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“Meus fi lhos terão 
computadores, sim, 
mas antes terão livros. 
Sem livros, sem leitura, 
os nossos fi lhos serão 
incapazes de escrever – 
inclusive a sua própria 
história”.
Bill Gates (1955)
Fundador da Microsoft
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O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Man-
detta, disse ontem 

(24) que o governo fará 
análises para ver se o óleo 
que vem sendo encontrado 
no litoral nordestino está 
afetando a cadeia alimentar 
marítima. Unidades de saú-
de têm recebido casos de 
pessoas relatando problemas 
de saúde após terem manipu-
lado o produto encontrado 
nas praias. De acordo com o 
ministro, o óleo encontrado 
apresenta uma quantidade 
baixa de compostos químicos, 
“infi nitamente inexpressiva”, 
se comparados às dimensões 
oceânicas.

Ministro da Saúde diz que 
governo vai avaliar efeito
do óleo em cadeia alimentar

“Essa substância tem na 
sua composição química uma 
quantidade baixa que, no meio 
ambiente, dentro da água e na 
diluição de um oceano, é infi -
nitamente inexpressiva”, disse 
o ministro comparar o caso ao 
rompimento das barragens de 
Mariana e Brumadinho. Segun-
do o ministro, a característica 
do material encontrado nas 
praias é diferente dos outros 
tipos de óleo que costumam 
fi car na superfície, de onde po-
dem ser retirados com a ajuda 
de bombas de sucção. “Agora, 
se isso não fl utua, é preciso ver 
como está a parte de baixo, e 
se está afetando a cadeia ali-
mentar; se tem impregnação 

no coral ou no fundo”.
Para fazer essa avaliação, o 

Ministério da Saúde trabalha 
com a Secretaria da Pesca, 
de forma a fazer análises do 
pescado, da ostra, do mexilhão 
e da lagosta, que são parte da 
cadeia alimentar de quem está 
no litoral. Mandetta disse que 
unidades de saúde têm sido 
procuradas por pessoas que 
manipularam a substância. “Aí, 
é claro que a pessoa terá irri-
tação na pele, coceira, alergia, 
inalação, porque é um contato 
intensivo”, afi rmou.

Algumas dessas pessoas 
informaram ter usado subs-
tâncias ainda mais abrasivas do 
que o próprio óleo para fazer 

Unidades de saúde receberam casos de pessoas relatando problemas de saúde

após terem manipulado o produto encontrado nas praias.

a limpeza da pele – no caso, 
benzina, gasolina e querosene, 
entre outros. “Por isso, temos 

recomendado o uso de água 
e sabão, fricção mecânica ou 
mesmo óleo de cozinha, que 

temos em casa mesmo, para 
retirar essa substância da 
pele” (ABr).

Ilham Tohti superou concorrência brasileira

e faturou o Sakharov.

Os restos mortais do ditador 
espanhol Francisco Franco 
foram exumados ontem (24) 
do luxuoso mausoléu localizado 
em Madri, onde estavam havia 
mais de 40 anos. Os trabalhos 
de exumação no Vale dos Ca-
ídos começaram pela manhã 
e os restos mortais de Franco 
serão novamente sepultados 
no cemitério de El Pardo, onde 
está enterrada sua esposa, 
Carmen Polo.

“É uma grande vitória da dig-
nidade, da memória, da justiça, 
da reparação e, portanto, da 
democracia espanhola”, disse o 
primeiro-ministro da Espanha, 
Pedro Sánchez. O governo do 
premier espanhol colocou a 

exumação de Franco como 
uma de suas prioridades. O 
objetivo é evitar que o local se 
tornasse uma área de peregri-
nação da extrema-direita para 
o ex-ditador ser “enaltecido ou 
homenageado”.

O processo era para ter sido 
feito em 2018, mas a exumação 
foi adiada em mais de um ano 
por conta da batalha judicial ini-
ciada por sete netos de Franco. 
A família do ex-ditador queria 
que ele fosse levado para a 
Catedral de Almudena. Franco 
foi um militar responsável por 
integrar o golpe de Estado que, 
em 1936, marcou o começo da 
Guerra Civil no país europeu 
(ANSA).

Corpo do ex-ditador irá para mesmo cemitério

onde jaz sua esposa.
O primeiro compromisso de Bolsonaro foi uma visita

à Grande Muralha da China.

Durante o primeiro dia de 
sua visita ofi cial a Pequim, 
o presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou ontem (24) que está 
em um país “capitalista”. A 
visita do brasileiro à China 
acontece no mesmo mês em 
que é celebrado os 70 anos da 
Revolução Comunista. Ao ser 
questionado por jornalistas 
sobre a pressão que tem sofrido 
por parte de seus eleitores para 
dar explicações sobre o fato de 
viajar para um país comunista, 
Bolsonaro afi rmou que a nação 
é “capitalista”. 

Durante sua campanha 
eleitoral, em 2018, Bolsonaro 
chegou a dizer que os chineses 
estavam “comprando o Brasil”. 
Hoje, no entanto, ele preferiu 
adotar uma postura neutra 
sobre a guerra comercial en-
tre o governo de Xi Jinping 
e os Estados Unidos. “Nós 
queremos nos inserir sem 
qualquer viés ideológico nas 

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, voltou a dizer ontem (24), 
em São Paulo, que vai respeitar 
a decisão do STF com relação 
à prisão em segunda instância, 
mas que considera fundamental 
a decisão favorável a ela para o 
enfrentamento da corrupção e 
da criminalidade. “Qualquer de-
cisão que seja tomada tem que 
ser respeitada, embora possa 
sofrer críticas. A execução [da 
pena] em segunda instância foi 
uma inovação em 2016, um pas-
so importante contra a corrup-
ção e para o enfrentamento da 
criminalidade em geral”, disse.

Segundo o ministro, a execu-
ção da pena ao fi nal do processo 
é algo “problemático” no Brasil 
porque o processo judicial no 
país “é extremamente lento”. 
“Particularmente acho funda-
mental”, disse Moro aos con-
vidados do Brazil Summit, da 
revista The Economist. “Espero 
que o Supremo tome a melhor 
decisão”. Ele voltou a falar do 
pacote anticrime, dizendo espe-
rar que o Congresso coloque o 
projeto em discussão e votação.

O ministro também falou 
sobre a melhoria dos índices de 
criminalidade no Brasil, dizendo 

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro.

ANSA

EPA

Is
ac

 N
íb

re
ga

/P
R

Adriano Machado/Reuters

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Erradicação da Poliomielite
Em um evento na sede da OMS, 

em Genebra, o presidente da Co-
missão Global Independente para 
a Certifi cação da Erradicação da 
Poliomielite, professor David Sa-
lisbury, informou ontem (24) que 
a  poliomielite selvagem tipo 3 foi 
erradicada do mundo. O anúncio foi 
considerado pela OMS um “marco 
para a saúde global”. Agora, os es-
forços são para erradicar o último 
tipo de poliomielite ainda em circu-
lação, que é a poliomielite tipo 1. 

O Parlamento da União Eu-
ropeia anunciou ontem (24) o 
economista uigure Ilham Tohti 
como vencedor do Prêmio 
Sakharov em 2019 por sua de-
fesa da minoria muçulmana na 
China. Criada em 1988, a hon-
raria é concedida anualmente 
pelo poder Legislativo da UE a 
personalidades que simbolizem 
a liberdade de pensamento e a 
luta pelos direitos humanos.

Tohti, que completa 50 anos 
hoje (25), superou os brasilei-
ros Raoni, Marielle Franco e 
Claudelice Silva dos Santos e 
um grupo de cinco estudantes 
do Quênia que desenvolveram 
um aplicativo para ajudar víti-
mas da mutilação genital. “O 
Parlamento decidiu entregar 

o Prêmio Sakharov pela liber-
dade de pensamento a Ilham 
Tohti. Pedimos que ele seja 
libertado imediatamente pelas 
autoridades chinesas”, disse o 
presidente do Europarlamento, 
o italiano David Sassoli.

Defensor da minoria uigure, 
que habita sobretudo a região 
de Xinjiang, no noroeste da 
China, o economista foi conde-
nado à prisão perpétua em 2014 
por “alimentar o ódio étnico, 
apoiar a violência e instigar o 
terrorismo” por meio de suas 
aulas e de um site sobre essa 
etnia. A China é acusada de 
internar centenas de milhares 
de muçulmanos em “campos 
de reeducação” em Xinjiang 
(ANSA).

O presidente em exercício, 
Davi Alcolumbre, disse ontem 
(24) que vai editar uma Medida 
Provisória (MP) para liberar 
recursos emergenciais aos mu-
nicípios nordestinos atingidos 
pela mancha de óleo. “Para 
que   os estados e municípios 
possam de fato promover um 
aporte num contingente de 
trabalhadores nessas regiões, 
que já tiraram mais de mil tone-
ladas desse rejeito das praias do 
Nordeste”, disse, em entrevista 
coletiva em Alagoas.

Alcolumbre viajou para Alago-
as e Sergipe para acompanhar 
a situação das praias da região. 
Ele esteve na praia da Barra de 
São Miguel, em Alagoas, e nesta 
tarde visita a praia de Aruana, 
em Aracajú. “Nós partimos do 
princípio de que uma MP pode 
sim, de fato, resolver imediata-
mente o custeio e a manutenção 
das despesas”, disse, explicando 
que essa é uma ferramenta 
efi caz no combate a episódios 
da natureza desse desastre 
ambiental. 

O presidente do Senado, 
no exercício da Presidência, 
também anunciou a assinatura 
de um decreto para prolongar, 
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Em visita ofi cial, Jair Bolsonaro diz 
que China é ‘capitalista’

em áreas cruciais, como infra-
estrutura e energia. No ano 
passado, o fl uxo de comércio 
entre os dois países bateu a 
marca histórica de U$98,9 
bilhões.

O primeiro compromisso 
de Bolsonaro foi uma visita à 
Grande Muralha da China. Logo 
depois, a comitiva brasileira 
se reuniu com empresários 
chineses em um evento organi-
zado pelo presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf. A programação 
ainda inclui a participação no 
Seminário Empresarial 45 anos 
construindo laços bilaterais; 
um encontro com Jinping, 
com o primeiro-ministro Li 
Keqiang e com o presidente da 
Assembleia Nacional Popular, 
Li Zhanshu, bem como uma 
cerimônia de assinatura de atos 
bilaterais, no Grande Palácio 
do Povo; e a participação em 
um jantar em sua homenagem 
(ANSA).

economias do mundo”, disse. 
Bolsonaro ainda destacou que 
“a prioridade número um” do 
governo brasileiro e de Pequim 
é aumentar o comércio entre 
os países.

A expectativa é de que Bol-
sonaro encontre o presidente 

chinês, Xi Jinping, do Partido 
Comunista, hoje (25). “O que 
for possível para o desenvolvi-
mento do país nós faremos”, 
acrescentou. A China é o maior 
parceiro comercial do Brasil 
e também um dos principais 
fornecedores de investimento 

Restos mortais de Francisco 
Franco são exumados

Ativista uigure vence 
prêmio da UE para 
direitos humanos

MP vai liberar recursos 
para cidades

atingidas por óleo

Sergio Moro volta a 
defender a prisão

em segunda instância

por mais 2 meses, o pagamento 
do seguro-defeso a 60 mil pes-
cadores afetados pela tragédia 
ambiental. O seguro-defeso é 
um benefício previdenciário 
destinado aos pescadores 
profi ssionais que fi cam impos-
sibilitados de desenvolver suas 
atividades durante o período 
de reprodução das espécies, 
quando a pesca é proibida. 
O valor do benefício é de um 
salário mínimo (R$ 998). Até 
a última terça-feira (22), mais 
de 1 mil toneladas de resíduos 
foram recolhidas das praias do 
Nordeste (ABr).

que isso se deve a uma ação 
mais efi cientes dos governos 
estaduais, mas também de 
uma atuação mais incisiva do 
governo federal contra o crime 
organizado. Outro tema pelo 
qual ele foi questionado foi sobre 
as denúncias do site The Inter-
cept à sua atuação na prisão em 
segunda instância. Segundo ele, 
as denúncias são “sensaciona-
listas” e “distorcidas”. 

“Temos ouvido falar muito 
recentemente nos abusos da 
Operação Lava Jato. Mas quais 
foram eles? Quem foi condena-
do injustamente? Quem foi pre-
so injustamente? Salvo radicais 
e partidários, que reclamam de 
uma condenação entre várias, 
não vejo ali ninguém que foi con-
denado injustamente”, disse, ao 
acrescentar que as denúncias 
contra sua atuação demonstram 
“falta de compreensão” sobre a 
Justiça brasileira e uma ‘missão 
para salvar corrupto’. “Se for 
pensar no tamanho do escân-
dalo, mais gente deveria ter 
sido presa”, disse, sob aplausos 
(ABr).
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News@TI
NVIDIA e Microsoft anunciam colaboração 
tecnológica
@A NVIDIA e a Microsoft Corp. anunciam uma colaboração tec-

nológica com foco na computação Edge Inteligente, projetada 
para ajudar os setores a gerenciar e a obter melhores informações 
com o crescente fl uxo de dados gerados por lojas de varejo, depósitos, 
instalações de produção, edifícios conectados, infraestrutura urbana 
e outros ambientes. Para a integração avançada entre Microsoft 
Azure e a plataforma NVIDIA EGX , as empresas estão trabalhando 
juntas para impulsionar recursos de computação de IA de edge em 
nuvem, benefi ciando negócios no mundo todo (https://www.nvidia.
com/en-us/).

Openet e Evergent Fazem Parceria
@A Openet anunciou que foi selecionada para fornecer seus sis-

temas de cobrança e política em tempo real a Evergent. Como 
fornecedora líder de soluções de gerenciamento de receita e ciclo 
de vida do cliente para provedores de serviços digitais, a Evergent 
está estendendo sua plataforma de gerenciamento de receita para 
incluir monetização, controle e gerenciamento em tempo real com 
as soluções da Openet. A disponibilidade do 5G está alterando a 
entrega e o consumo de serviços digitais, permitindo a realização 
de uma variedade de casos de uso (como streaming sob demanda) 
em redes móveis. 

Aplicativo para integrar modais em São Paulo
@CA Quicko, startup de inteligência em Big Data para Mobilidade 

Urbana, anuncia o lançamento de um aplicativo gratuito para 
que os mais de 21 milhões de habitantes da Grande São Paulo ex-
plorem a intermodalidade do sistema de transporte em São Paulo. 
A ferramenta irá combinar diversos modais diferentes, como ônibus, 
metrô, trem, carros por aplicativos, bicicletas, entre outros, para criar 
rotas mais rápidas, econômicas e convenientes. “Nós acreditamos que 
mais alternativas para se locomover, com base em informações em 
tempo real, ajudam os usuários a decidir o melhor caminho de forma 
inteligente, conveniente e, claro, econômica. Isso melhora diretamente 
a qualidade de vida das pessoas. Em outras cidades do mundo, onde 
a mobilidade está mais madura, percebemos que a intermodalidade 
é benéfi ca para a população e queremos ser o agente dessa mudança 
aqui”, explica Pedro Somma, Diretor de Relações Institucionais da 
Quicko (www.quicko.com.br).
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O governo chega à 

conclusão que é preciso 

adicionar etanol na 

gasolina. Esta é um 

produto caro, poluente 

e que constantemente 

está submetida 

às intempéries 

internacionais. 

Ou confl itos do petró-
leo, especialmente no 
Oriente Médio, ou dos 

manipuladores dos preços do 
barril que fl utuam ao sabor 
dos interesses das grandes 
petroleiras internacionais. São 
carinhosamente chamadas de 
As Sete Irmãs. Parece nome 
de fi lme de terror. Adicionar 
etanol alivia o uso da gasolina, 
a poluição, e incentiva os usi-
neiros a produzir combustível  
de melhor qualidade. É ver-
dade que há super produção 
especialmente no Nordeste. 

Desde o início da colonização 
portuguesa no século XVI, a 
vocação dessa região são os 
grandes plantations de cana 
de açúcar, inicialmente volta-
dos para abastecer o mercado 
europeu de  açúcar. Hoje a 
produção do etanol compete 
com o açúcar, mas para tanto 
é preciso assegurar que o 
mercado interno se abra para 
o consumo do produto. E sem 
dúvida, uma das formas é a lei 
que obriga a mistura na gasoli-
na. Nem é preciso mexer nos 
motores dos carros.

