágio. São 21 oportunidades em 
várias cidades do país para estudantes de nível superior com formação 
entre junho de 2020 a dezembro de 2021. Os cursos de interesse são: 
engenharias (química, mecânica, de produção, alimentos, ambiental, etc), 
marketing, administração, economia, ciências da computação, ciências 
contábeis, veterinária, zootecnia, agronomia, gestão de agronegócio, 
matemática, física, química, relações internacionais, letras, comércio 
exterior, eletrotécnico, gestão ambiental, jornalismo, pedagogia. Inte-
ressados têm até o terça-feira (22), para fazer suas inscrições pelo site 
(novostalentoscargill.com.br/site/estagio-nivel-superior/).

J - Terceiro Idioma 
Pesquisa realizada pela Catho identifi cou a importância do domínio de 
um terceiro idioma. Somada a fl uência do inglês, a presença do espanhol 
impacta diretamente o salário dos profi ssionais. Segundo dados da 59º 
Pesquisa Salarial da Catho, o conhecimento em três idiomas chega a 
aumentar o salário em até 112% em cargos de direção, supervisão ou 
coordenação. Ainda segundo o levantamento, o aumento salarial impac-
ta outros níveis hierárquicos profi ssionais, tais como: analista (61%), 
especialistas graduados (17%) e consultores (17%). As remunerações 
tendem a serem maiores do que os profi ssionais que possuem fl uência 
em inglês, reforçando ainda mais seu valor de mercado. 
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departamentos jurídicos e escritórios de advocacia do País O evento
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A ONG escandinava, Children at Risk Foundation, e sua organização 

Ponte aérea Israel/
Brasil: para acelerar
a criação de valor

Israel é um dos três 

principais polos de 

inovação mundial, além 

dos Estados Unidos e 

China

Atualmente, mais de 530 
multinacionais estão 
em terras israelenses 

e a força de trabalho local é 
uma das mais caras do mun-
do. Porém, o alto custo para 
aterrissar em Israel inviabili-
za que um volume maior de 
companhias possa ter acesso 
ao celeiro de inovação local, 
que recebe 4,3% do PIB para 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), ou seja, aproxima-
damente US$ 12,8 bilhões 
anualmente. 

Deste montante, 86% são 
direcionados aos gastos no 
setor privado. Além disso, 
em Israel, há duas vezes mais 
investimentos de venture 
capital per capita se compa-
rado com os Estados Unidos 
e 49% dos gastos israelenses 
com P&D são fi nanciados por 
capital estrangeiro. 

Então, daqui do Brasil, como 
podemos ter acesso a um dos 
mais importantes centros de 
desenvolvimento de tecnolo-
gia e inovação do mundo sem 
sair do nosso país? 

A resposta é ter no território 
brasileiro um canal aberto com 
o ecossistema israelense. A 
conexão com este polo pode 
acelerar o processo de inova-
ção por meio da adoção das 
mais novas tecnologias. Neste 
sentido, é possível utilizar a 
mão de obra e o conhecimento 
local, tendo acesso ao jogo 
global por meio de parcerias 
com o ecossistema israelense. 

Isso signifi ca capturar o be-
nefício integral das inovações 
criando vantagem competitiva 
através da adoção de tecnolo-
gias de última geração. Sozi-
nhos, não conseguimos iden-
tifi car e implementar o que há 
de mais novo em tecnologia. 
E, nesta linha, podemos nos 
apoiar em empresas que estão 
bem mais avançadas nesta 
empreitada, principalmente 
em temas como Inteligência 
Artifi cial, Indústria 4.0 e Ci-
bersegurança. 

Em Inteligência Artifi cial, há 
mais de 1,1 mil startups desen-
volvendo soluções associadas 
a esta tecnologia. A proposta 

neste campo é ampliar a capa-
cidade de entender o mundo, 
o conhecimento das coisas, 
identifi cando padrões e com-
portamentos que o pensamen-
to linear do ser humano não é 
capaz de fazê-lo. Desta forma 
será possível não apenas res-
ponder nossas perguntas, mas 
fazer as perguntas corretas 
para os desafi os existentes. 

Já no quesito Indústria 4.0, 
há uma gama de tecnologias 
que permite realizar a gestão 
da capacidade de produção 
de uma fábrica de maneira 
diferenciada. É possível ter 
tecnologias que identifi cam os 
problemas da linha de produção 
antes mesmo que eles aconte-
çam. Como? Sensores ligados 
às máquinas ouvem o barulho 
que a linha de produção emite 
e consegue identifi car quando 
há algum ruído diferente, sen-
do possível prever quando a 
máquina irá parar. 

Na linha de Cibersegurança, 
o mundo mudou e é preciso 
se preparar. Os danos atuais 
representam mais de 600 
milhões de dólares às indús-
trias. Uma fábrica pode ser 
fechada ou uma marca pode 
ter sua imagem afetada com 
um ataque cibernético. Israel 
é o segundo país que mais 
cria soluções de segurança no 
mundo, muito além da gestão 
de senhas, antivírus, fi rewalls 
e VPNs. 

Estamos na economia do 
conhecimento e, nos centros 
mais avançados de desen-
volvimento, quanto mais se 
desenvolve, quantos mais se 
usa as novas tecnologias, mais 
se tem conhecimento para 
sobreviver e ser competitivo. 
E nesta linha, Israel soma 6,6 
mil startups ativas. Por isso a 
região é alvo de investimentos 
para desenvolver novas tec-
nologias, pois eles aprendem 
constantemente com suas 
iniciativas de inovação. 

Para quem, de fato, quer sair 
à frente no Brasil, o caminho 
é a ponte aérea Brasil/Israel. 
De certo, essa medida irá ace-
lerar as empresas brasileiras 
no acesso ao que há de mais 
competitivo no mundo! 

(*) - É CTO global do gA, companhia 
global de tecnologia que utiliza 
plataformas digitais e serviços 

de transformação para capacitar 
grandes empresas nas Américas e na 

Europa (www.grupoassa.com).

Paulo Eduardo Brugugnoli (*)

O Governador João Doria 
lançou ontem (17), um me-
gaprojeto de políticas públicas 
para impulsionar ações de 
curto, médio e longo prazo de 
desenvolvimento econômico 
e social do Vale do Ribeira. O 
programa Denominado Vale 
do Futuro prevê R$ 1 bilhão 
em investimentos públicos e 
atração de mais R$ 1 bilhão 
em recursos privados, além 
de 30 mil oportunidades de 
emprego, renda e empreen-
dedorismo até o fi nal de 2022.

“É um projeto inovador e 
transformador e que vai envol-
ver todas as áreas do nosso go-
verno”, afi rmou o governador 
na cerimônia de lançamento 
no Palácio dos Bandeirantes, 
que reuniu cerca de 2 mil 
pessoas, entre autoridades 
públicas, empresários, repre-
sentantes da sociedade civil 
e lideranças comunitárias do 
Vale do Ribeira.

Embora São Paulo seja o 
estado brasileiro com os mais 
altos índices de desenvolvi-

Garantia-Safra paga 
R$ 442,4 milhões 
para agricultores

Mais de 520 mil agricultores rece-
beram o pagamento do Garantia-Sa-
fra no ciclo 2017-2018, totalizando 
um saldo de R$ 442,4 milhões de 
recursos pagos. O pagamento dos 
benefícios iniciou em dezembro de 
2018 e terminará em outubro. O 
balanço foi divulgado ontem (17) 
pela Secretaria de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura.

O programa teve 903.452 agriculto-
res familiares credenciados de 1.215 
municípios em 10 estados. Deste total, 
520.492 agricultores foram benefi -
ciados com o Garantia-Safra em 558 
municípios de 9 estados do Nordeste 
e também o Norte de Minas Gerais. O 
resultado mostra que quase metade 
dos municípios apresentou perdas de 
produção de pelo menos 50% devido 
à seca, conforme a metodologia de ve-
rifi cação de perdas do Garantia-Safra, 
garantindo a 57,6% dos agricultores 
que aderiram ao programa o direito 
a receber o benefício.

O diretor do Departamento de Ges-
tão de Riscos, Pedro Loyola, explica 
que o mês de outubro representou o 
fechamento das análises de todos os 
municípios que tiveram perdas por 
estiagem na safra 2017/2018. “Esse 
recurso é muito importante para a 
segurança alimentar de milhares de 
famílias e contribui também para a 
economia dessas regiões”, comple-
menta (AI/MAPA). 

É o que mostram dados 
divulgados ontem (17), 
no Rio de Janeiro, pelo 

IBGE. A taxa de sobrevivência 
das companhias, ou seja, que 
permaneceram abertas após 
pelo menos um ano, fi cou em 
84,8%. 

Segundo a técnica da Coorde-
nação de Cadastro e Classifi ca-
ções do IBGE, Denise Guichard 
Freire, os dados apontam para 
um menor dinamismo no mer-
cado. “Nos últimos anos, se 
observa que as empresas têm 
entrado cada vez menos no 
mercado, isso refl ete, sim, um 
menor dinamismo, mas também 
tem saído muita empresa, então 
com isso tem aumentado a taxa 
de sobrevivência dentro das 
companhias ativas”, disse.

A taxa de entrada no mercado 
fi cou em 15,2% e a de saída 
em 15,7%, gerando um saldo 
negativo de 22,9 mil empresas 
no mercado. “Em 2016, por 
exemplo, você tinha uma taxa 
de entrada inferior à de saída em 
todo o país, em todas as regiões. 
Mas, em 2017 a gente observa 
que, nas regiões Centro-Oeste e 
Norte, você já tem unidades da 
federação em que o movimento 
de entrada é superior ao de 
saída”, argumenta.

Setores com maior entrada de empregados foram o comércio, reparação de veículos

automotores e motocicletas.
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Brasil tem 4,5 milhões de empresas, 
número em queda desde 2014

O Brasil tinha, em 2017, 4.458.678 empresas, com 38,4 milhões de pessoas ocupadas, sendo
31,9 milhões na condição de assalariadas e 6,5 milhões de sócios ou proprietários

Menos da metade das empre-
sas abertas no Brasil na última 
década sobreviveram por mais 
de cinco anos. Os dados mais 
recentes disponíveis para a 
avaliação de cinco anos, refe-
rentes a 2012, mostram que, 
das empresas abertas naquele 
ano, 39,8% sobreviveram ao 
quinto ano no mercado. O pior 
ano para abertura de empreen-
dimentos foi 2010, com taxa de 
sobrevivência no médio prazo 

de 39%. Para o curto prazo, 
2013 foi o pior ano para o 
nascimento de empresas, com 
71,9% de sobrevivência após 
um ano. Das empresas abertas 
em 2008, 81,5% sobreviveram 
ao primeiro ano.

Apesar do saldo de compa-
nhias entrando e saindo do 
mercado se manter negativo 
desde 2014, o pessoal ocupado 
assalariado nessas empresas se 
mantém positivo a longo dos 

anos, com 360 mil empregados 
a mais em 2017. Na distribuição 
do pessoal assalariado por tipo 
de empresa, os setores que mais 
empregam são o de comércio, 
reparação de veículos automo-
tores e motocicletas, com 8,8 
milhões de pessoas, seguido de 
indústrias de transformação, 
com 7,2 milhões, e atividades 
administrativas e serviços com-
plementares, com 3,5 milhões 
(ABr).

