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“O socialismo é 
uma fi losofi a do 
fracasso, uma crença 
na ignorância, uma 
pregação da inveja. Seu 
defeito inerente é uma 
distribuição igualitária 
da miséria”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico
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A utilização da capa-
cidade instalada da 
indústria brasileira 

aumentou 1 ponto percen-
tual em relação a setembro 
e alcançou 70% em outu-
bro, o maior nível desde 
novembro de 2014, quando 
foi de 73%, informa a Son-
dagem Industrial, divulgada 
na sexta-feira (22) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

A produção do setor 
também aumentou frente 
a setembro e atingiu 55,2 
pontos em outubro. Tradi-
cionalmente, a produção 
cresce neste período do 

Utilização da capacidade 
da indústria atinge 
maior nível desde 2014

ano. Mas o índice de 55,2 
pontos é o maior para o 
mês de outubro desde 2010, 
quando começou a série 
histórica. O emprego ficou 
em 49,5 pontos, muito pró-
ximo da linha divisória dos 
50 pontos. 

Outro dado positivo de 
outubro foi o ajuste dos 
estoques. O índice de esto-
que efetivo em relação ao 
planejado caiu 0,3 ponto no 
mês passado frente a setem-
bro e ficou em 51,1 pontos 
no mês passado, quase em 
cima da linha divisória dos 
50 pontos. Isso indica que os 
estoques estão praticamente 

dentro do planejado pelos 
empresários.

“Cada vez mais, aumentos 
adicionais da demanda irão 
se traduzir em aumento da 
produção e da utilização da 
capacidade instalada, rea-
limentando o processo de 
recuperação”, acrescenta a 
pesquisa. Os dados de ou-
tubro, avalia a CNI, mostram 
a aceleração do processo 
de retomada da atividade 
industrial.

Com isso, as expectati-
vas para os próximos seis 
meses e as intenções de 
investimentos também me-
lhoraram, mostrando que 

Aumentos da demanda se traduzem em aumentos da produção,

realimentando o processo de recuperação.

os empresários esperam o 
aumento da demanda, da 
compra de matérias-primas, 
das exportações e do número 

de empregados nos próximos 
seis meses. Esta edição da 
Sondagem Industrial foi feita 
de 1º a 12 de novembro com 

1.962 empresas. Dessas, 
787 são pequenas, 690 são 
médias e 485 são de grande 
porte (ABr).

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial do país, re-
gistrou 0,14% em novembro. O 
índice é superior ao observado 
em outubro (0,09%), mas infe-
rior ao de novembro de 2018 
(0,19%). Segundo o IBGE, essa 
é a menor taxa para meses de 
novembro desde 1998, quando 
houve defl ação (queda de pre-
ços) de 0,11%.

O IPCA-15 acumula taxas de 
2,83% no ano e de 2,67% em 12 
meses. A taxa acumulada em 12 
meses é menor que a registrada 
em outubro (2,72%). Três dos 
nove grupos de despesas tive-

É a menor taxa para meses de novembro desde 1998, quando 

houve defl ação de 0,11%.

Quatro em cada cinco ado-
lescentes no mundo são se-
dentários, especialmente as 
meninas, informa estudo 
revelado na sexta-feira (22) 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), elaborado entre 
2001 e 2016, em 146 países. No 
Brasil, a situação é pior: 84% 
de jovens entre 11 e 17 anos 
não praticam uma hora diária 
de atividade física. Uma das 
causas desta tendência é a “re-
volução digital”. O documento 
foi publicado pela revista The 
Lancet Child & Adolescent 
Health.

Para calcular o número de 
adolescentes sedentários, a 
OMS analisou pela primeira 
vez dados reunidos entre 
2001 e 2016, envolvendo 1,6 
milhão de estudantes de 146 

países. Em todo o mundo, 81% 
dos jovens entre 11 e 17 anos 
escolarizados não cumpriram 
a recomendação de uma hora 
diária de atividade física em 
2016. A situação atual é muito 
mais preocupante entre as 
meninas, 85%, do que entre os 
meninos, 78%.

De acordo com o documento, 
os níveis de atividade física 
insufi ciente observados entre 
os adolescentes permanecem 
extremamente altos e isso 
representa um perigo para 
sua saúde atual e futura. “É 
necessário adotar medidas 
regulatórias urgentes para au-
mentar a atividade física e, em 
particular, promover e manter a 
participação das meninas”, diz 
a Dra. Regina Guthold (OMS), 
autora do estudo (ABr).

84% dos jovens brasileiros não praticam uma

hora diária de exercícios.

Um instituto de pesquisa do 
Japão anunciou que os resul-
tados de seu estudo, sobre a 
poluição nos mares, podem 
mostrar que lixo plástico acu-
mulado no fundo dos oceanos 
não se decompõe facilmente. 

A Agência Japonesa de Ci-
ência e Tecnologia Marinha e 
Terrestre realizou pesquisas 
no fundo do mar em agosto 
e setembro, nas águas ao 
largo da Baía de Sagami, ao 

sul de Tóquio, e da Península 
de Boso, a leste da capital 
japonesa.

Segundo o instituto, um es-
tudo usando um submersível 
não tripulado descobriu uma 
embalagem plástica de alimen-
to praticamente na sua forma 
original no leito do oceano, a 
cerca de 6 mil metros de profun-
didade. Na embalagem, consta 
que o produto foi fabricado em 
1984 (NHK/ABr).

A poluição nos mares mostra que lixo plástico não

se decompõe facilmente.

O presidente Jair Bolsonaro 
reiterou seu apoio ao projeto 
que amplia o conceito de ex-
cludente de ilicitude, previsto 
no Código Penal, para agentes 
de segurança em operações. 
A proposta foi enviada para o 
Congresso Nacional. “O projeto 
nosso trata de GLO [Garantia da 
Lei e da Ordem] e quem estiver 
conosco nessa operação”, disse 
após dar uma palestra na Escola 
de Comando e Estado-Maior do 
Exército, na Urca, zona sul do 
Rio de Janeiro.

Realizadas exclusivamente 
por ordem expressa da Presi-
dência da República, as missões 
de GLO das Forças Armadas 
ocorrem por tempo limitado 
nos casos em que há o esgota-
mento das forças tradicionais 
de segurança pública. O presi-

dente usou o exemplo de um 
jovem, de 20 anos, das Forças 
Armadas que, eventualmente, 
se envolva em “um imprevisto”. 

“Aí, numa operação GLO, 
acontece um imprevisto numa 
área urbana. Você submetê-lo a 
uma auditoria militar para pegar 
de 12 a 30 anos de cadeia. Isso 
não é justo. É isso que está em 
jogo. Nenhum militar vai sair 
cometendo absurdos e excessos. 
Isso não passa pela nossa cabeça”.

A ampliação do excludente 
de ilicitude já estava prevista 
no pacote anticrime proposto 
pelo ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro 
e foi rejeitada pela Câmara 
dos Deputados. De acordo com 
Bolsonaro, esse é um projeto 
complementar ao pacote anti-
crime (ABr).

Bolsonaro chegando na Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (Eceme), na Urca.
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Arquivo/ABr

Arquivo/ABr

Martine Perret/ONU

Tomaz Silva/ABr

O ministro da Economia Pau-
lo Guedes estima que os juros 
têm condição de cair ainda 
mais. O ministro revelou que os 
cálculos da equipe econômica 
indicam que deixarão de ser 
gastos quase R$100 bilhões 
com pagamentos de juros em 
2020. Ao atacar o primeiro foco 
de despesas públicas com a 
Reforma da Previdência, surgiu 
um horizonte de 10, 20 anos de 
controle da expansão de gastos 
públicos e foi derrubada a pri-
meira torre do desajuste fi scal. 

Em consequência, começou 
a cair a segunda fonte de gas-
tos, que são as despesas com 
juros. “Com o ritmo que a gente 
se endividava e com juros de 
7%, quando nós entramos 
no governo, quando se vê a 
desaceleração e joga os juros 
que caíram para 5%, você já 
economiza para o ano que vem, 

Gastos públicos com juros devem cair 
R$ 100 bilhões em 2020

Outro fator a ser atacado é o que chamou de “imposto mais 

cruel”, que são os encargos sobre a folha de pagamento.
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foi arpoada por 40 anos com 
impostos altos, juros altos, 
regulamentação inadequada, 
burocracia excessiva. Para 
remover isso, não se remove 
o que foi feito em 40 anos, 
em alguns meses”, contou, 
aduzindo que a economia já 
está acelerando na margem 
e chega ao fi m do ano bem 
acima de 1%.

Outro fator a ser atacado é o 
que chamou de “imposto mais 
cruel que existe no Brasil”, que 
são os encargos sobre a folha 
de pagamento, que, segundo 
ele,  precisam ser eliminados. 
“Um trabalhador tem um custo 
de dois. Tem aí 30 milhões ou 
40 milhões de brasileiros sem 
a carteira de trabalho, andan-
do de um lado para outro, 
na economia informal, com 
baixa produtividade”, revelou 
(ABr).

em despesas de juros, quase
R$ 100 bilhões. Está derruban-
do a segunda torre do descon-
trole das fi nanças públicas”, 
explicou.

Perto do fechamento do ano, 
o ministro avaliou, que embora 
a recuperação da economia 
seja gradual, o Brasil está 
no rumo certo. “Essa baleia 

OMS faz alerta sobre a 
saúde dos adolescentes

Plástico acumulado no 
fundo do mar não se 

decompõe

Prévia da infl ação em 
novembro é a

menor em 21 anos

Bolsonaro reitera 
apoio a excludente de 
ilicitude em operações

ram defl ação e contribuíram 
para que esse fosse o mês de 
novembro com menor alta de 
preços dos últimos 21 anos, 
com destaque para habitação 
(-0,22%), influenciada pela 
redução média do custo da 
energia elétrica (-1,51%). 

Também tiveram defl ação os 
artigos de residência (-0,06%) 
e comunicação (-0,02%). Seis 
grupos tiveram alta de preços, 
com destaque para vestuário 
(0,68%), transportes (0,30%) e 
despesas pessoais (0,40%). No 
vestuário, destacam-se os itens 
de roupa masculina (1,15%), 
roupa infantil (0,65%) e roupa 
feminina (0,49%). 

Nos transportes, os princi-
pais aumentos vieram da gaso-
lina (0,80%), etanol (2,53%), 
óleo diesel (0,58%), gás vei-
cular (0,10%) e passagens 
aéreas (4,44%). Os alimentos 
e bebidas também tiveram 
alta de preços (0,06%), puxa-
das pela alimentação fora de 
casa (0,12%) e pelas carnes 
(3,08%). Outros grupos com in-
fl ação foram: saúde e cuidados 
pessoais (0,20%) e educação 
(0,04%) (ABr).

Segunda instância
A ministra do STF, Cármen 

Lúcia, determinou na sexta-feira 
(22) que o Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF-4) mande 
soltar todas as pessoas que foram 
presas por terem condenação con-
fi rmada pela segunda instância. O 
TRF-4 é o tribunal responsável 
pelas execuções das penas dos 
condenados na Operação Lava 
Jato no Paraná.
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Inteligência Artifi cial: 
seu novo colega

de trabalho 
A Inteligência Artifi cial 

abandonou há tempos 

os laboratórios e centros 

de pesquisa para fazer 

parte do dia a dia 

corporativo 

Estamos cada vez mais 
acostumados a nos de-
parar e muitas vezes nos 

surpreender com a aplicação de 
algoritmos inteligentes em nosso 
dia a dia - seja para nos ajudar 
a escolher nosso próximo fi lme 
ou livro através de algoritmos de 
recomendação ou nas interações 
com os assistentes virtuais, como 
Siri, Google, Alexa e Cortana. 

No mundo corporativo também 
nos deparamos cada vez mais com 
cenários onde robôs e algoritmos 
inteligentes são utilizados com 
maior sucesso. As soluções pas-
saram a ser capazes de antecipar 
a necessidade de manutenção 
de um equipamento, verifi car a 
qualidade de um produto com 
mínima intervenção humana, 
automatizar atividades manuais 
ou ainda auxiliar na seleção do 
profi ssional mais adequado para 
uma posição na empresa. 

Estes exemplos estão cada 
vez mais comuns e encabeçam 
uma lista cada vez mais longa de 
cenários. Mas você já parou para 
pensar sobre o uso da IA em cená-
rios menos conhecidos do público 
geral, mas que já são realidade e 
que prometem impacto profundo 
na forma como trabalhamos ou 
até mesmo sobre a necessidade 
de nosso trabalho? O primeiro 
exemplo que dou é dos sistemas 
auto gerenciáveis. 

As empresas despendem uma 
quantia significativa de seus 
orçamentos na administração, 
monitoramento e operação de 
suas plataformas de tecnologias. 
Em um recente evento em São 
Francisco (EUA), empresas 
mostraram casos de uso de al-
goritmos inteligentes capazes 
de auto gerenciar uma base de 
dados, reduzindo em até 30% o 
custo de operação e em até 90% 
o esforço de seus profi ssionais 
nas atividades de manutenção e 
administração. 

No mesmo evento foi anuncia-
do um sistema operacional auto 
gerenciado que, assim como sua 
contraparte de gestão de bancos 
de dados, promete uma mudança 
signifi cativa sobre a forma como as 
empresas terão que se preocupar 
com as atividades de administra-
ção e operação de sua infraes-
trutura de tecnologia. Soluções 
auto gerenciadas mostram que a 
Inteligência Artifi cial abandonou 
há tempos os laboratórios e cen-
tros de pesquisa para fazer parte 
do dia a dia corporativo. 

Essas aplicações deixam de 
ser uma promessa e se tornam 
uma realidade, reduzindo a ne-
cessidade de profi ssionais para 
execução de atividades de baixo 
valor agregado, abrindo a chance 
para que eles se desenvolvam 
em outras atividades dentro da 
organização. Outro exemplo são 
as soluções para aumento de pro-
dutividade. Imagine um desenvol-
vedor de sistemas que, utilizando 
um ambiente de desenvolvimento 
integrado (IDE) capaz de sugerir 

seus próximos comandos ou linhas 
de código, consegue reduzir o 
volume de teclas pressionadas 
em até 47%. 

Isto já é possível com algoritmos 
inteligentes integrados aos IDEs, 
que aumentam substancialmente 
a velocidade de desenvolvimento 
de software. Ainda quando o 
assunto é desenvolvimento de 
software, novos algoritmos inteli-
gentes estão em franco processo 
de desenvolvimento e prometem 
irromper esta atividade transfor-
mado, de forma automática, as de-
fi nições de negócio e de interface 
gráfi ca em código sem nenhuma 
interação humana. 

