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

para (11) 3043-4171

Dom Quixote, de Miguel 

de Cervantes, diz que 

“um dos efeitos do 

medo é obscurecer os 

sentidos, e fazer com 

que as coisas pareçam 

ser diferentes do que 

realmente são”.

No entanto, pode-se 
concluir pelo próprio 
episódio do livro, que 

o excesso de certeza tem o 
mesmo efeito. Afi nal, Dom Qui-
xote dizia que o medo impedia 
Sancho Pança de enxergar o 
exército inimigo, enquanto o 
servo via que, pelo contrário, 
era a certeza do mestre que o 
impelia a atacar insensatamen-
te carneiros e ovelhas.

O mito da “explosão popu-
lacional” sobreviveu ao século 
XX e permanece fi rmemente 
alicerçado nestes dois baluar-
tes: o medo e a certeza. A divul-
gação da publicação da ONU, 
“Perspectivas Mundiais de 
População 2019: Destaques”, é 
insistente: o mundo terá quase 
10 bilhões de pessoas em 2050. 
Essa projeção de que um exér-
cito humano congestionará o 
mundo, continuará a espalhar 
a insegurança. 

Gera-se um medo (e uma 
certeza) que ofuscam grave-
mente a percepção do resto 
do documento. A saber: desde 
2010 já são 27 os países ou 
áreas que perderam popula-
ção, em vez de crescer, e até 
2050 a estimativa é de que 
55 países conviverão com o 
decrescimento demográfi co. 
Sobre o Brasil, os gráficos 
apontam que, pouco depois do 
ano 2000, o país caiu abaixo da 
linha de 2,1 fi lhos por mulher. 

Isso quer dizer que a taxa 
populacional não permanece-
rá estável, pois não existem 
nascimentos sufi cientes para 
que a população continue 
inalterada. Aqui, portanto, 
e em outros 54 países pelo 
menos, o “exército” de gente 
não passará de uma miragem 
provocada pelos “carneiros e 
ovelhas” das projeções. Esse 
“inverno demográfi co”, como 
nomeou o Papa Francisco, foi 
também gerado por um medo 
e uma certeza. 

O medo/certeza de se perder 
um certo bem-estar social ao se 
abrir para a geração de fi lhos, 
“pois é necessário comprar 
uma casa, fazer uma viagem, 
estou bem assim” exemplifi cou 
tão coloquialmente o Papa em 
sua viagem a Moçambique. 

Sim, ter um fi lho, é assumir 
vários riscos. Mas, ter mais de 
dois (os 2,1 dos demógrafos) 
é certamente, pavorosamente, 
impensável. 

Como vimos, a certeza, as-
sim como o pavor, fazem ver 
coisas que não existem ou, se 
existem, não são bem como 
aparentam ser. No entanto, um 
é o engano gerado pelo exagero 
dos sentidos. Outro, comple-
tamente diferente, é aquele 
racionalmente e deliberada-
mente provocado. Quando se 
travestem carneiros e ovelhas 
como invencíveis guerreiros, 
escolhe-se provocar o medo e 
incutir falsas certezas. 

Um estudo de “Crescimento 
Populacional Zero: a meta e os 
meios”, publicado em 1973 por 
Kingsley Davis, antecedido de 
seu artigo na revista Science de 
1967, “Política Populacional: 
os programas atuais terão 
sucesso?”, revela direciona-
mentos (meios) bem claros 
para se provocar o declínio da 
população (meta).

Entram em cena, como 
meios, a luta exaustiva até a 
liberação do aborto, a criação 
da percepção de que um maior 
número de fi lhos é prejudicial 
para a mulher e para os pró-
prios fi lhos; a modifi cação na 
estrutura familiar rompendo a 
percepção da complementari-
dade homem-mulher; o com-
pelir as mulheres cada vez mais 
para o mercado de trabalho, 
afastando-as do desejo do ma-
trimônio e da geração de fi lhos; 
o adiamento do casamento 
para além da idade fértil das 
mulheres por motivos econô-
micos; e o promover maiores 
recompensas fi nanceiras para 
pessoas solteiras e sem fi lhos.