Megaprojeto de desenvolvimento 
para o Vale do Ribeira

mento, condições históricas e 
geográfi cas acabaram isolando 
os municípios do Vale do Ribeira 
das demais regiões paulistas. 
O IDH da região é de 0,711 
(nível médio), abaixo da média 
estadual de 0,783 (nível alto). 
A meta é alavancar a atividade 
econômica e eliminar gargalos 
sociais de curto prazo, em bene-
fício de uma população somada 
de 340 mil habitantes. 

O fomento econômico prevê 
apoio às vocações da região, 
como agricultura, piscicultura, 
gastronomia regional e turismo 
ecológico e cultural. A região 
conta com 100 km de litoral e 

21% de toda a Mata Atlântica 
remanescente do país, além de 
abrigar 30 comunidades qui-
lombolas e 10 aldeias indígenas.

O Estado vai investir R$ 
200 milhões em 12 obras em 
rodovias, vicinais e pontes. 
Ao todo, são quase 200 km de 
serviços em rodovias como a 
SP-165 (Eldorado, Iporanga 
e Apiaí), SP-193 (Eldorado 
e Jacupiranga) e SP-057 (Ju-
quitiba). O Estado também 
já confirmou investimento 
de R$ 25 milhões em 2020 
no programa Viver Melhor. A 
meta é requalifi car até 5 mil 
moradias (AI/SEC).

Doria lançou megaprojeto para desenvolvimento econômico e 

social do Vale do Ribeira.
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Abandono afetivo às 
avessas: e quando os 

fi lhos abandonam os pais?

É de conhecimento 

público e notório 

que a população está 

envelhecendo

E não chegamos a essa 
conclusão apenas por 
conta das várias in-

formações veiculadas nos 
meios de comunicação sobre 
o andamento da proposta 
de reforma do atual sistema 
previdenciário. Se pararmos 
em uma estação de metrô, em 
uma praça de alimentação de 
qualquer shopping center, per-
ceberemos que há mais idosos 
caminhando pelos corredores 
do que crianças correndo pelos 
mesmos espaços. 

É sabido que algumas enfer-
midades acometem exclusiva-
mente a faixa etária daqueles 
que possuem mais de 60 anos, 
tais como alguns tipos de de-
mência, e algumas doenças de-
generativas, tais como o mal de 
Alzheimer, o mal de Parkinson, 
dentre outras, pelo fato de tal 
relação estar crescendo a cada 
nova descoberta da ciência. 

E justamente por conta 
desse aumento da população 
da terceira idade na sociedade, 
que se começou a perceber que 
os idosos, da mesma forma que 
as crianças, possuem necessi-
dades especiais. Tais necessi-
dades podem restringir-se a 
um auxílio para que o idoso 
possa participar ativamente 
na comunidade em que está 
inserido, ou um auxílio ma-
terial por um determinado 
período de tempo, a fi m de 
que o idoso possa manter as 
condições básicas para a sua 
subsistência, incluindo os 
gastos com despesas médicas, 
alimentação, moradia, dentre 
outros. 

O legislador constituinte, ao 
perceber que o idoso possui al-
gumas necessidades especiais, 
da mesma forma que as crian-
ças também possuem algumas 
necessidades específi cas, já 
determinou, nos artigos 229 e 
230 da Constituição Federal, 
que cabe aos fi lhos, à família em 
que o idoso está inserido, além 
da sociedade, do Estado, de 
modo subsidiário, a obrigação 
de proporcionar o melhor am-
biente para que o idoso possa 
desenvolver-se, participar da 
sociedade em que pertence. 

Ou seja, viver, mesmo que 
sejam pelos últimos anos da 
caminhada do ancião, de uma 
forma digna, como previsto no 
artigo 1º da Carta Magna. Acon-
tece que, nem sempre, toda 
a entidade familiar e o meio 
social que o idoso participa 
verdadeiramente promovem 
esse auxílio aos anciãos. Au-
xílio esse que não se restringe 
ao campo material, tal como a 
prestação de alimentos. 

É preciso mencionar que, 
da mesma forma que qualquer 
outra pessoa em qualquer faixa 
etária, o idoso possui senti-
mentos, um estado emocional 
que depende da manifestação 
de carinho, afeto e cuidado 
de quem, um dia, já foi aca-

lentado pelo idoso de hoje. 
E é justamente essa falta de 
cuidado afetivo do idoso pelos 
seus familiares que causa um 
agravamento nas doenças que 
o idoso já possui, tais como 
demência, o agravamento de 
quadros depressivos, dentre 
outras enfermidades que são 
estudadas com mais afi nco 
pelo campo psicológico da 
medicina. 

Não são raros os casos em 
que vistorias feitas pelos ór-
gãos fi scalizadores, tais como 
secretarias de assistência 
social, Promotorias de Justiça 
especializadas, dentre outros 
dependendo da organização 
administrativa do município 
ou do Estado em questão, 
encontram idosos internados 
em clínicas médicas nas mais 
degradantes condições, tanto 
materiais quanto morais, sem 
poder usufruir dos benefícios 
previdenciários de que são 
titulares. 

E isso pela ação danosa de 
estelionatários, que visam ape-
nas e tão somente enriquecer-
-se às custas do sofrimento 
de quem já possui mais de 
70, 80 ou 90 anos de idade, e 
sem receber uma única visita 
de um único parente, seja ele 
quem for, há muito tempo. 
Tanto o abandono material 
quanto o abandono moral ca-
minham juntos, e ambos são 
gravemente nocivos quando 
são caracterizados no ancião. 

Seria um tanto incoerente 
pensar que aquele que auxiliou 
tantos quando possuía alguns 
anos a menos, hoje, estar em 
uma situação de abandono, 
tendo que se sujeitar a conti-
nuar no mercado de trabalho 
para complementar a ren-
da fornecida pelo benefício 
previdenciário. Não se pode 
esquecer que os jovens e os 
adultos de hoje, aqueles que, 
atualmente, possuem 20, 30 ou 
40 anos, daqui a alguns anos, 
caso não ocorra nenhum outro 
grave contratempo, estarão 
em uma situação de maior 
vulnerabilidade e precisarão 
ser amparados pelos mais no-
vos; amparo esse que não se 
restringe ao campo material. 

O idoso, como qualquer pes-
soa, em qualquer faixa etária, 
em qualquer classe social, me-
rece todo o respeito e auxílio 
que a família, a sociedade e o 
Estado podem fornecer, não 
apenas pelo que eles ainda 
podem fazer, pois é crescente 
o número de idosos que ainda 
são considerados pessoas 
economicamente ativas nos 
índices que medem a atividade 
econômica de determinada 
região, mas por tudo aquilo 
que eles já fi zeram, por toda a 
contribuição que eles já deram 
para o avanço da sociedade, 
da ciência, do Estado como 
um todo. 

(*) - Pós em Direito de Família e 
Sucessões Aplicado pelo Centro 

Universitário da FMU e em Direito 
Civil pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, é advogada do escritório 
Cerveira, Bloch, Goettems, Hansen e 

Longo Advogados Associados.

Natalia Bacaro Coelho (*)

Neste domingo (20), a Bolívia 
terá eleições para a escolha de 
presidente, vice-presidente e 
para a renovação dos cargos 
legislativos (senadores e depu-
tados). O atual presidente, Evo 
Morales, concorre ao quarto 
mandato consecutivo, com 
uma candidatura à reeleição 
questionada pela oposição.

Em fevereiro de 2016, Mo-
rales perdeu nas urnas um 
referendo sobre a possibilidade 
de reeleição. Os bolivianos vota-
ram pelo “não”, com 51,3% dos 
votos. No entanto, uma decisão 
do Tribunal Constitucional, em 
2017, habilitou Morales a seguir 
concorrendo à reeleição indefi -
nidamente, alegando que é um 
direito humano o de “eleger e 
ser eleito”. A oposição diz que 
Morales está desrespeitando o 
voto e a escolha dos cidadãos 
no referendo de 2016.

Há dois candidatos fortes e 
em polos opostos na Bolívia. De 
um lado está Morales, do partido 

Movimento ao Socialismo, há 13 
anos no poder. De outro lado está 
o ex-presidente Carlos Mesa, do 
partido Comunidad Ciudadana. 
Além deles, participam da dis-
puta Óscar Ortiz, ex-senador, 
e Chi Hyun Chung, um pastor 
evangélico coreano-boliviano.

Uma pesquisa feita pelo Institu-
to Ipsos aponta para uma vitória 
em primeiro turno de Morales, 
com cerca de 40% dos votos; 
contra 22% dos votos para Mesa. 

No caso de a votação ir a 
segundo turno, Morales recebe-
ria, de acordo com a pesquisa, 
47% dos votos, contra 39% de 
Mesa. Outra sondagem, realiza-
da pela Universidad Mayor de 
San Andrés, prevê um primeiro 
turno mais apertado entre os 
candidatos, com 32% para Evo 
e 27% para Mesa. Neste caso, 
a votação iria a segundo turno. 
Óscar Ortiz tem cerca de 10% 
dos votos e Chi Hyun Chung, 
6%. Os indecisos são cerca de 
8% dos votantes (ABr). 

Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal.

O projeto de uma nova re-
forma tributária precisa levar 
em conta os ativos ambientais, 
como forma de incentivar o 
desenvolvimento sustentá-
vel e a melhoria dos índices 
sociais do país. A conclusão 
é de debatedores que parti-
ciparam de audiência pública 
sobre o uso de instrumentos 
fi scais para o desenvolvimen-
to ambiental, realizada na 
Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas.

Representante da Coalizão 
Brasil Clima, Florestas e 
Agricultura, André Guimarães 
disse que a valorização dos ati-
vos ambientais vai representar 
ganhos e desenvolvimento 
para o Brasil nos próximos 40 
anos, o que precisa ser levado 
em conta pelos formuladores 
das novas regras tributárias. 
Contudo, advertiu que a falta 
de regularização fundiária 
impede investimentos e de-
sanima a produção.

Coautor do estudo “Investi-
mentos de Impacto na Ama-
zônia”, da Sitawi Finanças 
Sustentáveis, Leonardo Lete-
lier observou que o capital “é 
mais caro e impaciente” para 
quem gera impacto ambiental 
negativo.

“Temos vários tipos de capi-
tal, cada um tem relação, risco, 
retorno e apetite por estágios 

Comissão de Mudanças Climáticas discutiu instrumentos 

fi scais para o uso sustentável da fl oresta.

Prisão de 
condenados 
após ‘segunda’ 
instância

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) voltou a chamar 
a atenção para as consequên-
cias negativas de uma eventual 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) contrária à 
possibilidade de início do cum-
primento provisório da pena de 
prisão, logo após decisão em 
segunda instância.

O STF iniciou ontem (17), o 
julgamento de uma nova ação 
que trata do assunto, lembrou 
o senador, que aproveitou 
para cobrar “bom-senso” dos 
ministros do tribunal. Além de 
enfraquecer a Lava Jato, uma 
mudança no entendimento 
atual (que permite a prisão 
logo após o julgamento em 
segunda instância) favorecerá 
não apenas 38 condenados 
pela operação, mas também 
sequestradores, estupradores, 
trafi cantes e assassinos, alertou 
Girão.