Dada a tradição histórica do 
Brasil não há  concorrentes 
para a produção do etanol. 
O mesmo não se dá com o 
açúcar. Mesmo assim o mer-
cado consumidor mundial de 
açúcar não para de crescer, e 
isto põe em risco o consumo 
local. Os usineiros preferem 
receber  o produto em dólar. 
A saída, segundo o governo, é 
impor uma lei que obrigue a 
reter no país dez por cento da 
produção, à título do que con-
vencionou chamar de “estoque 
regulador”. 

Ou seja o Estado tem que in-
tervir para que a população não 
compre açúcar pelo preço que 

é vendido nos super. mercados 
americanos, ou ocorra um es-
tímulo ao mercado negro do 
produto. O que move os moto-
ristas a usar o etanol é o preço. 
Não estão preocupados com os 
produtores, o meio ambiente, 
ou o proprietário do posto que 
está com estoques lotados. 
Afi nal, não é necessário ser 
um técnico para saber que com 
um litro de gasolina é possível 
percorrer uma distância muito 
maior  do que queimando um 
litro de etanol. 

Ainda mais  com os carrões 
com motores guarnecidos de 
uma verdadeira cavalaria. É 
preciso manter o mercado com 
as rédeas curtas, de acordo 
com a tendência atual de in-
tervencionismo estatal onde 
quer que ele seja necessário. 
Como gostam alguns, o setor 
de combustível é estratégico. 
É de interesse nacional e não 
pode ser levado pelos ventos 
do mercado. Para isso nada 
melhor do  que criar uma au-
tarquia, ligada ao presidente 
da república. 

Ela fi ca sob controle direto 
do executivo que tem a caneta 
para mudar o que  e quando 
quiser, principalmente na no-
meação dos fi lhotes e afi lhados 
dos poderosos políticos regio-
nais. É um ativo excelente para 
a política do “é dando que se 
recebe”. Como não pode deixar 
de ser a estrutura foi fi cando 
cada vez mais complexa com 
mais órgão e mais funcionários. 

Ainda assim ninguém tinha 
coragem de dar um basta em 
uma autarquia criada logo de-
pois da chegada dos revolucio-
nários no poder. Era desafi ar 
o poder da força, em um país 
que vive sem uma constituição 
para chamar de sua. O ditador 
suspendeu a constituição da 
república e governa como um 
verdadeiro caudilho latino-
-americano. Getúlio Vargas 
criou o Institui do Açucar e 
do Álcóol.

Naquela época não se dizia 
etanol. O IAA durou até 1990 
depois de 67 anos de vida.

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

(www.herodoto.com.br).
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Seus dados estão seguros
na nuvem?

As violações de dados estão em alta por conta dos anúncios de massivos vazamentos de informações e a 
nova regulamentação europeia (GDPR) de proteção de privacidade e a versão brasileira, chamada Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), que entrará em vigor em agosto de 2020. Embora as histórias de grandes 
casos ganhem maior destaque, é importante saber que a apropriação de dados alheios é comum e que erros 
aparentemente simples podem deixar as empresas expostas.

Roberta Cadastro (*)

Especialistas identifi caram as raízes da 
vulnerabilidade de dados como, por 
exemplo, servidores mal confi gura-

dos na nuvem, o que pode parecer estranho, 
mas é bastante comum. No relatório Cloud 
Adoção da Nuvem e Risco 2019, a McAfee 
aponta que “as organizações têm, em média, 
pelo menos 14 instâncias de IaaS (Infraes-
trutura como Serviço) mal confi guradas 
em algum momento”, além de apontar uma 
média de 2.200 incidentes de confi guração 
por mês, colocando toda organização em 
risco. Por isso, a Pegasystems, empresa de 
software que impulsiona a transformação 
digital nas principais companhias do mun-
do, listou três dicas para ajudar a manter 
os dados seguros:

1. Entenda o seu papel de “responsa-

bilidade compartilhada”

A responsabilidade compartilhada é o 
ponto principal dentro do modelo de ne-
gócios “Software as a Service” (SaaS) e a 
função que sua organização desempenha 
na proteção de aplicações baseadas em 
nuvem é altamente dependente dos tipos de 
serviço que você usa para a implementação 
na nuvem. O SaaS tem menor impacto no 
cliente, mas sua equipe é responsável pelo 
acesso ao sistema e pelo nível de permissão.

Já ao migrar para a plataforma como 
serviço (PaaS), você está gerenciando os 
usuários e desenvolvedores. Finalmente, 
com Infraestrutura como Serviço (IaaS), 
sua responsabilidade se estenderá à segu-
rança de rede e à plataforma. Essa é a arena 
em que os servidores mal confi gurados são 
de responsabilidade direta de seus proprie-
tários, e não do seu provedor de serviços. 
Compreender esses modelos permitirá 
confi rmar se os seus provedores de servi-
ços estão provisionando novos servidores 
e adicionando escala, enquanto limitam o 
risco de uma instância mal confi gurada.

Se você estiver gerenciando a infra-
estrutura por conta própria, revise seus 
processos de automação para não cometer 
os erros mais comuns:
 • A criptografi a de dados do serviço de 

armazenamento não está ativada
 • Acesso de saída irrestrito
 • O acesso aos recursos não está provi-

sionado, usando funções de gerencia-
mento de identidade e acesso (IAM)

 • A porta do grupo de segurança de 
computação está confi gurada incor-
retamente

 • O acesso de entrada do grupo de segu-
rança de computação está confi gurado 
incorretamente

 • Instância de máquina não criptogra-
fada

 • Grupos de segurança não utilizados
 • Os logs de fl uxo da nuvem privada 

virtual estão desativados
 • A autenticação multifator não está 

ativada
 • A criptografi a de armazenamento de 

arquivos não está ativada

2. Compreenda como sua arquitetura 

afeta a vulnerabilidade

A arquitetura em nuvem continua avan-
çando para permitir o uso de recursos sob 
demanda por meio de tecnologias como 
contêineres e computação sem servidor. 
Mas essas ainda são tecnologias relati-
vamente novas e ainda existe uma base 
signifi cativa de máquinas virtuais em uso 
no mundo.

Nos próximos anos, continuaremos a 
operar em ambientes que misturam essas 
tecnologias de nuvem. Apressar a migração 
para novas formas de arquitetura em nu-
vem não elimina o risco de vulnerabilidade 
por meio de confi gurações incorretas.

O desenvolvimento de centros de ex-
celência em torno de sua plataforma de 
infraestrutura de escolha ou a parceria 
com provedores de serviços que podem 

IT Forum 365

documentar controles é fundamental para o 
emprego seguro de tecnologias em nuvem.

3. Verifi que se as ferramentas corretas 

estão em vigor nos modelos de nuvem 

que você emprega

As pessoas estão no centro das violações. 
Para detê-las, a confi guração dos controles 
de segurança que permitem acesso é a 
primeira linha de defesa. As ferramentas 
e os procedimentos de gerenciamento de 
identidade e acesso (IAM) são críticos 
para esse esforço. Eles não só confi guram 
controles de acesso ao provisionar novos 
recursos na nuvem, mas também geren-
ciam acessos durante a vida útil do recurso.

A incorporação de recursos como au-
tenticação multifatorial, fortalece os con-
troles de acesso para manter os sistemas 
acessíveis apenas a usuários autorizados. 
Além disso, há várias ferramentas que você 
pode empregar para gerenciar a escala e 
serviços que validam a confi guração das 
características da nuvem e acompanhar o 
desempenho e o acesso.

Verifi que se suas ferramentas de moni-
toramento abrangem as camadas física, de 
rede e lógica de sua plataforma. Muitas fer-
ramentas para monitorar a vulnerabilidade 
na camada física procuram problemas na 
confi guração de servidores e redes.

(*) É executiva de Desenvolvimento de Negócios
da Pegasystems Brasil.

Final do ano chegando e, assim como 
as compras de Natal, muitos brasileiros 
aguardam as tão sonhadas promoções da 
Black Friday (29/11). Mas o consumidor 
precisa fi car atento com os riscos da “Black 
Fraude”. Pensando nisso, o especialista 
em e-commerce e consultor Thiago Sarraf, 
também conhecido como Dr. e-commerce, 
selecionou algumas dicas importantes 
para fazer boas compras com segurança.

Segundo Sarraf, para evitar transtor-
nos, o mais indicado é comprar por sites 
conhecidos, optando, preferencialmente, 
por lojas nacionais. “É bom ter cuidado 
com os sites estrangeiros, já que o Có-
digo de Defesa do Consumidor é válido 
apenas em território nacional. Além de 
não ser possível exigir o cumprimento 
de nenhuma de nossas leis, os usuários 
ainda estão sujeitos a pagar taxas pela 
entrada do produto no Brasil, entre outras 
questões”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, é 
importante buscar por outras opiniões 
e experiências com a loja. “Basta fazer 
o famoso ‘jogar no Google’ ou nas redes 
sociais para checar se há algum tipo de 

reclamação do site”. Além disso, sempre 
duvide dos comentários 100% positivos 
e desconfi e de preços muito abaixo do 
mercado. “Não é nada fácil encontrar um 
consumidor totalmente satisfeito com 
todos os aspectos da compra em uma loja 
virtual. Caso não exista nenhuma crítica, 
fi que atento: trata-se, provavelmente, 
de pura invenção, inclusive das ofertas 
milagrosas. Pesquise em outros sites de 
confi ança ou em ferramentas como o 
Buscapé”, completa.

Para ele, o pagamento por cartão de 

crédito é o mais fácil de se recorrer caso 
aconteça algum imprevisto nas compras. 
“É dever do site garantir que os dados 
do consumidor estejam blindados, verifi -
cando se tem o símbolo de cadeado que 
aparece no canto direito superior da janela 
do navegador, garantindo que o ambiente 
é seguro. Desconfi e também quando for 
pedido que se deposite em conta corrente 
de pessoa física ou em caderneta de pou-
pança: são os recursos preferidos para 
golpes”. Aguarde, também, o comprovante 
por e-mail, com o número do pedido, a 
descrição do(s) produto(s) adquirido(s) 
e o prazo de entrega. Se ocorrer algum 
problema, o cliente deverá utilizar este 
documento para que o Procon consiga 
resolver a questão junto a empresa.

Por fi m, o Dr. e-commerce aconselha que 
os consumidores não sejam infl uenciados 
pelas ofertas ou condições de pagamento. 
“Pesquise com calma, avalie a necessi-
dade de adquirir o produto, assim como 
as informações que são disponibilizadas 
sobre ele e se a compra irá pesar em seu 
orçamento. Procure sempre fazer estas 
perguntas a si mesmo antes de escolher 
um item”. 

Black Friday: dicas para fazer as
compras com segurança
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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D - Programa de Estágio
O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) está com inscrições abertas 
para a Seleção Pública de Estagiários voltada a estudantes do ensino médio e 
superior. O objetivo é a formação de cadastro reserva para o preenchimento 
das vagas que vierem a surgir no prazo de validade do processo seletivo, que 
será de um ano a partir da publicação do resultado fi nal. O cadastro para as 
vagas de estágio de nível superior são para as seguintes áreas: Administração, 
Biblioteconomia, Design Gráfi co, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Jornalismo, Informática, Letras e Tecnologia em Eventos. Para participar, 
é necessário efetuar inscrição, no site (www.ciderh.org.br). 

E - Tendências do Self Storage
O Secovi-SP e a Asbrass promovem, nos dias 5 e 6 de novembro, a 6ª edi-
ção do Brasil Self Storage Expo, no Milenium Centro de Convenções. As 
particularidades e tendências do self storage serão focalizadas no evento, 
que será composto por seminário, exposição de produtos e serviços para 
a área. Entre os palestrantes, estão os deputados federal Paulo Ganime e 
distrital João Cardoso, o desembargador aposentado Sylvio Capanema, o 
economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci e outros especialistas, que irão 
debater assuntos relevantes ligados ao mercado. A programação contempla 
ainda um fórum exclusivo para operadores do segmento. Informações: tel. 
(11) 5591-1306 ou (www.secovi.com.br) - (www.asbrass.com.br).

F - Marketing de Diferenciação
O maior evento de marketing de diferenciação do mundo já está com as ins-
crições abertas: o Fator X Live 2020 será realizado entre os dias 17 e 19 de 
janeiro no Expo São Paulo, e promete ser a maior e mais impactante edição 
já realizada do evento. Serão três dias em contato com as melhores e mais 
importantes referências de mercado do Brasil e do mundo, inclusive Pedro 
Superti, o profi ssional mais requisitado de marketing de diferenciação da atu-
alidade. Criador da metodologia Fator X, o mais confi ável e avançado método 
de diferenciação e posicionamento de marcas, Superti já formou milhares 
de empreendedores em todo o mundo e suas estratégias de sucesso deram 
origem ao Fator X Live. Mais informações: (https://www.ofatorx.com.br/live20).

G - Soluções Geoespaciais
Entre os dias 5 e 7 de novembro, o Hotel Meliás recebe a versão pocket 

A - Restauração Ecológica 
O Instituto de Botânica promove, entre os dias 4 e 8 de novembro, 
o VIII Simpósio de Restauração Ecológica. O foco será os “Desafi os 
do processo de restauração frente à crise ambiental”. Com base nas 
pesquisas científi cas e nos processos socioambientais, se pretende pro-
mover o cumprimento da legislação ambiental, as metas estabelecidas 
para a conservação da biodiversidade e a restauração ecológica, com 
sustentabilidade social. O Simpósio é dirigido à comunidade que atua 
no campo da restauração e vai apresentar as tendências e experiências 
da restauração ecológica nos biomas nacionais. Inscrição e mais infor-
mações (http://www.infobibos.com/rad/
index.html).

B - Marketing Digital
O Digital Conference, conferência online e gratuita que aborda as trans-
formações no marketing digital, acontece entre os dias 28 de outubro 
a 1º de novembro, das 9h às 18h. O evento, promovido pelo Transfor-
maçãoDigital.com, ecossistema que ajuda pessoas e empresas a terem 
sucesso em seus projetos de transformação digital, em parceria com 
Resultados Digitais, objetiva levar os conhecimentos de executivos que 
estão guiando a transformação digital em Marketing & Vendas no Brasil 
e no mundo. As experiências desses profi ssionais serão abordadas em 
palestras exclusivas com as principais tendências de mercado, novas 
estratégias de resultados e estudos de caso.
Interessados devem efetuar a inscrição no site: (https://digital-conference.
com). 

C - Sinfônica na São Francisco
O Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP abre suas portas neste 
domingo (27), às 11h00, no Largo de São Francisco 95, para receber a 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Trata-se de oportunidade 
única de apreciar uma apresentação fora da Sala São Paulo; ou seja, 
dentro do projeto Música nas Arcadas. Com regência de Neil Thomson, 
serão executadas as obras de Robert Schumann “Arabesque em Dó maior, 
Op.18” e “Concerto para Piano em lá menor, Op.54”, e de Sinfonia nº 2: 
3º Movimento de Kurt Weill. Ao piano, Cristian Budu abrirá o programa. 
Entrada gratuita. Informações: (11) 3111-4044

do DroneShow com os principais nomes do setor de drone e geotecno-
logia para discutir inovação, novidades e as expectativas com relação às 
soluções para uma série de mercado, como aviação, agricultura, pecuária, 
meio ambiente, construção civil, tecnologia, ciência, infraestrutura, entre 
outros. Promovido pela MundoGEO, conta com a presença de empre-
sas com soluções utilizando drones, satélites e tecnologia embarcada 
com sensores precisos. A feira traz dois fóruns inéditos: o 1° Fórum 
de Observação da Terra – Soluções e  Aplicações; e o 1º Fórum de So-
luções Geoespaciais para Smart Cities. E segue na agenda o 8º Fórum 
Empresarial de Drones, além de 10 cursos avançados e 3 práticos. Mais 
detalhes: (http://www.droneshowla.com/plus/).