Uma vez mais caberá aos atuais 
profi ssionais buscarem se rein-
ventar para conseguirem manter 
seu valor em novas atividades, 
como o desenho de arquiteturas 
de tecnologia. E nos aspectos 
das atividades administrativas de 
uma empresa, sejam de compras, 
vendas ou fi nanceiras, estas tam-
bém estão ganhando um forte e 
louvável suporte dos algoritmos 
inteligentes de IA. 

Uma fornecedora de ERP de 
classe mundial, por exemplo, 
anunciou a IA integrada a vários 
processos de negócio de seu 
software de gestão pode facilitar 
a vida de seus usuários simplifi -
cando e suportando os humanos 
na execução de suas responsabili-
dades. Em fi nanças, por exemplo, 
a IA incluída no ERP é capaz de 
auxiliar o usuário na conciliação 
dos lançamentos contábeis, elimi-
nando trabalhos manuais, erros 
e reduzindo substancialmente o 
tempo desta atividade. 

Nas vendas, a IA analisa as ca-
racterísticas do potencial cliente, 
volume de estoque da empresa, 
posição de caixa e sugere o nível 
mais adequado de desconto para 
que um vendedor consiga fechar 
um novo negócio, maximizando 
o giro do estoque e o retorno da 
empresa em relação ao capital 
investido. E para as compras, 
vemos a IA trabalhando como 
um advisor do comprador, auxi-
liando-o a escolher a oferta mais 
adequada entre as propostas de 
seus fornecedores, equalizando 
prazos, condições de pagamento 
e qualidade. 

Em resumo, a Inteligência Artifi -
cial passa a suportar as atividades 
dos humanos ajudando-os a anali-
sar seus negócios com uma visão 
muito mais ampla e completa de 
parâmetros de negócio antes de 
se tomar uma decisão, até então 
usualmente enviesada, o que gera 
muito valor ao negócio e simplifi ca 
o trabalho dos humanos. Ao mes-
mo tempo, a utilização da IA altera 
substancialmente a relevância 
dos profi ssionais tradicionais com 
impactos socioeconômicos que 
ainda não temos como medi-los. 

A pergunta é: quantos empregos 
novos serão criados versus quan-
do empregos desaparecerão? É 
certo, entretanto, que para que 
os profi ssionais sigam relevantes, 
eles terão que constantemente se 
atualizar e se reinventar. 

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

de transformação para
capacitar grandes empresas

(www.grupoassa.com).

Paulo Eduardo Brugugnoli (*)
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TOPMIND abre mais de 60 vagas de tecnologia 
em São Paulo
@A TOPMIND, uma das principais empresas de prestação de serviços 

de TI no Brasil, anuncia a abertura de 67 vagas para profi ssionais 
de Tecnologia da Informação (TI), área comercial e fi nanças em São 
Paulo (SP). As oportunidades são para as posições Auxiliar Financeiro, 
Analista de Negócios Pleno, Analista de Suporte Nível 1, Analista de 
Processos de TI Júnior, Consultor SQL Sênior, Analista Programador 
Dot Net, Consultor SAP Success Factors, Analista de Infraestrutura, 
Analista de Segurança de Data Center Pleno, Analista de Redes Pleno 
(Data Center), Analista de Testes Automatizado, Analista de Infra (Data 
Center) e SAP Transportation, Desenvolvedor C#/Dot Net, Cientista 
de dados, Analista Senior de Power BI e Azure, Desenvolvedores 
Phyton, Funcional SAP SD, Analista de Dados SAP, Analista de infra-
estrutura com conhecimento de Azure e Desenvolvedores Genexus. 
As oportunidades vão desde contratos temporários, com possibilidade 
de prorrogação, até posições fi xas. Os candidatos interessados devem 
enviar seu currículo atualizado para o e-mail rh@topmind.com. Para 
mais informações sobre os requisitos exigidos para estas e outras vagas, 
acesse: www.topmind.com.br/trabalhe-conosco.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Previsões de tecnologia para 2020
Dave Russell (*)

Do ponto de vista de TI, vimos duas 
grandes tendências que continua-
rão em 2020. A primeira é que as 

nuvens local e pública fi carão cada vez 
mais similares. A nuvem está se tornando 
o modelo normal de implantação, com 85% 
das empresas priorizando nuvem híbrida 
ou múltipla. Relacionados a isso estão 
os problemas de segurança cibernética 
e privacidade de dados, que continuam 
sendo as principais preocupações dos 
atuais tomadores de decisão. Em 2020, as 
ameaças cibernéticas aumentarão ainda 
mais, portanto, é preciso garantir que 100% 
dos dados críticos para os negócios possam 
ser recuperados.

Aqui estão algumas das principais ten-
dências tecnológicas que as empresas pro-
curarão para ter mais vantagem competitiva 
e se preparar para o próximo ano.

1. A adoção de contêineres se 

tornará mais popular.

Em 2020, a adoção de contêineres levará 
a uma produção de softwares mais rápida 
por meio de recursos mais robustos de 
DevOps e ao Kubernetes, que consolidará 
seu status como a plataforma de orques-
tração de contêineres. A popularidade da 
adoção de contêineres ou "conteinerização" 
é motivada por dois fatores: velocidade 
e facilidade. Contêineres são tipos de 
dados abstratos que isolam um aplicativo 
de um sistema operacional. Com eles, os 
microsserviços são empacotados com suas 
dependências e confi gurações, tornando-o 
mais rápido e fácil de desenvolver, enviar 
e implantar serviços. A tendência para a 
multicloud signifi ca que as empresas preci-
sam que os dados sejam portáteis em várias 
nuvens - especialmente entre os principais 
fornecedores - AWS, Microsoft Azure e 
Google Cloud. A 451 Research estima que 
o tamanho do mercado das tecnologias 
de contêineres atinja US$ 4,3 bilhões até 
2022 e, em 2020, mais empresas verão os 
contêineres como parte fundamental de 
sua estratégia de TI.

2. O Cloud Data Management 

(CDM) aumentará a mobilidade e a 

portabilidade dos dados.

As empresas buscarão o Gerenciamento 
de Dados na Nuvem para garantir a dispo-
nibilidade de dados em todos os ambientes 
de armazenamento em 2020. Os dados 
precisam fl uir em um cenário híbrido e mul-
ticloud, e sua capacidade para aumentar a 
mobilidade e a portabilidade é a razão pela 
qual foi criada uma indústria em torno de 
si mesma. O relatório Veeam Cloud Data 
Management 2019 revelou que as organi-
zações se comprometeram a investir uma 
média de US$ 41 milhões na implantação 
das tecnologias de Cloud Data Management 
este ano. Para atender às mudanças nas 
expectativas dos clientes, as empresas 
estão constantemente em busca de novos 
métodos para tornar os dados mais móveis 
em sua organização. A visão de que “seus 
dados precisam estar disponíveis quando 
e onde quiser” só pode ser alcançada por 
meio de uma estratégia robusta de CDM; 
portanto, sua importância só aumentará 
ao longo do próximo ano.

3. Qualidade de backup permite 

restaurar o negócio com sucesso e 

velocidade

Os acordos de SLAs e suas expectativas 

aumentarão nos próximos 12 meses, en-
quanto o limite para o tempo de inatividade 
ou qualquer descontinuidade de serviço 
continuará a diminuir. Consequentemente, 
o foco do processo de backup mudou para o 
estágio de recuperação. O backup costuma-
va ser desafi ador, trabalhoso e muito caro. 
No entanto, redes mais rápidas e recursos 
aprimorados de captura e automação de 
dados aceleraram o backup. De acordo 
com nosso relatório de Gerenciamento de 
Dados em Nuvem de 2019, quase um terço 
(29%) das empresas agora faz backup e 
replicam continuamente aplicativos de alta 
prioridade. A principal preocupação delas 
agora é que 100% de seus dados sejam 
recuperáveis   e que uma restauração com-
pleta seja possível em questão de minutos. 
Além de proporcionar mais tranquilidade, 
quando se trata de manter a disponibilidade 
dos dados, um conjunto completo de dados 
de backup pode ser usado para fi ns de 
pesquisa, desenvolvimento e teste. Esses 
dados ajudam as empresas a tomarem 
decisões mais precisas sobre estratégias 
de transformação digital e aceleração de 
negócios.

4. Tudo está se tornando defi nido 

por software.

As empresas continuarão a escolher as 
tecnologias e o hardware de armazena-
mento que funcionam melhor para sua 
organização, mas o gerenciamento do data 
center se dará cada vez mais por software. 
O provisionamento manual da infraestrutu-
ra de TI está rapidamente se tornando uma 
coisa do passado. A infraestrutura como 
código (IaC) continuará sua proliferação. 
Permitindo que as empresas criem um 
plano de como a infraestrutura deve fun-
cionar e, em seguida, implantar em todos 
os ambientes e locais de armazenamento, 
o IaC reduz o tempo e o custo do provisio-
namento da infraestrutura em vários sites. 
Abordagens defi nidas por software como 
IaC e Cloud-Native - estratégia que utiliza 
serviços e infraestrutura de fornecedores 
de computação em nuvem - não são apenas 
destacadas pelos seus baixos custos. A 
automação dos procedimentos de replica-
ção e o aproveitamento da nuvem pública 
oferecem precisão, agilidade e escalabi-
lidade - permitindo que as organizações 
implantem aplicativos com mais rapidez 
e facilidade. Com mais de três quartos 
(77%) das organizações usando software 
como serviço (SaaS), uma abordagem 
defi nida por software para gerenciamento 
de dados agora é relevante para a grande 
maioria das empresas.

Infojobs

5. As organizações substituirão as 

soluções de backup.

Em 2020, a tendência de substituir 
tecnologias de backup aumentará. As 
empresas priorizarão a simplicidade, a 
fl exibilidade e a confi abilidade de suas 
soluções de continuidade de negócios, 
pois a necessidade de acelerar as im-
plantações de tecnologia se tornará ainda 
mais crítica. Em 2019, as organizações 
disseram ter experimentado uma média 
de cinco interrupções não planejadas nos 
últimos 12 meses. Preocupações com a 
capacidade dos fornecedores de garantir 
a disponibilidade de dados estão direcio-
nando os negócios para a substituição total 
das soluções de backup e recuperação 
em vez de aumentar soluções de backup 
adicionais que serão usadas em conjunto 
com as ferramentas legadas. Os fatores 
que levarão as empresas a substituí-las 
completamente, em vez de atualizarem, 
incluem custos de manutenção, falta de 
recursos de virtualização e defi ciências 
relacionadas à velocidade de acessar 
dados. Começar do zero dá às empresas 
a tranquilidade de que elas têm a solução 
certa para atender às demandas dos usu-
ários o tempo todo.

6. Todos os aplicativos se tornarão de 

missão crítica.

O número de aplicativos que as empre-
sas classifi cam como de missão crítica 
aumentará em 2020 - abrindo caminho 
para um cenário em que cada aplicativo 
é considerado de alta prioridade. Ante-
riormente, as organizações estavam pre-
paradas para distinguir entre aplicativos 
de missão crítica ou não, e à medida que 
se tornam completamente dependentes de 
sua infraestrutura digital, a capacidade de 
fazer essa distinção fi ca muito mais difícil. 
Em média, o relatório Veeam Cloud Data 
Management 2019 revelou que os toma-
dores de decisão de TI dizem que seus 
negócios podem tolerar no máximo duas 
horas de tempo de inatividade de seus apli-
cativos essenciais. Mas quais aplicativos de 
qualquer empresa pode, realisticamente, 
se dar ao luxo de fi car indisponível por 
esse período? O tempo de inatividade 
de aplicativos custa às organizações um 
total de US$ 20,1 milhões globalmente 
em perda de receita e produtividade por 
ano. Já os dados perdidos de aplicativos 
de missão crítica custam em média US$ 
102.450 por hora. A verdade é que todo 
aplicativo é crítico.

(*) É vice-presidente de Estratégia
Empresarial da Veeam.

Ao longo de 2019, a tecnologia continuou tendo um impacto transformador sobre os negócios e nas 
comunidades. Desde as primeiras implantações do 5G até as empresas que se familiarizam com o uso 
da inteligência artifi cial (IA), este foi mais um ano de muita evolução.

IRCAD anuncia simpósio internacional sobre 
inovação e tecnologia

Apaixonados por tecnologia e inova-
ção terão a oportunidade de conhecer 
e debater com especialistas interna-
cionais sobre como se desenvolvem 
os processos de criação, biodesign, 
inovação e tecnologia de produtos e 
serviços, especialmente da área da 
saúde, durante o primeiro simpósio 
de inovação que será promovido pelo 
Instituto de Treinamento em Cirurgias 
Minimamente Invasivas – IRCAD – filial 
do Hospital de Amor de Barretos, em 21 
de dezembro. Voltada para estudantes 

Medtech no Brasil, Design Centrado 
no Ser Humano, Arquitetura e Saú-
de: Um Novo Conceito De Design De 
Serviço, Realidade Aumentada Para a 
Educação, são alguns dos temas que 
serão abordados.

O Simpósio ocorrerá na sede do 
IRCAD, em Barretos, e terá vagas 
limitadas. A taxa de inscrição é de R$ 
250,00 até 30 de novembro, após o valor 
será R$ 500,00. Interessados devem se 
inscrever pelo site do Instituto ou de 
forma presencial.

e profissionais, a ação é fruto do pro-
grama Educacional de inovação médica 
promovido gratuitamente pela primeira 
vez no Brasil através do Instituto, o 
B.E.S.T. Innovation Course.

Mais de 15 convidados de seis países, 
especialistas de diversas áreas como 
tecnologia, educação e medicina já 
confirmaram presença. Desenvolvi-
mento de dispositivos médicos em 
Diversos Países, Processo de Biodesign 
no Contexto do Mercado Norte Ameri-
cano, O Que Está Por Trás Do Sucesso 
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D - Sociedade para Todos
Após mais de 58 anos de atuação na causa da defi ciência intelectual na 
capital paulista, a APAE de São Paulo passa a se chamar Instituto Jô 
Clemente, com o objetivo de ampliar sua atuação para todo o Brasil. A 
Organização da sociedade civil sem fi ns lucrativos pretende compartilhar 
com outras instituições, empresas, governos e a sociedade civil seu conhe-
cimento, estudos científi cos, tecnologias, inovações e práticas pioneiras 
voltadas à inclusão social e protagonismo das pessoas com defi ciência 
intelectual. Estima-se que aproximadamente 10% da população mun-
dial tenha algum tipo de defi ciência. No Brasil, este número representa 
45 milhões de pessoas, sendo 2,6 milhões com defi ciência intelectual. 