Mais de 45 anos depois, as 
propostas de Davis, aparente-
mente impraticáveis na socie-
dade da época, são atuais como 
o Dom Quixote de Cervantes. 
Os números dos sucessivos 
relatórios da ONU e a aguçada 
percepção do Papa Francisco 
revelam, no entanto, que não 
são carneiros e ovelhas que 
estão no campo. 

Um exército se levantou. E, 
se a conquista está consolida-
da, o que virá depois?

(*) - É colaborador da Fundação 
João Paulo II e colunista do Canal 
Formação, no Portal: cancaonova.

com.
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Demográfi co, um 

objetivo conquistado?
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 26/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 28/11/2019 às 12h00

ALEXANDRE TRAVASSOS

BANCO INTER S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 596.384,19 (Quinhentos e 
Noventa e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos); 2º leilão: R$ 472.250,41 
(Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Um Centavos),

ad corpus

SERGIO LUIZ MASSAFERA, 
THAIS MULLER MASSAFERA, 

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Novembro de 2019
I - Data, Horário e Local: Em 11 de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP:
04533-010, São Paulo/SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 
da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugenia Marenco
Rocha - Secretário. V - Ordem do Dia: 1) Aprovar o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio “JSCP”, referentes ao período de
abril a junho de 2019 e julho a setembro de 2019, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos devidos pelos acionistas;
e 2) Distribuição de Dividendos pela CTRENS referentes ao exercício de 2016. VI - Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade,
o pagamento, proporcionalmente à participação societária de cada um dos acionistas 1) dos Juros sobre Capital Próprio “JSCP”, 
referente ao período de abril a junho de 2019, no valor de R$ 7.004.648,48 (sete milhões, quatro mil, seiscentos e quarenta e oito
reais e quarenta e oito centavos), e referentes ao período de julho a setembro de 2019, no valor de R$ 6.730.935,24 (seis milhões, 
setecentos e trinta mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme demonstrativo anexo; 2) de Dividen-
dos relativos aos lucros acumulados no exercício de 2016 totalizando o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 
respeitados, em todos os casos, os requisitos previstos no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 11.2.0070.1
celebrado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada
por todos os presentes. São Paulo, 11 de novembro de 2019. Mesa: Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugenia
Marenco Rocha - Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Alessandre Edo Toso - Presidente; 
Maria Eugenia Marenco Rocha - Secretário. JUCESP nº 597.618/19-7 em 14/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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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QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019

RECEBER ADICIONAL PROPORCIONAL
Funcionário que trabalho em área de risco de periculosidade somente 
02 ou 03 dias da semana, deve receber o adicional integral? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO PARA O FUNCIONÁRIO APRESENTAR O ATESTADO 
PARA A EMPRESA?

A legislação não estabelece um prazo legal. A empresa deverá estabele-
cer um meio de entrega em prazo por ela determinado em regulamento 
interno visando o pagamento dele, bem como o cumprimento das 
obrigações (eSocial, folha de pagamento ou SEFIP) no prazo legal.

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO
Empresa pretende rescindir contrato de estagiário, qual os encargos, 
entretanto completou 01 ano, sem férias, podemos indenizar, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRAS PARA CÁLCULO DA APOSENTADORIA
Quais são a regras utilizadas para o cálculo da aposentadoria, quais 
períodos de contribuição são considerados no cálculo do benefício? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS QUE NÃO PAGARAM O SINDICATO, ESTÃO DESOBRIGA-
DAS A CONCEDER AOS FUNCIONÁRIOS O REAJUSTE DE SALÁRIO?  

Informamos que a falta de contribuição sindical por parte do emprega-
dor, não o exime da obrigatoriedade do pagamento de reajuste salarial 
previsto em acordo ou convenção coletiva.

INÍCIO DAS FÉRIAS
O início das férias não poderá ocorrer nos dois dias que antecedem 
a feriados ou dia do repouso semanal, caso da empresa compense o 
sábado no decorrer da semana, as férias podem iniciar na quinta-feira? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Entre os principais mo-
tivos apontados está a 
instabilidade política 

da América Latina, que vem 
contaminando os mercados da 
região. Além disso, existe um 
fl uxo sazonal de divisas para o 
exterior no mês de novembro, 
o que acaba por desvalorizar o 
real frente ao dólar. 