H - Processos Logísticos
Como a tecnologia nos levará ao cenário de 2030? Que futuro estamos 
construindo hoje? Essas perguntas serão respondidas no “Evoy Talks: 
2030”, no próximo dia 29, no Cubo Itaú, por especialistas e executivos 
das áreas de Indústria 4.0, Inteligência Artifi cial, Logística, Mobilidade 
Urbana e Relações Pessoais. É promovido pela Evoy, startup que oferece 
soluções para gestão de ativos com inteligência aplicada a processos 
logísticos. Presença de executivos tomadores de decisão de empresas, 
entre eles, Cileneu Nunes (ex-CEO da OmniLink Tecnologia), Marta 
Castilho (Mestre em Criatividade e Inovação), Mario Kaphan (fundador 
da VAGAS.com) e Gisela Schulzinger (Presidente da ABRE). Confi ra 
em: (https://www.sympla.com.br/2030__667833). 

I - Negócios para Festas
Reunidas sob o conceito Party Experience, a Expo Festas by Asbrafe, 
Expo Parques, Candy & Cake Show e Natal Show by Abup atendem às 
novas demandas de um mercado que não para de crescer e se trans-
formar. A mais nova plataforma dos segmentos de produtos para festas 
e Natal, doces e parques será realizada de 16 a 19 de abril, no Expo 
Center Norte. Esta união se propõe a entregar uma solução completa 
com tudo que é necessário para realizar os mais diferentes tipos de 
festas. O evento se converte na mais completa e pioneira plataforma 
de negócios e experiências para festas, entretenimento e confeitaria da 
América Latina. Mais informações: (http://partyx.com.br).

J - Direito Tributário 
Nos próximos dias 28 e 29, no auditório João Calvino, ocorre o V Congresso 
Internacional de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
com o tema “Pacto Federativo e Tributações: Novos desafi os e perspecti-
vas”. O evento conta com a colaboração dos grupos da universidade Núcleo 
Tributário, Tax & Accounting League e do professor Eduardo Sabbag. Além 
desses, recebe o patrocínio da Academia Brasileira de Direito Tributário. 
Diversos especialistas debatem o assunto. O congresso é aberto para o 
público externo e as inscrições são gratuitas, podendo ser feitas pelo link: 
(http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=4457). 

D - Programa de Estágio
O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) está com inscrições abertas 

A - Restauração Ecológica 
O Instituto de Botânica promove, entre os dias 4 e 8 de novembro, 

A mente humana, suas 
emoções e a tecnologia

A mente não da conta 

de processar tudo o que 

ocorre à sua volta na 

mesma velocidade da 

tecnologia, por exemplo. 

Somos gente, e gente é 

diferente de máquina

Existe um mundo de 
emoções e sentimentos 
que se não observados 

acabam por gerar sintomas, 
sintomas esses que podem 
levar a uma estafa mental e a 
paralisação da produtividade, 
seja na vida pessoal, com a 
perda ou empobrecimento da 
criatividade, seja na vida pro-
fi ssional com expectativa de 
atender alta demanda. Como 
não pirar no mundo de hoje?  

Diria que há necessidade 
grande em saber sobre sí 
mesmo, e isso diz respeito em 
conhecer os próprios limites 
e até onde se pode ir e o que 
precisa melhorar. Até para 
delegar é importante conhecer 
quais são os seus gatilhos que 
fazem com que se desequilibre 
emocionalmente; pirar nesse 
sentido é se desequilibrar 
emocionalmente. Aprender a 
lidar com os limites internos 
e externos é um jeito de saber 
até onde se pode avançar, ou 
se precisa recuar, ou se precisa 
delegar.  

Da mesma forma que as 
pessoas atualmente cuidam da 
alimentação, da saúde física, é 
preciso que se crie o hábito de 
cuidar da saúde mental. Todos 
nós somos iguais porque somos 
seres humanos, mas cada um 
é diferente como sujeito, que 
como tal, é singular com suas 
características e conflitos. 
Passar o tempo todo sentado 
na frente de um computador 
pode ser cansativo. 

Mas é importante que a pró-
pria pessoa tenha consciência 
disso. Uma atividade manual 
pode ser realizada com prazer 
por um grupo determinado de 
pessoas e isso pode ser um 
hobby, por exemplo. Mas para 
outro grupo de pessoa, não. Vai 
depender da personalidade de 
cada um, do que gosta de fazer, 
do que trás prazer à vida dela.

A auto cobrança, a crítica 
excessiva, a culpa, o perfec-
cionismo, tudo isso pertence 
ao mesmo núcleo. Núcleo esse 

que se formou ao longo do 
processo de amadurecimento 
de cada um, tem a ver como 
cada um introjetou as leis, as 
regras. Somos seres humanos e 
nossa marca primitiva como tal 
é o desamparo, somos frágeis e 
precisamos dos outros. 

Talvez algumas perguntas 
possam ajudar: porque me 
cobro tanto? Será que o que 
fiz não ficou bom? Esses 
questionamentos podem aju-
dar na refl exão e a diminuir a 
expectativa de não frustrar o 
outro e a diminuir o medo de 
críticas.  A mulher no intuito 
de corresponder a expectativa 
dela de “dar conta de tudo” ou 
do outro de “ser maravilhosa” 
no sentido de perfeita, acaba 
tendo um aumento signifi ca-
tivo em sua demanda. Isso é 
extremamente cansativo. 

Existem mulheres totalmen-
te estafadas e infelizes por 
nunca atenderem a uma expec-
tativa imposta; isso tem a ver 
com raízes profundas de sua 
constituição. Aos poucos vão 
conseguindo dar prioridades e 
a buscar em sua volta uma rede 
cooperativa. Numa sociedade 
onde se precisa ser super tudo, 
é preciso entender que não é 
possível dar conta de tudo e 
que precisamos de ajuda.

As redes sociais podem 
ser observadas como um fe-
nômeno da sociedade atual. 
Difícil constatar qual o grau de 
realidade no que se vê ali e é 
importante ter essa consciên-
cia. Nas redes sociais parece 
tudo mais fácil que fora dela, 
se posta o que quer, existe 
conversa com pessoas que 
não se tem intimidade e que 
parecem intimas, pode se es-
colher a melhor foto, o melhor 
fi ltro,entre outras coisas. 

Aprender sobre os limites de 
uso e sobre o grau de realidade 
ali existente é fundamental 
para não sucumbir ao excesso. 
É saudável usar a rede social 
como mais uma ferramenta que 
pode ter seu valor, mas não 
se misturar a ponto de perder 
o contato com seu entorno e 
com suas próprias referências.

(*) -  Psicóloga, especialista em 
criança, adulto, adolescente e família. 

Psicanalista, membro da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise do Rio de 
Janeiro. Perita em Vara de Família 

e assistente técnica em processos 
judiciais. 

Renata Bento (*)

De acordo com o Indicador 
de Inadimplência, calcu-
lado pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil), a 
alta foi de 4,14% em setembro 
na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior. 

Na avaliação do presidente 
da CNDL, José César da Costa, 
o cenário econômico adverso 
continua afetando a capacidade 
de pagamento das empresas. 
“O faturamento das empresas 
e a sua capacidade de honrar 
as contas acabam sendo im-
pactados pela fraca atividade 
econômica do país, que ainda 
sofre com alto desemprego e a 
renda achatada”, explica.

As empresas inadimplentes 
no país encerraram o último 
mês de setembro com uma dívi-
da média de R$ 5.563,06. Pouco 
mais da metade (56%) possui 
pendências com valor superior 
a R$ 1.000,00, enquanto 44% 
têm abaixo dessa cifra. O valor 
médio atual é menor do que o 

O cenário econômico adverso continua afetando a capacidade de pagamento das empresas.

E-commerce faturou 
R$ 18 bilhões no 
terceiro trimestre

As compras pela internet man-
têm a trajetória de alta no Brasil. 
Um levantamento realizado pelo 
Compre&Confi e, empresa de in-
teligência de mercado focada em 
e-commerce, mostra que o fatu-
ramento com as compras on-line 
no terceiro trimestre foi de R$ 18 
bilhões, alta de 23% em relação ao 
mesmo período do ano passado. A 
cifra também representa aumento 
de 12% em relação ao trimestre 
anterior.

De acordo com a companhia, a 
alta expressiva tem dois motivos: 
as promoções da Semana do Brasil 
e o Dia dos Pais. Somados, esses 
dois efeitos representam 27% 
do faturamento do trimestre. As 
categorias que geraram maior 
faturamento no período foram: 
Telefonia (responsável por 15% da 
cifra atingida), Eletrodomésticos e 
Ventilação (12%), Entretenimento 
(11%), Moda e Acessórios (9%) e 
Informática e Câmeras (9%).

“O segundo semestre já tende a 
ser mais movimentado para o va-
rejo, com a Black Friday e o Natal, 
datas tradicionais cujo tráfego traz 
resultados para o ambiente do e-
-commerce também. A diferença 
este ano foi que esse movimento 
começou mais cedo com as pro-
moções realizadas pela Semana 
do Brasil e Dia dos Pais, fortale-
cendo a relação dos consumido-
res com o varejo digital”, afi rma 
André Dias, diretor-executivo do 
Compre&Confi e.

A China deve importar 
melão produzido no Brasil 
e habilitar novos frigorífi cos 
brasileiros para fornecerem 
carne aquele país. Em com-
pensação, o Brasil vai importar 
pera chinesa. O anúncio foi 
feito pela ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, que 
se reuniu ontem (24) com o 
colega chinês, Han Changfu.

“Muitas coisas estão ca-
minhando com muita cele-
ridade. No caso das frutas, 
devemos ter o anúncio da 
abertura de melão do Brasil 
para China e de pera da 
China para o Brasil. Temos 
mais habilitações que de-
vem acontecer no intervalo 
entre a visita do presidente 
Bolsonaro à China e a visita 
do presidente Xi Jinping ao 
Brasil”, afi rmou a ministra, 
ao ressaltar o importante 
mercado que se abre para a 
produção pecuária brasileira. 

“Hoje o mercado de car-
nes está em ebulição aqui, a 
necessidade é muito grande. 
Então, aqueles frigoríficos 
que estão preparados com os 
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Inadimplência das empresas 
cresceu 4,14% em setembro

O volume de empresas negativadas continua crescendo, embora a taxas menores em relação ao período 
mais crítico da crise econômica

observado no início da série, em 
2010, quando correspondia a 

R$ 10.488,97 —  descontando 
valor da infl ação.

O setor que concentra o 
maior número de empresas 
negativadas é o de comércio. 
Quatro em cada dez (44%) 
empresas inadimplentes são 
estabelecimentos comerciais. O 
ramo de serviços aparece com 

a segunda maior participação, 
concentrando 41% do total de 
pessoas jurídicas negativadas. 
O principal credor das dívidas 
em nome de pessoas jurídicas 
é o setor de serviços, que in-
clui bancos e fi nanceiras, com 
70% do total de pendências. O 
comércio detém 17% de partici-
pação, ao passo que a indústria 
representa 12%.

“A crise impactou todos esses 
setores, principalmente indús-
tria e serviços. Pelos dados do 
IBGE, nenhum voltou ainda 
aos patamares que antecedem 
a crise. Com o alto índice de 
desemprego, as vendas estão 
apenas começando a reagir”, 
ressalta o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

China deve importar melão e 
habilitar novos frigorífi cos

protocolos para exportar para 
China terão oportunidade, 
tamanha é a necessidade e 
a vontade de importar carne 
do Brasil”, afi rmou. Na área 
agrícola, estão sendo acertados 
protocolos para exportação de 
farelo de algodão e de farelo de 
soja, mas essa negociação exige 
mais conversas entre as equipes 
técnicas dos dois países.

A China também manifestou 
interesse no açúcar e no etanol 

brasileiros.
Tereza Cristina reforçou 

a importância das parcerias 
entre o Brasil e a China – um 
país que precisa alimentar 1,4 
bilhão de pessoas. “Temos de 
aproveitar essa oportunida-
de, entregando o que eles 
querem: volume, alimento de 
qualidade e preços que pos-
sam estar ajustados aqui no 
mercado chinês”, completou 
(AI/MAPA).

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
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Compliance: benefícios 
práticos nas empresas

Um dos principais 

patrimônios de uma 

organização é, sem 

dúvidas, sua reputação, 

que pode ter impacto 

tanto positivo como 

negativo nos negócios

Independentemente da 
área de atuação, produto 
ou serviço ofertado, uma 

das chaves para o sucesso é 
estar em conformidade com 
as regras de mercado e ter 
comprometimento com a in-
tegridade da companhia. 

A cultura empresarial bra-
sileira, no entanto, ainda 
está longe de ser referência 
mundial. Segundo a ONG 
Transparency International, 
que publica todo ano o Índice 
de Percepção da Corrupção (a 
mais duradoura e abrangente 
ferramenta de medição da 
corrupção no mundo) com 180 
países e territórios, o Brasil 
aparece como o 105º menos 
corrupto. 

Em números, uma estimativa 
do MPF indica que o país perde, 
anualmente, cerca de R$ 200 
bilhões para a corrupção. Em 
2018, o Brasil caiu 9 posições 
no índice. A pontuação passou 
de 37 para 35. Este é o pior re-
sultado desde 2012, quando os 
dados passaram a ser compa-
ráveis ano a ano, e representa 
a 3ª queda anual seguida. Para 
se ter uma ideia, o Brasil é 
considerado mais corrupto 
que países como Colômbia, 
Argentina, Índia, África do 
Sul, Cuba, Costa Rica, Chile, 
Bahamas e Uruguai.

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

Seja para normas internas, 
com código de ética, manual 
de conduta, políticas e pro-
cedimentos; ou para normas 
externas, na contratação de 
terceiros para executar servi-

ços fi nanceiros, administrati-
vos, contratuais, trabalhistas, 
ambientais, entre outros, 
inserir essa cultura dentro de 
uma companhia é essencial.

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

O fortalecimento da em-
presa perante o mercado é 
outra vantagem, uma vez que 
empresas com Compliance 
implementado tendem a que-
rer se relacionar somente com 
outras que também contem 
com programas semelhantes. 
Essa prática passa a ser um 
dos critérios das companhias 
para selecionar parceiros de 
negócios, como fornecedores, 
empresas subcontratadas ou 
prestadores de serviço.

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

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

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

Luis Otávio Matias (*)

O presidente da Bolívia, Evo 
Morales, se autoproclamou on-
tem (24) vencedor da eleição 
do último domingo (20), que foi 
marcada por denúncias de mani-
pulação. Com 98,09% das urnas 
apuradas, o atual mandatário tem 
46,77% dos votos, contra 36,75% 
do candidato de oposição Carlos 
Mesa, que já governou a Bolívia 
entre 2003 e 2005. 

A diferença entre os dois é 
de 10,02 pontos percentuais, 
acima do mínimo de 10 pontos 
necessário para um concorren-
te vencer em primeiro turno. 
“Vencemos em primeiro turno 
com o voto das áreas rurais”, 
disse Morales. Já Mesa anun-
ciou que formará uma aliança 
contra a “fraude monumental” 
promovida pelo governo para 
garantir o quarto mandato se-
guido para o presidente.

As parciais iniciais divulgadas 
pelo Tribunal Eleitoral aponta-

Evo Morales concede coletiva de imprensa em La Paz.

TSE rejeita ação de 
favorecimento da 
Record a Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) julgou, ontem (24), impro-
cedente denúncia de suposto fa-
vorecimento do Grupo Record aos 
então candidatos Jair Bolsonaro e 
Hamilton Mourão nas eleições de 
2018, por meio de um tratamento 
diferenciado à chapa na cobertura 
realizada por veículos do grupo, 
como a TV Record e o Portal R7.

A ação, ajuizada pela candi-
datura de Fernando Haddad, da 
coligação PT, PC do B e PROS, 
alegava uso indevido de meios de 
comunicação argumentando que a 
empresa teria atuado de forma de-
sequilibrada, favorecendo a chapa 
vencedora tanto na programação 
da emissora de TV de mesmo 
nome quanto do Portal R7, ambos 
veículos controlados pelo grupo.

Os ministros seguiram a ava-
liação contrária do relator, Jorge 
Mussi, chegando a uma decisão 
unânime. Segundo Mussi, a co-
bertura realizada pelos veículos da 
empresa teve caráter apenas jor-
nalístico, sem apelo ao eleitorado. 
Entre os argumentos contrários 
ao questionamento, os ministros 
apontaram falta de provas.