E - Comunicador do Ano
Além de reconhecer as empresas que mais contribuem para a evolução 
da comunicação no Brasil em diferentes segmentos, a 45º edição do 
Prêmio Aberje também será o momento de celebrar os Comunicadores 
do Ano, uma homenagem concedida a 10 profi ssionais que se destacaram 
em suas áreas. Os dez eleitos já laureados com o troféu Comunicador 
do Ano, concorrem à votação popular, que irá escolher, entre os dez, o 
Comunicador do Ano pela Audiência Aberje. Acontece nesta segunda-
-feira (25), às 19h na Casa Bisutti, na Vila Olímpia. Votação no site: 
(http://www.aberje.com.br/premio/cerimonia.html).

F - Produtos top de Linha
O principal evento global da Qualcomm, o Snapdragon Summit, será 
transmitido ao vivo diretamente do Havaí, de 3 a 5 de dezembro. Dia-
riamente, a partir das 16 horas (BRT), jornalistas, fãs e internautas 
em geral poderão acompanhar os painéis dos principais executivos da 
empresa. Novidades sobre a última linha de produtos top de linha da 
marca Snapdragon, Realidade Extendida e Always On, Always Connec-
ted PCs são alguns dos tópicos que serão apresentados e detalhados 
por porta-vozes do board, dentre os quais Cristiano Amon, presidente 
global, e Alex Katouzian, vice-presidente sênior. Link para acompanhar 
o evento: (www.qualcomm.com/snapdragontechsummit).

A - Esporte de Precisão 
Arremesso de Machado: esse é o nome do esporte, originário do Cana-
dá, que está virando ‘febre’ nos EUA e que a partir de agora pode ser 
praticado no Brasil. Considerada a mais antiga das ferramentas, com 
quase dois milhões de anos, até hoje o machado faz parte do cotidiano. 
De olho na expansão que o esporte vem ganhando, um grupo de em-
presários decidiu criar um espaço de 600 m2 que integra gastronomia, 
bar, música, loja e o principal: oito pistas de arremesso. Fica Rua Prof. 
Vahia de Abreu, 587 Vila Olimpia. Mais informações tel. (11) 3842-6387 
ou Whatsapp (11) 95699-4242. 

B - Treinamento em Jornalismo  
A Thomson Reuters abriu o período de inscrições para seu Programa de 
Treinamento em Jornalismo, com duração de nove meses. O programa é 
dividido em um mês de estudos no Reino Unido e outros oito meses em 
um dos escritórios da Reuters localizados na China, Cingapura, Reino 
Unido, México, África do Sul, Egito, Líbano ou Emirados Árabes Unidos. 
Os selecionados receberão um salário no escritório onde permanecerão 
e a oportunidade de se tornarem correspondentes internacionais, caso 
sua performance seja considerada satisfatória. Saiba mais em: (http://
jobs.thomsonreuters.com/).

C - Mediação Trabalhista 
 A desembargadora Federal do Trabalho, mestre e doutora em Di-
reito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP, Regina Maria 
Vasconcelos Dubugras, fará palestra nesta segunda-feira (25), às 17h, 
no edifício-sede da Associação Comercial de São Paulo. Ela falará 
sobre oportunidades e desafi os na mediação trabalhista em evento 
organizado pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Em-
presarial da ACSP em conjunto com o Balcão do Empreendedor da 
ACSP. A participação é gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo 
site: (http://eventos.acspservicos.com.br/eventos/evento_inscrito/
formMany/1403). 

G - Design a Distância
O Centro Universitário Internacional Uninter lança quatro cursos de 
Design: Gráfi co, Editorial, Animação e  Games. As formações serão na 
modalidade a distância, disponíveis para os polos de apoio presenciais 
da instituição em todo o país. O primeiro ano de curso é comum a todas 
as formações e ensina os fundamentos do design. Já o segundo ano será 
específi co para cada área, aprofundando-se nas especifi cidades. Todos 
os estudantes recebem licença gratuita para uso de 26 programas de 
design da Adobe Creative Cloud. Além disso, no início do segundo ano, 
ganham uma mesa digitalizadora para a realização de trabalhos práticos. 
Saiba mais em: (www.uninter.com).

H - Vagas de Emprego
Que tal colaborar para um mundo de mais impacto e inovação? A moObie, 
maior plataforma de carsharing do Brasil, presente no mercado há mais 
de dois anos, anuncia 12 novas vagas em diversas áreas da empresa. São 
para formados em Engenharia, Marketing, Finanças e especialistas em 
Antifraude, para atuar em cargos que variam desde Engenheiro de Sof-
tware FrontEnd até Analista de Operações e de Cobranças, por exemplo. 
Os 12 talentos serão selecionados para vagas na sede da startup, em 
São Paulo. Currículos e links do LinkedIn podem ser adicionados em 
(https://parceiros.moobie.com.br/vagas). 

I - Especialistas em Política
Política, economia e relações internacionais do Brasil e seus vizinhos 
latino-americanos são as principais temáticas do portal América.Latina, 
que acaba de estrear no endereço (www.americalatina.net.br). O site 
em português é destinado aos leitores brasileiros interessados em aná-
lises críticas sobre a realidade da região. O portal estreia com artigos 
de três autores brasileiros e um da Argentina, que são autoridades em 
temáticas latino-americanas e trazem suas contribuições para o debate 
de questões emergentes.

J - Cantata de Santa Maria 
O Grupo Palimpsesto e convidados apresentam pela primeira vez no 
Brasil, a Cantata de Santa María de Iquique, uma importante peça da 
Nova Canção Chilena. O concerto acontece no dia 7 de dezembro, sábado, 
às 21h30, no Teatro da UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, nº 550, na Vila 
Leopoldina. A obra é uma belíssima composição que mistura elementos 
do folclore chileno, a música erudita e a poesia moderna. Em 2008 a 
Revista Rolling Stone considerou a gravação da Cantata de Santa Maria 
de Iquique como o quarto melhor disco chileno de todos os tempos.

D - Sociedade para Todos
Após mais de 58 anos de atuação na causa da defi ciência intelectual na 

A - Esporte de Precisão
Arremesso de Machado: esse é o nome do esporte, originário do Cana-

É preciso vender
com propósito

Olhar para as novas 

gerações é também 

entender tendências 

de comportamento e 

consumo

Quando analisamos de 
forma estratégica como 
um certo grupo se 

comporta, também estamos 
alinhando as oportunidades 
do nosso mercado. Durante 
os últimos anos, os Millennials 
eram a geração com maior 
poder: nascidos entre 1981 e 
1995, a busca por protagonis-
mo e atenção infl uenciaram 
os mercados de tecnologia, 
moda, e moldaram o mercado 
fi nanceiro. 

Os CLevel, por exemplo, 
cada vez mais jovens, cada 
vez mais millennials, criaram 
um novo ecossistema: startups 
deixaram de ser empresas 
distantes, no Vale do Silício, e 
se tornaram empreendimentos 
sólidos e próximos, que estão 
nos coworkings, nos hubs e 
nos escritórios digitais. Estão 
na China e no apartamento 
ao lado do seu, onde quer que 
você more. 

Agora, é preciso descer ainda 
mais uma camada de compor-
tamento. Em 2019, os GenZ, 
como é chamada a Geração Z 
(nascidos a partir de 1995), 
se tornam maioria no planeta. 
Se você tem mais de 25 anos, 
pode achar que a GenZ ainda 
é muito nova para infl uenciar 
tanto assim o mercado. Mas 
uma nova geração também 
inspira todas as outras. Em um 
comportamento corporativo 
cada vez mais colaborativo e 
transversal, não podemos igno-
rar o que é mais importante nos 
GenZ: é como se eles tivessem 
um novo software mental. 

Muitas vezes, ainda distribu-
ímos ações entre on e off, por 
exemplo. A Geração Z não en-
trou na internet, ela já nasceu 
conectada. Por isso, uma mesa 
de bar e um grupo de What-
sapp ativam o mesmo senso 
de comunidade e companhia 
dessas pessoas. Além do mais, 

apesar de 76% desses jovens se 
considerarem religiosos, mais 
de 60% são a favor de direitos 
iguais para todos os tipos de 
gênero, sexualidade, etnia. São 
novos casamentos: Religião + 
transgressão. Consumo + pro-
pósito. Natureza + tecnologia. 

Será que nossas empresas 
estão preparadas para receber 
este novo comportamento? 
Não apenas em posições inter-
nas, mas também em atender 
esta nova geração? Imagine 
que em uma pesquisa recente 
da Box1824 com a McKinsey, 
sobre a Geração Z, os entrevis-
tados revelaram que acreditam 
no diálogo como principal 
ferramenta de mudar o mundo. 
Este conceito transpõe uma 
utopia e começa, então, a ser 
prática. O consumidor desta 
geração vai, de fato, querer 
falar com o SAC. 

O funcionário com esta 
infl uência vai, cada vez mais, 
abrir conversas com seu líder 
e também com o RH. É preci-
so estar atento, preparado, é 
preciso abrir o peito, a vaga, o 
produto para o que vem pela 
frente. Nesta mesma pesquisa, 
87% dos jovens entrevistados 
apontaram que deixariam de 
comprar produtos de marcas 
envolvidas em escândalos. 
No passado, grandes players 
do mercado já tiveram sua 
reputação ameaçada por uma 
má conduta. Como seria isso 
hoje, com este novo cenário? 

Quando falamos em ecossis-
tema, em cultura, quando tra-
çamos o posicionamento das 
nossas empresas, precisamos 
entender que estamos falando 
de pessoas. O comportamento 
transforma eras, muda forma-
tos, mercados e nos impulsiona 
a novos caminhos. 

Se você vende um produto ou 
um product as a service, lem-
bre-se: nos próximos anos, a 
briga não é apenas pela melhor 
campanha publicitária, pela 
embalagem, pelo atendimento. 
É também pelo propósito. 

(*) - É Head de Inovação, Tecnologia e 
Growth da FCamara. 

Líverton Oliveira (*)

Os trabalhadores nasci-
dos em junho e julho 
- sem conta no banco 

- poderão retirar o dinheiro. 
Segundo a Caixa, no total os 
saques do FGTS podem resul-
tar em uma liberação de cerca 
de R$ 40 bilhões na economia 
brasileira até o fi m do ano.

Os saques de até R$ 500 
podem ser feitos nas casas 
lotéricas e terminais de au-
toatendimento para quem 
tem senha do cartão cidadão. 
Quem tem cartão cidadão e 
senha pode sacar nos cor-
respondentes Caixa Aqui, 
apresentando documento de 
identifi cação, ou em qualquer 
outro canal de atendimento.

No caso dos saques de até 
R$ 100, a orientação é pro-
curar casas lotéricas, com 
apresentação de documento 
de identifi cação original com 

Banco antecipou calendário de retirada de até R$ 500 por conta.

Dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostram que as em-
presas inadimplentes no país 
encerraram o último mês de 
outubro com uma dívida mé-
dia de R$5.561,98. De modo 
geral, mais da metade (56%) 
das empresas que estão ne-
gativadas no Brasil possuem 
pendências que somadas 
superam a cifra de 

R$ 1.000,00. Cada empresa 
inadimplente tem, em mé-
dia, dois compromissos não 
quitados.

Houve um aumento de 
5,55% na quantidade de em-
presas com contas atrasadas 
no país em outubro, o que 
representa a maior alta desde 
janeiro, quando o crescimen-
to observado havia sido de 
5,91%. Por outro lado, o nú-

O que prejudica o faturamento das empresas é a sua 

capacidade de pagamento.

Decreto libera 
recursos do 
Orçamento 
contingenciados

Foi publicado na sexta-feira 
(22), no Diário Ofi cial da União 
o decreto relativo ao Relatório 
Extemporâneo de Avaliação 
de Receitas e Despesas de No-
vembro de 2019, com liberação 
de todas as despesas discricio-
nárias (não obrigatórias) con-
tingenciadas (bloqueadas) em 
meses anteriores. Na semana 
passada, o governo anunciou 
o descontingenciamento (des-
bloqueio) de R$ 13,976 bilhões 
do Orçamento de 2019.

O órgão que teve a maior 
liberação, de R$ 3,473 bilhões, 
foi o Ministério da Defesa, se-
guido pela Educação, R$ 2,695 
bilhões, e Desenvolvimento 
Regional, R$ 1,905 bilhão. A 
liberação dos recursos foi pos-
sível porque o governo obteve 
receitas extraordinárias com a 
venda de ativos de estatais, que 
rendeu IR e CSL sobre o ganho 
de capital das empresas, e pelos 
leilões do excedente da cessão 
onerosa e da partilha do pré-sal.

De acordo com o Relatório 
Bimestral de Avaliação de Re-
ceitas e Despesas referente ao 
5º bimestre de 2019, haveria 
a possibilidade de liberar gas-
tos em mais R$ 7,2 bilhões, e 
mesmo assim cumprir a meta 
de défi cit nas contas públicas 
de R$ 139 bilhões. Entretanto, 
para isso, seriam necessários 
créditos adicionais (ABr).

C
ris

tin
a 

In
di

o 
do

 B
ra

si
l/A

B
r

dc
om

er
ci

o.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

Nascidos em junho e 
julho podem sacar FGTS
A Caixa Econômica Federal iniciou mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS, que paga 
até R$ 500 por conta ativa ou inativa

foto. Segundo a Caixa, mais de 
20 milhões de trabalhadores 
podem fazer o saque só com 
o documento de identifi ca-
ção nas lotéricas. Quem não 
tem senha e cartão cidadão 

e vai sacar mais de R$ 100, 
deve procurar uma agência 
da Caixa.

Embora não seja obrigatório, 
a Caixa orienta ainda, para 
facilitar o atendimento, que 

o trabalhador leve também a 
carteira de trabalho para fazer 
o saque. Segundo o banco, 
a carteira de trabalho pode 
ser necessária para atualizar 
dados (ABr)

Inadimplência das empresas 
cresceu 5,55% em outubro

mero de outubro é inferior ao 
do mesmo mês do ano passado, 
quando a alta fora de 7,26% no 
crescimento de empresas nega-
tivadas por falta de pagamento.