“Mas a gente precisa romper 
essa barreira da impunidade. 
Esse país é riquíssimo. Quem 
é que vai investir aqui, se não 
considera o Brasil um país sé-
rio, em que a Justiça protege 
corruptos? Quem é que vai 
investir no país, que segurança 
jurídica vai ter? Como é que o 
cara vem para o país para ser 
extorquido, com propina? Vai 
nada, ele vai para outro país”, 
disse (Ag.Senado). 

A Comissão de Ciência e 
Tecnologia do Senado aprovou 
substitutivo da senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP) ao projeto 
que autoriza a propositura 
de ação civil pública contra 
notícias falsas que atinjam 
interesses coletivos. O texto 
original, permitia a qualquer 
pesso ser parte legítima para 
propor ação judicial contra fake 
news disseminadas na internet. 
Mara considerou necessário 
restringir o objetivo do projeto, 
diferenciando “fake news indi-
vidual” de “fake news coletiva”. 

Segundo ela, para a primeira 
categoria de notícias falsas, a 
legislação já prevê que somente 
a vítima pode ter legitimidade 
para propor ação judicial. No 
caso de fake news coletiva, 
haveria espaço para aprimo-
ramento da legislação. “Neste 
último caso, todos os cidadãos 
são prejudicados, ainda que 
de forma potencial, porque diz 
respeito à coletividade. Nossa 
legislação precisa ser aprimo-
rada nesse ponto”.

A relatora argumenta que, se 
todo cidadão agir, será impra-
ticável para a Justiça apreciar 
tantos processos, razão pela 

A relatora, Mara Gabrilli, apresentou substitutivo para suprir 

lacuna da legislação atual.
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Apoio a municípios 
para implantação de 
telhados verdes

A Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano da Câmara dos 
Deputados aprovou o projeto 
que autoriza a União e os estados 
a apoiar os municípios em inicia-
tivas que visem à implantação 
de telhados verdes. Esse apoio 
poderá ser técnico, jurídico ou 
fi nanceiro, mediante convênios 
e transferências de recursos.

O relator na comissão, depu-
tado Eduardo Braide (PMN-
-MA), recomendou a apro-
vação, com ajuste no texto 
original do deputado Paulo 
Bengtson (PTB-PA). “Este é 
um dos temas mais relevantes 
da arquitetura sustentável e 
desperta interesse nas pessoas, 
especialmente em função dos 
tempos de consciência ambien-
tal”, disse. A proposta considera 
telhado verde a cobertura de 
edifi cação na qual é plantada 
vegetação compatível com a 
estrutura, dotado de imperme-
abilização, drenagem e reserva 
própria de água para irrigação.

Os tetos ajardinados trazem 
inúmeros benefícios para as 
cidades. Entre eles, a maior 
absorção da água da chuva, 
diminuindo a sobrecarga das 
galerias; o isolamento acústico 
dos ambientes; o sequestro de 
gás carbônico; e a economia de 
energia, já que reduz a amplitu-
de térmica dos ambientes. Antes 
de ir ao Plenário, o projeto ainda 
será analisado pelas comissões 
de Meio Ambiente; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Na decisão, Celso de Mello 
diz que é incompatível 
com os princípios repu-

blicanos “a criação de santuá-
rios de proteção em favor de 
pessoas sob investigação por 
supostas práticas criminosas”.

“Ninguém está imune à 
atividade investigatória do 
Estado, pela simples razão 
de que nenhuma pessoa pode 
considerar-se acima da auto-
ridade da Constituição e das 
leis da República, mesmo que 
se trate, como na espécie, de 
membro do Congresso e líder 
do governo no Parlamento 
brasileiro”, afi rmou, ao negar 
seguimento ao pedido do Sena-
do sob o entendimento de que 
não cabe habeas corpus contra 
decisão monocrática de outro 
ministro do STF. Celso de Mello 
afi rmou ser essa a jurisprudên-
cia consolidada da Corte, a qual 

Ministro Celso de Mello rejeita 
devolver material de Fernando Bezerra
O ministro Celso de Mello, do STF, rejeitou um habeas corpus em que a Mesa Diretora do Senado 
questionava a constitucionalidade da busca e apreensão realizada nos gabinetes do senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE) e da liderança do governo, e pedia a devolução de todo o material apreendido

Congresso, cujo presidente, se-
nador Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), criticou-a duramente, 
dizendo que houve violação 
do princípio constitucional de 
separação dos poderes.

Um dos principais argumen-
tos do Senado contra a busca e 
apreensão nos gabinetes é que 
a medida foi considerada “de 
pouca utilidade prática” pela 
então procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, e que 
seria “fora do padrão” autorizar 
diligências com parecer desfa-
vorável da PGR. Ao defender 
a medida, Barroso afi rmou, no 
entanto, que a PGR havia sido 
a favor das buscas em relação a 
outras 30 pessoas envolvidas na 
investigação. “Admitir a busca 
em relação aos demais, mas 
indeferir quanto ao senador, 
é que seria fora do padrão”, 
afi rmou Barroso (ABr).

deve respeitar.  
Os mandados de busca e 

apreensão no apartamento e 
nos gabinetes de Bezerra, que 
é líder do governo no Senado, 
foram autorizados pelo ministro 

do STF, Luís Roberto Barroso, a 
pedido da Polícia Federal (PF). 
Na ocasião, foram apreendidos 
documentos, computadores e 
o aparelho celular do senador. 
A medida provocou reação no 

Reforma tributária precisa 
‘valorizar’ ativos ambientais

de maturidade diferentes das 
organizações. O capital não é 
homogêneo, tem seus atributos 
e características”, afi rmou.

Entre as prioridades para 
quem planeja investir na Ama-
zônia, Letelier citou aumentar a 
renda sem desmatar; melhorar 
a qualidade de vida dos habi-
tantes da região; coibir a venda 
de madeira ilegal; e valorizar os 
ativos fl orestais. Em relação aos 
obstáculos que impedem os in-
vestimentos, ele citou a logística 
defi ciente, a baixa capacitação 
profi ssional, as questões fundi-
árias, o perfi l do investidor e a 
burocracia estatal.

Representante do Ministério 

da Agricultura, José Ângelo 
Mazzillo Junior defendeu a 
adoção de instrumentos de 
novos mercados de crédi-
to para o desenvolvimento 
sustentável. Em relação às 
fi nanças verdes, disse que o 
país já conta com uma inicia-
tiva concreta com o programa 
ABC, que reúne uma carteira 
de R$ 20 bilhões relativa a 
programas de agricultura de 
baixo carbono. Por sua vez, o 
presidente da comissão mista, 
senador Zequinha Marinho 
(PSC-PA), disse que as brigas 
envolvendo a Amazônia estão 
relacionadas à questão econô-
mica (Ag.Senado).

Projeto permite ação civil pública 
contra notícias falsas

qual, com a modifi cação, ins-
tituições de interesse público 
poderão propor ação civil pú-
blica para combater notícias 
falsas que atinjam interesses 
coletivos ou transindividuais. 
“Nosso ordenamento jurídico 
já dispõe de um sistema de 
tutela de interesses coletivos 
no qual a legitimidade para 
propositura de ações judiciais 
é deferida em regra a essas ins-
tituições de interesse público”, 
argumenta.

Em seu relatório, Mara lem-
bra que a Lei da Ação Civil 
Pública é o principal diploma 
que disciplina esse mecanis-
mo de proteção de interesses 
transindividuais. “O problema 
é que atualmente essa lei não 
autoriza, ao menos de forma 
clara, a propositura de ‘ações 
coletivas’ (aquela que protege 
interesses coletivos) para a 
hipótese de fake news coletivo, 
o que merece ser corrigido”, 
explica (Ag.Senado). 

Bolivianos vão às urnas no 
domingo para eleger presidente



Passou longe a 

realidade de que a 

democratização do 

acesso à internet 

se apontava como 

possibilidade no 

horizonte.

Eque teríamos longos 
e frutíferos debates 
da juventude em uma 

esfera pública digital, e em 
que promoveríamos a partici-
pação cidadã on-line. Décadas 
depois, o excesso de informa-
ção e a capacidade quase que 
infi nita de armazenamento em 
nuvem não resultaram em um 
aumento do conhecimento e 
de refl exão. 

Longe de recair em um 
determinismo tecnológico, a 
crítica, de fato, está sobre o 
comportamento irresponsável, 
agravado nos últimos tempos 
pelas fake news. Na mesma 
velocidade com que tecnolo-
gias em prol do aprendizado 
e da educação ganham novas 
ferramentas, surgem novos 
canais e formatos de entreteni-
mento que disputam com força 
desproporcional a atenção das 
pessoas. 

Na batalha entre interesse 
público, como informações 
fundamentais para a vida do 
indivíduo, e interesse “do” 
público, como informações 
desnecessárias ou de pouco 
valor prático, é nítido qual 
prevalece.

A facilidade do acesso muitas 
vezes prevalece ante a difi cul-
dade da refl exão, e a camada de 
sites e de espaços que vendem 
conteúdo raso, mastigado e so-
bretudo de origem e qualidade 
duvidosa, não é rompida. 

O ranqueamento é alimen-
tado, em parte, pelo volume 
de acesso da massa. Assim, 
fi rma-se um círculo vicioso, 
em que os maiores pontuados 
são os mais acessados, que por 
sua vez são aqueles que são 
generalistas e com conteúdo 
planifi cado. O problema cultu-
ral aqui é justamente o de ‘se 
render ao mais fácil’, que é a 
refl exão vendida por caracte-
res em sites que lucram com 
o fl uxo de internautas.

Esse lucro é maior ainda 
quando o internauta interage 
com os demais conteúdos 
publicitários na página, cujo 
destino certamente não dia-
loga com a informação que se 
buscava. Ou seja, à fragilidade 
da atenção soma-se ainda o 
potencial de dispersão que 
banners animados, links para 
outros sites, propaganda de 
entretenimento, entre outras 
inúmeras iscas que são lança-
das nesses sites para desviar 

o leitor do caminho da infor-
mação.

É nesse espaço de disputa de 
atenção e de desnorteamento 
com a quantidade crescente 
de dados que a desinforma-
ção ecoa e se multiplica. E 
as técnicas e estratégias para 
isso evoluem. Se antes os bo-
atos boca a boca criavam uma 
distopia, hoje a manipulação 
ou o desvio da atenção do 
que de fato é importante para 
a população se dá por meio 
de mentiras com marcas de 
verdades. A manipulação não 
é de agora, mas a capacidade 
de propagação do meio on-line 
torna mais rápida e potente a 
viralização.

Contudo, isso não signifi ca 
que o problema esteja na 
tecnologia, caso contrário, 
a desinformação seria gene-
ralizada. Ele é, em grande 
parte, comportamental, e é 
reforçado pelos contornos da 
contestação gratuita aos méto-
dos científi cos e à solidez das 
instituições que sob a técnica e 
objetividade atuam no cenário 
da informação de qualidade, 
como é o caso do jornalismo. 
Aqui, o que se estabelece é 
o fenômeno da pós-verdade. 
O cenário é propício para o 
descrédito de pesquisas, da-
dos, documentos e uma série 
de evidências de veracidade, 
dando espaço para o discurso 
da mentira que se propõe com 
marcas de realidade. 