O julgamento foi iniciado em 
setembro. O relator Jorge Mussi 
apresentou sua posição contrá-
ria. A análise foi suspensa para a 
solicitação de mais elementos. Foi 
retomada com o voto do ministro 
Edson Fachin, que considerou 
as provas apresentadas pela co-
ligação de Haddad insufi cientes 
(ABr).

A caipirinha foi declarada on-
tem (24) patrimônio imaterial 
do estado do Rio de Janeiro. 
O reconhecimento do famoso 
coquetel de cachaça foi publi-
cado no Diário Ofi cial do Estado 
do Rio de Janeiro, após sanção 
do governador Wilson Witzel 
(PSC). A proposta de tornar a 
caipirinha patrimônio imaterial 
partiu do deputado estadual 
Paulo Ramos (PDT), no Projeto 
de Lei 4334 de 2018, ano em que 
o drinque completou 100 anos.

Composta de limão, cachaça, 
gelo e açúcar, a caipirinha é cha-
mada ainda de “bebida-símbolo 
do Brasil” no texto sancionado 

pelo governador. Apesar de ter 
se tornado patrimônio imaterial 
fl uminense, a caipirinha é uma 
bebida de origem paulista, criada 
na região de Piracicaba, no Sé-
culo XIX, segundo o historiador 
Luís da Câmara Cascudo. So-
mente no Século XX o coquetel 
chegou ao Rio de Janeiro.

Já o Instituto Brasileiro da 
Cachaça aponta que a invenção 
da bebida foi no Século XX, tam-
bém no interior de São Paulo, 
1918. Sua difusão pelo país teria 
ocorrido a partir da Semana de 
Arte Moderna, de 1922, com 
a popularidade que o drinque 
ganhou entre os artistas (ABr).

A caipirinha é chamada ainda de “bebida-símbolo do Brasil”.

Ele viajou à Região Nor-
deste para averiguar 
a situação das praias 

atingidas pelo vazamento de 
petróleo, já considerado um dos 
maiores desastres ambientais 
da história do país.

Durante a visita a Barra de 
São Miguel, em Alagoas, Davi 
também prometeu editar uma 
MP para ajudar a mitigar os 
danos ambientais com mais 
agilidade. Depois de Alagoas, 
a comitiva presidencial seguiria 
para Aracaju. “Nossa presença 
aqui é um sinal da presença do 
Poder Executivo no Nordeste 
para, de uma vez por todas, 
referendar essa participação 
decisiva no auxílio à minimi-
zação desta tragédia ambien-
tal”, disse Davi, para quem as 
medidas darão condições aos 
municípios para contratarem 
mais trabalhadores, a fi m de 

Davi com o ministro Salles e comitiva em Barra de São Miguel, 

em Alagoas.

A CPI que investiga notícias falsas nas redes 
sociais e assédio virtual aprovou os depoimen-
tos de vários membros do governo federal. 
Assim como um ex-integrante: o ex-ministro 
Carlos Alberto dos Santos Cruz. Já dois inte-
grantes do segundo escalão do governo, foram 
convocados, o que signifi ca que eles não podem 
se recusar: Fábio Wajngarten, secretário espe-
cial de Comunicação Social, e Filipe Martins, 
assessor especial para assuntos internacionais.

A CPI mista aprovou, ainda, convites a dois 
deputados federais que estiveram no centro da 
recente crise no PSL. Delegado Waldir (GO), 
ex-líder da bancada na Câmara, e Joice-Hassel-
mann (SP), ex-líder do governo no Congresso. 
Em meio às derrotas, os membros da base do 

governo na CPI mista conseguiram aprovar 
uma convocação seu interesse: a da presidente 
nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR). 
No total, 67 dos 96 requerimentos na pauta da 
CPI foram aprovados. 

A oposição manobrou para impedir a votação 
em bloco de todos os requerimentos e, em 
seguida, montar um novo bloco de requeri-
mentos que excluía pedidos dos governistas. 
Entre os nomes cujo comparecimento não foi 
votado estão a ex-presidente Dilma Rousseff, 
o ex-ministro Antonio Palocci, os ex-chefes da 
Secom, Helena Chagas, Thomas Traumann e 
Franklin Martins e o publicitário João Santana, 
responsável por campanhas eleitorais do PT 
(Ag.Senado).

O senador Angelo Coronel (ao centro) é o presidente e a deputada Lídice da Mata

é a relatora da CPI.

Os senadores do movimento “Muda 
Senado, Muda Brasil” pediram apoio da 
população para a proposta que reduz em 
um terço o número de senadores e depu-
tados federais e promete uma economia 
anual de R$ 680 milhões. De autoria do 
senador Alvaro Dias (Podemos-PR), tem 
relatório favorável do senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) e está pronta 
para entrar na pauta da CCJ.

Questionado se não seria mais fácil 
cortar privilégios, como carros ofi ciais, 

devido à provável difi culdade em apro-
var a proposta, Alvaro Dias disse que o 
grupo de senadores não procura o que 
é fácil, mas o que é ideal. “Não estamos 
buscando essa economia pífi a do carro 
ofi cial, porque isso é mais simbólico 
do que realmente despesa exagerada. 
Nós estamos buscando uma redução 
muito mais signifi cativa, muito mais 
expressiva”, disse.

O autor da proposta comparou o 
Brasil aos Estados Unidos, que, pro-

porcionalmente, tem 15% a menos de 
parlamentares. Segundo o senador, os 
Três Poderes devem “cortar na carne” 
para ter autoridade de decidir sobre 
outras medidas para o país. 

“Ou nós cortamos na própria carne ou 
perdemos a autoridade de decidir sobre 
o futuro do país, especialmente no que 
diz respeito a corte de benefícios. Obvia-
mente, na esteira dessas providências, 
devem vir sim a eliminação de todos 
os privilégios das autoridades e nós já 

trabalhamos para isso. Já há propostas 
tramitando”, afi rmou.

O relator lembrou que a economia 
pode ser de muitos bilhões por ano, 
já que a proposta impacta também 
na redução dos parlamentares das 
assembleias estaduais. Para ele, é 
preciso acabar com o “empreguismo” 
nos poderes públicos, e a população 
precisa saber que há no Congresso 
parlamentares pensando em mudar 
o país (Ag.Senado).

Relatório aponta 
má conservação das 
rodovias brasileiras

A Comissão de Infraestrutura da 
Câmara promoveu o lançamento do 
relatório da Pesquisa 2019 de Ro-
dovias realizado pela Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT). 
O levantamento traz um raio-x do 
estado das estradas brasileiras 
incluindo, por exemplo, o custo 
dos acidentes automobilísticos na 
economia nacional.

Segundo Bruno Batista Martins, 
diretor-executivo da CNT, o Brasil 
possui mais de 1,7 milhão de km de 
rodovias, 213 mil deles pavimenta-
dos, 1,3 milhão não-pavimentados 
e 157 mil planejados. O exame de 
campo do pavimento, da sinaliza-
ção e da geometria das vias aponta 
que as rodovias brasileiras estão 
sobrecarregadas e necessitadas 
de manutenção.

Como o Brasil tem diminuído 
o uso de sua malha ferroviária 
desde 1996, quando ocorreram as 
concessões das ferrovias antes ge-
ridas pela antiga Rede Ferroviária 
Federal, o transporte de cargas por 
caminhões em estradas se con-
solidou como principal forma de 
escoamento da produção. Dos 30 
mil km de ferrovias, apenas 12 mil 
estão operacionais e transportam 
apenas seis grandes mercadorias: 
ferro, carvão, milho, soja, açúcar/
álcool e combustíveis.

Já as rodovias respondem por 
mais de 63% do transporte de 
cargas no país, por onde passa 
uma frota de mais 1,7 milhão 
de caminhões e um total de 102 
milhões de veículos (incluindo 
carros, ônibus e motocicletas). A 
sobrecarga no sistema rodoviário 
se refl ete no alto número de aciden-
tes. Em 2018, 69,2 mil acidentes 
foram registrados. Mais de 81,7 mil 
pessoas (motoristas, passageiros e 
pedestres) foram vitimadas, das 
quais 5,27 mil morreram e 76,5 
mil fi caram feridas (Ag.Senado).
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Marcos Oliveira/Ag.Senado

Senadores visitam praias atingidas 
no Nordeste; Davi anuncia decreto

O presidente da República em exercício, Davi Alcolumbre, anunciou ontem (24) a assinatura de um 
decreto presidencial estendendo por mais dois meses o seguro-defeso a 60 mil pescadores

cerca de 10 mil homens do 
Exército trabalhando de 
forma ininterrupta na área, 
segundo ele. Ao ressaltar que 
o assunto não deve ser usado 
com motivações políticas ou 
demagógicas, o ministro disse 
que o momento é de trabalho.

Senadores acompanharam 
a viagem ao Nordeste. O pre-
sidente da Comissão de Meio 
Ambiente do Senado (CMA), 
Fabiano Contarato (Rede-ES), 
destacou o empenho de Davi 
Alcolumbre sobre o assunto 
e ressaltou a importância do 
acompanhamento do vaza-
mento de óleo pelos órgãos 
que têm legitimidade de fi s-
calização. O senador alagoano 
Fernando Collor (Pros) elogiou 
a iniciativa de Davi de, assim 
que assumiu a Presidência da 
República, visitar Alagoas e 
Sergipe (Ag.Senado).

dar continuidade à retirada 
dos rejeitos de óleo das praias.

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, garantiu 
que o governo federal tem 

disponibilizado tecnologias, 
equipes e parcerias inter-
nacionais para identifi car as 
causas do vazamento desde 
o início do problema. São 

CPI quer ouvir Joice, Delegado 
Waldir e membros do governo

Caipirinha é 
patrimônio imaterial 

do estado do Rio

Evo Morales se autoproclama 
vencedor de eleição na Bolívia

vam que haveria um segundo 
turno em 15 de dezembro, 
mas os dados pararam de ser 
divulgados. Quando a corte 
voltou a publicar os números, 
a apuração já indicava uma 
vitória de Morales em primeiro 
turno, o que revoltou os apoia-
dores de Mesa.

Milhares de manifestantes 

saíram às ruas e atacaram locais 
de apuração. O presidente disse 
que estava em curso uma “ten-
tativa de golpe de Estado” na 
Bolívia. Se fosse para o segundo 
turno, algo inédito desde que 
ele chegou ao poder, em 2006, 
Morales correria o risco de ser 
derrotado por uma oposição 
unida (ANSA).

Apoio da população para PEC que reduz número de parlamentares



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue 

para (11) 3043-4171

São Paulo, sexta-feira, 25 de outubro de 2019 Página 5

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
(a “Companhia”) CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se em sua sede social, à Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, km. 30, SP/SP, às 
10:00 do dia 01/11/2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) cancelamento de todas as 
ações ordinárias emitidas pela Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, que se encon-
tram atualmente em tesouraria, sem redução do valor do capital social, com redução do número total 
de ações; (ii) redução do capital social da Companhia, sem cancelamento das ações, para, nesta 
ordem, (a) absorção dos prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76; e (b) devo-
lução de recursos aos acionistas por considerá-lo excessivo; (iii) o grupamento das ações ordinárias 
de emissão da Companhia, tendo em vista a redução considerável do valor patrimonial de cada ação 
em razão da redução do capital social previsto no item (ii); (iv) alteração do caput do artigo 5º do es-
tatuto social, a fim de refletir as alterações decorrentes das deliberações acima; Poderão participar da 
AGE os acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados 
por procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os docu-
mentos e comprovantes das ações da Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o artigo 126 
da Lei n° 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, deverão ser 
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal, sendo: cópia autenticada 
do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do repre-
sentante legal que comparecer AGE ou outorgar poderes a procurador. A representação por procu-
ração deverá obedecer às determinações do § 1° do artigo 126 da Lei n° 6.404/76. Encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas na AGE, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 135, §3º, 
da Lei 6.404/76. São Paulo, 22/10/2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente. (23, 24 e 25)

Processo Digital nº: 1003361-34.2016.8.26.0006 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – Com-
promisso. Requerente : Geordano Franco Ferreira. Requerido: Ana Paula de Marino Suda e Outros.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS.PROCESSO Nº 1003361-34.2016.8.26.0006) O.MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo Dr. PAULO
DE TARSSO DA SILVA PINTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos - 1) AMÉLIA COSTA DE MARINO,
brasileira, RG n.º 5.355.400-00,inscrita no CPF/MF sob o n.º 650.675.508-30, 2) ANA PAULA DE
MARINO SUDA,Brasileira, CPF 270.576.438-02, 3) CARLOS ALBERTO DE MARINO, Brasileiro,
Comerciante, RG 2992933, CPF 136.553.258-51, e 4) LUIS GUSTAVO DE MARINO, Brasileiro, RG
28685758-3, CPF 325.088.428-69,que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Geordano Franco Ferreira, para julgar procedente a ação, condenando os REQUERIDOS, ao pa-
gamento das custas e honorários advocatíciosatualizados (R$ 80.000,00 - 07/2016), e requerendo a ou-
torga de escritura definitiva do imóvel,situado na Rua Jarauara, n.º 953-A, na Vila Ré, São Paulo-SP,
encravada em terreno medindo8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros de frente e fundos por 10,00m
(dez metros lateraisesquerda e direita, perfazendo uma área de 185m² (cento e oitenta e cinco metros
quadrados)”,prenotado sob a matrícula 423.501 do 12º Cartório de Registro de Imóveis da Capital),
imóveleste ao qual o REQUERENTE ADQUIRIU DOS REQUERIDOS em 19 de junho de 2007,
nostermos do contrato de compromisso de compra e venda, por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e confor-
me documentos juntado aos autos comprova o pagamento do requerente aos requeridos.Encontrando-se
os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, porEDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quefluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente(m) resposta(s). Não sendo contestadaa ação, os réus serão considerados revéis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da Lei.
Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2019.

Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária de 09 de Novembro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, em obediência ao
que determina o Artigo 50, Inciso I, Alínea a do Estatuto Associativo convoca os todos os Associados (as)
maiores de 18 (dezoito) anos, titulares, em pleno gozo de seus direitos associativos, e em dia com os
cofres do Clube, e que tenham no mínimo 01 (um) ano completo de vínculo associativo contado até o ano
da eleição, para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Salão Grená da en-
tidade, situado na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 152, Parque da Mooca, nesta Capital, no dia 09 de
Novembro de 2019 no horário das 09:00 h às 17:00 h para cumprirem a seguinte Ordem do Dia: A- Em
estrita obediência ao que determina o Artigo 113 do Estatuto Associativo, eleger para o período de 22 de
Dezembro de 2019 a 21 de Dezembro de 2023 os 20 (vinte) Conselheiros Quadrienais e seus 05 (cinco)
Suplentes, que comporão o designado Grupo “A” do Conselho Deliberativo, tudo conforme explicitado no
Ofício nº 223/2019 de 04 de Setembro de 2019 no qual constam as Normas Disciplinadoras desta Eleição
publicadas no Sitio Eletrônico bem como afixadas na Portaria Central, na Sala do Conselho Deliberativo
bem como nos Murais Internos do Clube; B- Dar Posse aos eleitos para assumirem o Cargo no dia 22 de
Dezembro de 2019. Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

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

ca
pi

ta
l-o

ut
/1

9

SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2019

DIMINUIR A CARGA HORÁRIO E O SALÁRIO
Empresa pode reduzir a carga horária do funcionário e diminuir 
o salário, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PERÍODO QUE O FUNCIONÁRIO DEVE FICAR AFASTADO PARA 
PERDER O DIREITO ÀS FÉRIAS?

Esclarecemos que de acordo com o art. 133 da CLT, não tem direito a 
férias o empregado que, no curso do período aquisitivo tiver percebido 
da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou de auxí-
lio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos.

LIMITE DIÁRIO PARA ESTAGIÁRIOS
Há limite diário de horas de trabalho para estagiários? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FGTS PAGO COM VALOR MENOR
Empresa necessita corrigir valor de FGTS pago a menor, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE TRABALHO POR OBRA CERTA SÓ PODE SER EFETUADO 
POR EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL?