Na avaliação do presidente 
da CNDL, José Cesar da Costa, 
embora melhor do que no auge 
da crise, a atividade econômica 
segue enfraquecida, o que vem 
prejudicando o faturamento das 

empresas e a sua capacidade 
de pagamento. “Apesar de a 
economia dar sinais de recu-
peração e a infl ação se manter 
controlada, assim como os 
juros em menor patamar, há 
uma considerável distância 
entre os níveis atuais de ati-
vidade e os que antecedem 
a crise”, analisou (AI/CNDL/
SPCBrasil).

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos 
Neto, e o presidente da Febraban, Murilo Portugal, assi-
naram um acordo de cooperação técnica para promover 
ações coordenadas na área de educação fi nanceira e de 
renegociação de dívidas. A primeira ação do acordo será 
a realização de um mutirão para renegociação de dívidas, 
marcado para ocorrer entre os dias 2 e 6 de dezembro. 

Neste mutirão, participarão Caixa, Banco do Brasil, 
Itaú, Bradesco, Santander e Banrisul. Uma novidade 
será que a renegociação de dívidas poderá ser feita 
nas próprias agências, de forma personalizada. Ao 
todo, 261 agências bancárias participarão do mutirão 

e fi carão abertas até as 20h para isso. 
Durante o mutirão, também serão dadas orientações 

sobre educação fi nanceira aos clientes. Cada um dos 
bancos envolvidos vai defi nir os valores e a forma de 
negociação. “Os bancos vão oferecer as condições mais 
vantajosas para a renegociação. Cada banco tem sua 
política própria de renegociação de dívida que vão 
desde o parcelamento e a troca por outra dívida, até 
descontos”, disse Amaury Oliva, diretor de Autor-
regulação e Relações com os Clientes da Febraban. 

O acordo prevê ainda outras três ações. Uma delas é a 
criação de uma plataforma online de educação fi nanceira 

que, segundo Amaury Oliva, deve ter início no próximo 
ano. Também estão previstos a promoção de um con-
curso nacional que premiará ações e iniciativas sobre 
educação fi nanceira e ações para a Semana Nacional 
de Educação Financeira, que ocorre no mês de maio. 

“Essas iniciativas podem alcançar um público vasto: 
cerca de 144 milhões de brasileiros adultos, com re-
lacionamento bancário”, disse o presidente do BC. O 
acordo não envolve a transferência de recursos fi nan-
ceiros entre as instituições e tem vigência de 60 meses. 
O plano inicial de trabalho, que prevê a realização das 
quatro ações que terão a duração de 24 meses (ABr).

Bancos anunciam mutirão para renegociação de dívidas
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A contabilidade dos 
clubes de futebol

Os clubes de futebol 

do Brasil têm dívidas 

milionárias com o 

governo, com bancos e 

com atletas

Isso não é novidade para 
nenhum torcedor, e mes-
mo quem não acompanha 

o futebol brasileiro já ouviu 
falar disso. Agora, mais de 20 
anos depois da edição da Lei 
Pelé, sem que nada tenha con-
seguido mudar essa realidade, 
o Congresso novamente se mo-
vimenta para tentar melhorar 
a gestão dos clubes, propondo 
transformar em empresas as 
atuais estruturas de associa-
ções civis sem fi ns lucrativos – 
muitas delas, centenárias – que 
movimentam milhões de reais.

A ideia dos projetos que 
tramitam, é que os clubes-
-empresas passem a ser So-
ciedades Anônimas do Futebol 
(SAF), com capital dividido em 
ações, negociadas em bolsas de 
valores, expandindo o leque de 
possíveis investidores. Regras 
de governança corporativa e de 
transparência das informações 
aos acionistas são obrigató-
rias nesse tipo de estrutura 
societária. A padronização irá 
facilitar a comparação entre 
clubes semelhantes.

É nesse ponto que a conta-
bilidade assume uma de suas 
mais importantes tarefas, con-
ferindo organização, critério, 
clareza e evidência à realidade 
dos ativos, passivos, receitas, 
despesas e fl uxos de caixas das 
companhias de capital aberto. 
É fonte para tomada de decisão 
de gestão, compra ou de ven-
da de atletas. De olho nessa 
movimentação em torno da 
criação dos clubes-empresas, 
a contabilidade dos clubes 
de futebol está passando por 
atualização e mudança.

Hoje, as demonstrações con-
tábeis dos clubes devem ser 
baseadas na Norma Brasileira 
de Contabilidade ITG 2003 – 
Entidade Desportiva, editada 
pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC) em 2013 e 
atualizada em 2017. Uma nova 
revisão da norma já começou a 
ser feita, há poucos meses, por 
um grupo instituído pelo CFC 

e que reúne especialistas em 
contabilidade, executivos de 
clubes de futebol, auditores e 
representante da CBF.

Acabamos de editar uma 
Orientação Técnica Geral 
(OTG) sobre a norma, para 
servir de base para o balanço de 
2019 dos clubes, considerando 
que há assuntos que precisam 
ser esclarecidos. Os pontos 
abordados incluem questões 
que envolvem a uniformização 
de procedimentos sobre ativos 
intangíveis, porque, aparen-
temente, há tratamentos dis-
tintos utilizados pelos clubes. 

Outro aspecto incluído na 
OTG diz respeito à conta-
bilização dos contratos de 
transmissão de TV, uma vez 
que têm sido utilizados crité-
rios diferentes pelos clubes. 
Ainda, o reconhecimento de 
receitas tem gerado tratamen-
tos distintos e necessita ser 
uniformizado. A orientação é 
aplicável também às demais 
atividades desportivas, além 
do futebol.

No ano que vem, completare-
mos uma revisão mais profun-
da na norma ITG 2003, consi-
derando a possível aprovação 
do projeto que transforma 
os clubes em empresas. Com 
padronização mais precisa dos 
procedimentos e uniformiza-
ção da forma de contabilização, 
de mensuração e de apresen-
tação das informações que 
são produzidas pelos clubes, 
essas potenciais companhias 
abertas vão estar preparadas 
para o novo ambiente que está 
chegando.

Outro ponto que se preten-
de alcançar é a fi scalização 
do cumprimento da norma 
contábil. Hoje sabemos que 
há clubes que dão pouco valor 
à execução dessas exigências 
normativas. Instrumentos de 
fiscalização e controle dos 
relatórios contábeis emanados 
dessas normas e dos procedi-
mentos regularmente instituí-
dos pelo CFC estão em estudo 
e serão implementados.

Talvez um modelo de VAR 
para a checagem das contas 
dos clubes não seja má ideia.

 
(*) - É vice-presidente Técnico

do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).

Idésio Coelho (*)  

O ex-ministro do Interior da 
Itália Matteo Salvini parabeni-
zou o presidente Jair Bolsonaro 
pelo lançamento de seu novo 
partido, o “Aliança pelo Brasil”, 
lançado na quinta-feira (21). 
“De mim e da Liga, congra-
tulações e afetuosos desejos 
de muitos novos sucessos ao 
presidente do Brasil, Jair Bol-
sonaro, por sua nova aventura 
com o Aliança pelo Brasil. Um 
abraço”, escreveu o líder da 
extrema direita italiana nas 
redes sociais, na sexta (22).

Salvini deixou o poder no 

início de setembro, após rom-
per sua aliança com o partido 
populista Movimento 5 Estrelas 
(M5S), e agora se concentra 
nas próximas eleições regionais 
para ampliar a supremacia da 
Liga na Itália. No período em 
que coincidiram no poder, 
Salvini e Bolsonaro nunca se 
encontraram pessoalmente, 
mas o então ministro recebeu 
o deputado Eduardo Bolsonaro 
e o chanceler Ernesto Araújo e 
trocou afagos com o presidente 
brasileiro nas redes sociais 
(ANSA).

Matteo Salvini durante lançamento de livro na Itália.

Evo ‘errou’
ao buscar

4º mandato, 
diz Lula

O ex-presidente Lula disse 
que Evo Morales “errou” 
ao tentar buscar um quarto 
mandato na Bolívia, mas 
acrescentou que o líder socia-
lista foi vítima de um “golpe 
de Estado”. As declarações 
foram dadas em entrevista ao 
jornal britânico The Guardian, 
em meio à crise que levou à 
renúncia de Evo no início do 
mês. “Meu amigo Evo come-
teu um erro quando buscou 
um quarto mandato como 
presidente. Mas o que fi zeram 
com ele foi um crime. Foi um 
golpe de Estado, e isso é ter-
rível para a América Latina”, 
afi rmou Lula.

O ex-presidente da Bolívia 
renunciou após a OEA ter de-
tectado fraudes nas eleições 
de 20 de outubro, quando ele 
tentava seu quarto mandato 
seguido, após uma série de 
manobras para reverter o 
limite de dois períodos esta-
belecido pela Constituição.

Evo ainda tentou convocar 
um novo pleito, mas não re-
sistiu às pressões das Forças 
Armadas e da Polícia. 

A então segunda vice-pre-
sidente do Senado, Jeanine 
Áñez, se aproveitou do vácuo 
de poder na linha sucessória 
e se autoproclamou chefe de 
Estado interina. O ministro 
do Governo da Bolívia, Arturo 
Murillo, ainda apresentou nes-
ta sexta (22) uma denúncia 
contra Evo por “rebelião e 
terrorismo”. A gestão Áñez 
divulgara um vídeo no qual 
uma voz atribuída ao ex-
-presidente ordena o bloqueio 
de estradas para prejudicar 
o fornecimento de comida à 
população. A autoria do áudio 
não foi confi rmada de forma 
independente.

Em meio às negociações 
para a convocação de novas 
eleições, a polícia prendeu Ge-
rardo García, vice-presidente 
do Movimento ao Socialismo 
(MAS), partido de Evo. Ele 
foi detido enquanto viajava 
em um carro no centro de La 
Paz e levava computadores e 
equipamentos biométricos. 
Em breve declaração à im-
prensa, García explicou que 
carregava os itens para a sede 
do MAS em La Paz  (ANSA).

ANSA

O projeto que reestrutura a 
carreira militar trará econo-
mia para as contas públicas 
e demonstra que a categoria 
está dando sua contribuição 
para os esforços de ajuste 
fi scal tanto a nível federal 
quanto nos estados. Essa 
foi a essência das falas do 
ministro da Defesa, general 
Fernando Azevedo e Silva, e 
do secretário de Previdência 
do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho, na audiên-
cia que debateu o projeto no 
Senado.

“Só nos estados a economia 
será superior a R$ 53 bilhões 
nos próximos 10 anos. Isso 
graças ao espelhamento da 
carreira das Polícias Militares 
com as das Forças Armadas, 
contando com a  participa-
ção ativa das lideranças das 
PMs. E no todo, o projeto é 
superavitário ao Tesouro, já 
a partir do primeiro ano de 
sua implementação”, garantiu 
Marinho.

“A reestruturação da car-
reira militar é superavitária 
e auto-sustentável. Valoriza 

Miministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva; senadores 

Arolde de Oliveira e Nelsinho Trad.

Cinco deles trancam a pau-
ta e impedem a análise 
de outras matérias pelo 

Congresso. Segundo o líder da 
Rede, senador Randolfe Ro-
drigues (AP), o acordo prevê 
a votação nominal de apenas 
dois destaques em separado, 
um da Rede e outro do Novo. 

Com isso, destaques apre-
sentados por PT, DEM, PSL 
e Podemos seriam retirados, 
e os demais vetos seriam de-
cididos na cédula de votação, 
cuja apuração é eletrônica. Os 
dois destaques que devem ser 
votados em separado tratam 
do veto parcial à reforma par-
tidária e eleitoral. A norma teve 
45 dispositivos barrados pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

“Não conseguimos construir 
um acordo de procedimentos 
para a apreciação dos vetos. A 
ideia agora é termos um acordo 
mínimo que não prejudique o 
direito dos partidos políticos 
na apreciação dos vetos. Vamos 
assegurar que um mínimo de 

À mesa, senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, Davi Alcolumbre,

presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara.

Na terça-feira (26), a CPI das Fake News deverá 
ouvir o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, general Carlos Alberto dos Santos 
Cruz. O requerimento para ouvir o general foi feito 
por dois parlamentares que integram a CPI Mista, 
o senador Rogério Carvalho (PT-SE) e o deputado 
Marcelo Ramos (PL-AM).

O senador justifi cou o convite destacando que o 
general Santos Cruz se demitiu após ataques nas redes 
sociais. E que teria já se manifestado seu interesse em 
depor na CPI. Segundo o general, uma milícia digital, 
uma gangue de rua que se transfere para dentro 
da internet, ligada a apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro, causou a sua saída da Secretaria-Geral.

Na mesma linha, o deputado Marcelo Ramos justifi -

cou o convite, citando uma entrevista do general, que 
deu nome aos mentores dos ataques que sofreu nas 
redes sociais. “O ex-ministro-chefe deu uma entrevista 
ao jornal O Globo na qual fez comentário a uma hashtag 
#ForaSantosCruz, dizendo que não se tratava de um ato 
espontâneo, mas que era alvo de uma ação coordenada 
com a participação dos fi lhos do presidente”.

A CPI é presidida pelo senador Ângelo Coronel 
(PSD-BA) e relatada pela deputada Lídice da Mata 
(PSB-BA). Essa será a 13ª reunião da comissão, seis 
delas audiências públicas para ouvir 13 convidados e 
dois convocados. A  audiência que ouviria a deputada 
Joice Hasselman (PSL-SP), que seria realizada no 
dia 20 de novembro, foi adiada a pedido da própria 
deputada (Ag.Senado).

O Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência contra 
as Mulheres será comemorado 
nesta segunda-feira (25), em 
sessão especial no Senado. 
A homenagem foi requerida 
pelos senadores Izalci Lucas 
(PSDB-DF), Confúcio Moura 
(MDB-RO), Kátia Abreu (PDT-
-TO), Styvenson Valentim 
(Podemos-RN), Plínio Valério 
(PSDB-AM), Paulo Rocha 
(PT-PA) e Arolde de Oliveira 
(PSD-RJ).

Celebrado no dia 25 de 
novembro, foi designado ofi -
cialmente em 1999 pela ONU. 
A data foi escolhida para home-
nagear as irmãs Pátria, Maria 
Teresa e Minerva Maribal que 
foram torturadas e assassinadas 
nesta mesma data, em 1960, a 
mando do ditador da República 
Dominicana, Rafael Trujillo. 
As irmãs dominicanas eram 
conhecidas por “Las Mariposas” 
e lutavam por soluções para 
problemas sociais.