A falta de atenção, por um 
lado, e a busca por confi r-
mação dos próprios ideais e 
opiniões é o que vale neste 
espaço, em que informações 
em falso contexto, deslocadas 
do tempo, parodiadas ou com 
conteúdo manipulado são 
compartilhadas sem qualquer 
critério e pudor. Se é menos a 
máquina e mais o humano, é 
neste que devemos nos centrar 
para prevalecer a lógica do bom 
uso, do interesse público e do 
uso da ferramenta tecnológica 
como base para a emancipação 
do indivíduo. 

Para isso, é importante 
que uma educação de base 
também seja orientada para 
o entendimento do on-line 
e do universo digital como 
o mesmo do off-line, que dê 
possibilidade para que cada 
vez mais os nativos digitais 
possam se orientar no mar de 
informações, e que acenda o 
alerta de que na internet não 
existem curtidas ou compar-
tilhamentos gratuitos e nem 
livres de responsabilidade.

(*) - É professor nos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário 
Internacional Uninter. 

Quando a desinformação é 
menos tecnológica e mais 

cultural
Alexsandro Ribeiro (*)
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 12/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 14/11/2019 às 14h00

HENRI ZYLBERSTAJN

BANCO INTER S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 871.963,80 (Oitocentos e setenta e um mil 
e novecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); 2º leilão: R$ 474.879,67 (Quatrocen-
tos e setenta e quatro mil e oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

ad corpus
ASAFE GONÇALVES RAMOS, 

FAVI EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 43.225.663/0001-17 - NIRE: 35.221.792.839

Convocação
Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, conforme Capitulo
VI do Contrato Social, a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, ás 17:00 horas
na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São Paulo/SP - CEP 01010-010, com a
seguinte ordem do dia: a) Alteração de Endereço; b) Exclusão de Sócios; e c) Assuntos
Diversos. São Paulo, 15 de outubro de 2019 - Administração.                 (16, 17 e 18)

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001483-36.2014.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX- Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PATRICIA VENTURA DOS SANTOS, Brasileira, CPF 366.660.978-31, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que a 
requerente é credora da requerida pela importância de R$17.567,92 (Jan/2014) oriundos de 
Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades não pagas de 2009 e do Instrumento 
Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. Encontrando-se a requerida 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2019. 

Companhia Rural Agropecuária São Sebastião
CNPJ nº 04.850.758/0001-70 - NIRE nº 35300318749

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data: 22/04/2019. Horário: 11:00 hs. Local: Sede Social na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, conjunto 1.911, nesta Capital. Presença: Totalidade. Mesa: Sr. Antranik Kissa-
jikian - Presidente, Joir de Moraes - Secretário. Convocação: Dispensada a convoca-
ção conforme nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Deliberações Aprovadas
por Unanimidade: 1) Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e de-
mais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018,
documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empre-
sas & Negócios nas edições do dia 09/04/2019, tendo sido dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o § 4º do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei
10.303, de 31/10/2001; 2) Foi aprovada a reeleição dos membros da Diretoria, com
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022: (i) - Diretor-Presi-
dente: Sr. Antranik Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, RG nº 1.531.799-7-
SSP/SP, CPF/MF nº 002.081.678-20, residente e domiciliado nesta Capital, onde tem
escritório na Alameda Santos, nº 960; (ii) - Diretor sem designação especial, Sr. Joir
de Moraes, brasileiro, casado, advogado, RG nº 3.970.775-SSP/SP, CPF/MF nº
005.492.238-00, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Itacolomi, nº 570, apar-
tamento 73, 7º andar, Higienópolis, permanecendo os diretores ora reeleitos na posse
de seus respectivos cargos. Tendo em vista o que dispõe o §1º do artigo 147 da Lei
6.404/76, os Diretores ora reeleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos
crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer
atividade mercantil; (iii) - Fica vago, para posterior deliberação, o cargo de um Diretor
sem designação especial; (iv) - Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria.
Encerramento: Formalidades legais registrada na JUCESP nº 331.140/19-6, em
19/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/MF nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35.300.501.080

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Março de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 29 dias do mês de março de 2019, às 12 horas, na sede social da BMG Seguros 
S.A. na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por 
estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., 
o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em edição de 27 de 
fevereiro de 2019, nas páginas 142 a 145, e no jornal “O Estado de São Paulo”, em edição de 27 de fevereiro de 2019, nas 
páginas B3 e B4. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, e secretariados pelo 
Sr. Denis Jorge Namur Rangel. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do 
Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 
6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o 
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os quais foram apreciados pelo Conselho de Administração, que recomendou sua 
aprovação. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 
no valor de R$ 1.217.238,69 (Hum milhão, duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), 
com a compensação de prejuízos anteriores, aprovar a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 15.588,28 (Quinze mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido, será 
destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de 
R$ 77.941,41 (Setenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), correspondente a 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro líquido ajustado, após as destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título de dividendo 
mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no artigo 30 do Estatuto Social da Companhia. 6.3. Os 
Diretores com mandato em vigor não serão remunerados neste exercício de 2019. 7. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. 
Acionista Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Eduardo Mazon). 
Confere com a original lavrada em livro próprio. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur 
Rangel - Secretário. JUCESP nº 542.178/19-9 em 11.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MARMO 10 GRANITOS E MÁRMORES LTDA, torna publico que requereu a Prefeitura
de Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Renovação da Licença de Ope-
ração, p/ Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito,
ardósia e outras pedras p/ outros usos, sito Rua Marcelino Fernandez 282 - Vila Monte
Belo, Itaquaquecetuba/ SP.

Buenos Aires Participações Ltda.
CNPJ nº 33.550.104/0001-29 - NIRE nº 35.2.2715450-8

Ata de Reunião de Sócios
Data e Horário: 16/10/2019, às 10 hs. Local: Avenida Angélica, nº 672, conjunto 24, Higienópolis, São
Paulo/SP, CEP 01228-000. Mesa: Presidente, Sr. Sergio Tadeu Lupercio; Secretário, Sr. Fernando
Zanotti Schneider. Presença: Presentes os sócios representando a totalidade do capital social da Socie-
dade. Convocação: Dispensada a convocação prévia pela imprensa, face ao que faculta o § 2º do Artigo
1.072, da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”). Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital soci-
al da Sociedade. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Prestados os esclarecimentos necessári-
os, apresentados os documentos pertinentes e colocadas as matérias em discussão, verificou-se que
os sócios, representando a totalidade do capital social, por unanimidade de votos e sem quaisquer res-
trições, reservas e/ou objeções tomaram as seguintes resoluções: i. Aprovar a redução do capital social
da Sociedade, atualmente de R$ 5.792.496,20, para R$ 5.488.028,70, com uma redução efetiva de
R$ 304.467,50, tendo por justificativa que o atual capital social é excessivo em relação ao objeto da Socie-
dade, dado o seu contexto operacional e o cenário macroeconômico global. ii. Em decorrência da redução
de capital ora aprovada, 30.446.750 quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade do
sócio Júlio são canceladas, sem qualquer restituição de valores ao referido sócio, em razão da não
integralização dos valores das quotas anteriormente subscritas e neste ato canceladas, sem, portanto, ha-
ver qualquer alteração do valor nominal das quotas remanescentes. iii. Os sócios e a Sociedade declaram
que as quotas neste ato canceladas se encontram livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravame,
outorgando-se, reciprocamente, a mais ampla, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais recla-
mar, presente ou futuramente, seja a que título for, relativamente às quotas neste ato canceladas e os direi-
tos a estas últimas inerentes, bem como, em relação à dispensa de qualquer restituição de valor em aten-
ção à ausência de integralização destas quotas. iv. A referida decisão deverá ser formalizada, por meio de
alteração ao contrato social da Sociedade, após transcorrido o prazo de 90 dias da publicação da presente
ata, em conformidade com o disposto no artigo 1.084 do Código Civil. Lavratura e Leitura da Ata: Nada
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como
ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual,
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pela unanimidade dos sócios representantes da
totalidade do capital social, razão pela qual a ata foi, então, devidamente assinada. Sócios Presentes:
(i) Julio Patricio Supervielle (p.p. Sergio Tadeu Lupercio); e (ii) Patricia Veronica Storni Franchini
Lessa Alvers (p.p. Sergio Tadeu Lupercio). São Paulo/SP, 16/10/2019. Mesa: Sergio Tadeu Lupercio -
Presidente, Fernando Zanotti Schneider - Secretário. Sócios: Julio Patricio Supervielle p.p. Sergio
Tadeu Lupercio, Patricia Veronica Storni Franchini Lessa Alvers p.p. Sergio Tadeu Lupercio.

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 10/04/2019. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alame-
da Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.903, nesta Capital. Presença: Acionistas
representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assina-
turas, lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Com as declarações exigidas
por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Executivo da empresa, que convidou a mim, Antranik Kissajikian,
para secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de
Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo
quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discus-
são e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido delibe-
rado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas as absten-
ções legais, o seguinte: Deliberações: 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício so-
cial findo em 31 de dezembro de 2018, documentos esses publicados no Diário Oficial
Empresarial e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 30 de abril de 2019,
tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo 4º (§ 4º) do
artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; 2) - Foi decidido
que a destinação do resultado apurado no exercício social de 2018, ficará a critério da
diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a
suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro
próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes,
dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 10 de abril de 2019.
André Kissajikian - Presidente da Mesa. Antranik Kissajikian - Secretário. Acionistas:
AA - Empreendimentos e Participações S/A, por seu Diretor Presidente, Antranik
Kissajikian; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian -
Presidente da Mesa, Antranik Kissajikian - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 311.115/19-6, em 10/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Porto Seguro Participações e Investimentos Ltda
CNPJ/MF nº62.153.721/0001-99 - NIRE 35.201.225.904

Ata de Reunião dos Sócios Realizada em 04 de Outubro de 2019
Data,Hora e Local: 04/10/2019, 10 hs, na sede. Convocação: Dispensada. Deliberações: Aprovar a redução do Ca-
pital Social, de R$ 10.500.000,00 para R$ 7.750.000,00 mediante o cancelamento de 274.771 quotas corresponden-
tes a R$ 2.750.000,00 , em razão do mesmo ser excessivo ao atual Objeto Social, conforme Artigo 1082, inciso II, do 
Código Civil. São Paulo, 04 de Outubro de 2019. Porto Seguro Participações e Investimentos Ltda. José Roberto 
Cardoso Bueno; Creusa Maria Quirino Ferreira Bueno; Lineu Quirino Ferreira Bueno; Rogerio Quirino Ferreira Bueno.
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O papa Francisco partici-
pou ontem (17) de uma 
reunião informal com um 

grupo de cerca de 40 indígenas, 
incluindo participantes do Síno-
do para a Região Pan-Amazônica 
e de outras iniciativas paralelas 
que estão acontecendo em 
Roma nos últimos dias. Segundo 
o diretor da assessoria de im-
prensa da Santa Sé, o encontro 
realizado no Vaticano contou 
também com a participação do 
monsenhor Roque Paloschi, 
arcebispo de Porto Velho, e 
do cardeal Cláudio Hummes, 
arcebispo emérito de São Paulo. 