Esclarecemos que em princípio o contrato por obra certa é específico 
para empresas de construção civil. Em qualquer outra atividade, se 
deseja celebrar um contrato a prazo determinado deverá observar o 
disposto no art.443 da CLT.

FORMALIZAR CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
Como proceder para formalizar contrato por prazo deter-
minado, existe modelo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER ABONO PECUNIÁRIO
Nas férias em 2 ou 3 períodos, como conceder com o abano 
pecuniário? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo no 
site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS. Processo nº 1000541-
70.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
LARISSA MAXIMO DE SOUZA, Brasileira, CPF 371.231.428-02, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, alegando em síntese: ser credora 
da requerida do valor de R$ 29.284,43 (Dez/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais relativo as mensalidades não pagas no ano de 2010 e ao saldo de confissão de dívida, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandado inicial em título executivo. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada 
revel, caso em que será nomeado curador especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 22 de agosto de 2019. 

4ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002300-
91.2012.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCAS 
ROCHA NEVES, CPF: 314.477.868-07, RG: 42028132, que lhe(s) foi proposta uma ação Monitória 
por parte do AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credora da 
importância original de R$ 3.265,04, em razão do contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado com o requerido através das mensalidades não pagas, atribuindo o valor à causa de R$ 
6.575,10. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias contados a 
partir da publicação deste edital, ofereçam embargos monitórios, nos termos do art. 702 do Novo 
Código de Processo Civil, ou paguem a importância supra, bem como os honorários advocatícios 
fixados em 5% do valor da causa, conforme art. 701, do NCPC, devidamente atualizada, ficando 
cientes, outrossim, de que neste último caso, ficarão isentos das custas processuais, bem como de 
que nos termos do artigo 701, § 5º do NCPC, resta deferido o pagamento parcelado do débito, na 
forma disposta no art. 916 do NCPC e de que, na hipótese do não oferecimento de embargos, será 
iniciada a execução, conforme previsto no Titulo II do Livro I da Parte Especial do NCPC. Em caso 
de revelia 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 22 de agosto de 2019. 

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0029918-82.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIANE MATEUS DOS SANTOS, CPF 391.722.538- 78, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
14.864,82 (em 12/09/2019) , devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

O cenário econômico 

mundial se apresenta 

cada vez mais 

integrado, volátil, 

imprevisível e 

complexo, exigindo 

a adaptação das 

organizações sob pena 

de insucesso e exclusão 

do mercado.

Tal panorama envol-
ve a confrontação de 
constantes paradoxos 

relacionados ao modelo de 
cultura organizacional e aos 
estilos de liderança, que 
trouxeram à tona aspectos 
comportamentais na tomada 
de decisão e perfi l moral. O 
compliance advém do verbo 
em inglês ‘to comply’, que em 
tradução livre signifi ca ‘estar 
em conformidade com’. 

O termo ganhou força no 
ambiente corporativo como 
uma ferramenta de controle 
e gestão de riscos, visando 
combate à fraude e corrupção, 
mediante a regulação de nor-
mas e procedimentos de boas 
práticas. 

Entretanto, o compliance 
não tem caráter simplista, de 
mero conjunto de soluções 
padronizadas e diretrizes de 
conformidade com leis, regu-
lamentos e políticas organiza-
cionais.  

O compliance deve ser com-
preendido de forma ampla e 
complexa, pois demanda a 
adequação dos mecanismos de 
mitigação dos riscos e ameaças 
da organização, com a real 
internalização de uma cultura 
corporativa alinhada à moral e 
à transparência, que incentiva 
a responsabilidade e a visão 
holística do negócio.

Estar em compliance de-
manda a transformação e 
afastamento da cultura per-
versa de lucro a todo custo, 
da centralização do poder, da 
liderança fraca e autocrática, 
que fomentam a corrupção, 
disseminam tolerância e con-
formismo aos comportamentos 
ilícitos e imorais em prol de 
vantagens individualistas. 

A generalização desse com-
portamento dentro de uma 
organização estimula o co-
laborador a corromper seus 
valores e princípios por medo 
da demissão, humilhação e 
exclusão, pois está contami-
nado por um falso sentimento 
de pertencimento e orgulho 
implantado sob a égide de 
práticas duvidosas, que instala, 
ainda que sorrateiramente, a 
normalidade de transgressões. 

Ocorre que tais condutas 
não se limitam ao ambiente 

empresarial, e passam a con-
taminar as demais relações 
do indivíduo, ressignifi cando 
negativamente seus padrões 
morais e comportamentais. O 
membro da corporação não 
aderente às práticas corrup-
tivas também sofrerá com a 
estigmatização de sua imagem, 
abalo à honra e a sua dignidade. 

Ou seja, toda a sociedade 
acaba sendo impactada pela 
corrupção, já que o modelo 
mental, as crenças e valores de 
um ser humano são modelados 
de acordo com as experiências 
e infl uências internas e exter-
nas. A adoção do compliance, 
além de proporcionar o forta-
lecimento e clareza da base 
cultural, princípios e objetivos 
organizacionais, pode ser o 
estopim para a disrupção de 
padrões negativos, uma vez 
que exige a redirecionamen-
to do papel da liderança e a 
construção de processos mais 
rigorosos. 

Isso retira a subjetividade do 
poder de decisão e exige a efe-
tiva adoção de comportamen-
tos positivos, transparentes e 
íntegros, através da criação de 
um ambiente que estimule o 
comprometimento, a respon-
sabilidade e a confi ança. Os 
programas de compliance se 
traduzem em maior efi ciência, 
redução de fraudes e descon-
formidade legal, envolvendo 
a gestão de riscos (identifi -
cação, avaliação, mitigação e 
monitoramento), governança 
corporativa (transparente, 
ética e sustentável) e gestão 
de processos (otimizados e 
efi cientes). 

Trata da conscientização da 
real função social da empresa, 
do resgate aos deveres de 
diligência e lealdade, com o 
equilíbrio entre poder e res-
ponsabilidade, estimulando à 
remodelagem institucional das 
organizações. O compliance se 
traduz na visão integrada da 
empresa e na compreensão do 
ciclo de interesses contrapos-
tos que se projetam na socieda-
de, ressaltando importância do 
olhar preventivo e do foco no 
ser humano, sua aprendizagem 
e evolução. 

A partir dessa nova percep-
ção advém a maior vantagem 
competitiva de uma organiza-
ção, pois fazer o certo impulsio-
na a menores riscos (redução 
do passivo) e maiores lucros.

(*) - Integra o Grupo de Pesquisa 
do ISAE Escola de Negócios (www.

isaebrasil.com.br). 

Compliance e comportamento: 
novos desafi os para 
problemas antigos

Helen Caroline Pinto (*)

TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
CNPJ n. 52.045.457/0001-16 - NIRE 35.300.026.373

Ata de Assembléia Geral Ordinária realizada em 10/07/2019
Local, hora e data: 10/07/2019, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Monsenhor Antonio Pepe, 94, em SP/SP. Convoca-
ção: Dispensada a publicação. Direção dos trabalhos: Noemy Almeida Oliveira Amaro – Presidente; Ana Paula Rodrigues 
Matsuda – Secretária, que compõem a mesa diretora dos trabalhos. Quorum: Presença dos acionistas representando 
100% do capital social. Ordem do dia e deliberações: Pela unanimidade dos presentes foi aprovada a alteração do artigo 
23 do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 23. A Diretoria é formada por 
no mínimo 02 e no máximo 05 membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, eleitos pelo Conselho de Administração. 
§ 1º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada a pedido de qualquer um de seus membros. § 2º - As reuniões de 
Diretoria serão abertas com a presença da maioria de seus membros. § 3º - As resoluções da Diretoria serão adotadas 
pelo voto da maioria de seus membros, sendo que das reuniões serão lavradas as respectivas atas, que ficarão inscritas no 
Livro de Atas de Reuniões da Diretoria.” Declarações finais: Foi determinada a lavratura da ata na forma sumária prevista 
no § 1o do artigo 130 da Lei n. 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 10/07/2019. Assinaturas: 
Noemy Almeida Oliveira Amaro – Presidente da Mesa, Ana Paula Rodrigues Matsuda – Secretária. Acionistas: Noemy 
Almeida Oliveira Amaro, Maria Cláudia Oliveira Amaro, Maurício Rolim Amaro e João Francisco Amaro. Noemy Almeida 
Oliveira Amaro - Presidente; Ana Paula Rodrigues Matsuda - Secretária. Acionistas: Noemy Almeida Oliveira Amaro; 
Maria Cláudia Oliveira Amaro; Maurício Rolim Amaro; João Francisco Amaro. Jucesp nº 420.112/19-4 em 01/08/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TAM Aviação Executiva eTáxi Aéreo S.A.
CNPJ n. 52.045.457/0001-16 - NIRE 35.300.026.373 - Ata de RCA realizada em 10/07/2019

Data, hora e local: 10/07/2019, às 12:00 horas, na sede social, na Rua Monsenhor Antonio Pepe, n. 94, em SP/SP. Quorum: Presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração. Mesa: Maurício Rolim Amaro – Presidente e Flávia Turci – Secretária. Ordem do dia e deliberações: Tendo em 
vista a carta de renúncia apresentada em 30/06/2019, pelo Ruy Antonio Mendes Amparo ao cargo de Diretor de Manutenção, a unanimidade dos presen-
tes deliberou aceitar tal renúncia e transmitir ao Ruy Antonio Mendes Amparo os mais sinceros agradecimentos pelo trabalho desempenhado na Com-
panhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumária, que após lida foi por todos 
assinada. SP 10/07/2019. Maurício Amaro – Presidente; Flávia Turci – Secretária; Conselheiros: Maurício Amaro, Maria Cláudia Oliveira Amaro, Egber-
to Vieira Lima e Antonio Luiz Pizarro Manso. Flávia Turci - Secretária. Jucesp nº 446.005/19-8 em 19/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

JGCG Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 05.502.264/0001-67 - NIRE nº 35.300.193.903

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(Ata Lavrada sob a forma de sumário, conforme artigo 130, §1º da Lei 6.404/76). Data-Hora-Local: No dia 14 de outubro 
de 2.019, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Major Sertório, 332 - 2º andar, conjunto 201, Município de Estado de 
São Paulo. Convocação e Comparecimento: Dispensada, posto que presentes todos os acionistas conforme assinatura 
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Sociedade e da Lista de Presença constante do Anexo I da presente Ata. 
Mesa: Presidente: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretária: Daniela de Goes Gottheiner. Ordem do Dia: (I) Deliberar 
sobre proposta da Diretoria de redução do capital social; (II) deliberar sobre a distribuição de dividendos. Deliberações: 
Iniciada a reunião, o presidente fez a leitura dos documentos atinentes à ordem do dia, que foram colocados à disposição 
de todos os acionistas. Os acionistas deliberam, por unanimidade: (I) Reduzir o capital social em R$ 2.102.751,00 (dois 
milhões, cento e dois mil e setecentos e cinquenta e um reais), mediante devolução em dinheiro aos acionistas. (II) Em 
face da deliberação acima, o capital social é reduzido para R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais), sem alteração na 

integralizado, é de R$ 402.000,00 (quatrocentos e dois reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal. Parágrafo Único: A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais”. (III) Per-
manecem íntegros e plenamente vigentes os demais dispositivos do Estatuto Social não alterados na presente assembleia 
geral. (IV) Aprovar a distribuição do valor de R$ 197.954,70 (cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais e setenta centavos), a título de dividendos para todos os acionistas na proporção de suas participações no capital da 
empresa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual, 
lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretária da Mesa: 
Daniela de Goes Gottheiner. Acionistas: Frederico de Toledo Gottheiner, Daniela de Goes Gottheiner, George de Toledo 
Gottheiner. Visto do Advogado: Clarissa Lindenberg Badke - OAB 112.645-B.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 0116718-38.2009. 
8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc, 
FAZ SABER à co-compromissária compradora FLÁVIA ROBERTA GUIMARÃES LADELUCA, 
CPF 134.547.888-70, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A em face de Empresa de Transportes Transconz LTDA e Luiz 
Fernando Conz Rinaldi, foi efetuada a penhora dos direitos de aquisição de Luiz Fernando Conz 
Rinaldi sobre o Apartamento nº 84, Tipo B, do Edifício Versailles Garden, situado na Rua Agenor de 
Lima Franco, nº 116, nesta Capital, descrito na matrícula nº 147.944 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital. Encontrando-se a co-compromissária compradora em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora realizada para, querendo, oferecer 
impugnação à penhora, bem como se manifestar sobre pedido de adjudicação, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 27 de agosto de 2019. 

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de outubro de 2019, às 16h00, na sede social 
do BANCO BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 
Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º 
andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Em atendimento à convocação reali-
zada pela Sra. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 21 do Esta-
tuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros: Ana Karina Bortoni Dias, 
Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, José Eduardo 
Gouveia Dominicale, Sandoval Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. 3. Mesa: Presi-
dente: Ana Karina Bortoni Dias; Secretário: Marco Antonio Antunes. 4. Ordem do dia: no 
âmbito da oferta pública da Companhia, aprovada pela Reunião do Conselho de Adminis-
tração realizada em 29 de agosto de 2019, deliberar sobre as seguintes matérias: (A) a fi -
xação e justifi cativa do preço de emissão das ações preferenciais, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Preço por Ação” e “Ações”, respectivamen-
te), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela 
Companhia ou alienadas pelo acionista vendedor identifi cado no Prospecto Preliminar da 
Oferta (o “Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e se-
cundária de Ações de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de bal-
cão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e 
demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, que com-
preenderá a distribuição pública primária de 103.448.277 (cento e três milhões, quatrocen-
tas e quarenta e oito mil, duzentas e setenta e sete) Ações (“Oferta Primária”) e a distribui-
ção pública secundária de, inicialmente, 16.491.755 (dezesseis milhões, quatrocentas e no-
venta e uma mil, setecentas e cinquenta e cinco) ações preferencias de titularidade do Acio-
nista Vendedor (“Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”); (B) 
a aprovação do aumento do capital social da Companhia em decorrência da Oferta Primá-
ria, dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do 
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em con-
formidade com o disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como demais especifi cidades atinen-
tes as Ações;  (C) a verifi cação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta; e 
(D) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o prospecto defi nitivo e o 

, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer 
atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, 