Izalci Lucas ressalta que 
entre 1980 e 2013 mais de 106 
mil mulheres foram assassi-
nadas no país e que a cada 90 
minutos uma mulher é vítima 
de violência no território na-

A data marca o dia do assassinato das irmãs Mirabal, ativistas  

torturadas por Rafael Trujillo, então ditador da República 

Dominicana.
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Acordo prevê votação de 11 vetos 
no Congresso na terça-feira

Os líderes dos partidos no Senado e na Câmara fecharam um acordo para votar na próxima terça-feira 
(26), 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados pelo Legislativo

destaques seja garantido para 
o debate no Plenário”, explicou 
Randolfe Rodrigues.

Segundo o líder do governo 
no Congresso, senador Eduar-
do Gomes (MDB-TO), o acordo 
prevê a votação dos vetos na 
terça-feira e, no dia seguinte, 

a análise de 24 projetos que 
abrem crédito no valor total de 
R$ 22,8 bilhões para órgãos dos 
Poderes Executivo e Judiciário, 
além de estados e municípios.

Após o encontro, os líderes 
de três partidos disseram 
que apenas três dos 11 vetos 

do presidente Jair Bolsonaro 
devem ser confirmados. Os 
demais seriam derrubados na 
sessão do Congresso. O líder do 
governo no Congresso nega que 
haja acordo para a derrubada 
dos outros oito vetos na pauta 
(Ag.Senado).

Reestruturação da carreira 
militar ‘é superavitária’

a meritocracia, além de refor-
çar a hierarquia e a disciplina. 
Valoriza também a carreira mi-
litar como carreira de Estado, 
contribuindo para a atração e 
retenção de talentos, que temos 
perdido nos últimos anos. O 
projeto é adequado às peculia-
ridades da carreira”, detalhou 
Azevedo e Silva.

O projeto é relatado pelo se-
nador Arolde de Oliveira (PSD-
-RJ). Ele disse estar em sintonia 

com o objetivo da proposta de 
reparar perdas salariais nos 
últimos 20 anos. O senador 
Major Olímpio (PSL-SP) tem 
participado das negociações 
desde que a proposta estava 
na Câmara, e defende que o 
Senado a aprove ainda este 
ano. Marinho concordou com 
o senador, e pediu que o Se-
nado, “de preferência”, aprove 
o projeto sem fazer nenhuma 
mudança (Ag.Senado).

Senado e o Dia Internacional da 
Não-Violência Contra a Mulher

cional. Ele destaca ainda que 
entre as 84 nações pesquisadas 
pela OMS o Brasil ocupa quinto 
lugar em número de mulheres 
mortas por violência de gênero, 
o chamado femínicídio.

“Essa sessão é para lembrar 
que diariamente mulheres 
morrem em nosso país e em 
todo o planeta apenas por se-
rem mulheres. Nossa intenção 
também é apresentar as prá-
ticas inovadoras de combate 
a violência contra mulher”, 
justifi cou o senador.

No Senado existem várias 
frentes para discutir e propor 
projetos de combate à violência 
contra mulher, como a Procura-
doria da Mulher, a Comissão de 
Combate à Violência contra Mu-
lher e o Observatório da Mulher. 
Além da proposta, já aprovada 
no Senado e encaminhada para 
Câmara, que inclui o feminícídio 
e o estupro no rol dos mais gra-
ves crimes reconhecidos pelo 
Estado brasileiro, tornando-o 
inafi ançável e imprescritível 
(Ag.Senado).

Salvini parabeniza 
Bolsonaro

por novo partido

CPI das Fake News ouve general Santos Cruz
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Cuidados no mercado de 
informação de dados

Nivemos em mundo 

onde a troca de 

informação pela 

internet, data 

centers ou redes de 

telecomunicações 

acontecem em 

milésimos de segundos 

ou em nanosegundos.

Com essa grande facilida-
de e troca de informa-
ções surgiu um mercado 

expressivamente rentável: 
o mercado de informações 
de dados. Os dados pessoais 
passaram a ser um novo pro-
duto das empresas, ocorrendo 
casos em que os dados são o 
principal ativo de certas em-
presas, tomando relevância em 
fusões e aquisições, tendo em 
alguns cenários de venda na 
qual este ativo imaterial possui 
mais relevância que o serviço 
prestado, pessoal, proprieda-
de intelectual, espaço físico, 
dentre outros. 

O escândalo do vazamento 
de dados pessoais de usuá-
rios do Facebook despertou o 
mundo para a importância de 
regulamentação mais precisa 
sobre o armazenamento e 
tratamento de dados pessoais. 
Seguindo o modelo europeu 
– GDPR, logo o governo brasi-
leiro sancionou a Lei Geral de 
Proteção de Dados, impondo 
deveres e obrigações àqueles 
que tem acesso às informações 
pessoais de usuários, clientes 
ou consumidores; busca-se 
proteger dados pessoais, com o 
intuito de resguardar os direi-
tos fundamentais de liberdade 
e de privacidade das pessoas 
naturais. 

Em que pese a vigência da 
lei estar prevista para agosto 
de 2020, já há a tramitação 
no Congresso de projeto para 
postergar a data de início da 
sua vigência. Há dúvida do 
quão preparadas as empresas 
estão para a chegada da nova 
lei, e como serão feitas as adap-
tações e transições das empre-
sas para enquadramento aos 
termos da lei, inclusive para 
os controladores e operadores 
de dados pessoais. 

Segundo estudo realizado 
pela Serasa Experian, as em-
presas estão apenas em torno 
de 15% dentro dos parâmetros 
da nova lei, o que ocasionaria 
diversas responsabilidades 
daqueles que tem acesso aos 
dados pessoais pelo descum-
primento da lei, acarretando 
uma possível futura avalanche 
de litígios judiciais. 

Dessa forma, o mercado bra-
sileiro não está mesmo pronto 
para as regulamentações im-
postas, assim como o mercado 
europeu não estava quando 
da entrada em vigor do GDPR 
(e continua não preparado), 
mas ainda assim as empresas 
devem buscar, desde já, se 

manter em conformidade com 
a nova lei, que é necessária, 
sendo apenas o prazo de início 
incerto.

E também estão errados 
aqueles que estão crendo que 
podem antes da entrada em 
vigor da lei colher dados e mais 
dados pessoais, sem estarem 
limitados pelas disposições 
legais. Não se deve esperar a 
vigência da lei para se adaptar 
e nem agir desmedidamente 
antes de sua vigência. O tem-
po chegará e estarão à frente 
aquelas empresas que se an-
teciparam. 

Nota-se que há diversas 
providências imprescindíveis 
a serem adotadas pelas em-
presas, por exemplo: entender 
as obrigações e os deveres 
impostos pela lei, reestrutu-
ração e cuidados com a base 
digital de dados, formação de 
setor especializado na área 
(conforme o caso), tudo para 
certifi car o enquadramento e 
cumprimento dos requisitos 
legais.

A legislação prevê penalida-
des e multas pelo descumpri-
mento, que podem atingir até 
2% do faturamento da empre-
sa, dependendo do caso, até o 
teto máximo de penalidade no 
valor de R$ 50 milhões de reais, 
sendo possível se chegar ao 
limite de impor a inatividade da 
empresa. Denota-se, portanto, 
a importância do cumprimento 
da lei.

Mas as penalidades pecuni-
árias não são necessariamente 
a grande preocupação das 
empresas, e isso já foi posto à 
prova na prática por empresas 
sujeitas ao GDPR europeu, que 
vem sofrendo reiteradas mul-
tas e mantém as suas práticas. 
As empresas devem estar aten-
tas ao diferencial comercial e 
importância efetiva de prote-
ção dos dados pessoais de seus 
clientes, fornecedores etc.

Portanto, mesmo com o 
possível adiamento na entrada 
em vigor da lei, as empresas 
devem se apressar ao máximo 
à adequação aos parâmetros 
da nova lei, buscando asses-
soria especializada, a fi m de 
evitarem eventuais litígios 
futuros após a vigência da lei, 
algo que, naturalmente, se 
ocorrer, afetará os resultados 
e, principalmente, a imagem 
das companhias.   

(*) - Sócia do FF Advogados, atua nas 
áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível e 

com.br).
(**) -  Advogado do FF Advogados, 
atua na área do Contencioso Cível 
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Edital de Citação Prazo 20 Dias. Proc. 1013123-15.2018.8.26.0100. A Drª. Adriana Barrea,  Juíza 
de Direito da 6ª VC do Foro   aos Correqueridos Antonio Marcos Pereira De 
Oliveira, CNPJ/MF Nº: 20.759.431/0001-43, Viviane Maria da Silva, CNPJ/MF Nº 26.437.488/0001-
02, e Anderson d , CNPJ/MF Nº 15.488.829/0001-52, que Adidas Ag e Adidas 
International Marketing B.V. ajuizaram-lhes ação Ordinária 
Perdas de Danos Materiais e Morais, –ME e 
de Mira Cell Com  requeridos estarriam 

. Estando os correqueridos em local 

000,00. 
da lei. São Paulo, 03 de Se  de 2019.   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002291-47. 2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP
da Lei, etc. Faz S  a(o)Benedito Alcides de Oliveira, RG Nº 16.999.119, CPF Nº131.579.958-80 
que , ajuizou-

Terras de Santa Cr

. ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000983-57. 2017.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC P
Lei, etc. Faz S  a(o) Jose Machado Pereira, Bras., Casado, RG M77214835, CPF 563.664.266-

-000, Eloi Mendes - 
 

 

-
a sua Citação dital

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007210-08. 2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - P

Jandira Fátima da Silva RG Nº 13.681.320, CPF Nº 
049.633.458-11, que , ajuizou-

stina VII (atualmente denominado Riviera de Sta 

ada Mais. Dado e 
. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011591-06.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - P, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 

a da Lei, etc. Faz S  a(o) Najara Ferreira Serra, Brasileiro, RG 44.113.755-6, CPF 332.899. 
288- -002, São Paulo - SP que 

Camiliana. Encontrando-
ntimação dital, 

voluntário, inicia- ndentemente de 

ada Mais.  Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014500-71.2010.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). 
etc. Faz S  a(o) International Can Ltda, CNPJ 00.629.800/0001-  

termos do  

requerer seja-
o mês (art.916. do CPC). Encontrando-

itação dital

ada Mais  

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia

Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas)
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os titulares das debêntures emitidas no âmbito da
Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, 
no dia 06 de dezembro de 2019, às 14 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1,
Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de 
eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das
cláusulas 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução 
do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da 
comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas 
Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo
ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos necessários à celebração das 
deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato
de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado;
(4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de
Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A.
A comprovação da condição de debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante 
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido
pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de  mandato. Neste caso, solicitamos o
depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, acima  mencionada, bem como
o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da realização da assembleia. 
São Paulo, 22 de novembro de 2019. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia 

Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão e “Emissora”), convoca os
titulares das debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 06 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação
Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; 
(ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos
praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução
CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a 
serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, 
pratiquem todos os atos necessários à celebração das deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário,
em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009
e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado 
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado 
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado 
em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie
com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A.. A comprovação da condição de debenturista poderá
ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, 
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato.  Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e 
dos  documentos societários, na sede social da Emissora, acima  mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da  realização da assembleia. São Paulo, 22 de novembro de 2019.
Pentá gono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente  Fiduciário.

FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF Nº. 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 02/12/19, às 
10:00hs, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Extraordinária, 
(a) eleição e posse da diretoria; e (b) Outros assuntos de interesse geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais Consolidado Controladora

Ativos 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 7.212 5.090 42 81
Contas a receber, líquidas 24.610 28.079 – –
Impostos a recuperar 2.213 1.866 97 –
Outros ativos 3.566 3.926 – –
Ativos fiscal diferido – 9.749 – 338

    
Total do ativo circulante 37.601 48.710 139 419

Títulos e valores mobiliários – 4.246 – –
Mútuos com partes relacionadas – – – 675
Ativo fiscal diferido 5.206 – – –
Impostos a recuperar 71 166 – 94
Outros ativos 33 93 – –

    
Total do realizável a longo prazo 5.310 4.505 – 769

Investimentos – – 8.520 16.863
Imobilizado 10.306 10.724 – –
Intangível 35.135 37.580 – –

    
Total do ativo não circulante 50.751 52.809 8.520 17.632

    
Total do ativo 88.352 101.519 8.659 18.051

Balanços patrimoniais Consolidado Controladora
Passivos 2018 2017 2018 2017
Empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 9.831 6.350 – –
Fornecedores 18.765 20.138 11 –
Obrigações tributárias 5.990 10.838 – 255
Obrigações trabalhistas 4.105 2.777 – –
Adiantamentos de clientes 5.575 3.322 – –
Dividendos a pagar 580 – – –
Outros contas a pagar 3.893 2.247 – –
Total do passivo circulante 48.739 45.672 11 255
Empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 37.470 37.935 – –
Mútuo a pagar para partes relacionadas 37.024 31.608 48.329 43.588
Obrigações tributárias – 2.047 – –
Provisão para demandas judiciais 3.936 5.134 – –
Total do passivo não circulante 78.430 76.724 48.329 43.588
Patrimônio líquido
Capital social 185 186 185 186
Reservas de capital 99 99 99 99
Prejuízos acumulados (60.867) (52.308) (60.867) (52.308)
Transações com acionistas 
 controladores e não controladores 20.902 26.231 20.902 26.231
Patrimônio líquido atribuível 
 aos acionistas controladores (39.681) (25.792) (39.681) (25.792)
Participação de não controladores 864 4.915 – –
Total do patrimônio líquido (38.817) (20.877) (39.681) (25.792)
Total do passivo e patrimônio líquido 88.352 101.519 8.659 18.051

Demonstrações do resultado Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Receitas líquidas 121.416 112.687 – –
Custo das vendas (92.205) (81.550) – –
Lucro Bruto 29.211 31.137 – –
Despesas de Vendas (4.606) (2.363) –
Perda por redução ao valor recuperável 
 de contas a receber (1.528) (446) –
Despesas Administrativas (23.086) (34.863) (21) (67)
Outras receitas e despesas, líquidas (2.209) (4.243) – –
Resultado antes das despesas 
 financeiras líquidas e impostos (2.218) (10.778) (21) (67)
Receitas financeiras 11.165 10.902 – –
Despesas financeiras (26.310) (21.729) (5.472) (7.779)
Despesas financeiras líquidas (15.145) (10.827) (5.472) (7.779)
Participação nos lucros das empresas 
 investidas por equivalência 
  patrimonial, líquida de impostos – – (3.022) 3.416
Resultado antes dos impostos (17.363) (21.605) (8.515) (4.431)
IR e CS: IR e CS - Correntes (687) (87) – –
IR e CS - Diferidos 5.013 9.749 (43) 338
Prejuízo líquido do exercício (13.037) (11.943) (8.559) (4.093)
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores (8.559) (4.093)
Acionistas não controladores (4.478) (7.849)
Prejuízo líquido do exercício (13.037) (11.942)

Tomas Henrique Fuchs - Diretor Presidente
Joice Brawerman - Contadora CRC 1SP265027/O-8

 Datora Participações S.A. CNPJ/MF 07.704.246/0001-93

Instituto Nova Semente - CNPJ/MF nº 08.950.473/0001-61
Edital de Convocação - 3° AGO a Ser realizada em 05/12/2019.