A reunião foi aberta com um 
breve discurso lido por um 
homem e uma mulher, repre-
sentantes de povos indígenas. 
Ambos expressaram gratidão 
ao Papa pela convocação do Sí-
nodo sobre a fl oresta brasileira, 
que acontece até o próximo dia 
27 de outubro. Os indígenas ain-
da pediram ajuda para imple-
mentar o desejo de Francisco 
de garantir uma vida serena e 
feliz aos seus povos, cuidando 
de suas terras, protegendo suas 
águas, para que também seus 

Papa vê indígenas e alerta sobre 
novas formas de colonização

A reunião foi aberta com um breve discurso lido por um homem e uma mulher, representantes de 
povos indígenas

O papa Francisco ressaltou os perigos de novas formas de colonização.

descendentes possam desfru-
tar destas riquezas.

Jorge Bergoglio, por sua vez, 
enfatizou que o Evangelho é como 
uma semente que cai na terra que 
encontra e cresce com as carac-
terísticas desta terra. Fazendo 
referência à região amazônica, 
o líder argentino ressaltou os 
perigos de novas formas de colo-
nização. Além disso, ele explicou 

as origens do cristianismo e sua 
evolução em diferentes culturas - 
no mundo hebraico, latino-grego, 
além de culturas eslavas, orientais 
e americanas. 

Por fi m, Francisco “reiterou 
que o Evangelho deve incultu-
rar-se, porque os povos rece-
bem o anúncio de Jesus com 
sua própria cultura”, informou 
a sala de imprensa da Santa 

Sé. Um dia depois da abertura 
do Sínodo dos Bispos sobre 
a Amazônia, no último dia 7 
de outubro, o líder da Igreja 
Católica, que já havia conde-
nado a “ganância dos novos 
colonialismos”, defendeu que 
a sociedade moderna não deve 
tentar impor suas regras aos 
povos indígenas, mas respeitar 
sua cultura  (ANSA).

Ralf Germer (*)
 
O novo modelo de pagamen-

tos que está sendo desenvol-
vido pelo BC tem tudo para 
revolucionar a forma como 
comerciantes e consumido-
res lidam com transferências 
bancárias em todo país. 

Uma das grandes vanta-
gens da iniciativa, prevista 
para 2021, é permitir que 
transações fi nanceiras sejam 
efetuadas imediatamente, 
sem restrições de datas ou 
horários: hoje, TED e DOC 
são realizados em dias úteis, 
entre às 06h30 e 17h. 

A medida visa reduzir ou 
até mesmo acabar com as 
altas taxas de transferências, 
abrindo portas para o desen-
volvimento de novas soluções 
fi nanceiras - já que dispensará 
a necessidade de bancos como 
intermediários - e para as fi n-
techs e carteiras digitais. Ou 
seja, para realizar pagamentos 
por meio do novo sistema, o 
consumidor poderá simples-
mente escanear um QR Code 
com o seu smartphone, por 
exemplo. 

Além de todas essas facili-
dades, durante as operações 
não serão solicitados os dados 
pessoais do recebedor, como o 
número do CPF ou do CNPJ, 
sendo um método muito mais 
fl exível, já que pedirá apenas 

o telefone ou o e-mail do des-
tinatário. As transações serão 
confi rmadas imediatamente, 
acelerando o fl uxo de dinheiro 
na economia e permitindo um 
desenvolvimento muito mais 
dinâmico. Ao longo do tempo, 
perceberemos a substituição 
do dinheiro em espécie e, as-
sim, maior inclusão fi nanceira. 

Se me cabe dar um con-
selho para as empresas que 
trabalham com inovações no 
mercado fi nanceiro, diria que 
os pagamentos instantâneos 
representam uma oportuni-
dade: acompanhar o com-
portamento do consumidor e 
desenvolver soluções cada vez 
mais ágeis e práticas é extre-
mamente importante, uma vez 
que o sistema desenvolvido 
pelo Banco Central vai per-
mitir a participação de todos 
os players do setor. 

Em resumo, a iniciativa 
veio para trazer praticidade 
e simplicidade para o consu-
midor, que procura cada vez 
mais por processos menos 
burocráticos. E o melhor: com 
apenas alguns toques na tela 
do celular. É ou não é o futuro 
transformando as transações 
bancárias? 

(*) - É co-CEO e co-fundador da 
PagBrasil, fi ntech brasileira líder no 

processamento de pagamentos para 
e-commerce ao redor do 

mundo.

Pagamentos instantâneos 
e o mercado fi nanceiro

Nutricionistas, pediatras e Ongs fi zeram 
apelo para que a Câmara aprove o proje-
to que proíbe a venda de refrigerantes 
nas escolas de educação básica públicas 
e privadas. Apresentado pelo deputado 
Fábio Ramalho (MDB-MG) há 12 anos, a 
proposta aguarda votação pelo Plenário. 
Em audiência pública na Comissão de Se-
guridade Social ontem (17), especialistas 
destacaram a importância da medida para 
combater o que chamam de “epidemia” de 
obesidade na população brasileira.

Vice-presidente do Conselho Federal de 
Nutricionistas, Nancy de Araujo Aguiar in-
formou que entre 1974 e 2009 a obesidade 
aumentou mais de seis vezes entre crianças 

de 5 a 9 anos. Segundo ela, os últimos 
dados, ainda de 2009, apontam mais de 
30% das crianças com obesidade ou sobre-
peso. “Da maneira que está caminhando 
em 2022 vamos ter, entre as crianças do 
sexo masculino de 5 a 9 anos, em torno de 
46,5% de obesidade e, entre as meninas, 
em torno de 38% - ou seja, a gente está 
se aproximando para quase metade das 
crianças com obesidade”, alertou.

A nutricionista atribui grande parte 
do problema ao consumo excessivo de 
alimentos ultraprocessados, como salgadi-
nhos, biscoitos e bebidas açucaradas, que 
muitas vezes são mais baratos do que os 
alimentos in natura. “O brasileiro cada vez 

mais reduz o consumo de alimentos básicos 
e os substitui por alimentos ultraproces-
sados”, disse. “As pessoas que consomem 
esses alimentos têm chance 37% maior de 
serem obesas.”

Por isso, o Conselho Federal de Nu-
tricionistas apoia a regulamentação da 
venda de bebidas açucaradas e alimentos 
ultraprocessados nas escolas. Segundo 
ela, este é um espaço privilegiado para a 
formação de valores e hábitos saudáveis. 
Ela acrescentou que 32,3% das crianças 
menores de 2 anos já consomem refrigeran-
tes ou sucos artifi ciais e que o refrigerante 
é a sexta bebida mais consumida entre 
os adolescentes brasileiros (Ag.Câmara).

Nutricionistas e pediatras pedem proibição de refrigerante em escolas
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e 
Leilões neste jornal,consulte sua agência de confi -

ança, ou ligue para
T : 3043-4171 - 3106-4171

Página 6 São Paulo, sexta-feira, 18 de outubro de 2019

A tendência do mundo 

corporativo é a 

Transformação Digital. 

Entretanto, esse tema 

não se trata apenas 

da aplicação de novas 

tecnologias dentro das 

empresas. 

Esse é um conceito am-
plo que engloba outros 
fatores como os valores 

de uma companhia, sua cultura 
organizacional, colaboradores 
e os modelos operacionais 
e processuais. Diante deste 
cenário, é possível identifi car 
a tecnologia como um habili-
tador para a inovação com o 
potencial de alterar cadeias de 
valores e modelos de negócios. 

Cada companhia enxerga a 
transformação digital sob uma 
ótica diferente considerando 
as suas individualidades como 
o segmento em que está inseri-
da, as tendências do seu nicho 
de mercado e dos concorrentes 
e, principalmente, os anseios 
dos seus clientes fi nais. 

Atualmente, no mercado 
existem algumas companhias 
que praticam abordagens 
tradicionais, que consistem 
em ofertar somente soluções 
e tecnologias de prateleiras. 

O foco dessa atuação é corri-
gir problemas ou implementar 
melhorias em processos de for-
ma isolada. Esse é um cenário 
evidente nas companhias que 
não possuem áreas de projetos 
ou a equipe de TI atua sem 
alinhamento com negócios, 
ou seja, não possuem um time 
dentro da organização que 
possua uma visão holística. 

Essa abordagem direta com 
o foco somente em tecnologia 
possui, na maioria das vezes, 
um resultado não satisfatório 
e um cliente frustrado porque 
encontra dificuldades para 
integrar os seus sistemas 
com outras aplicações e está 
desalinhado com os objetivos 
estratégicos da companhia, ou 
seja, não consegue suportar 
os processos de negócios do 
início ao fi m. 

Algumas organizações ainda 
possuem resistência sobre o 
tema de consultoria, princi-
palmente as nacionais. Outras 
empresas não sabem o que, de 
fato, precisam para iniciar a sua 
jornada de Transformação Di-
gital. Mas, nesse cenário, existe 
a consciência da necessidade 
e a vontade pelas companhias. 
Isso está retratado no estudo 

de 2019 da Dell Technologies 
em parceria com a Intel, no 
qual foi constatado que 70% 
das empresas de médio e 
grande porte já possuem pla-
nejamentos e investimentos 
para a digitalização dos seus 
negócios rumo à inovação. 

Em paralelo às companhias 
que possuem uma aborda-
gem tradicional, existem as 
empresas com estratégias 
consultivas, que possuem uma 
maior probabilidade de êxito 
e atingimento dos resultados 
na jornada da Transformação 
Digital. Isso porque trabalham 
com o conceito de integração 
dos negócios às necessidades 
tecnológicas, identifi cando o 
nível de maturidade digital do 
cliente por meio de metodolo-
gias ágeis. 

A fi m identifi car o nível de 
maturidade e determinar um 
diagnóstico, consideram-se 
estratégias, pessoas, processos 
e, por fi m, tecnologias. A ideia 
é analisar o panorama atual do 
cliente e as possibilidades de 
cenários futuros, além dos seus 
objetivos estratégicos consi-
derando os riscos e impactos 
da operação. Para isso, faz-se 
necessária uma equipe que 
entenda de negócios, proces-
sos e inovação, bem como es-
pecialistas que implementem 
tecnologias. 

Essa variedade e mescla de 
conhecimento trabalhando em 
sinergia resulta em um time 
que repensa negócios por meio 
de elementos tecnológicos em 
diferentes segmentos merca-
dológicos e é a certeza de um 
diferencial competitivo e de 
uma consultoria capacitada. 

Com uma equipe dessas 
como parceira, os clientes têm 
em mãos um poderoso ativo 
de planejamento em curto, 
médio e longo prazo, que di-
recionará de forma assertiva 
os investimentos necessários 
em tecnologia que sabe o 
‘porque’, ‘o que’ e ‘como’ deve 
ser implementado. 

O formato consultivo é a 
única escolha para conduzir 
as companhias na jornada 
da Transformação Digital. 
Dessa forma, as agendas dos 
executivos passam a se focar 
em como expandir e, ou, criar 
novos modelos de negócios por 
meio das iniciativas digitais. 

(*) - É gerente de Digital Consulting 
Off ering da Engineering, companhia 
global de Tecnologia da Informação 

e Consultoria especializada em 
Transformação Digital (http://

br.engineering). 

