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“O mais difícil é 
ajudar em silêncio, 
amar sem críticar, dar 
sem pedir, entender 
sem reclamar... 
A aquisição mais 
difícil para todos nós 
chama-se paciência”.
Chico Xavier (1910/2002)
Expoente do Espiritismo
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faça a leitura do
QR Code com seu celular
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O fi m do ano se aproxi-
ma, mas o consumidor 
ainda não demonstra 

a mesma confi ança que ti-
nha nos primeiros meses de 
2019. Dados apurados pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que o Indicador de Confi ança 
do Consumidor marcou 47,2 
pontos em novembro, abaixo 
do registrado em janeiro de 
2019, que foi de 49,0 pontos. 

Já na comparação com 
outubro, o índice fi cou um 
pouco acima (46,6 pontos) e 
também superou os resulta-

Consumidor não demonstra 
a mesma confi ança que 
tinha no início do ano

dos novembro de 2018 (46,2 
pontos). Pela metodologia, o 
indicador varia de zero a 100, 
sendo que somente resultados 
acima de 50 pontos mostram 
uma percepção otimista do 
consumidor. A frustração com 
a lentidão na retomada econô-
mica ainda é evidente quando 
se avalia o quadro atual. Em 
termos percentuais, apenas 9% 
dos consumidores consideram 
o momento da economia bom. 

Os principais motivos apon-
tados são: maior otimismo 
das pessoas com a economia 
(55%), expectativa de queda 
da infl ação para os próximos 
meses (45%) e redução das 

taxas de juros (43%). Em 
contrapartida, seis em cada dez 
(66%) consumidores acham o 
cenário econômico ruim. Neste 
caso, as principais razões estão 
ligadas a uma percepção de 
alta dos preços dos produtos e 
serviços (66%), ao desemprego 
alto (65%) e às elevadas taxas 
de juros (30%). Enquanto 25% 
mostram-se neutros.

Para o presidente da CNDL, 
José Cesar da Costa, mesmo 
com a recuperação da economia 
em curso, os consumidores 
ainda lidam com efeitos da 
crise, como o endividamento, o 
achatamento da renda e os altos 
níveis de desemprego no país. 

O que se espera é o anúncio de uma agenda positiva que  recupere o desgaste

que se observou ao longo deste ano.

“O que se espera é que ao longo 
dos próximos meses, o anúncio 
de uma agenda positiva consiga 
aumentar o quadro da confi an-

ça, recuperando o desgaste que 
se observou ao longo deste ano”, 
analisa. No horizonte dos pró-
ximos seis meses, a expectativa 

é mais animadora: 27% dos 
consumidores estão otimistas 
com o futuro da economia (AI/
CNDL/SPCBrasil).

Pesquisadores da América do 
Norte advertiram que mudan-
ças climáticas podem alterar a 
situação geográfi ca dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 
Inverno.

Uma equipe de pesquisadores 
do Canadá e dos Estados Unidos 
observou 21 cidades que sedia-
ram ou sediarão a Olimpíada de 
Inverno entre os anos de 1924 
e 2022 para calcular como elas 
vão ser impactadas pelo aque-
cimento global.

Os pesquisadores informa-
ram que os cálculos foram 
baseados no cenário hipotético, 
que se passa no fi nal deste 

século, em que a temperatura 
média global sobe quatro graus 
centígrados acima do período 
pré-industrial.

Eles disseram ter checado 
se a temperatura durante o 
dia cairia para menos de zero 
e se a neve com mais de 30 
centímetros seria capaz de se 
sustentar. Como resultado, seis 
cidades, incluindo Vancouver, 
no Canadá, e Sochi, na Rússia, 
se tornariam impróprias para 
sediar os Jogos de Inverno 
por volta de 2050. Somente 12 
cidades foram consideradas 
como tendo clima propício 
(NHK/ABr).

Uma equipe de pesquisadores observou 21 cidades.

Natal da NF Paulista 
Os usuários cadastrados na Nota 

Fiscal Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp) os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio do mês 
de dezembro. A 133ª extração 
do programa, no próximo dia 13, 
distribuirá R$ 7,7 milhões em 655 
prêmios. Lembrando que, em come-
moração ao mês de Natal, o prêmio 
principal é multiplicado por dois, 
então o valor será de R$ 2 milhões. 