, assinar o “

”, o “ ”, o “

” e todos os outros contratos e documentos que se fi zerem necessários no âmbito da 
Oferta (os “Documentos da Oferta”).  5. Deliberações por unanimidade: Após discus-
são das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (A) a fi xação do Preço por Ação em R$ 
11,60 (onze reais e sessenta centavos), com base no resultado do procedimento de coleta 
de intenções de investimento (“Procedimento de ”), conduzido exclusivamen-
te com investidores profi ssionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta e 
Agentes do Colocação Internacional (conforme defi nidos no Prospecto Preliminar da Ofer-
ta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais de Emissão do Ban-
co BMG S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução nº 400, 
emitida pela Comissão de Valores Mobiliários em 29 de dezembro de 2003, conforme alte-
rada. De acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III da Lei das Sociedades por 
Ações, a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é justifi cada pelo fato 
de que não promoverá diluição injustifi cada dos atuais acionistas da Companhia e pelo fato 
de as Ações serem distribuídas por meio de uma oferta pública, na qual o preço de merca-
do das Ações foi defi nido com base no resultado do Procedimento de ;  (B) o 
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, con-
forme previsto no seu Estatuto Social, no montante de R$1.200.000.013,20 (um bilhão, du-

zentos milhões, treze mil reais e vinte centavos), que passará de R$2.542.570.607,69 (dois 
bilhões, quinhentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e sete 
reais e sessenta e nove centavos) para R$3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e qua-
renta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove cen-
tavos), mediante a emissão, em decorrência da Oferta Primária, de 103.448.277 (cento e 
três milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e setenta e sete) ações preferen-
ciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao Preço por Ação de R$11,60 
(onze reais e sessenta centavos), passando o capital social da Companhia de 500.007.354 
(quinhentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações, dividido em 
400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordi-
nárias e 100.000.000 (cem milhões) ações preferenciais, para 603.455.631 (seiscentos mi-
lhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, seiscentas e trinta e uma) ações, dividido em 
400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil e trezentas e cinquenta e quatro) ações ordi-
nárias e 203.448.277 (duzentos e três milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzen-
tas e setenta e sete) ações preferenciais, com exclusão do direito de preferência dos acio-
nistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do ar-
tigo 172, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º do Esta-
tuto Social da Companhia. Tendo em vista a necessidade de homologação do aumento de 
capital social da Companhia pelo Banco Central do Brasil (“Homologação” e “Banco Cen-
tral”, respectivamente), serão emitidos recibos de subscrição decorrentes do aumento de 
capital ora aprovado, recibos estes que serão integralizados à vista, no ato de subscrição, 
em moeda corrente nacional, e dão direito ao recebimento de 1 (uma) Ação cada um (“Re-
cibos de Subscrição”). Os Recibos de Subscrição conferirão aos seus titulares os seguintes 
direitos: (i) direito de serem incluídos em oferta pública decorrente de alienação de ações 
de emissão da Companhia que resultem na alienação de seu controle acionário, nas mes-
mas condições de tal alienação; e (ii) direito de serem convertidos em Ações após a Homo-
logação. As Ações, assim como todas as ações preferenciais de emissão da Companhia, não 
conferirão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral e, após a Homologação pelo 
Banco Central, conferirão aos seus titulares, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º, do Esta-
tuto Social da Companhia, os seguintes direitos: (i) prioridade em relação às ações ordiná-
rias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito 
de participar dos lucros em igualdades de condições com as ações ordinárias, inclusive o di-
reito de participar, de forma integral, de dividendos e juros sobre capital próprio que vierem 
a ser declarados pela Companhia após a Homologação pelo Banco Central; (iii) direito de 
serem incluídas em oferta pública de alienação de controle, nos termos do artigo 43 do Es-
tatuto Social; e (iv) todos os demais direitos assegurados às ações da Companhia no Esta-
tuto Social, na legislação aplicável, especialmente a Lei da Sociedade por Ações, e no seg-
mento de listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão. 
Considerando, ainda, a necessidade de Homologação, os investidores da Oferta receberão 
certifi cados de depósitos (“Units”), sendo compostos cada um por 1 (uma) Ação de titula-
ridade do Acionista Vendedor e 3 (três) Recibos de Subscrição. As Units refl etirão as carac-
terísticas das Ações e Recibos de Subscrição que as compuserem, sendo que, após a Homo-
logação, a Companhia deverá publicar comunicado ao mercado informando aos investido-
res o procedimento de desmembramento das Units, com a entrega das respectivas Ações 
subjacentes aos seus titulares;  (C) a verifi cação pelo Conselho de Administração da subs-
crição de 103.448.277 (cento e três milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil, duzentas e 
setenta e sete) Ações distribuídas no âmbito da Oferta; e (D) autorizar a Diretoria da Com-
panhia a emitir o prospecto defi nitivo e o , bem como tomar to-
das as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e 
seu correspondente aumento de capital, incluindo, , assinar os Documentos da 
Oferta. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e ine-
xistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.  São Paulo, 
24 de outubro de 2019. Mesa: (aa) Ana Karina Bortoni Dias - Presidente; Marco Antonio 
Antunes - Secretário. Conselheiros: Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guimarães, 
Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, José Eduardo Gouveia Dominicale, San-
doval Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. 

Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. 
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BANCO Mulheres devem 
mais contas de 
água, luz e gás 
do que homens

A inadimplência fi cou estável 
em agosto de 2019, permanecendo 
em 63,4 milhões. O número repre-
senta 40,6% da população adulta 
do país. Na visão por gênero, os 
homens são a maior parte (50,8%), 
devendo mais para o segmento de 
Bancos e Cartão. Já elas (49,2%) 
têm mais dívidas atrasadas em 
Utilities – contas de água, luz e 
gás. No geral, a inadimplência teve 
variação de quase 3% com relação 
ao mesmo mês do ano anterior. 
Segundo o economista da Sera-
sa Experian, Luiz Rabi, o mito 
de que mulheres devem mais 
não existe. “Podemos falar que 
hoje os gêneros estão em pé de 
igualdade, ambos impactados 
fortemente pelo desemprego no 
país. Apesar disso, os dados indi-
cam uma estabilidade no número 
nos últimos meses, um sinal de 
alívio para a economia do país”.
A representatividade da soma de 
Bancos e Cartões e Financeiras 
é maior no montante de dívidas 
atrasadas dos homens (40%) do 
que nas mulheres (37,3%). Elas 
têm mais contas negativadas em 
Utilities (água, luz e gás) e Vare-
jo(AI/SerasaExperian).

Esse foi o maior valor para 
o mês desde setembro 
de 2017, quando fi cou 

em US$ 1,716 bilhão. No mes-
mo mês de 2018, as despesas 
somaram US$ 1,189 bilhão. Os 
dados foram divulgados ontem 
(24), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC). Segundo o chefe 
de Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, esse resultado interrom-
pe uma trajetória de redução das 
despesas em viagens registradas 
nos meses anteriores. “Mas isso 
não necessariamente indica 
uma tendência”, disse.

Neste mês, até o último dia 
22, esses gastos chegaram a US$ 
1,038 bilhão. Rocha ressaltou 
que, em nove meses do ano, 
esses gastos com viagens chega-
ram a US$ 13,344 bilhões, valor 

Aumentaram os gastos 
de brasileiros no exterior

Os gastos de brasileiros em viagem ao exterior chegaram a US$ 1,330 bilhão em setembro
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inferior aos US$ 13,875 bilhões, 
em igual período de 2018. As 
receitas de estrangeiros em 
viagem ao Brasil totalizaram 
US$ 391 milhões no mês pas-
sado e US$ 4,529 bilhões em 
nove meses, contra US$ 373 
milhões e US$ 4,513 bilhões, 
respectivamente, nos mesmos 
períodos de 2018. 

Com isso, a conta de viagens, 
formada pelas despesas e as re-
ceitas, fechou setembro negativa 
em US$ 938 milhões e nos nove 
meses do ano com défi cit de 
US$ 8,814 bilhões. As viagens 
internacionais fazem parte da 
conta de serviços das transações 
correntes, que são compras e 
vendas de mercadorias e serviços 
e transferências de renda do 
Brasil com outros países (ABr).

Neste mês, até o último dia 22, esses gastos 

chegaram a US$ 1,038 bilhão.
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A complexidade fi scal 

no Brasil é um ponto de 

atenção para gestores 

de empresas de todos os 

portes e segmentos.

Leis novas são criadas 
diariamente com im-
pacto em tributos nas 

esferas federal, estaduais 
e municipais. Para se ter 
uma ideia, de acordo com 
levantamento do Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT), o país 
tem uma média de 45 alte-
rações fiscais por dia útil. 
Já o Banco Mundial estima 
que as empresas brasileiras 
dedicam 1.958 horas por 
ano com o cumprimento de 
obrigações tributárias. 

Não à toa, uma ampla 
reforma tributária e fiscal 
vem sendo discutida no Con-
gresso Nacional. Tudo indica 
que no próximo ano teremos 
novidades neste setor, im-
pactando substancialmente a 
forma pela qual a informação 
é gerada. A tecnologia assu-
me o protagonismo à medida 
que uma empresa cresce, 
passa a comprar e vender 
mais produtos de diferentes 
localidades, adquire serviços 
de empresas localizadas em 
inúmeros Municípios, abre 
uma unidade em uma outra 
região ou estado do País e, 
principalmente, adota novas 
ferramentas digitais - ERP, 
CRM, gateway de pagamen-
to, entre outras. 

Ao mesmo tempo, os go-
vernos tentam se modernizar 
para digitalizar processos, 
instituem novos campos e 
obrigações a fim de aumentar 
a fiscalização. A transforma-
ção digital no âmbito fiscal 
é uma realidade, mas traz 
enormes desafios para em-
presas e governos. De acordo 
com o estudo “Impacto So-
cioeconômico da Tributação 
Digital no Setor Público”, 
realizado pelo IDC, 74% dos 
contribuintes na América 
Latina acreditam que seus 
respectivos sistemas fiscais 
federais necessitam de reen-
genharia total dos processos 
por meio da integração de 
novas tecnologias. 

Essa visão é compartilhada 
por 50% das agências arreca-
dadoras e 57% das agências 
de regulação. O cenário atual 
multiplica os gargalos e as 
chances de erros em recolhi-
mentos dos novos passivos, 
seja por falta de estrutura 
em alguma das pontas, seja 
por má gestão. E, assim, 
qualquer equívoco nesse 
processo burocrático, ainda 
que digital, pode ocasionar 
enormes prejuízos com a 
aplicação de juros e multas. 

Como exemplo, no final 
de 2018, a Receita divulgou 
uma etapa do “Projeto Ma-
lha Fiscal”, que convocou 
mais de 8 mil empresas por 
inconsistências no IRPJ e na 

CSLL. A diferença de R$ 983 
milhões foi identificada pelo 
cruzamento de informações 
eletrônicas da Declaração 
de Débitos e Créditos Tri-
butários Federais (DCTF) 
confrontadas com as presen-
tes na Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF) referentes ao 
ano-calendário de 2014. 

A princípio, o cruzamento 
entre DCTF e ECF é algo con-
siderado básico, pois indica 
apenas divergências entre 
totalizadores de tributos e 
recolhimentos, mas o que se 
vê no mercado é que os con-
tribuintes ainda resistem em 
ter uma postura preventiva 
frente ao Fisco.  Diante de 
tantos detalhes importantes, 
a transformação digital exer-
ce um papel fundamental 
para amarrar toda a operação 
para o cumprimento das nor-
mas legais e regulamentares 
do compliance fiscal.

Passa a ser essencial a 
escolha por uma plataforma 
de conformidade tributária 
amigável e que permita 
adaptação para outros sis-
temas, pois os dados neces-
sários para gerenciar com 
precisão os tributos provêm 
de diferentes fontes (RH, 
CRM, faturamento, comércio 
etc). O simples cruzamento 
de dados entre obrigações 
fiscais deve ser uma rotina 
diária para área fiscal e não 
um processo que só se inicia 
após o recebimento de uma 
notificação. 

A falta de integração de 
informação entre as soluções 
pode gerar inúmeras incon-
formidades como a emissão 
de notas fiscais com des-
taque de tributo indevido, 
código fiscal de operações e 
prestações (CFOP) e código 
de situação fiscal (CST) 
incorretos, falta de escri-
turação de notas fiscais de 
entrada ou de saída, uso de 
NCMs inexistentes e falha no 
cálculo de alíquota do ICMS, 
do IPI ou das contribuições 
ao PIS e à COFINS. 

Os gestores tributários 
precisam entender que a 
emissão da nota fiscal ou a 
entrega de uma determinada 
obrigação fiscal não é o final 
do processo, mas apenas o 
início de uma jornada fiscal 
digital cheia de encruzilha-
das, em que a escolha pela 
implantação de uma solução 
fiscal com automação embar-
cada poderá garantir que as 
informações percorram todo 
o trajeto com segurança até 
seu destino. 

(*) - É diretora de conteúdo da Avalara 
Brasil, líder de solução em nuvem de 
automação de compliance fi scal para 

empresas de todos os portes.

A transformação digital
no complexo sistema 
tributário brasileiro 

Trícia Braga (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: BRUNO MARQUES GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, publicitário, 
solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/12/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Vanderlei Marques Gonçalves e de Silvia Maria da Silva Gonçalves. A pretendente: 
KETLLEN FURTADO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, gerente comercial, solteira, 
nascida em Cascavel, PR, no dia (26/08/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Elton do Nascimento Ferreira e de Eluiza Furtado.

O pretendente: BRUNO TAIAR DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, arquiteto, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1985), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Flávio de Carvalho e de Tania Mara Taiar. A pretendente: THAIS ALMEIDA MARCUSSI, 
de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Valinhos, SP, no dia (18/03/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Marcussi e de Elisabeth 
Aparecida de Almeida Marcussi.

O pretendente: CÉSAR ARAUJO MEIRA, de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteiro, 
nascido em Campina Grande, PB, no dia (12/07/1995), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Mauro Aguiar Meira e de Thelma Maria Araujo Meira. A pretendente: ELLAYNE 
CAROLINE DANTAS LOPES, de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida em 
Campina Grande, PB, no dia (02/02/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edson Batista Lopes e de Rivônia Dantas de Brito.

O pretendente: EDVAN PEREIRA PAES, de nacionalidade brasileira, supervisor de atendimento, 
solteiro, nascido em Tremedal, BA, no dia (12/07/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Teófanes da Silva Paes e de Delvisa Pereira Paes. A pretendente: DANIELA MATOS 
CORREIA, de nacionalidade brasileira, atendente comercial, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (22/06/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elves de Jesus 
Correia e de Creusa Matos Correia.

O pretendente: FÁBIO MIRANDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante noturno, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1977), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de José Miranda da Silva e de Lucidalva Miranda da Silva. A pretendente: LUCI 
DE SOUZA ANTUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em Francisco 
Beltrão, PR, no dia (07/05/1967), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Monzart 
dos Santos Antunes e de Jandira de Souza Antunes.

O pretendente: FELIPE DONIZETI DA SILVA BALDUCI, de nacionalidade brasileira, servidor 
público estadual, solteiro, nascido em Andradas, MG, no dia (29/06/1993), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luciano Donizeti Balduci e de Alsonia Ane Irene da Silva. 
A pretendente: DÉBORAH WANDERLEY TORRES RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (15/02/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luciano Torres Ramos e de Luzia Sandra Wanderley Torres Ramos.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS BATISTA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, 
artista plástico, solteiro, nascido em Nova Guataporanga, SP, no dia (17/02/1963), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Batista Moreira e de Sebastiana Maria da Con-
ceição. O pretendente: JOÃO BATISTA ZANI, de nacionalidade brasileira, pedagogo, solteiro, 
nascido em Caldas, MG, no dia (20/10/1957), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Natalino Zani e de Geralda Lopes Zani.

O pretendente: GERMANO OLIVEIRA DUARTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em Parauapebas, PA, no dia (11/04/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Duarte dos Santos e de Gislaine Maria Oliveira dos Santos. 
A pretendente: LETICIA LUCAS DE LIMA RHEINGANTZ, de nacionalidade brasileira, cineasta, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Alfredo Rheingantz e de Maria da Graça Betina Monteiro Lucas de Lima Rheingantz.

O pretendente: GUSTAVO COSTA SOUZA, de nacionalidade brasileira, comerciário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1994), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Gilvan Sampaio de Souza e de Antonia Geiza Costa Souza. A pretendente: AIANE 
CARLA DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em 
Riacho de Santana, BA, no dia (23/02/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Alberto Rodrigues da Silva e de Amélia Barbosa da Silva.

O pretendente: GUSTAVO BENEDINI LIMA SARAIVA, de nacionalidade brasileira, adminis-
trador, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Eustáquio Lima Saraiva e de Selma Selenite Benedini Lima 
Saraiva. A pretendente: MARIANA PICCOLI MORENO, de nacionalidade brasileira, estilista, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/11/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Eduardo Carlos Moreno Dias e de Deborah Piccoli Moreno.

O pretendente: LUIS ROBERTO AZEITÃO, de nacionalidade brasileira, administrador, solteiro, 
nascido em Osasco, SP, no dia (31/05/1995), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Sergio Roberto Azeitão e de Shirley Pereira Dutra Azeitão. A pretendente: FANNY CARVALHO 
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/11/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Guilherme Gomes de 
Araujo e de Francisca das Chagas Carvalho Araujo.

O pretendente: PABLO ARDID VILLALONGA, de nacionalidade espanhola, fotógrafo, solteiro, 
nascido em Barcelona - Espanha, no dia (19/04/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Salvador Ardid e Giménez e de Brigitte Villalonga Melia. A pretendente: JÉSSICA 
CAMARGO VARRICHIO, de nacionalidade brasileira, curadora/atriz, solteira, nascida em 
Bebedouro, SP, no dia (14/04/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Benedito Franco Varrichio e de Rosana Camargo Varrichio.