O Sr. Ruy Mendes Reis Júnior Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Nova Semente, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 4º, § 1° do Estatuto Social, convoca todos os associados para se reunirem em AGO, a ser realizada 
no dia 05/12/2019, ás 20:00 hs, na Praça Roosevelt, 200 - 16° Andar, nesta Capital de SP/SP, em 1ª convocação, às 
20 hs, com a presença da maioria absoluta dos associados; e em 2ª convocação às 20:30 horas, com a presença da 
maioria simples dos associados, a fim de tratarem: 1. Exame, discussão e aprovação do relatório da Administração e 
os Balanços Patrimoniais e Demonstrações dos Resultados dos Exercícios e respectivos pareceres do Conselho Fiscal, 
relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017 e 31/12/2018. 2. Aprovação dos Atos prati-
cados pela Diretoria Executiva até a presente data; 3. Eleição da Diretoria Executiva e dos Membros do Conselho Fiscal. 
4. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos senhores associados, na sede social, os documentos 
exigidos pelo Artigo 4° - Inciso VII da Lei nº 9.790/99. São Paulo, 23/11/2019. Ruy Mendes Reis Júnior – Presidente.

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1034015-42.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Tiago Henriques Papaterra 
Limongi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.757.977/0001-05, que VR 
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA., lhe ajuizou um PEDIDO DE 
FALÊNCIA, por ser credora de R$51.606,54 (Março/2018), acrescido de correção monetária, juros e 
honorários advocatícios, representados pelo Instrumento Particular de Confissão e Consolidação de 
Dívida, firmado entre as partes em 16/04/2017 e não pago. Estando a ré em lugar ignorado foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste 
ou deposite o valor total do crédito, devidamente atualizado (art. 98, § único da Lei 11.101/05), sob 
pena de Decretação de Falência. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo 05 de agosto de 2019. 

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 1010416-
61.2015.8.26.0009. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUANA 
APARECIDA DE SANTE SILVA, CPF 363.104.658-80, que lhe foi proposta uma ação Monitória 
por parte de AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES LTDA, alegando em síntese: ser credora da 
requerida do valor de R$ 8.949,84 (Out/2015), oriundos dos cheques nºs. 000051, 000052, 000053, 
000054 e 000058, no valor de R$ 1.475,00 cada, sacados contra o Banco Bradesco S.A., e 
devolvidos por falta de fundos. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título 
executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2019. 

3ª VC – Regional Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1004513-30.2018.8.26.0271 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional 
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a JENIFER LEAL PEREIRA DUARTE, CPF. 426.879.238-42, que AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de 
R$ 7.678,00 (Ago/2018), oriundos das mensalidades não pagas no ano de 2013, referente ao 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando a requerida 
em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague 
o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 15 de outubro de 2019. 

Em 2018, o Lazio, onde 
fi ca Roma, somou 620 
mil presenças de bra-

sileiros, o que representa um 
aumento de 12,4% na compa-
ração com 2017.

Na segunda posição, apare-
ce a Toscana, conhecida por 
suas vinícolas e pelas cidades 
de Florença, Pisa e Siena, com 
466 mil presenças brasileiras 
e um crescimento de 5,8% 
com o ano anterior. O Vêne-
to, cuja capital é Veneza, e a 
Lombardia, de Milão, fi caram 
com a terceira e quarta colo-
cação, com 434 mil e 351 mil 
presenças – um aumento de 
7,2% e 6,8%.

Quinta colocada no ranking, 
a região da Campânia regis-
trou um desempenho ex-
pressivo, acima da média das 
quatro outras regiões, com um 
aumento de 29,8% no número 
de presença de brasileiros 
em 2018, saltando de 129 mil 
a 168 mil. Sardenha, Puglia, 
Basilicata e Molise, apesar de 
terem participação pequena 
no número total de turistas 
brasileiros na Itália, também 
viveram um “boom” entre 2017 
e 2018, segundo os dados da 
ENIT.

A presença de brasileiros 
cresceu 35,3% em Molise 
(passando de 343 para 464); 
33,7% na Basilicata (de 3,2 
mil a 4,3 mil); 29,3% na ilha 
da Sardenha (de 29 mil a 38 
mil); e 19,1% na Puglia (de 33 
mil a 40 mil). Os brasileiros 

A
N
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Lazio e Toscana lideram 
destinos de brasileiros na Itália

O Lazio, a Toscana e o Vêneto continuam sendo os destinos preferidos dos brasileiros na Itália, de 
acordo com dados da Agência Nacional do Turismo (ENIT) e do Instituto de Estatísticas (Istat)

preferiram visitar a Itália em 
2018 nos meses de julho (294 
mil presenças nas estruturas 
hoteleiras), maio (289 mil) 
e setembro (279 mil). Feve-
reiro e março são os meses 
com menor taxa de turistas 
do Brasil (132 mil e 143 mil), 
enquanto dezembro, com 150 
mil, teve um aumento de 20% 
em relação a 2017.

No total, a presença de 
brasileiros em estruturas de 
hospedagem na Itália aumen-
tou 9,6% em 2018, na compa-
ração anual. Cerca de 77% dos 
viajantes fi zeram reservas em 

hotéis, enquanto 22,8% busca-
ram locais alternativos, como 
imóveis próprios ou alugados.

O gasto dos viajantes bra-
sileiros na Itália em 2018 
foi de 745 milhões de euros, 
sendo que 562 milhões de 
euros (75%) foram apenas 
para hospedagem em hotéis 
ou resorts. Ainda assim, o 
número é menor que os 565 
milhões de euros gastos em 
2017 nos hotéis e resorts – e 
o qual sofreu uma queda de 
0,5% em 2018.

Na contramão, os viajantes 
têm alugado mais casas na 

Itália para se hospedarem, 
prática que cresceu 95,3% 
entre 2017 e 2018, saltando de 
26 milhões de euros para 51 
milhões de euros o valor total 
desembolsado pelos turistas 
brasileiros. Para 65% dos via-
jantes brasileiros, a ida à Itália 
ocorreu por motivos culturais, 
com visitas às chamadas “ci-
dades de artes”. Para 1,3%, 
as praias e balneários foram 
as razões da viagem. Outros 
0,7% elegeram as montanhas, 
a enogastronomia e as práticas 
esportivas (ANSA).

Em 2018, o Lazio, onde fi ca Roma, somou 620 mil presenças de brasileiros.

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Fabiano Oliveira Rodrigues (**)
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A maneira como nos 

apresentamos precisa 

acompanhar o mundo 

contemporâneo, onde o 

digital prevalece.

A vida era bem diferen-
te quando reuniões 
e palestras seguiam 

uma estrutura convencio-
nal. Criava-se uma linha de 
raciocínio para apresentar 
as ideias e pronto. Era o que 
bastava para prender uma 
plateia. Mas isso mudou. E é 
preciso ter em mente que é a 
persuasão que vai contar na 
hora de conquistar a atenção 
das pessoas.

Não se trata de tarefa 
fácil.  Conseguir a atenção 
de alguém envolve disputa 
com uma parafernália tec-
nológica. Hoje smartphones, 
tablets e notebooks são nos-
sos principais concorrentes. 
Se em 10 segundos não se 
prender a atenção da plateia, 
as máquinas saem vitoriosas. 
Neste cenário, a interação 
exige f lexibi l idade para 
desenvolver competências 
comuns a todas as áreas e 
escalões.  

Porque o fato é que, ao 
final do dia, estamos todos 
vendendo algo. Seja uma 
ideia, seja nosso currículo ou 
mesmo um produto ou servi-
ço. E para ser bem-sucedido 
nessa empreitada existem 
técnicas que são capazes de 
elevar o nível de comuni-
cação e de interação com o 
interlocutor seja ele qual for. 
Já há, inclusive, treinamento 
específico para isso. De ma-
neira genérica, persuasão é 
a arte de convencer alguém. 

E não estamos falando aqui 
de manipulação ou algo nesse 
sentido, mas da criação de 
uma argumentação tão sólida 
que leve o convencimento a 
surgir de forma natural. É a 
arte da negociação. Recente 
publicação do Fórum Eco-
nômico Mundial 2019 – The 
Future of Jobs: Employment, 
Skills and Workforce Strate-
gy for the Fourth Industrial 
Revolution – mostra que até 
2020 haverá uma mudança 
de 35% das habilidades de-
mandadas nas ocupações de 
trabalho. 

Na prática, já no próximo 
ano, 10 habilidades serão 
necessárias a todos os pro-
fissionais que quiserem ser 
bem-sucedidos. E negocia-
ção está entre elas. Obvia-
mente, a negociação sozinha 
não será capaz de preencher 
todas as habilidades deman-
dadas pelo novo mercado aos 
profissionais. Mas a diversi-
dade de ferramentas que a 

compõem e a flexibilidade de 
se adaptar a situações em que 
ela pode ser utilizada fazem 
com que seja uma das boas 
opções para investimento em 
capacitação aos profissionais 
interessados no sucesso. 

É que apesar de tanta 
transformação e mudanças 
disruptivas no mercado, a 
habilidade de negociar con-
tinua como um pré-requisito 
para o sucesso, tanto quanto 
a história da própria Huma-
nidade. Eras e séculos vão 
passando e a arte da negocia-
ção segue com grande valor, 
tornando-se tão essencial 
como agora nas profissões.

Existem diversos fatores 
em uma negociação que in-
fluenciam os seus resultados. 
Não falamos aqui apenas do 
poder de convencimento e 
da experiência como bom 
vendedor.  O que realmente 
faz diferença é entender a 
perspectiva do seu interlo-
cutor. Por isso, é necessário 
ser sensato e estratégico na 
forma como se apresenta as 
informações.

É preciso conduzi-lo pas-
so a passo nessa jornada. 
Entender o que ele precisa, 
o que busca e, a partir daí, 
se adequar às expectativas 
dele. Algo determinante para 
transformar um diálogo que 
pode ser considerado com-
pletamente superficial e fútil 
ou uma conversa complexa e 
extremamente interessante, 
tendo em vista a exposição 
do mesmo conteúdo.

Nesse contexto, outro 
ponto dos mais importantes 
é buscar entender o por-
quê de o interlocutor estar 
ali. Pode ser por vontade 
própria, porque precisa de 
alguma coisa, apenas por 
educação ou para obedecer 
a uma ordem. Saber identi-
ficar o motivo facilita muito 
alcançar o objetivo final.

Se você tem em mente 
quais poderão ser os pontos 
de resistência do seu inter-
locutor – e, acredite, eles 
são altamente previsíveis 
numa interação – é possí-
vel se antecipar a todos os 
questionamentos. E a arte 
da persuasão nada mais é 
que demonstrar um proble-
ma que o interlocutor tem e 
explicar como solucioná-lo.

(*) - Estudou direito pela USP, 
negociação em Harvard, 

Empreendedorismo e Inovação 
pelo programa Stanford Ignite e 

Storytelling pela IDEO. É coach de 
palco da Arcas Treinamento

 (https://arcas.me/). 

Persuasão é competência 
exigida em qualquer carreira

André Arcas (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Canato – Sowilo – Canato é um professor 
de artes, artista muralista respeitadíssimo 
nacional e internacionalmente. Seus murais 

temáticos em renomadas entidades, tais como, Dante 
Alighieri e Miguel de Cervantes, conferem-lhe pleno 
reconhecimento. Criou a coleção “Dom das Artes”, que 
naturalmente ele ilustrou. O protagonista, um menino 
chamado Domenico, mediante uma senha, acessa através 
do seu computador, a vida  de antigos mestres da estirpe 
de Van Gogh, Da Vinci, Aleijadinho, Dante e Katsushika 
Hokusai . Trata-se de uma viagem sensacional.  Em meio 
à lindas ilustrações, as informações fl uem  deixando um 
rastro de cultura e sábios conhecimentos. Canato é um 
entusiasta do ensino das artes aos jovens, batalha que 
este escriba humildemente abraça. Voltado para jovens e 
adultos. Deveria ser obrigatória em toda rede de ensino. 
Simplesmente genial!

Dom das Artes

Gustavo Rosseb – Pandora – Escritor e ar-
tista multifacetado, nesta obra surpreende pela 
maturidade, defesa e profundo conhecimento 
do nosso folclore. Carbúnculo é um lagarto 
que detêm todo conhecimento da humanida-

de, escravizando-a. Um humano e um boto, que poderá 
transformar-se em humano, unem-se para roubar esses 
conhecimentos que estão gravados numa pedra preciosa 
incrustada na cabeça – tipo HD – desse opressor. Numa 
linguagem lúdica, bastante clara, misturando aventuras, 
até um evento subaquático,  lança bons e necessários 
temas ao leitor. Agradará  pessoas de qualquer idade. 