Transformação Digital: abordagem 
tradicional versus a consultiva 

Paulo França (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: WILLIAN PACHECO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
assistente de logística, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 19/11/1979, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises Pacheco dos Santos. A 
pretendente: KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão açougueira, 
nascida em Osasco, SP (2° subdistrito), no dia 24/06/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Eva Bernardes da Silva.

O pretendente: THIAGO MARCEL BONFIM CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 12/08/1986, residen-
te e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Candido e de 
Lidia Maria Bonfi m Candido. A pretendente: JESSICA SACCHETO, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 19/12/1987, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Saccheto e de 
Rosangela Aparecida Simão Saccheto.

O pretendente: CESAR AUGUSTO GROSSI NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de qualidade, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 23/12/1987, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nogueira Filho e 
de Janice Grossi Nogueira. A pretendente: ERIKA RODRIGUES MIRANDA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de serviços, nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no 
dia 06/07/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco 
Antonio Miranda e de Rosely Rodrigues Miranda.

O pretendente: DANIEL FELIX BUONO, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador, nascido 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 21/08/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Orlando Buono e de Tereza Felix Buono. A pretendente: JÉSSI-
CA APARECIDA CORREIA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de costura, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 22/03/2000, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Tranquilino Alves e de Angela Correia Alves.

O pretendente: ALEX SOUZA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Salvador - BA, no dia 20/08/1977, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Amorim da Conceição e de Cristina Dias 
Souza da Conceição. A pretendente: BRUNA DE SOUZA QUEIROZ, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idoso, nascida em São Paulo, SP (registrada em Itapevi, SP), no 
dia 16/07/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Anselmo 
Macedo Queiroz e de Rosaria de Souza Queiroz.

O pretendente: LUCAS CAMARGO DUTRA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 03/04/1991, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Dutra e de Vanda das Graças Camargo 
Dutra. A pretendente: THAINÁ MENDES ZUZA, estado civil solteira, profi ssão analista, 
nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 07/11/1990, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Ferreira Silva e de Rosely Victoriano Mendes.

O pretendente: ADRIANO DE GOUVEIA E FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/05/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Gouveia e Freitas e de 
Fatima Maria Codecco de Gouveia e Freitas. A pretendente: CARINA TORRIERI NIGRO, 
estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, 
no dia 20/06/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco 
Antonio Nigro e de Alessandra Torrieri Nigro. Obs.: Cópia do Edital para der Afi xado no 
ORCPN do 8° Subdistrito de Santana, nesta Capital, onde Reside o Contraente.

O pretendente: ANDREY MANENTTI CACCIA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de marketing, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 06/03/1992, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarcisio Humberto Caccia Junior e 
de Ana Lucia Manentti Caccia. A pretendente: FLAVIA GAMOSKI FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 05/10/1993, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Martins Ferreira 
e de Narcisa Antonia Gamoski Ferreira.

O pretendente: MOISÉS ARANTES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão segu-
rança, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 08/02/1982, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Leite dos Santos e de 
Creusa Arantes dos Santos. A pretendente: VANESSA MARIA ARANTES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão tecnica enfermagem, nascida nesta Capita, Brasilândia, 
SP, no dia 06/07/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Camilo Afonso De Oliveira e de Regina Maria Arantes.

O pretendente: JOÃO FELIPE SILVA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 10/03/1999, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Claro Machado e de Matildes 
Cecilia Silva Garcia. A pretendente: CAROLINE ARTACHO LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 18/06/1999, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro Morais Lima e 
de Renata Cristina Artacho Lima.

O pretendente: THIAGO MENDES GOLIN, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 09/12/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Alberto Golin e de Silvia Mariza Mendes Golin. A pretendente: 
ANNA KAROLYNE DE ARAUJO COSTA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Osasco, SP (2º subdistrito), no dia 15/02/1994, residente e domiciliada em Jandira, SP, 
fi lha de Woston Luiz de Carvalho Costa e de Josilene Rodrigues Araujo de Carvalho. Obs.: 
Copia do Edital de Proclamas para ser Afi xado no Cartório de Residência da Pretendente.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: FILIPE LEON MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão despachante 
técnico, nascido em Guarulhos - SP, no dia (30/10/1988), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Roldão Monteiro e de Tania Regina Mendonça Monteiro. A 
pretendente: BRUNA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elias Honorio de Freitas e de Maria das Neves Freitas. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço, do 1º Subdistrito - Guarulhos, neste 
Estado onde será realizado o casamento.

O pretendente: JOSÉ ARNAUD DE ASSIS NETO, estado civil solteiro, profi ssão radia-
lista, nascido nesta Capital, Consolação, SP, no dia 14/11/1980, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Valtécio Alencar de Souza e de Sibila Assis 
de Alencar. A pretendente: MARIA FLAVIA GREGORIS DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão fi gurinista, nascida nesta Capital, Butantã, SP, no dia 16/04/1979, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidney de Souza Lima e de Lilian 
Gregoris de Lima.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO RELÓGIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarife, nascido em Marcelino Vieira, RR, no dia 05/01/1967, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Urbano Relógio e de Raimunda Ana da 
Conceição. A pretendente: FRANCISCA ELENILZA DA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Marcelino Vieira, Estado de RR, no dia 01/05/1981, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Relógio e de 
Antonia Elizabete da Costa Relógio.

O pretendente: FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro profi ssão líder 
de expedição, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 08/08/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Sebastião da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva Rosa. A pretendente: LAÍS HENRIQUE AFFONSO, estado civil solteira 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/07/1995, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Henrique Aff onso e de 
Eliana Aparecida Ribeiro da Silva.

O pretendente: RAFAEL ISAIAS FELIPPE, estado civil divorciado, profi ssão seguran-
ça, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 16/04/1985, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Izaias Felippe e de Maria 
Regina Ribeiro Felippe. A pretendente: ALDENICE DE SANTANA, estado civil divor-
ciada, profi ssão costureira, nascida em Jeremoabo, BA, no dia 04/04/1973, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Esmeraldo Santana e de Maria 
Luzia Rosa de Santana.

O pretendente: VICTOR DE CARVALHO GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Osasco, SP (2° Subdistrito), no dia 12/09/1991, residente e 
domiciliado neste subistrito, São Paulo, SP, fi lho de Otavio Pereira Guedes e de Nilza 
de Carvalho Guedes. A pretendente: SAMIRA DE OLIVEIRA BRUSSOLO, estado 
civil solteira, profi ssão analista pleno, nascida em Carapicuíba, SP, no dia 08/07/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademir Brussolo e de Sonia Maria 
de Oliveira Brussolo.

O pretendente: INALDO ALVES DE CARVALHO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Itaporanga, PB, no dia 29/07/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Inaldo Alves de Carvalho e de Maria de Fátima Lopes 
Alves de Carvalho. A pretendente: LEIDE DAIANA APARECIDA SOARES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 
30/03/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir 
Aparecido Soares e de Maria Luiza Ferreira Leite Soares.

O pretendente: JOSÉ GILBERTO CAIRES, estado civil divorciado, profi ssão des-
pachante, nascido nesta Capital, SP, no dia 21/05/1974, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gilberto Caires e de Aparecida 
Maria Caires. A pretendente: ADILMA MENDES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em Presidente Dutra, BA, no dia 26/12/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenilton Ferreira dos Santos 
e de Anatalia Mendes da Silva.

O convivente: VALDECI DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, 
profissão autônomo, nascido em Carlópolis, PR, no dia 03/12/1965, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues e de Tereza 
Batista Rodrigues. A convivente: ROSEMARI MONTEIRO, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 26/05/1953, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Monteiro e de 
Ubaldina Santos Monteiro.
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Em decorrência do tenso 
clima na região da Catalunha, o 
clássico entre Barcelona e Real 
Madrid, válido pela nona rodada 
do Campeonato Espanhol, não 
deverá acontecer no próximo 
dia 26. Na segunda-feira (14), 
o Tribunal Supremo da Espanha 
condenou políticos da Catalu-
nha a penas que vão de nove 
a 13 anos de prisão por causa 
do plebiscito separatista de 
outubro de 2017, que culminou 
em uma declaração unilateral 
de independência considerada 
ilegal por Madri.

A decisão provocou uma revol-
ta que reuniu milhares de sepa-
ratistas nas ruas da Espanha. A 
multidão bloqueou estradas e o 
aeroporto El Prat, em Barcelona. 
De acordo com a imprensa do 
país, o Conselho Superior de 
Desportes acredita que não há 
clima e nem segurança para a 
realização da partida.A La Liga 
solicitou à Real Federação Espa-
nhola de Futebol que o mando de 
campo fosse transferido do Camp 
Nou para o Santiago Bernabéu, 
em Madri.
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A 16ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, 
maior evento de divulga-

ção científi ca do país, começa 
na próxima segunda-feira (21) 
com o tema ‘Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o 
Desenvolvimento Sustentável’. 
Segundo o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, o evento, que 
ocorre até o próximo dia 27, 
terá milhares de atividades 
realizadas por todo o país.

O tema deste ano vai de-
bater o potencial para o uso 
sustentável da biodiversidade. 
“Fomentar o trabalho cons-
ciente e social da ciência e 
tecnologia vai ampliar o alcance 
do conhecimento do público 
sobre recursos naturais e sua 
preservação, além de divulgar 
o trabalho de pesquisadores e 
instituições ligadas aos tema”, 
informa o ministério.

Em Brasília, o Pavilhão de 
Exposições do Parque da Ci-
dade terá a Avenida da Ciência 
– Mundo MCTIC, exposição 
que reunirá todas as entida-
des vinculadas ao ministério 
em um espaço interativo para 
mostrar a ciência que é feita no 
Brasil. Com mais de 180 expo-
sitores, os visitantes poderão 
se aproximar do que é feito 
no dia a dia da ciência, com a 
reprodução de experimentos, 
equipamentos das Forças Ar-

Bioeconomia é tema da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia
Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, o evento, que ocorre até o próximo dia 27, terá milhares 
de atividades realizadas por todo o país

O tema deste ano vai debater o potencial para o uso sustentável da biodiversidade.

madas como tanques e um caça 
da Força Aérea, e estúdios de 
rádio e televisão, entre outras 
atrações.

As ofi cinas de construção 
de foguetes e de robótica 
estão entre os destaques da 
programação. Para participar, 
os visitantes devem levar duas 
garrafas PET vazias de 2 litros 
e de 500 mililitros para essas 
oficinas, respectivamente. 

“O evento é importante para 
divulgar a ciência e tecnologia 
para que as pessoas percebam 
que a tecnologia participa do 
dia-a-dia de todas as atividades 
e também motivar os jovens 
para as carreiras de ciência e 
tecnologia”, destacou o minis-
tro Marcos Pontes.

A semana é realizada pela Co-
ordenação de Popularização da 
Ciência do MCTIC em parceria 

com secretarias estaduais e mu-
nicipais, agências de fomento, 
espaços científico-culturais, 
instituições de ensino e pesqui-
sa, sociedades científi cas, es-
colas, órgãos governamentais, 
empresas de base tecnológica 
e entidades da sociedade civil 
de todo o país. Representantes 
de instituições interessadas em 
participar podem se cadastrar 
no site da Semana (ABr).