O pretendente: SANG HYUN PARK, de nacionalidade sul coreana, médico, solteiro, nascido 
em Busan - República da Coreia, no dia (08/01/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Hoon Park e de Bok Nam Park Lee. A pretendente: PAULA UN MI KIM, de nacio-
nalidade brasileira, cineasta, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/11/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ik Sung Kim e de Young Che Kim.

O pretendente: SERGIO DA SILVA DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, funcionário 
público, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1960), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Pereira Domingues e de Acil de Jesus Silva Domingues. A 
pretendente: ELIANA MARIA SANTANA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, 
viúva, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (17/07/1970), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Jose Santana e de Creusa Maria Santana.

O convivente: BRUNO OLIVEIRA MARTINELLI, de nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
assistente juridico nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1981) residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Candido Martinelli e de Sonia Maria de Oliveira. A convivente: SHEILA 
BILLER APARICIO, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, farmacêutica, nascida 
em Santos, SP, no dia (19/04/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Justo 
Aparicio Canelas e de Roseli Biller Aparicio. Obs.:  Conversão de união estável em casamento.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RODRIGO SOARES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1989, residente 
e domiciliado em Hortolândia, SP, fi lho de Romildo Lopes da Silva e de Zenaide Apa-
recida Soares. A pretendente: ELLEN BATISTA DE LIMA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zenildo Teixeira de Lima e de 
Sonia Marli Batista de Lima.

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: LEANDRO PINHEIRO GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em Mesquita, RJ, no dia 16/08/1983, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luiz Gonçalves e de Lucimar Francisca Pinheiro. A 
pretendente: AZENETE ANDRADE MONTALVANI, estado civil viúva, profi ssão comerciária, 
nascida em Belém, PA, no dia 02/09/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Monteiro de Souza e de Nair Andrade de Souza.

O pretendente: FERNANDO RAMOS RODANTE, estado civil solteiro, profi ssão biomedico, 
nascido nesta Capital, Vila Maria, SP, no dia 16/06/1991, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Rodante e de Olivia Ferreira Ramos Rodante. A pretendente: 
JULIANA BATISTA DA PAZ, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, 
Jardim América, SP, no dia 21/02/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Damião Fernando da Paz e de Bebiana de Deus Batista.

O pretendente: ROQUE RIBEIRO DE GODOY, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Águas de Santa Bárbara, SP, no dia 06/08/1948, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Sabino de Godoy e de Florinda Ribeiro. A pretendente: 
TEREZINHA CANDIDA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em 
Iporã, GO, no dia 26/02/1952, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Rabelo Neto e de Tereza Candida de Jesus.

O pretendente: EDILSON JACINTHO DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão polidor, nascido 
nesta Capital, Santana, SP, no dia 20/10/1965, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edson Jacintho da Cunha e de Eufrosina Silva da Cunha. A pretendente: 
MARIA APARECIDA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão faxineira, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, no dia 01/01/1975, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Arlindo da Cruz Martins e de Maria Arias Martins.

O pretendente: ÉDIPO HENRIQUE DE LIRA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em Nhandeara, SP, no dia 22/03/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lopes de Lira e de Ruth Ferreira de Lira. A preten-
dente: TALYTA MAGALHÃES SILVA, estado civil divorciada, profi ssão artesã, nascida nesta 
Capital, Cambuci, SP, no dia 22/03/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Silvan José da Silva e de Soraya Magalhães Silva.

O pretendente: JOÃO ARAÚJO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão especialista de TI, nascido 
em Teresina - PI (registado em Hugo Napoleão, PI), no dia 06/11/1985, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jerônimo Alves da Costa e de Raimunda Gomes de 
Araújo Costa. A pretendente: BRUNA RIBEIRO COSTA, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceira, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 19/05/1994, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ruy Sergio Oliveira da Costa e de Helena Ribeiro Costa.

O pretendente: BRUNO ZUNIGA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão operador de aten-
dimento, nascido nesta Capital, Vila Guilherme, SP, no dia 31/01/1996, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Garcia Martins e de Yobely Solange Zuniga 
Martins. A pretendente: VITÓRIA RAMOS CANTAGESSO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente fi nanceira, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 22/07/1996, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Moisés Cantagesso e de Márcia Rejane 
Ramos Cantagesso.

O pretendente: MARCELLO GONÇALVES CRECCHI REINOSO, estado civil solteiro, 
profi ssão executivo de vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 27/09/1992, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeff erson Crecchi Rei-
noso e de Andrea Gonçalves de Oliveira Reinoso. A pretendente: DAFFANY PIRES DA 
PAIXÃO, estado civil solteira, profi ssão vendedor júnior, nãscida nesta Capital, Santana, 
SP, no dia 17/03/1996, residente e domiciliada no Jardim Vista Alegre, São Paulo, SP, 
fi lha de Zoeme Pires da Paixão. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no 
cartório de residência da contraente.

O pretendente: GENIVAL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 17/12/1957, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizeu Soares da Silva e de Marinete Almeida da Silva. A 
pretendente: CLEONICE CAMILO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Porecatu, PR, no dia 23/08/1960, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Amadeu Camilo Silva e de Ana Ferreira da Silva.

O pretendente: PAPILOS ADÃO E SILVA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor 
de obras, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 1 4/02/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Neves da Silva e de Maria Rosa Aparecida 
Adão. A pretendente: ZULEIDE ROSA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
doméstica, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 03/11/1977, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João Rosa dos Santos e 
de Maria José dos Santos.

O pretendente: MIGUEL MENDES NETO, estado civil divorciado, profi ssão empresario, nas-
cido nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia 08/04/1972, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Silva Mendes e de Neusa Siqueira Mendes. A pretendente: 
DAIANA APARECIDA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida nesta 
Capital, Alto da Moóca, SP, no dia 24/10/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria de Fatima de Morais.

O pretendente: ITALO AUGUSTO MORAES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Recife, PE (Registrado no 14° Distrito de Recife, PE), no dia 
07/07/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar José 
da Silva e de Laurenice Francisca de Moraes. A pretendente: RAFAELLA DA ROCHA 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Brasilândia, 
SP, no dia 01/12/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josevaldo Maciel Ferreira e de Marilene Vieira da Rocha.

O pretendente: JONAS DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/05/1994, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Fagundes da Silva e de Eurides Maria 
dos Santos da Silva. A pretendente: FRANCILENE PEREIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de digitação,nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 
07/12/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Martins 
Benedito da Silva e de Noeme Pereira da Silva.
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Carla Malafaia assumiu 
em outubro a Norbe IX 
e se tornou a primeira 

comandante brasileira de uma 
embarcação da empresa. 

“Eu esperava um dia chegar 
a esse patamar, era a minha 
meta, mas sempre trabalhei 
sem pressa.”, comemora Carla. 
“Acompanhei a sonda Norbe IX 
ainda durante a sua construção 
na Coréia do Sul. Depois passei 
a trabalhar no ativo, de onde 
não saí mais”, completa. 

A sonda em que Carla está à 
frente conta com outras 11 mu-
lheres, o que é um bom patamar 
se comparado à realidade do 
mercado de óleo e gás, mesmo 
que represente apenas 6% de 
toda a equipe. “Ser mulher nesta 
carreira sempre será um desafi o, 
sobretudo no Brasil onde não há 
uma longa tradição de mulheres 
na liderança de embarcações. 
No meu caso, o apoio dos meus 
pais foi fundamental para eu ul-
trapassar os obstáculos do início 
da vida profi ssional”, relembra 
a comandante. 

Nascida em Guadalupe, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro, 
Carla sempre gostou de estar 
próxima ao mar. “Meus pais são 
do interior do Rio de Janeiro, 
mas eu nasci na capital e tive 
essa ligação com a água desde 
criança. Estava cursando Quí-
mica na UFRJ quando soube 
de um concurso para a Escola 

Navio sonda da Ocyan é 
comandado por uma brasileira

A Ocyan tem agora uma mulher brasileira no comando de uma de suas sondas

sonda e procura curtir a fi lha, ao 
máximo, quando está de folga. 

A Ocyan lançou este ano o 
programa de Diversidade & 
Inclusão, que conta com um 
comitê responsável pela es-
tratégia do programa, além de 
grupos de afi nidade. Em 2019, 
os de atuação prioritários são 
‘equidade de gênero’ e ‘pesso-
as com defi ciência’. Cada um 
possui uma liderança dedicada, 
formado por integrantes vo-
luntários espalhados por toda 
a companhia (AI/Ocyan/CDN 
Comunicação). 

de Formação de Ofi ciais da 
Marinha Mercante e resolvi 
me inscrever. Estudei, passei e 
tranquei a faculdade”. Antes de 
chegar à Ocyan, Carla acumu-
lou experiência em empresas 
do setor químico e de petróleo. 

Na maioria das embarcações, 
era a única mulher na equipe. 
“No início, eu precisava mostrar 
o tempo todo que era qualifi -
cada. Às vezes, era submetida 
a atividades em que meus su-
periores estavam claramente 
testando minha força física. 
Depois disso, tenho certeza 

que as mulheres podem estar 
em todas as funções de um 
navio”, defende.  

Ser mãe é um outro desafi o 
para quem trabalha embar-
cada, como a Carla, que tem 
uma fi lha de 1 ano e 9 meses. 
“Por ela, vale todo o esforço e 
trabalho, mesmo que seja difícil 
fi car longe por 15 dias. Ainda 
bem que a tecnologia evoluiu 
e podemos nos ver por vídeo 
pelo menos uma vez por dia”, 
pondera. A comandante conta 
também com uma rede apoio 
nestes dias em que está na 

Carla Malafaia comandante brasileira de uma embarcação da Ocyan. 
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Obter retorno 

financeiro, colocar em 

prática o conhecimento 

adquirido, ter 

liberdade, qualidade de 

vida e principalmente 

poder desfrutar dos 

prazeres que a vida 

de empresário bem-

sucedido pode oferecer. 

Essas são as razões mais 
comuns que levam uma 
pessoa a empreender, 

contudo, a realidade que temos 
observado é bem distinta. 

Por um lado, temos em grupo 
formado por donos de negócios 
prósperos que conseguiram 
construir empresas de sucesso 
e continuam prosperando. 

Por outro, um grande núme-
ro de pessoas frustradas por 
não conseguirem atingir os 
objetivos que foram defi nidos e 
que assistem, de forma muitas 
vezes incrédula, a estagnação 
ou a diminuição da sua empre-
sa ano após ano. A empresa que 
não cresce morre, infelizmente 
é assim. 

Esses empresários enfren-
tam vários desafi os para as-
segurar a continuidade e o 
crescimento de suas empresas, 
que carecem de gestão efi cien-
te, planejamento estratégico, 
de equipes comprometidas e 
de estratégias comerciais que 
funcionem. Muitos se sentem 
insatisfeitos por não saberem 
que direção tomar ou simples-
mente porque não têm tempo 
para pensar em como aprovei-
tar as oportunidades e desafi os 
que as mudanças trazem. 

E se perguntam: o que e 
como eu faço para tornar o 
meu negócio sólido, lucrativo 
e que não dependa 100% da 
minha presença para funcio-
nar? O nível de insatisfação é 
crescente, e esse sentimento 
existe por uma razão: os em-
preendedores estão ocupados 
trabalhando em seus negócios 
e não para os seus negócios. 

Muitas vezes, o que se 
nota é uma condição de auto 

empregado, na qual os donos 
passam a maior parte do tempo 
resolvendo problemas opera-
cionais, executando atividades 
que deveriam ser delegadas 
e não têm tempo ou energia 
necessária para cumprir as 
atividades inerentes à função 
de proprietário da empresa. 

Para isso, o empresário deve 
exercer o seu papel de dono, 
focar em atividades que não 
podem ser delegadas e pre-
cisam ser exercidas por ele, 
não investindo 100% do seu 
tempo e energia em atividades 
operacionais. Saber contratar, 
capacitar, desenvolver pessoas 
e aprender a delegar é funda-
mental nesse processo. 

Defi nir os passos e controles 
internos é outro ponto impor-
tante, eliminando o que cha-
mamos de “caos operacional”. 
O que leva a desperdícios de 
tempo e prejuízos materiais, 
muitas vezes sem o conhe-
cimento do proprietário. A 
fórmula deve ser: os processos 
controlam o negócio, a equipe 
controla os processos e o pro-
prietário gerencia a equipe. 

Muitos ainda vivem a síndro-
me do “somente eu sei fazer” 
ou “aqui ninguém faz como eu” 
e se esquecem da atividade 
principal do papel do dono, ou 
seja, buscar estratégias para 
que a empresa inove, possa 
competir de forma efetiva, 
lucre mais e cresça. E para isso 
é necessário tempo. 

Esse deveria ser o verdadeiro 
papel do dono e cabe a cada 
um a refl exão solitária do que 
realmente precisa ser feito, 
das mudanças necessárias, 
e, sobretudo, do impacto nas 
centenas de vidas que depen-
dem diariamente do sucesso 
de nossos empreendimentos. 

A menos que os proprietá-
rios se conscientizem de seu 
verdadeiro papel na empresa, 
seu futuro será igual ao seu 
presente e suas frustrações 
continuarão a drenar sua ener-
gia, seus recursos e sonhos. 

(*) - Empresário, investidor-anjo em 
startups e Coach de Negócios (alva-

rooliveira@actioncoach.com). 

O verdadeiro papel do 
dono da empresa

Alvaro Oliveira (*)

Refl exões Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por 

Sharon Taphorn

Grandes Sonhos

Ao dominar o mundo do pensamento, você se torna 
um co-criador mais poderoso com o Divino. Você tem 
um potencial ilimitado e este é o momento de sonhar 
grande, pedir o que deseja, prestar atenção aos sinais 
que o guiam e tomar medidas para que isso aconte-
ça. Não demore! Cada passo é importante, grande 

ou pequeno, portanto, tenha consciência de todos e 
saberá o que fazer. Pensamento de hoje: “Muito está 
acontecendo agora e queremos lembrá-lo de como 
você é verdadeiramente poderoso. Sinta sua conexão 
com o Espírito e deixe-o ajudá-lo a manifestar os seus 
sonhos”. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

AACC
BURROEASN

O

CADERNOIS
ELIASGNU

AVMENTOL
DECORANT

A

ELEVAIP
BGLAUCO

MA
FOLIADO

MR
RIRBAGT

ARROIOCHUI
AIAMIEC
CCCBAURU

CHAM
ADAORL

A

ASASC
OLAR

Limite da
ação do
goleiro
(fut.)

Bloco
escolar 

de folhas
pautadas

Série de
games da
Rockstar

Estômago
triturador
nas aves
(Zool.)

Presa de
leões e

hienas na
savana

Substância
de remé-
dios para 
a garganta

Grande
mamífero
de tromba

curta
(?) Niño,
fenômeno

meteo-
rológico
(?) de

Reis, ce-
lebração
religiosa

(?) Quixo-
te, perso-
nagem de
Cervantes

"(?) e
Paz",

romance
de Tolstói

"(?) é o
melhor

remédio"
(dito)

(?) A,
criação

do Projeto 
Manhattan

Gerald
Thomas,
diretor
teatral

Extremo 
meridional
do Brasil

(RS)
Cidade
natal de
Mauro

Rasi (SP)

Atrativo
turístico 

do Guarujá

As da ema
não lhe

permitem
voar

Ação do
aluno

desonesto
na prova

300, em
romanos

Anúncio de
programa

Cenário
teatral

(fr.)

(?) Kazan,
cineasta

de
"Vidas

Amargas"

Dois
animais
de carga

Projétil
não letal
da polícia

Passível de se ouvir Alimento
enlatado
Hiato de

"teor"

Serviço básico de
planos de saúde

"Fraco", em relação  
a "débil" (Gram.)

Doença 
oftalmo-
lógica

Poéticas

Mãe de
Abel

(Bíblia)
Volta

Ato do
insolente
Na com-

panhia de

Aranha a-
mazônica
Móvel do
dormitório
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3/gta. 5/bauru — bomba. 6/guerra — mentol. 8/glaucoma.
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SAA decisão foi confi rmada 
em uma reunião do 
conselho da entidade 

em Xangai. De acordo com o 
novo formato, o torneio será 
disputado de quatro em quatro 
anos e substituirá no calendário 
a Copa das Confederações.