Missão Carbúnculo

Celso Grecco – Gente – Há mais de vinte 
anos militando em favor da igualdade social, 

num âmbito geral, reconhecido e laureado mundialmente 
também pelas causas sócio ambientais, lançou este ver-
dadeiro libelo à boa convivência humana com a natureza 
em toda sua abrangência. Munido de uma respeitável e 
admirável experiência, seus sete passos, são perfeita-
mente atingíveis para que se consiga o “Lucro Social”. 
Suas palavras são verdadeiros pilares para uma sociedade 
saudável. Benefi camente utópico. Totalmente factível

A Decisão de que o Mundo 
Precisa: 7 caminhos para você 
sair da indiferença e fazer algo 
pelo futuro da nossa sociedade

Walter Longo – Paulo Gomes e Thauan 
Gomes (Ilustrs) – Alta Books – O Mestre Wal-

ter, mentor de muitas cabeças premiadas, naturalmente 
antenado e sempre disseminando ideias, melhorias e 
principalmente, motivando pessoas em todas as áreas 
sociais a manterem-se em movimento, alertas, para que 
estejam preparadas para aceitar e absorver as mudanças 
que ocorrem e as que fatalmente virão, editou uma sele-
ção de seus sempre preciosos conselhos. Pinçados com 
muito esmero, mostra pontos, acertos e caminhos. Um 
verdadeiro manual de sobrevivência. Realmente imper-
dível para quem deseja manter-se “vivo” neste cipoal de 
constante alterações.

Insights Para Um Mercado em 
Transição: Uma seleção das 
melhores ideias e conselhos de um 
dos principais infl uenciadores do 
mundo dos negócios

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br
Maurizio Ferrante – Primavera – Professor 

da Universidade Federal de São Carlos, relata 
sem nenhum medo, toda trajetória de análises, 
testes e resultados obtidos pelo Prof. Gilberto 
Orivaldo Chierice , líder do grupo de pesquisa 
sobre os efeitos anticangerinos da Fosfoetano-

lamina. É impressionante o relato dos óbices e notícias 
inverídicas lançadas contra esse produto que tem o condão 
de salvar, a custo mínimo, vidas acometidas por câncer . 
Relaciono essa luta à David e Golias. Desafortunadamen-
te, até o momento, Golias – indústria farmacêutica - é o 
vencedor . Não é um livro sensacionalista. Suas linhas 
são serenas, preocupadas com a verdade. Esclarecedor!

A Saga da Fosfoetanolamina
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 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: SRDAN DORDEVIC, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osijek, Croácia, data-nascimento: 11/05/1987, residente e 
domiciliado em Dublin - Irlanda, filho de Slobodan Dordevic e de Zlata Dordevic. A 
pretendente: MARISIA SOUZA DE OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Francisco de Oliveira e 
de Marilene Souza de Oliveira.

Os dados são do relatório 
do Serviço Internacional 
para Aquisição de Apli-

cações de Agrobiotecnologia 
(ISAAA). 

O estudo, que analisa os be-
nefícios sociais, ambientais e 
econômicos da adoção global 
da biotecnologia na agricultura, 
mostra, ainda, que cerca de 17 
milhões de agricultores, entre 
pequenos e grandes, foram be-
nefi ciados globalmente. Os 51.3 
milhões de hectares brasileiros 
representam 27% de todo o 
cultivo global de transgênicos 
e estão divididos em lavouras 
de soja, milho, algodão e cana 
de açúcar, que começou a ser 
plantada pela primeira vez em 
2018. 

“A cana geneticamente mo-
difi cada é resistente a insetos e 
representa uma solução tecno-
lógica para o controle da praga 
mais devastadora da cultura, a 
broca-da-cana, causadora de 
prejuízos de até R$ 5 bilhões 
por ano”, ressalta a doutora 
em biologia molecular e dire-
tora-executiva do Conselho de 
Informações sobre Biotecnolo-
gia (CIB), Adriana Brondani.

Segundo o estudo, a taxa 
de adoção de transgênicos no 
Brasil é de 93%, considerando 
as quatro culturas para as quais 
essa inovação está disponível 
(soja, milho, algodão e cana-
de-açúcar). Ao olhar separada-
mente para cada uma delas, ela 
chega a 96% na soja, 89% para 
o milho e 84% para o algodão. 

No ano passado, o País se 
tornou detentor de recorde de 
maior área plantada com soja 
transgênica do mundo, com 
34,86 milhões de hectares (ha), 
superando por pouco os Esta-
dos Unidos (34,09 milhões). 
Ainda segundo o relatório, o 
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Transgênicos contribuem para 
sustentabilidade e protagonismo 

da agricultura brasileira
O Brasil cultivou 51.3 milhões de hectares (ha) com culturas transgênicas em 2018, um crescimento de 
2% em relação a 2017 ou o equivalente a 1,1 milhão de ha

O País se tornou detentor de recorde de maior área plantada com soja transgênica do mundo.

milho transgênico foi plantado 
em 15 milhões de ha, o algodão 
em 1 milhão de há e a cana em 
400 hectares, em seu primeiro 
ano de adoção. 

O levantamento do ISAAA 
corrobora os achados do estudo 
20 anos de transgênicos: bene-
fícios ambientais, econômicos 
e sociais no Brasil, conduzido 
pelo CIB em parceria com a con-
sultoria Agroconsult em 2018. 
“Ano passado, comemoramos 
20 anos de adoção de transgê-
nicos no Brasil. Ao longo dessas 
duas décadas, os ganhos para os 
agricultores e para a sociedade 
foram enormes. 

O agricultor, por exemplo, 
pode produzir mais na mesma 
área, o que melhorou seu ren-
dimento e reduziu a pressão 
por novas áreas agrícolas. Além 

disso, houve otimização na uti-
lização de insumos, resultando 
em uma agricultura cada vez 
mais sustentável. As informa-
ções do ISAAA, mais uma vez, 
confi rmam esses benefícios.”, 
afi rma Adriana. 

O estudo monitorou lavou-
ras transgênicas em 26 países 
que, juntos, cultivaram 191.7 
milhões de hectares – aumento 
de 1% em relação a 2017. A 
nação que lidera o ranking de 
adoção dessas variedades no 
mundo continua sendo os Es-
tados Unidos, com 75 milhões 
de hectares plantados, mesmo 
montante de 2017. O Brasil vem 
na sequência, seguido de: 

• Argentina (23,9 mi/ha), 
• Canadá (12,7 mi/ha) e 
• Índia (11,6 mi/ha). 

Esses cinco países respon-
dem por 91% da área plantada 
com sementes transgênicas. 
Outros 21 países, em todos os 
continentes, inclusive na Euro-
pa, foram os responsáveis pelo 
cultivo dos outros 17,4 milhões 
de hectares, o equivalente a 
9% do total. Países em desen-
volvimento como Índia, Brasil, 
México e Uruguai aumentaram 
a área plantada com essa tec-
nologia. 

“A larga adoção refl ete a sa-
tisfação dos agricultores com 
essa tecnologia, uma vez que 
ela traz mais proteção para a 
lavoura e mais fl exibilidade 
para o agricultor, devido a um 
manejo facilitado”, completa 
Adriana. 

Fonte e mais informações 
(www.cib.org.br).

A Petrobras divulgou na 
sexta-feira (22) uma nova 
fase do processo de venda 
de quatro refinarias, anun-
ciado em agosto. Nesta fase, 
chamada de vinculante, os 
potenciais compradores re-
ceberão uma carta-convite 
sobre o processo. Com isso, 
os interessados poderão fazer 
a chamada diligência prévia, 
em que o investidor analisa os 
riscos do negócio, e também 
enviar as propostas vinculan-
tes de compra das refinarias. 

Estão sendo oferecidas 
quatro refinarias, com capa-
cidade de processar 879 mil 
barris de óleo por dia (37% 
da capacidade total de refi-

no no país): Abreu e Lima, 
em Pernambuco; Landulpho 
Alves, na Bahia; Presidente 
Getúlio Vargas, no Paraná; 
e Alberto Pasqualini, no Rio 
Grande do Sul; além de seus 
respectivos ativos logísticos. 

De acordo com a Petrobras, 
o processo de venda está de 
acordo com as diretrizes para 
desinvestimentos da Petro-
bras e com o regime especial 
de desinvestimento de ativos 
pelas sociedades de economia 
mista federais, previsto no 
Decreto 9.188/2017. O obje-
tivo do projeto de desinves-
timento é otimizar o portfólio 
e a melhora de alocação do 
capital da empresa. (ABr)

Petrobras e a nova fase do 
processo de venda de refi narias
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INICÍO A COLUNA 
comentando o projeto 

“Uma Só Globo” que vai 
unir todos os braços do 
Grupo Globo (Exceto a 

Editora) em uma só empresa, plano que há  tempos 
era para ser apresentado.

PORÉM COM essa atitude a GloboSat terá uma 
grande baixa: Alberto Percegueiro, diretor-geral do 
sistema Globo há 25 anos, deixará seu cargo em janeiro. 
A saída dele foi anunciada na última segunda-feira.

PARA ROBERTO IRINEU MARINHO, 
presidente do Conselho de Administração, e Jorge 
Nóbrega, presidente-executivo do grupo, Alberto 
Percegueiro escreveu sua história na empresa pelos 
seus serviços prestados.

FIGURA FUNDAMENTAL na implantação 
da TV paga no Brasil, Percegueiro viu com desdém 
a chegada da Netifl ix ao mercado nacional. Tanto é 
verdade que no ano passado, durante um fórum de 
televisão, ele fez várias críticas.

DECLAROU INCLUSIVE á coluna que a gi-
gante do streaming “Estava fazendo m..” assim como 
a Globosat em sua estreia. Após 25 anos á frente da 
emissora, construindo a maior programadora de TV 

por assinatura da América Latina, ele resolveu encerrar 
sua carreira defi nitivamente. 

FÁBIO PANNUZIO ex apresentador do Jornal 
da Band (foi demitido da emissora),  atacou outra vez 
a Rede TV nesta semana em seu Twiiter para rebater 
Marcelo Carvalho sócio da Rede TV.

PANNUZIO DISSE que a Rede TV não tem bons 
anunciantes porque sua programação é um “verdadeiro 
lixo”. E disse mais, que Marcelo Carvalho é bolsominion  
e isso drena a credibilidade do seu jornalismo.

FONTES BEM informadas garantem que a Globo 
deve demitir até o fi nal deste ano 2.500 funcionários. 
De olho nessa informação a Record TV já está sondando 
alguns profi ssionais que, inclusive, já estão sem função 
na emissora.

ENTRE ELES: Regina Duarte, Zeca Camargo, 
Patrícia Poeta e Angélica. Para a Record TV são 
profi ssionais de muito talento e não podem serem 
descartados dessa forma. Assim que a Globo anunciar 
as demissões a Record contrata.

FRASE FINAL:  Lutar todos os dias para 
conquistas nossos objetivos, é a certeza da realização 
dos nossos sonhos.

INICÍO A COLUNA
comentando o projeto 

“Uma Só Globo” que vai 
unir todos os braços do 
Grupo Globo (Exceto a

por assinatura da América Latina, ele resolveu encerrar 
sua carreira defi nitivamente. 

FÁBIO PANNUZIO ex apresentador do Jornal 

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Confi ança. É um bom momento para começar a criar uma nova 
realidade. À medida que você continuar a passar pelas mudanças 
e transformações vibracionais, descobrirá que partes do velho 
você não são mais adequadas e esse é o momento perfeito para 
rever, e então defi nir suas intenções em relação aos seus objetivos 
e sonhos. Não pense pequeno, ou acredite que você não é digno, 
pois nada poderia estar mais longe da verdade. Veja isto como um 
renascimento na nova energia em que você já está vivendo, é que 
apenas alguns de vocês ainda estão aprendendo a andar de novo. 
Seja paciente consigo mesmo e com os outros enquanto você 
passa por esse processo. Libere as expectativas sobre o resultado, 
apenas mantenha seu foco no agora e siga o fl uxo. Um caminho 
mais fácil está diante de você. Pensamento para hoje: Eleve os 
seus padrões e ouse fazer as coisas de maneira diferente. É hora 
de criar uma nova realidade e manifestar a vida dos 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

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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PRÊMIO POR METAS
A empresa colocou em contrato, que em caso de atingir determinadas 
metas, a funcionária ganhará uma quantia a título de prêmio, terá 
encargos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA POSSUI FÉRIAS 
VENCIDAS, COMO PROCEDER?

A concessão do auxílio-doença pelo INSS suspende o contrato do 
empregado acometido por doença grave, ou seja, o segurado se 
encontra licenciado e não pode gozar férias ainda que estejam 
pendentes. Também não existe possibilidade de indenizar esse 
período de férias a ele por imprevisão legal.

COMEÇANDO COMO EMPREGADOR RURAL
Empregador rural que está começando as atividades como pessoa física, 
o SEFIP é feito com o CAEPF ou CEI? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO INTERMITENTE
Qual a forma de pagamento do funcionário intermitente, deve ser no 
fim do expediente ou mensalmente? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE POSSUI DEFICIÊNCIA FÍSICA PODE VENDER 
FÉRIAS COMO ABONO PECUNIÁRIO?

O trabalhador PNE não possui qualquer diferença ou regra dife-
renciada em relação ao gozo de férias ou abono, conforme se vê 
nos artigos 130 e 143 da CLT.

HORA EXTRA DURANTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Funcionário que recebe adicional de insalubridade pode fazer horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE MOTOCICLISTA
Quais as regras para admissão de motociclista, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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EXMDD
PATRULHEIRO
DIASLUVAS
RNISSEC

MITOCONDRIA
NAVALATEAR
HACEGR
OAENCUCAR
PROLTETOA

CORETORAMI
LUAVERSÃO

LIMAATAOS
TABELACALO
IDASPAPEL
CORSALIVA

HOSANAVOMER

Ritmo po-
pular na
Irlanda

Formato
da mão

francesa 
Ares (Mit.

grega)

Navio de
vigia no
litoral

"(?) Me-
lhores",

sucesso de
Jota Quest

Acessó-
rios de

Vampira
(HQ)

Recém-
nascido
(abrev.) 

(?) de
esturjão:

caviar

Arcano 19
do tarô

(Esoter.) 

Sereia 
dos rios 

brasileiros

Fonte de
energia
celular
(Biol.)

(?) fogo,
desejo do
piroma-
níaco

Batalha-(?),
jogo de

tabuleiro

Condição 
dos convida-
dos em rou-
pa de festa

Sigla dos
Correios

Nivelado-
res sociais
do Ensino
Superior

Luz visível
do astro

rei

Em (?) de:
em favor

de 
Agir como
o teimoso

Construção
para apre-
sentações
em praças 

Larápio;
gatuno
(bras.)