Atos na Catalunha podem 
adiar jogo entre Real e Barça

A sugestão de alterar o local 
do duelo não mudaria a data da 
partida, mas a decisão ainda não 
foi ofi cializada pela federação 
local. No entanto, a pressão 
do Conselho Superior de Des-
portes faria a RFEF mudar o 
dia do “El Clásico”. O principal 
clube da região da Catalunha , 
por sua vez, apresentou uma 
queixa ao conselho executivo 
da La Liga, na qual enfatizou 
que não aceitaria a hipótese 
de disputar o derby do dia 26 
em Madri.

Segundo o diário catalão 
“Mundo Deportivo”, o Barcelo-
na rejeita a inversão de campo, 
mas não o possível adiamento 
da partida. A provável data 
do clássico espanhol seria em 
18 de dezembro. O Barcelona 
emitiu um comunicado se de-
monstrando contrário à decisão 
do Tribunal, enquanto que o 
zagueiro Gerard Piqué apoiou 
o posicionamento do seu clube. 
O Real lidera o Campeonato 
Espanhol com 18 pontos, dois 
a mais em relação ao segundo 
colocado Barcelona (ANSA).

O Conselho Superior de Desportes acredita que não há 

clima e nem segurança para a realização da partida.
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Refl exõesRefl exões
EQUILÍBRIO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Nos últimos milhares de anos, nosso mundo foi moldado para 
funcionar de acordo com a forma masculina de pensamento e 
estrutura. Domínio, agressão, força e controle estão no centro 
de todos os nossos relacionamentos e condições sociais. As 
qualidades femininas da intuição, cura, carinho e compaixão 
foram desacreditadas e condenadas. Assim, o equilíbrio entre 
as energias feminina e masculina foi destruído.

Atualmente, essas duas forças da criação estão sendo 
equilibradas, uma igualdade de poder e responsabilidade. É 
importante lembrar que, como você tem as energias feminina 
e masculina dentro de você, esse equilíbrio começa primeiro 
dentro de você. Esse processo pode ser profundamente des-
confortável à medida que suas bases internas mudam para 
acomodar um estado mais equilibrado. Vá com calma, você 
está limpando milhares de anos de condicionamento e pro-
gramação desatualizados.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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FBT
PROTEINAS

CRITICAVO
BOTAHSACI

CUCALICE
BERLIMCADA

SAFELLD
SBOLICHE

AUTOSTAI
ARREDORN

ELIOEAID
IVBELAEI
SIRIMONGE

TAITIPEN
PALCOBRASA

Expressão
latina:
"assim

mesmo"
O mesmo
que "cor-
cundez"
(Ortop.)

Negrinho
que

assusta
viajantes

Calçado
protetor
contra
cobras

Sucesso
de Milton
e Chico

(?) Caval-
canti, co-
mentaris-
ta de F1

Cidade
dividida

após a 2ª
Guerra

Uma
unidade

num
conjunto

Perten-
cente a

ele

(?)-5:
cassou
direitos

no Brasil

Moeda do 
Japão (pl.)

Unidade
mínima
da Infor-
mática

Band-(?):
protege
feridas

Ingredi-
ente de

moqueca

Interjei-
ção que
designa
espanto

A maior
ilha da

Polinésia
Francesa

Religioso
que vive

em
mosteiro

Mundo ou
Sunset,
no Rock 
in Rio

A ponta
do cigarro

aceso

Caneta,
em inglês
Consoan-
te de "era"

Em volta
(?)

Gaspari,
jornalista 

Bonita;
esbelta
Farto;

opulento

Enxofre
(símbolo)
Registros
jurídicos

Jogo com
pinos

(bras.)
Banal

Secreção
do fígado
Seu sím-
bolo é "B"

Grupo que recepcio-
nou Colombo e

Cabral, na
América

Iguaria rica em
colesterol

Especialista em ação
judicial

Nutrientes
da carne

Censura

Sufixo de
"cipriota":
natural de

Molho à base de
farinha,
leite e

manteiga
Desmora-
liza (bras.)

Profes-
sora

(bras.
inf.)

3/aid — pen — sic. 4/lito. 5/palco. 6/cálice. 7/fritura. 8/bechamel. 14/processualista.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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COMPENSAR VALOR DA LICENÇA MATERNIDADE
Empresa possui funcionária em licença maternidade, entretanto o valor 
a ser compensado é maior que o valor a pagar de INSS, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA JURÍDICA PARA PESSOA 
FÍSICA, QUAIS SÃO OS IMPOSTOS INCIDENTES? 

Considerando que pessoa física esteja locando imóvel para pessoa 
jurídica, informamos que por não existir prestação de serviço não 
haverá incidência de INSS.

ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Funcionário que tem a doença de visão monocular é considerada PCD? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDENIZAÇÃO DE ESTABILIDADE
Funcionário com estabilidade de CIPA foi demitido e indenizado até o 
término da estabilidade, as verbas possuem incidência de encargos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM AS NOVAS ALTERAÇÕES TRABALHISTAS AS FÉRIAS PODERÃO 
SER CONCEDIDAS EM TRÊS PERÍODOS? 

Esclarecemos que desde que haja concordância do empregado, as férias 
poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não 
poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser 
inferiores a cinco dias corridos, cada um. Base Legal - Art.134, §1º da CLT.

FUNCIONÁRIO APOSENTADO
Funcionário que se aposentou por tempo de contribuição deve conti-
nuar recolhendo INSS, terá algum benefício? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE DE CÁLCULO DO PIS
Qual os eventos que não integram na base para o cálculo do PIS sobre 
a Folha de salários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EP
AA jogadora brasileira Marta, do Or-

lando Pride, recebeu em Nova York 
na quarta-feira (16) um prêmio pela 
sua atuação na luta pela igualdade de 
gênero no esporte. O prêmio ‘Wilma 
Rudolph Courage Award’ foi conce-
dido pela instituição Women’s Sports 
Foundation e premiou Marta “por sua 
perseverança diante das adversidades, 
trabalho incansável para derrubar as 
barreiras de gênero no esporte, e pelo 
inspirador trabalho como Embaixado-
ra da Boa Vontade da ONU”.

“Quero agradecer pela homena-
gem e parabenizar a Women’s Sports 
Foundation pelo lindo trabalho que 
vem realizando. Esse prêmio fala 

No ano passado, o fatu-
ramento das empresas 
de e-commerce cresceu 

12%, chegando a R$ 53,2 bi-
lhões, segundo a Ebit/Nielsen. 

As perspectivas para a área 
são as melhores possíveis. 
Pensando na oportunidade de 
mercado, a Wirecard, uma das 
plataformas de comércio digital 
que mais crescem no mundo, 
traz algumas dicas para ajudar 
seu negócio a acompanhar o 
desenvolvimento do mercado. 

1. Estude o mercado - Tan-
to no mercado físico como no 
digital, é importante entender 
o que a concorrência oferece e 
o que pode ser seu diferencial. 
Acesse os sites de quem vende 
produtos semelhantes ao seu 
para entender alguns aspectos 
como: quais são as opções de 
entrega, como funciona a polí-
tica de trocas, como é feito o 
pagamento das compras e que 
tipo de facilidade eles ofere-
cem aos clientes. Vale também 
pesquisar como é feita a co-
municação com clientes. Isso 
permite identifi car o que você 
pode oferecer e como outros 
e-commerces atuam. 

2. Escolha uma ferramenta 

de e-commerce adequada - 
Para começar a sua loja virtual 
é essencial que você tenha a sua 
própria página/site onde seus pro-
dutos são vendidos. Existem di-
versas plataformas especializadas 
em ajudar usuários a montarem 
lojas online, mas é importante 
escolher a solução com sabedoria, 
já que ela infl uencia diretamente 
nos resultados. 

Dicas para o seu negócio 
entrar na era digital

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, em parceria com a AGP 
Pesquisas, mostrou que 75% dos jovens entre 16 e 22 anos realizam compras online

Para selecionar entre as dife-
rentes opções de ferramentas 
disponíveis é necessário pensar 
na sua situação atual, quais as 
suas metas e objetivos para o 
futuro, quais as possibilidades 
oferecidas em cada plataforma 
(análise de dados, controle de 
fl uxo e outros), além de garantir 
que o seu cliente terá facilidade 
para realizar compras. 

3. Tenha um plano de 

negócios - Assim como no 
mercado físico, o e-commerce 
exige planejamento. Nesse 
plano, é necessário fazer um 
diagnóstico da saúde do seu ne-
gócio, entender pontos fortes e 
fracos, levar em conta o perfi l do 
consumidor, que fornecedores 
contratar e até mesmo modos 
de realizar o marketing, con-
trolar as fi nanças e contratar 
funcionários e serviços. 

4. Atenção à logística - 
Para garantir uma boa experi-
ência do cliente, é importante 
ter uma logística de venda 
que leve em conta o controle 
de estoque, cálculo de frete , 
planejamento de vendas e até 
o empacotamento do produto . 
Dessa maneira, além de garantir 
agilidade na entrega, você pre-
vine situações desagradáveis 
para o consumidor. 

Dependendo do seu produto, 
não se esqueça também de 
montar uma política de trocas 
efi ciente e que não cause dores 
de cabeça para o seu cliente. 
Um projeto de logística bem 
feito fi deliza clientes e impul-
siona a imagem da sua empresa. 

5. Crie termos e condições 

de venda, termos de uso e 

termos de privacidade - Os 
termos e condições de vendas te 
ajudam a estabelecer e especifi car 
informações sobre pedidos, en-
tregas e devoluções de produtos, 
assegurando confi ança na relação 
com o cliente, enquanto os termos 
de uso permitem organizar a 
gestão de dados dos usuários e 
a política de privacidade explica 
quais os dados coletados e como 
podem ser utilizados. 

Vale lembrar que, para a cria-
ção dos termos, é necessário se 

informar sobre as leis em vigor 
que garantem os seus direitos 
e os direitos dos seus clientes, 
assim, suas políticas de relacio-
namento serão fi éis ao mercado. 

6. Escolha um sistema de 

pagamentos efi ciente - Quan-
do você cria uma loja virtual, a 
escolha do sistema de pagamento 
é fundamental para o sucesso do 
seu empreendimento. Diferente 
das compras presenciais, nas 
quais o cliente insere o cartão 
na máquina, digita a senha e a 
compra é efetuada, no mundo 
digital o processo é mais longo e 
demanda informações sensíveis. 
Por isso, segurança é essencial. 
A efetuação do pagamento de-
pende da coleta das informações 
bancárias do usuário, o que, para 
o vendedor, signifi ca estar sujeito 
a fraudes e chargebacks . 

Nesse caso, o segredo é inte-
grar uma solução de pagamento 
que cuide de toda a gestão 
fi nanceira do site. Com isso, 
é possível diminuir os custos, 
além de garantir a gestão de 
risco para o seu negócio e 
mais segurança, o que pode 
compensar muito mais do que 
pagar por diversos serviços ao 
mesmo tempo. 

Fonte e mais informações: 
(www.wirecard.com.br). 

No ano passado, o faturamento das empresas de e-commerce cresceu 12%, 

chegando a R$ 53,2 bilhões. 
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Marta é premiada pela luta por 
igualdade de gênero no esporte

Brasileira também foi homenagea-

da pela jogadora Megan Rapinoe. 

muito por si. Coragem foi uma das 
palavras que eu tive de aprender 
muito cedo, desde o primeiro mo-
mento em que eu escolhi fazer um 
esporte que para muitos era um 
esporte masculino”, afi rmou Marta.