Pedro Paulo Silveira, Econo-
mista-Chefe da Nova Futura, 
aponta que motivos são tanto 
internos quanto externos. “O 
aumento da percepção de 
risco da América Latina e a 
indefi nição do calendário das 
reformas fi zeram o dólar bater 
o recorde de cotação nominal 
em relação ao real”, explica. 
Para Daniela Casabona, Só-
cia-Diretora da FB Wealth: 
“Seria um pouco de todas as 
coisas que vem impactando no 
câmbio, como fl uxo negativo, 
incertezas no governo e as 
grandes crises que estão ocor-
rendo na América Latina, além 

O que levou o dólar a bater 
seu próprio recorde histórico
EO dólar fechou a R$ 4,207 na última segunda-feira (18), estabelecendo um novo recorde histórico nominal.

Entre os motivos da alta do dólar está a instabilidade 

política da América Latina.

do medo de uma estagnação 
nas reformas do país”, afi rma.

Jefferson Laatus, Estrate-
gista-Chefe do Grupo Laatus, 
explica que essa alta é uma 
resposta do mercado ao cená-
rio instável. “Se medidas não 
forem tomadas a tendência 
é o dólar continuar nesse 
patamar, jogando por terra 
todos os estímulos que o Brasil 
tem dado para a retomada 
econômica”, diz. Fernando 
Bergallo, Diretor de Câmbio 
da FB Capital, ressalta que 
o ambiente de insegurança 
política afasta investidores. 
“Estamos vivendo uma crise 
de confi ança, não só em re-
lação ao Brasil, mas em toda 
a América Latina. Na Bolívia, 
Chile, Argentina e Brasil 
temos insegurança jurídica, 
crise política, crise econômica 
o que acaba contaminando o 
ambiente”. 

Bergallo conta que novem-
bro é sempre um mês de alta, 

por ser o período do ano em 
que empresas multinacionais 
enviam seus resultados para o 
exterior. “Nós também temos 
um fl uxo sazonal, sempre nes-
sa época do ano, de empresas 
mandando dividendos e lucros 

pro exterior. Então, natural-
mente, temos uma desvalori-
zação do real nesse período 
e, somado tudo isso, tivemos 
essa máxima histórica do dólar 
em relação ao real”, fi naliza 
(Fonte: Gueratto Press).
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Quando uma criança nasce 
prematura e abaixo do peso, o 
bebê é levado imediatamente 
para a incubadora. Até quatro 
décadas atrás, esse recém-
nascido tinha que fi car isolado 
da mãe porque os médicos 
temiam principalmente o risco 
de infecções. Criado em 1979, 
em Bogotá, na Colômbia, o 
Método Canguru tira os bebês 
desse isolamento e estabelece 
o protagonismo materno no 
tratamento neonatal.

Os bebês são colocados em 
posição vertical no colo da mãe 
ou do pai, amparados por um 
tecido, como se fossem fi lhotes 
de canguru e podem fi car ali por 
horas. Não é que as incubadoras 
passem a ser substituídas, mas 
essa tecnologia humanizada 
funciona como um complemen-
to importante no tratamento.

“O que fi zemos foi permitir 

A poluição do ar em Sydney, 
a maior cidade da Austrália 
com mais de cinco milhões de 
habitantes, está entre as 20 
piores do mundo por conta 
de incêndios no leste do país. 
“Sydney, também conhecida 
como Big Smoke (nome dado 
na Austrália às grandes cidades) 
faz jus à alcunha. A fumaça dos 
incêndios desaparece ao longo 
do dia, mas aumenta à noite. 
Há um alerta de má qualidade 
do ar”, informaram os serviços 
de meteorologia.

