
Qualquer avaliação 

séria, isenta, não 

ideológica, conclui 

que o nosso sistema 

previdenciário é 

insustentável.

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

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

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

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

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

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

(*) - É empresário.

O possível ou 
o necessário?

Carlos Rodolfo Schneider (*)
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Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL DO ATIVO      5.830      5.792

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

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

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

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

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

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

Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
Outras Obrigações 336 1.031

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       MR$
 30.06.19  30.06.18

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

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

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

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

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

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

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

CRC2SP017977/O-1
Walter Arnaldo Andreoli

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

Contador-CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável

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

Data/Hora/Local: 30/04/2019, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Andréa 
Cochrane e Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Andréa 
Cochrane, Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Foram reeleitos para 
compor a Diretoria da Companhia Welson Nelson da Costa, RG 26.699.203-1-SSP/SP, CPF/MF 322.403.173-53, para 
Diretor sem Designação Especifica, Marcos Vinícius do Prado RG 19.368.848-7-SSP/SP, CPF/MF 085.730.768-10, para 
Diretor sem Designação Especifica os quais exercerão suas funções até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 
2020. Os Diretores ora reeleitos declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeça 
de exercer suas funções na Companhia. Assembleia Geral Extraordinária: outorga de procuração por instrumento público 
para Jair Nobumassa Kadowaki, RG 5.816.748-SSP/SP, CPF/MF 669.055.248-91. Nos termos do Artigo 1.061 da Lei 
10.406/2002 e será investido em suas funções na data da assinatura deste instrumento e, a quem competirá, exonerados 
de prestar caução para garantia de suas obrigações, administrar a Sociedade, e praticar enfim, todos os demais atos 
necessários ao cabal e fiel desempenho do mandato, nos termos do item “i” do §2º do Artigo 7º do Estatuto Social da 
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O cosmonauta russo Alexei 
Leonov, o primeiro humano 
a entrar para a história ao 
caminhar no espaço em 1965, 
morreu na sexta-feira (11) aos 
85 anos, em decorrência de uma 
longa doença, informou a agên-
cia espacial Roscosmos. “Alexei 
morreu no Hospital Burdenko 
[em Moscou], após uma longa 
doença”, afi rmou sua assistente 
pessoal, Natalia Filimonova, em 
entrevista à agência de notícias 
russa “TASS”. A causa da morte 
não foi divulgada.

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

ANSA

Morre Alexei Leonov, 
o primeiro homem a 
caminhar no espaço

Russo tinha 85 anos e morreu após enfrentar longa doença. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que o fi lho se sinta mais estimulado para tal atividade.
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