A camisa 10 da seleção brasileira 
também foi homenageada pela 
norte-americana Megan Rapinoe. 
A vencedora do The Best, da Fifa, 
ganhou o prêmio Atleta Feminina do 
Ano na categoria esporte coletivo.

“A inspiração que você deu a todas 
nós, ter a carreira que você teve, é 
tão encorajador, é uma inspiração. 
Obrigada, Marta, por ser a melhor da 
história”, discursou Rapinoe (ANSA).

Luciana Carreteiro (*) 

Exercer uma liderança efi caz 
sem dúvidas é um grande desafi o. 
Para conquistarmos as nossas 
metas é necessário realizar uma 
autoavaliação diária para “acertar 
na dose”.

Eu mesma enquanto líder muitas 
vezes não percebia que estava 
“forçando a barra”, até com ações 
aparentemente inofensivas, como 
tentar remarcar aquela reunião 
que a pessoa cancelou ou persis-
tir para envolver um colega mais 
tímido a interagir e expor sua 
opinião. Eu assumia de certa forma 
a responsabilidade do “bem-estar” 
coletivo, e dedicava muita energia 
para tornar o ambiente agradável. 

E assim me convencia da minha 
boa intenção. Mas será que era esse 
mesmo o meu papel de líder? E 
você, em algum momento já parou 
para se perguntar se exagera em 
seu papel de líder? Com muitos 
erros e acertos aprendi que para 
obter sucesso o importante é não 
pesar. Todos os líderes irão exa-

Você exagera como líder?
gerar em algum momento, mesmo 
tentando ser a melhor versão de si. 

Somos humanos, erramos e apren-
demos. Mas, ao longo da minha 
experiência, percebi que para se 
viver bem a liderança é importante 
aprender a equilibrar seus compor-
tamentos e torná-los naturais. Ao 
controlar melhor as emoções você 
se sente equilibrado, se torna mais 
leve e essa energia positiva refl ete 
nas pessoas ao seu redor. 

Com isso, você ganha aderência, 
efi ciência e engajamento da equi-
pe. Acredito que o papel de um 
líder é conscientizar cada um de 
suas responsabilidades e servir o 
seu time. Uma boa liderança está 
baseada no relacionamento com 
a equipe, afi nal, ninguém obtém 
sucesso sozinho. 

O aprendizado principal é não 
forçar. Força vem do latim Fortia e 
tem vários signifi cados, mas o que 
considero mais valioso é: “o que 
ocasiona movimento ou faz alguma 
coisa se mover; impulso”. Ou seja, 
forçar é fazer o outro se movimen-

tar. E esse é justamente o nosso 
grande desafi o como líder: convide 
as pessoas a se movimentarem, 
inspire-as a evoluírem, desperte 
nelas a vontade de melhorar, mas 
não as obrigue a sair do lugar. 

A primeira lição que aprendi com 
o trabalho de Coach Executiva é 
que os adultos só mudam seus 
comportamentos quando eles real-
mente querem. Sem esse despertar 
interno, difi cilmente alguém irá se 
comprometer com a disciplina que 
uma mudança requer. 

A segunda é que todo líder de 
sucesso é competitivo. Nenhum 
líder quer ver o time todo se mo-
vimentando, melhorando e fi car 
de fora. Ou seja, cada um tem o 
seu momento do despertar. Nós 
decidimos mudar quando o esforço 
vale o resultado. A liderança inicia 
em mim, e assim é possível inspirar 
os outros com o nosso exemplo. 

(*) - É coach executiva especialista em 
desenvolvimento de alta performance para 
liderança e fundadora da Kyma Coaching, 

empresa que apoia executivos.

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171
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Especial

Akemi Nitahara/Agência Brasil

É o caso dos setores de saúde e de eletricidade e gás. 
Os dados estão no estudo Demografi a das Empresas 
e Empreendedorismo 2017, divulgada ontem (17) 

pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).
 
Em 2017, a taxa de entrada das empresas no mercado fi cou 

em 15,2%. Por atividade econômica, as maiores entradas 
foram no setor de eletricidade e gás, com 23,3%; atividades 
fi nanceiras, de seguros e serviços relacionados, com 20,7%; 
e de atividades profi ssionais, científi cas e técnicas: 20,1%.

 
As menores taxas de entrada de empresas no mercado 

estão nos setores que também apresentam as maiores taxas 
de sobrevivência. Indústria de transformação teve 11,0% 
de entrada e 89% de sobrevivência; comércio, reparação 
de veículos automotores e motocicletas acusou entrada de 
13% e sobrevivência de 87%; e o mercado de indústrias 
extrativas registrou 13,1% de novas empresas e 86,9% do 
total permanecendo em atividade. Na média entre todos 
os setores, a taxa de sobrevivência dos empreendimentos 
em 2017 foi de 84,8%.

 
Já a taxa de saída das empresas do mercado foi de 15,7%, 

com as maiores proporções no setores de construção 
(20,8%); outras atividades de serviços (19,1%); e infor-
mação e comunicação (18,3%). A menor taxa de saída 
foi anotada em saúde humana e serviços sociais (9,1%), 
fazendo o setor ter o maior saldo positivo no ano, ao lado 
de eletricidade e gás, com 9,5 pontos percentuais cada.

De acordo com a técnica da Coordenação de Cadastro e 
Classifi cações do IBGE Denise Guichard Freire, os dados 
indicam que os empresários têm visto oportunidade no 
mercado para investir no setor de saúde, com novos labo-
ratórios, clínicas e planos de saúde, por exemplo.

Pesquisa diz que empresas de saúde 
têm crescimento mais consistente

As empresas de alto crescimento, com entre dez e 
49 pessoas ocupadas, foram as que mais cresceram.

Os empresários têm visto oportunidade no mercado para investir no setor de saúde, 
com novos laboratórios, clínicas e planos de saúde.
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Apesar de o número de empresas de alto crescimento ser o menor da série histórica, iniciada em 2008,
com 20.306 companhias enquadradas neste conceito, alguns setores se destacam

em manter o crescimento de forma consistente.

“A gente tem observado que a área de saúde tem cres-
cido consistentemente. Ela tem tido uma taxa de entrada 
superior à de saída ao longo dos últimos anos. Ou seja, tem 
aumentado o total de empresas na área de saúde de forma 
consistente. Mesmo que outras atividades tenham taxa de 
entrada maiores e saídas maiores, a gente observou que 
saúde tem se identifi cado um nicho em que é possível se 
investir”, explicou Denise.

Alto crescimento
O ano de 2017 teve o menor número da série histórica 

de empresas de alto crescimento, quando as 20.306 com-
panhias nesta condição somavam 2,5 milhões de pessoas 
assalariadas. Elas representavam 0,5% das empresas ativas 
e foram responsáveis por 7,9% das pessoas assalariadas. 
O pico de empresas de alto crescimento ocorreu em 2012, 
com 35.206 (73,4%) a mais do que o registrado em 2017. O 
número vem diminuindo desde 2013, quando elas tinham 
cinco milhões de pessoas assalariadas (14,2% do total). 

A maior queda ocorreu em 2015, quando foram 17,4% a 
menos empresas de alto crescimento na comparação com 
o ano anterior.

Segundo Denise, são consideradas de alto crescimento as 
empresas que aumentam o número de pessoal assalariado 
em mais de 20% por três anos seguidos e têm pelo menos 
dez pessoas nesta condição no ano inicial da análise. Ela 
explica que esse tipo de empreendimento tem puxado o 
saldo positivo de pessoal assalariado.

 
Enquanto as empresas com um a nove pessoas assalariadas 

diminuíram em 216,3 mil pessoas (3,5%) na comparação en-
tre 2014 e 2017, as com dez ou mais assalariados, excluindo 
as de alto crescimento, reduziram em 3,8% o pessoal ocu-
pado, com 920,8 mil postos de trabalho a menos no período. 
Já as empresas de alto crescimento tiveram aumento de 

171% no pessoal assalariado 
de 2014 para 2017, com 1,6 
milhão de novos postos de 
trabalho.

Expansão
Na análise por porte, o 

IBGE verifi cou que as em-
presas de alto crescimento 
com entre dez e 49 pessoas 
ocupadas foram as que mais 
cresceram, passando de 
51,6% do total em 2008 para 
55,2% em 2017.

As com 50 a 249 assalaria-
dos passaram de 39% para 
36,7% no período e as gran-
des, com mais de 250 pesso-
as assalariadas, respondiam 
por 9,3% das empresas de 
alto crescimento em 2008. 
Em 2007, a proporção caiu 
para 8,1%.

Por área de atuação, as três maiores participações relativas 
entre as companhias de alto crescimento em 2017 foram 
comércio, reparação de veículos automotores e motocicle-
tas, com 25,9%; indústrias de transformação, com 19%; e 
atividades administrativas e serviços complementares, com 
12,1% do total de empresas de alto crescimento. O setor 
construção passou de terceiro lugar em 2015 (11,2%) para 
o quarto em 2017 (9,2%).

 

Quando comparadas as companhias de alto crescimento 
dentro do total com dez ou mais pessoas assalariadas, o 
setor de destaque é o de atividades administrativas e ser-
viços complementares, que fi gura em primeiro lugar nos 
três últimos anos analisados, apesar da queda de 9,3% em 
2015 para 8,1% em 2017. Segundo a técnica do IBGE, esta 
seção envolve a prestação de serviços terceirizados.

Mão de obra
“O setor de atividade administrativa, que engloba também 

serviços terceirizados prestados às empresas, tem liderado 
nessa questão das empresas de alto crescimento. Porque é 
uma atividade intensiva em mão de obra. Então, o empre-
sário, ao invés de contratar diretamente, prefere contratar 
através de uma empresa, porque na hora de cortar é mais 
fácil com atividade terceirizada, por exemplo, serviços 
de limpeza, segurança, quando você não quer contratar 
diretamente. São empresas intermediadoras, prestadoras 
de serviços”, argumenta Denise.

 
Ela destaca que as áreas de informação e comunicação e a 

de tecnologia também têm crescido e oferecido oportunida-
des de emprego. Por outro lado, a mobilidade de empresas 
para faixas inferiores quanto ao porte aumentou nos últimos 
anos. Na comparação entre 2016 e 2017, enquanto 5% das 
companhias subiram de faixa, 7,3% diminuíram o número 
de pessoal assalariado.

 
O estudo apontou também uma tendência de queda nas 

chamadas “empresas gazelas”, que são as de alto crescimen-
to, que têm entre três e cinco anos. Em 2017, eram 2.422 
empresas nessa categoria, 11,1% a menos do que em 2016. 
Na comparação entre 2015 e 2016, a queda foi de 23,5%. O 
pico ocorreu em 2012, com 4.671 empresas nesta categoria. 
Se entre 2008 e 2014, as “gazelas” representavam 1% do 
total de empresas com mais de dez assalariados, em 2017 
a proporção caiu para 0,5%.

Empresas de alto crescimento tiveram aumento de 
171% no pessoal assalariado de 2014 para 2017, 

com 1,6 milhão de novos postos de trabalho.
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