No portal AirVisual, que mede 
a qualidade do ar em todo o 
mundo, Sydney ocupa hoje a 
17ª posição, duas abaixo da 
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Prática que ajuda a salvar bebês 
prematuros completa 40 anos

Método Canguru é adotado no Brasil por cerca de 200 unidades do SUS.

regularização da temperatura 
do bebê – por causa do calor do 
colo dos pais – e ganho de peso. 
“Todas as pesquisas realizadas 
demonstram que os bebês que 
utilizam o método mamam por 
mais tempo exclusivamente no 
peito, e a mãe tem facilidade 
maior para amamentar,” res-
salta a pediatra neonatologista 
e consultora do Ministério da 
Saúde Zeni Lamy. 

No Brasil, o Método Canguru 
é adotado há 20 anos e hoje é 
utilizado por 200 unidades do 
SUS. A mãe fi ca em um leito 
próximo ao do bebê e pode fi car 
com a criança no colo quanto 
tempo quiser. No mundo, a 
metodologia está presente 
em cinco continentes e é uma 
ferramenta para ajudar os 20 
milhões de bebês prematuros 
que nascem todos os anos (TV 
Brasil/ABr).

que as mães entrassem em 
todos os serviços de recém-nas-
cidos, assim o bebê fi cava com 
a pessoa mais importante para 
ele”, afi rma Hector Martinez, 
pediatra e criador do Método 

Canguru. Ele ressalta que a 
presença da mãe é fundamen-
tal para o desenvolvimento do 
bebê.  

Além do vínculo afetivo, os 
benefícios da prática incluem 

Incêndios agravam poluição do ar em Sydney, na Austrália
cidade chinesa de Xangai, num 
ranking liderado por Daca, em 
Bangladesh. Dados do governo 
de Nova Gales do Sul, cuja ca-
pital é Sydney, mostram que a 
qualidade do ar “é pobre”. A 
fumaça ao amanhecer é con-
sequência dos incêndios das 
montanhas Gosper, a cerca de 
300 km a noroeste da cidade. 
O fogo já queimou 850 km² de 
terra.

O impacto da fumaça, que 
também afeta as cidades de 
Wollongongong e Newcastle, 
deverá ser agravado pelo calor 
intenso esperado para os próxi-
mos dois dias na costa leste da 
Austrália e que difi culta há duas 

A poluição do ar em Sydney está entre as 20 piores do mundo 

por conta de incêndios no leste do país.

semanas o combate às chamas 
por mais de 1.300 bombeiros. 
A temporada de incêndios na 
Austrália varia de acordo com a 

área e as condições meteoroló-
gicas, embora sejam geralmente 
registados entre os meses de 
dezembro e março (RTP/ABr).
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SAUma em cada seis crianças e 
adolescentes na Itália vive em 
situação de pobreza, de acordo 
com um relatório divulgado 
pela Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). O estu-
do “Mudar as possibilidades 
para as crianças vulneráveis: 
construir oportunidades e re-
siliência” mostra que o índice 
está acima da média dos países 
analisados pela OCDE, que é 
de um menor de idade pobre 
a cada sete.

De 40 nações analisadas, a 

Uma em cada 6 crianças na Itália vive na pobreza
de crianças pobres é a Dina-
marca, com 2,9%. As nações 
nórdicas dominam o “top 10”, 
com Finlândia (3,3%), em 
segundo; Islândia (5,8%), em 
terceiro; Noruega (7,7%), em 
quinto; e Suécia (8,9%), em 
sétimo. Os outros países entre 
os 10 melhores são: Eslovênia 
(7,1%), em quarto; República 
Tcheca (8,5%), em sexto; Po-
lônia (9,3%), em oitavo; Suíça 
(9,5%), em nono; e Estônia 
(9,6%), em 10º. A média das 
nações analisadas é de 13,2% 
(ANSA).

China lidera o ranking de po-
breza entre as crianças e ado-
lescentes, com um percentual 
de 33,1%. Em seguida apare-
cem África do Sul (32%), Brasil 
(30,1%), Turquia (25,3%) e 
Índia (23,6%). A relação dos 
10 piores ainda inclui Israel 
(23,2%), Espanha (22%), 
Chile (21,1%), Estados Unidos 
(20,9%) e México (19,8%). A 
Itália aparece na 13ª posição, 
com um índice de 17,3%, atrás 
de Lituânia (17,7%) e Grécia 
(17,6%).

O país com menor percentual 
Crianças em um abrigo para 

menores na Itália.
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