“É uma decisão histórica 
para o futebol, porque o 
conselho da Fifa decidiu, por 
unanimidade, nomear a China 
como sede da nova Copa do 
Mundo da Fifa. O novo [Mun-
dial] será uma competição que 
toda pessoa que ama futebol 
está ansiosa por ver. É a pri-
meira Copa do Mundo real e 
verdadeira onde os melhores 
clubes competirão. Ela contará 
com 24 equipes e será realizada 
entre junho e julho de 2021”, 
disse o presidente da Fifa, 
Gianni Infantino.

China receberá 1º edição do 
Mundial de clubes com 24 equipes

A Fifa anunciou ontem (24) que a China receberá entre junho e julho de 2021 a primeira edição do 
Mundial de Clubes com 24 equipes 

Presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A forma de classifi cação para 
o torneio ainda será decidida 
pela Fifa, mas é previsto que o 
campeonato seja disputado por 
oito equipes da Uefa e seis da 
Conmebol, já as outras 10 vagas 
restantes serão divididas entre 
Concacaf (três), África (três), 
Ásia (três) e Oceania (um).

As edições de 2019 e 2020 do 
Mundial de Clubes continuarão 
sendo disputados no antigo 
formato, com seis equipes re-
presentando seus respectivos 
continentes. O Catar irá receber 
as competições.

Na oportunidade, a Fifa 
anunciou que o investimento 
no futebol feminino aumentará 
para US$ 1 bilhão nos próximos 
quatro anos. A entidade tam-
bém revelou que a Indonésia 
sediará a Copa do Mundo sub-
20, em 2021 (ANSA).
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preparação para o Enem, que 
acontece nos dias 3 e 10 de 
novembro, e nessa época bate 
o desespero do que fazer para 
se preparar para o dia da prova. 
O que fazer para não perder 
tempo? Ainda dá tempo de es-
tudar? E o nervosismo durante 
o exame? A professora Andres-
sa Almeida, da Kultivi, maior 
plataforma online gratuita de 
ensino, separou algumas dicas 
para ajudar os estudantes que 
estão ansiosos com a data.

1. - Reorganize seu plano 

de estudos - Identifi que as 
matérias em que você ainda 
tem dúvidas, faça resumos so-
bre os assuntos mais cobrados 
na prova, e então mescle esses 
conteúdos para fazer revisão e 
exercícios. “O mais importante 
nesse momento é diminuir a 
intensidade e trabalhar com 
qualidade, não é hora de pirar 
com assuntos que você sempre 
teve dificuldade”, explica a 
especialista;

2. - Preste atenção na 

redação - Ela é a parte mais 

Dicas para melhorar seu desempenho no Enem
importante da sua avaliação, 
e tem um peso muito grande 
na sua média. Pesquise temas 
que possam ser abordados, 
fique atualizado nas notícias, 
e anote dados e argumentos 
que pode utilizar na disser-
tação. Preste atenção na es-
trutura e na lógica argumen-
tativa, sempre lembrando 
das 5 competências exigidas 
pelo Enem;

3. - Resolva provas ante-

riores do Enem - É importante 
entender o formato e conteúdo 
normalmente cobrado na prova, 
e nada melhor do que fazer 
isso praticando com as provas 
dos anos anteriores. “Uma boa 
interpretação de texto resolve 
metade da questão”, comenta 
Andressa;

4. - Prepare-se para o 

dia - Leia bastante, a prova é 
extensa e se baseia muito em 
interpretação de texto e dos 
enunciados. Durma e se alimen-
te bem durante as semanas que 
antecedem o exame. Não deixe 
de sair com amigos ou passar 
tempo com a família, isso ajuda 

a se distrair e tirar um pouco 
da ansiedade. Separe toda a 
documentação necessária para 
o dia da prova, caneta e cartão 
de inscrição. Leve uma garrafa 
d’água para se manter hidrata-
do e um lanche para não baixar 
a glicemia;

5. - Mantenha a calma 

durante a prova - Pode pa-
recer batido, mas as maiores 
reclamações dos alunos é 
quando “dá um branco” no 

meio de uma questão. Então, 
faça um intervalo para comer, 
tome água, vá ao banheiro, 
isso ajuda a dispersar, e de-
pois volte ao exercício. Caso a 
ansiedade tome conta, respire 
fundo, existem exercícios de 
respiração fáceis e rápidos de 
fazer, que podem ajudar muito 
na hora da concentração.

Fonte e mais informações:
 (www.kultivi.com).

Uma boa interpretação de texto resolve metade da questão. 
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PA Corte Constitucional da Itália 

emitiu ontem (24) uma sentença 
que pode provocar mudanças no 
regime carcerário de condenados 
por ligações com a máfi a. A decisão 
estabeleceu que é inconstitucional 
uma norma que proíbe a concessão 
de benefícios penais para conde-
nados à prisão perpétua que se 
recusem a colaborar com a Justiça.

Essa regra havia sido introduzida 
na legislação italiana no início dos 
anos 1990, após os atentados da 
Cosa Nostra que mataram os juízes 
antimáfi a Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, e era um dos pilares da 
luta contra organizações mafi osas. 
Por meio desse sistema, as auto-
ridades italianas condicionavam a 
concessão de benefícios penais para 
condenados à prisão perpétua, como 
liberdade condicional e saídas tem-
porárias, a eventuais colaborações 
com a Justiça.

Dessa forma, mafi osos que não de-
latavam passavam o restante da vida 
na cadeia, como no caso do maior lí-
der da Cosa Nostra, Salvatore “Totò” 
Riina (1930-2017), que morreu na 
ala penitenciária de um hospital 
aos 87 anos de idade, depois de 
duas décadas e meia encarcerado. 
A decisão da Corte Constitucional 
foi tomada no âmbito de uma ação 
de dois condenados por associação 
mafi osa que não conseguiam obter 
benefícios penais. Há menos de um 
mês, a Corte Europeia de Direitos 
Humanos também se pronunciou 
contra essa norma, pedindo para a 
Itália revisá-la.

Daqui em diante, mafi osos que não 
colaboram com a Justiça também 
poderão receber benefícios penais, 

Justiça da Itália revoga ‘prisão sem fi m’ para mafi osos

mas desde que fi que comprovado 
seu total afastamento do crime orga-
nizado e com a condição de partici-
par de um percurso de reeducação. 
Atualmente, a Itália possui cerca de 
1,1 mil detentos condenados à pena 
de prisão perpétua mais rigorosa 
prevista em sua legislação, sendo 
que aproximadamente mil estão 
encarcerados há mais de 20 anos.

Essa lista inclui Giovanni Riina, fi -
lho de Totò Riina; Leoluca Bagarella, 
ícone da Cosa Nostra; e Raffaele 
Cutolo, o autor de uma sangrenta 
guerra pelo controle da Camorra. 

O ministro da Justiça da Itália, 
Alfonso Bonafede, já determinou 
uma análise sobre as possíveis 
consequências da mudança. “A 
questão tem máxima prioridade”, 
disse. Já o ex-ministro do Inte-
rior Matteo Salvini afi rmou que a 
sentença da Corte Constitucional 
é “devastadora”. “Tentaremos re-
vertê-la com todos os meios legais 
possíveis”, prometeu. A União das 
Câmaras Penais, por sua vez, disse 
que a decisão “anula um princípio 
horrendo, aquele da prisão sem 
nenhuma esperança” (ANSA).

Foto de 16 de janeiro de 1996 mostra o ‘chefe dos chefes’ da máfi a

 siciliana, Toto Riina, sendo escoltado até o tribunal em Bolonha.
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Especial

A zona leste é a parte da cidade 
de São Paulo que concentra o 
maior número de refugiados, 
segundo mapeamento feito pelo 
Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados 
(Acnur) em parceria com a Caritas 
Arquidiocesana

O estudo é baseado em informações fornecidas por 
5,6 mil pessoas de um total de 6,6 mil atendidas, ao 
longo de 2018, pela organização vinculada à Igreja 

Católica que trabalha com pessoas forçadas a deixar seus 
países de origem.

Entre todas as pessoas refugiadas ou que solicitaram 
o reconhecimento desse status ao governo brasileiro 
atendidas pela Caritas na capital paulista, 5,1 mil viviam 
efetivamente na cidade de São Paulo e 549 em municípios 
da região metropolitana. Dessas, 55%, ou seja, 2,8 mil 
residem na zona leste paulistana. O centro tem a segunda 
maior concentração, com 1,3 mil refugiados, 26% do total.

Quando são analisados os distritos da cidade que têm mais 
pessoas em situação de refúgio, a Sé, no centro, lidera, 521 
pessoas, seguida pelos também centrais Pari (409) e Repú-
blica (466). Apresentam ainda concentrações importantes 
os distritos da zona leste de São Mateus (247), Itaquera 
(237), Brás (233), Belém (176) e Mooca (169).

Nacionalidades
O levantamento também contabilizou a origem dos refu-

giados e solicitantes. Ao todo, pessoas de 84 nacionalidades 
foram atendidas no ano passado pela Caritas, entre pessoas 
que chegaram recentemente ao Brasil e aquelas que já es-
tão há mais tempo no país. Os angolanos formam o maior 
grupo, representando 20% dos atendidos, seguidos por 
venezuelanos (19,8%), congoleses (13,6%), sírios (10,7%) 
e  nigerianos (4,1%).

Estudo revela que capital paulista 
atendeu 6,6 mil refugiados em 2018

84 nacionalidades foram atendidas no ano passado pela Caritas, entre pessoas que chegaram recentemente ao 
Brasil e aquelas que já estão há mais tempo no país. 

g1.globo.com

Dentre as pessoas que procuraram a Caritas em 2018, 
chegaram naquele mesmo ano 25% do total, ou 1,4 mil pes-
soas. A maior parte dos refugiados, 4,2 mil (75%), entrou 
no Brasil entre 1999 e 2017. Entre os recém-chegados, os 
venezuelanos são a maioria, com 773 pessoas (53,9%). Os 
angolanos representam 6,5% do total e os sírios, 4%. Tam-
bém houve presença relevante dos originários de Burkina 
Faso, com 35 pessoas (2,4%).

Segundo a assitente de Proteção da Acnur, Sílvia San-
der, a chegada de pessoas de Burkina Faso em busca de 
refúgio mostra refl exos da atual situação do país africano. 
“Nos últimos anos há uma escalada de pressão de grupos 
islâmicos no norte de Burkina Faso”, enfatizou. Sillvia. 
Ela disse que, nos anos anteriores,tinham sido atendidas 
apenas 10 pessoas vindas daquele país. “Você percebe que 
tem mais gente saindo de Burkina Faso e chegando aqui 
no Brasil”, ressaltou.

A identifi cação dos locais de concentração e dos perfi s 
dos refugiados também facilita, segundo Sílvia, atuação e 
a articulação com o Poder Público e organizações da socie-
dade civil. “A gente consegue a começar a entender nessas 
regiões em que essas populações estão concentradas quais 
são os equipamentos que existem, falando de políticas pú-
blicas, quais são as estruturas comunitárias de fé religiosa 
ou espaços culturais, para a partir daí direcionar melhor 
as nossas ações”, destacou.

Perfi s
Também foram coletadas informações sobre gênero 

e idade dos refugiados. Entre todas as pessoas aten-
didas pela Caritas no ano passado, 64% eram homens 
e 34% mulheres. Pouco mais de 2 mil, 36,4% do total 
tinham idades entre 18 e 35 anos. As crianças com 
até 12 anos representaram 16,5% dos refugiados e 
solicitantes, totalizando 933.

Os perfi s, no entanto, variam em relação as diferen-
tes nacionalidades. Entre os venezuelanos, 62% eram 
homens e 50,6% tinham entre 18 e 35 anos. Dos que 
chegaram a São Paulo em 2018, a maior parte 57%, 
ou 441 pessoas, veio pelo Programa Federal de Inte-
riorização, uma vez que a principal porta de entrada 
para esses estrangeiros tem sido o estado de Roraima.

A quantidade de homens e mulheres é mais equili-
brada entre as pessoas que chegam de Angola, com 
percentuais de 49% e 51%, respectivamente. As 
crianças até 12 anos são 24,7% dessa comunidade. 
Entre os sírios, 66% dos atendidos são homens e, 
entre os que vieram de Burkina Faso, o percentual 
chega a 89% (ABr).

Maioria reside na zona leste da capital paulista.
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O Parlamento Europeu (PE) é favorável à prorrogação da 
data do Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia) 
até 31 de janeiro. O presidente do Parlamento, David Sas-
soli, enviou mensagem ao presidente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk, recomendando que aceite o adiamento. O 
anúncio foi feito hoje (24).

"A Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu 
analisou esta manhã a situação da saída do Reino Unido 
da União Europeia, tendo em conta os últimos desenvol-
vimentos, e escreveu ao presidente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk, para recomendar que aceite o pedido de nova 
extensão até 31 de janeiro de 2020", informou a assembleia 
europeia em comunicado.

Na nota, o presidente do PE, David Sassoli, que nessa 
quarta-feira já tinha aconselhado os 27 a aceitarem a am-
pliação do prazo, estima que o novo adiamento permitiria ao 
Reino Unido tornar clara sua posição e à assembleia europeia 
"exercer adequadamente o seu papel". A Conferência de 
Presidentes - estrutura que junta as lideranças do PE e dos 
partidos políticos representados na assembleia europeia 
-- observa que o processo de aprovação do acordo pelos 
eurodeputados não é uma mera formalidade, devendo ser 
precedido de "um escrutínio exaustivo do texto".

"Considerando o tempo que um trabalho tão diligente re-
quer, a Conferência de Presidentes considera que o Conselho 
Europeu deve aceitar o pedido feito pelo primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, em 19 de outubro, para estender 
o período do Artigo 50 do Tratado da UE até 31 de janeiro, 
com a opção desse período poder terminar mais cedo caso 
a ratifi cação e o processo de aprovação [do acordo] sejam, 

Parlamento Europeu é 
favorável a adiar Brexit 
até 31 de janeiro

Os 27 Estados-membros da União Europeia já se mostraram favoráveis
a um novo adiamento do Brexit.
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entretanto, concluídos quer 
no Reino Unido, quer no PE", 
sustentam.

Na nota, os líderes da as-
sembleia europeia reiteram 
que a instituição só aprovará 
o acordo de saída do Reino 
Unido da UE após a ratifi ca-
ção no Parlamento britânico. 
Os 27 Estados-membros 
da União Europeia já se 
mostraram favoráveis a um 
novo adiamento do Brexit, 
solicitado pelo governo bri-
tânico, mas ainda discutem 
sua extensão, e as conversações prosseguirão no fi m da 
semana, informaram fontes europeias.

Inicialmente previsto para 29 de março passado, o Brexit 
foi adiado para 31 de outubro, tendo o Reino Unido soli-
citado uma segunda extensão do Artigo 50, face à inca-
pacidade dos britânicos de aprovar o Acordo de Saída na 
Câmara dos Comuns. Os deputados britânicos rejeitaram 
na terça-feira (22), com 322 votos contra e 308 a favor, o 
calendário proposto pelo governo britânico, que previa uma 
aprovação da lei de aplicação do acordo até hoje, prazo 
considerado demasiadamente curto para debater um texto 
de 110 páginas.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou, em seguida, 
que o governo iria suspender o processo legislativo para 
o Brexit e acelerar os preparativos para uma saída sem 

acordo, na sequência de derrota no Parlamento. Antes de 
fechar a moção, com um calendário para acelerar o pro-
cesso e concluir a aprovação em três dias, a Câmara dos 
Comuns já tinha aprovado a proposta de lei [Withdrawal 
Agreement Bill], por 329 votos a favor e 299 votos contra, 
com margem de 30 votos.

A proposta dá efeito legal ao acordo de saída negociado por 
Boris Johnson com Bruxelas e fi nalizado na semana passada. 
Além disso, defi ne questões como o período de transição 
até o fi m de 2020 para permitir às empresas adaptação às 
novas condições e também para as duas partes negocia-
rem um novo acordo de livre comércio. Insere também o 
protocolo sobre a Irlanda do Norte na legislação nacional 
e estabelece o veículo para o pagamento da compensação 
fi nanceira à UE, calculada em 33 bilhões de libras (38 bi-
lhões de euros) (RTP/ABr).
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