Cidade da
Casa de
Pizarro

Fruta-de-
conde 

Alimento
fresco do
rebanho

(?)-
manteiga,
utensílio
culinário

Líquido
que inicia
a digestão 

Osso que
forma o
septo
nasal

Expressão
de louvor
a Deus

Lápis de
(?), item 

do material
escolar 

Produção
no Excel

"(?) e Vindas
do Amor",

filme

Mantenho
silêncio

A "mosca",
no stand

Antipatia; 
abominação

Bolinho
baiano

Fibra de
roupas
Fase;

estágio 

Casa (fig.)

Formato
de rosto

Age como o
comediante

Principal prêmio do
Cinema americano

Condição da espécie
tigre de Java

Lula, para Dilma
Rousseff

4/lima. 5/vômer. 6/hosana — tabela. 7/extinta. 11/mitocôndria.

A  Aneel autorizou a entrada em 
operação comercial da 18ª turbina 
da usina hidrelétrica de Belo Monte. 
Com o funcionamento da turbina, a 
usina, localizada no Rio Xingu (PA), 
passa a ter capacidade instalada de 
11.233,1 MW e quantidade média de 
geração de energia de 4.571 MW.

Belo Monte é a maior usina hidrelé-
trica 100% brasileira. O contrato de 
Belo Monte, arrematada em leilão 
pelo consórcio Norte Energia em 
2010, é de 35 anos, com data inicial 
de agosto de 2010. Na cerimônia, o 
diretor presidente da Aneel, André 
Pepitone, destacou que a energia 
gerada pela usina, vai atender cerca 
de 60 milhões de pessoas em todos 
os estados dos país.
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Autorizada a entrada em operação da 
última turbina de Belo Monte

“Belo Monte vai gerar energia para 
atender 18 milhões de residências 
ou 60 milhões de brasileiros, o que 
equivale à população da Itália. Belo 
Monte sozinha atende à Itália”, disse.

A área alagada do empreendimen-

to é de 478 km² e o vertedouro tem 
capacidade de 62 milhões de m³/s. 
Os reservatórios da usina estão 
situados entre os municípios de 
Altamira, Brasil Novo e Vitória do 
Xingu (ABr). 

Belo Monte vai gerar energia para atender 18 milhões de residências 

ou 60 milhões de brasileiros.

Entre os motivos apon-
tados está a fuga de 
capitais da América 

Latina, que vem sofrendo com 
diversas instabilidades políticas 
e afetando os mercados como 
um todo. 

Além disso, o fl uxo sazonal de 
empresas multinacionais para 
suas matrizes fora do país e a 
redução nos juros da economia 
brasileira, que diminuiu as 
taxas em relação aos Estados 
Unidos reduzindo o fl uxo de 
investimentos para o país, tam-
bém impactam o valor. 

Segundo Daniela Casabona, 
Sócia-Diretora da FB Wealth, 
o dólar deve se manter em alta 
até a resolução das disputas do 
cenário externo. “Temos as in-
certezas em relação a América 
Latina, o que tem levado a aver-
são ao risco dos investidores e 
complicações com trade war. 
É provável que esse ano ele 
continue nesse patamar, mas 
se houver acordos, a situação 
pode amenizar um pouco”.

Para Fernando Bergallo, 
Diretor de Câmbio da FB Ca-
pital, o aumento na velocidade 
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Dólar R$ 4,20 – até quando a 
moeda fi cará nesse patamar?
Oscilando próximo a faixa dos R$ 4,20, o valor do dólar se manteve em alta na última semana

O dólar deve se manter em alta até a resolução das disputas do cenário externo.

dos cortes na taxa de juros 
acabou afastando investidores 
estrangeiros, afi nal, a taxa fi ca 
cada vez mais próxima dos 
juros americanos que, apesar 
de darem retorno menor, são 
mais seguros. 

“A queda da diferença entre 

as taxas de juros internas e 
externas é um dos motivos. 
Reduziram-se em muito os 
atrativos para que haja um 
fl uxo de dólares para o merca-
do brasileiro. O Banco Central 
acelerou o ciclo de cortes dos 
juros básicos, trazendo-os 

a inéditos 5% ao ano e com 
perspectiva de chegarmos em 
4,5% nos próximos meses”, 
analisa. Ele acredita que o 
dólar deve se manter acima 
dos R$ 4,00 pelo menos até 
o primeiro semestre de 2020 
(AI/Gueratto Press).
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cultural dos jovens, ao discursar na sexta-feira (22) na Tailândia. 
Em uma conferência religiosa em Bangcoc, o argentino Jorge Mario 
Bergoglio disse que existe “uma tendência crescente de desacreditar 
os valores e as culturas locais para a imposição de um modelo único”.

“Assistimos a uma ‘homogeneização’ dos jovens, a uma tenta-
tiva de dissolver as próprias diferenças dos locais de origem e a 
transformá-los em sujeitos manipulados produzidos em série”, 
criticou. “Assim, produz-se uma destruição cultural que é tão 
grave quanto a extinção das espécies animais e vegetais”.

Em outro compromisso, na Universidade de Chulalongkorn, 
também na capital tailandesa, o Papa focou seu discurso no 
combate à escravidão. “Penso principalmente no fl agelo do 
tráfi co humano”, destacou. O líder católico está em uma viagem 
ofi cial de uma semana pela Ásia, que será concluída no Japão. 
Pela manhã, ele também visitou o santuário do beato Nicholas 
Bunkerd Kitbamrung, considerado o primeiro mártir da Tailândia, 
no vilarejo católico de Wat Roman em Tha Kham.

No local, Bergoglio se reuniu com sacerdotes, seminaristas e 
bispos, e falou sobre desigualdade econômica e social. “Desejo 
apoiar e encorajar tantos de vocês que, diariamente, gastam a 
própria vida servindo Jesus através dos seus irmãos, e a tantos 
de vocês que veem beleza onde outros veem somente desprezo, 
abandono e um objeto sexual para explorar”, afi rmou o Papa. 

Papa pede fi m de escravidão e manipulação cultural

“Vocês vivem em um continente multicultural e religioso, dotado 
de grande beleza e prosperidade, mas provado pela pobreza e 
pela exploração em vários níveis”, disse Francisco. “Os rápidos 
progressos tecnológicos podem abrir imensas possibilidades 
para facilitar a vida, mas também dão espaço para um crescente 
consumismo e materialismo, especialmente entre os jovens”, 
destacou (ANSA).

Na Universidade de Chulalongkorn, em Bangcoc, o Papa focou 

seu discurso no combate à escravidão.
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Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

José Luiz Gomes do Amaral (*)
 

Não raro, crises produzem pressão para 
busca de efi ciência, ou seja, fazer 

mais, com menos. 

O movimento nesta direção se faz 
sentir, e com intensidade, em todos 
os setores da sociedade. Na Saúde, 
a situação não poderia ser diferente. 
É tempo de crise, é tempo de con-
siderar revisão e propor mudanças 
em nosso sistema de Saúde. Fazê-lo, 
seja no âmbito da saúde pública ou no 
da privada. E que as mudanças nos 
tragam mais efi ciência, qualidade e 
sustentabilidade.

 
Decorridos 20 anos de regulamenta-

ção dos planos de saúde, acumula-se 
conjunto de evidências sufi ciente para 
orientar as necessárias reformulações 
da Lei 9.656/1998. Há de se ter pru-
dência ao rever a situação, pois não 
se pode admitir retrocessos como 
limitação da atenção à saúde, nem res-
trição às coberturas e, muito menos, 
acrescentar difi culdade no acesso ao 
progresso técnico-científi co.

 
Este descaminho conduziria ao re-

torno à insegurança que prevalecia há 
duas décadas; seria retirar a segurança 
que o paciente pensa estar adquirindo 
quando contrata um plano de saúde, 
que tem como principal objetivo ga-
rantir que o benefi ciário não passe 
por uma catástrofe fi nanceira caso 

acometido de doença em si próprio 
ou em familiar. 

Isso tem-se de preservar. Tampouco 
seria tolerável sobrecarregar ainda 
mais o sistema público, já insufi cien-
temente fi nanciado para atender os 
mais de 150 milhões de brasileiros 
que dependem exclusivamente dele 
e a totalidade dos 210 milhões de 
brasileiros que são benefi ciados por 
suas ações.

 
Por outro lado, o que chamamos hoje 

de plano de saúde tem sido muito mais 
um plano para tratar doenças, distante 
da promoção à saúde, da prevenção 
de doenças, justamente o que mais se 
espera dele. Não é razoável exaurir os 
recursos da sociedade apenas tratan-
do as doenças, sem buscar evitá-las.

 

Outro aspecto que precisa ser con-
siderado com atenção é combater 
fraudes e corrupção, tema central do 
momento, particularmente no Brasil. 
É prioridade erradicar vícios desta 
natureza de nosso sistema de Saúde. 
A adoção sistemática do método cien-
tífi co na avaliação e a incorporação 
de tecnologias reduzirão eventuais 
desperdícios, representando não só 
economia de recursos, mas também 
de efeitos reversos.

 
Enfim, tem-se muito trabalho e 

longa jornada adiante, na qual o 
diálogo entre os setores envolvidos 
deverá privilegiar o bem-estar da 
sociedade e a sustentabilidade do 
sistema.

 
(*) - É presidente da Associação Paulista

de Medicina.

A saúde visual da criança e o 
aumento "alarmante" dos casos de 
miopia estão entre as principais 
preocupações dos oftalmologistas 
no Brasil

 Alana Gandra/Agência Brasil

Segundo o médico César Lipener, membro do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o desenvolvimento 
visual ocorre nos primeiros anos de vida, e a visão 

atinge a maturidade entre 5 e 6 anos de idade.

“Quando não existe um exame mais precoce, muitas 
vezes, a criança pode ter algum problema. A criança não 
se queixa, os pais não percebem, e essa avaliação, quando 
não é feita a tempo, pode acarretar sequelas ou difi culda-
des que a criança vai acabar levando para o resto da sua 
vida”, disse Lipener. As crianças devem fazer uma avaliação 
oftalmológica de preferência na idade pré-escolar porque, 
muitas vezes, os pais não percebem suas difi culdades ou 
têm a falsa impressão de que elas enxergam bem. 

“Se houver alguma coisa que chame a atenção, uma he-
reditariedade muito importante, pais com estrabismo ou 
com alto grau, a consulta deve ser mais precoce ainda, até 
no primeiro ano de vida”, afi rmou o médico. Ele destacou 
que, “felizmente”, os pediatras e as escolas estão ajudando 
os oftalmologistas, e as crianças estão começando a ter ava-
liações um pouco mais precoces. O principal, entretanto, é 
a conscientização dos pais sobre a necessidade da consulta 
oftalmológica precoce.

Segundo Lipener, o número de pessoas míopes vem 
aumentando em todo o mundo. Ele citou estudos que 
relacionam a atividade visual de perto com o aumento 
dos casos da doença, vinculado ao uso de telas de com-
putadores, tablets e smartphones e lamentou que hoje 

Saúde visual da criança e aumento da 
miopia preocupam oftalmologistas

as crianças comecem a manipular esses aparelhos cada 
vez mais cedo. 

“Essa é outra preocupação desestimular o uso intenso e 
precoce de tais aparelhos, trocando-os por atividades ao ar 
livre. É um fator que, no mundo inteiro, mostrou-se efi caz 
para diminuir a evolução da miopia. A gente até brinca que, 
hoje, a chupeta é o celular”. A OMS prevê que, em 2020, 
a miopia atingirá cerca de 35% da população mundial. As 
projeções indicam que, em 2050, o percentual chegue a 52%.

No Brasil, o Instituto Data Popular estima que mais de 
20 milhões de pessoas tenham problemas de visão, o que 
corresponderia a cerca de 10% da população. Em muitos 
casos, isso ocorre porque as pessoas não têm acesso a 
óculos de grau. 

Atualmente, a miopia aco-
mete uma em cada três pes-
soas no mundo, tornando-se 
o erro de refração com mais 
necessidade de prescrição. 
Na Ásia, 90% dos jovens 
de 20 anos de idade já são 
míopes, informou Lipener. 
“Se conseguirmos atrasar 
a evolução um pouquinho, 
já teremos um ganho con-
siderável”.

No Brasil, estima-se que 
80% das crianças em ida-
de escolar nunca fi zeram 
exames oftalmológicos. A 
miopia é um problema que 
tende a progredir com o 
passar dos anos e pode ter 
como consequência prejuí-
zos no aprendizado ou falta 
de socialização da criança. 

iStock

“O diagnóstico é simples, e atualmente existem opções 
de tratamento que podem ajudar a retardar a progressão 
da miopia”. Outro problema é a visão subcorrigida, quan-
do a pessoa usa óculos incorretos, ou não os usa quando 
necessário. 

O hábito de fazer exames oftalmológicos deve ser esten-
dido da infância até a vida adulta, incorporando-se à rotina 
de cuidados com a saúde. O site Put Vision First (Ponha 
a Visão em Primeiro Lugar), lançado mundialmente, traz 
informações para o público leigo e destaca a necessidade 
de uma rotina de cuidados e de visitas regulares ao médico 
oftalmologista.

O projeto 'Como Você Vê o Mundo', destinado à popula-
ção que precisa de cuidados oculares, mas não pode pagar 
pelo serviço, entregou 107 óculos a pessoas inscritas no 
Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de 
Refúgio da Cáritas do Rio de Janeiro. A iniciativa resulta de 
parceria entre os institutos Ver & Viver e Nissan. O projeto 
foi lançado em 2015 e já benefi ciou mais de 30 mil crianças 
e jovens em todo o Brasil, oferecendo também óculos a 
mais de 3,5 mil motoristas profi ssionais.

A diretora do Instituto Ver & Viver, Sandra Abreu, disse 
que esta é a primeira vez que a organização distribui no 
Rio de Janeiro óculos para correção visual a refugiados 
de várias procedências. Ela informou que a extensão 
desse atendimento para outras partes do país está sen-
do discutida para que se possa levar correção visual a 
refugiados em diversos estados, porque isso "muda a 
vida das pessoas”. 

De acordo com Sandra, a prioridade é a população de 
baixa renda, seja nos segmentos mais voltados para a 
educação, seja no campo dos motoristas profi ssionais, 
dentro da campanha pela direção mais segura. Estatísticas 
mundiais demonstram que 59% dos acidentes de trânsito 
poderiam ser evitados se as pessoas estivessem corrigidas 
visualmente, disse a diretora do Instituto Ver & Viver.

No Brasil, estima-se que 80% das crianças em idade escolar nunca fi zeram 
exames oftalmológicos.
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Efi ciência e Saúde FBR Consult
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