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, declarou ontem (5), 
que a Câmara poderia “ter ido 
além”, preservando pontos do 
projeto de lei do pacote anticri-
me que o governo federal en-
viou à Casa e que ele considera 
importantes para o combate à 
criminalidade, principalmente 
aos crimes violentos. “O Minis-
tério da Justiça vê com bons 
olhos a aprovação de boa parte 
das medidas recomendadas [no 
projeto original]. Sem prejuízo 
de entender que o Congresso 
poderia ter ido além, [poderia] 
ter feito mais”, disse Moro.

“Em relação ao que não foi 
aprovado, vamos trabalhar 
para reestabelecer no Sena-
do, ou, eventualmente, por 
projeto à parte. Isso faz parte 
do jogo democrático”, disse 
Moro, enfatizando que, apesar 
das ressalvas, considera um 
avanço o resultado na Câmara, 
destacando, entre os principais 
pontos da proposta aprovada, 
a possibilidade de execução 
da pena em caso do réu ser 
condenado em tribunal do júri 
a uma pena superior a 15 anos, 
parâmetro temporal estabele-
cido pelos deputados.

Ressaltou a aprovação da 
atuação de agentes policiais 
disfarçados e, principalmente, 

Ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sergio 

Moro.

As vendas de veículos chega-
ram a 2,53 milhões de unidades 
de janeiro a novembro, o que 
representa uma alta de 8,3% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Em 
novembro, o número de licen-
ciamentos chegou a 242,3 mil, 
correspondendo a uma queda 
de 4,4% ante outubro e elevação 
de 4,9% ante novembro do ano 
passado. Os dados foram divul-
gados ontem (5) pela Anfavea.

A produção aumentou 2,7% 
no acumulado do ano, com 2,77 
milhões de unidades saindo das 
fábricas. Já na comparação de 
novembro com outubro houve 
queda de 21,2%, e em novem-
bro foram fabricadas 227,5 mil 
unidades ante as 288,5 mil de 
outubro. Quando comparado 
com novembro do ano passado 
a queda foi de 7,1%.

As exportações registram 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (5) que o nível de 
impostos aplicado à importação 
de produtos afeta a competiti-
vidade e deve ser revisado no 
âmbito do Mercosul. Bolsonaro 
abriu a 55ª Cúpula de Chefes de 
Estado do Mercosul, em Bento 
Gonçalves, no Rio Grande do 
Sul. Citou os acordos de livre 
comércio fechados este ano 
pelo bloco, enfatizando que 
precisam ser implementados 
com rapidez, e que é preciso 
“levar adiante as reformas que 
estão dando vitalidade ao Mer-
cosul, sem aceitar retrocessos 
ideológicos”. 

“A taxação excessiva afeta 
a competitividade e é preju-
dicial a quem produz. O Brasil 
confi a na abertura comercial 
como ferramenta de desen-
volvimento e por isso insiste 
na necessidade de reduzir ou 

Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benitez,

e a vice-presidente do Uruguai, Lucia Topolansky, posam

para uma foto de família durante a cúpula do bloco.
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O ministro da Saúde, Hen-
rique Mandetta, disse ter sido 
“supreendido” com a retirada 
de cerca R$ 500 milhões de 
recursos da pasta após a apro-
vação do relatório preliminar 
do Projeto de Lei Orçamen-
tária de 2020. Esse valor teria 
sido deslocado da saúde para 
abastecer o Fundo Eleitoral de 
Financiamento de Campanha, 
o chamado fundo eleitoral, que 
foi ampliado de R$ 2 bilhões 
para R$ 3,8 bilhões. 

“Infelizmente, ontem, nós 
fomos surpreendidos para a 
retirada de R$ 500 milhões 
da saúde, do Orçamento, para 
poder alocar no fundo eleitoral, 
sendo que a saúde vai ser o prin-
cipal tema da eleição de 2020 
em todos os municípios. Com 
esses R$ 500 milhões, a gente 
poderia fazer muito mais e fazer 
chegar de uma maneira muito 
mais intensa para os prefeitos 
entregarem as realizações em 

Wilson Dias/ABr

Tânia Rêgo/ABr

Bolsonaro passa presidência do 
Mercosul para o Paraguai

aos valores democráticos e 
aos direitos humanos e disse 
que as nossas diferenças de 
origem, de visão e ideológicas 
“devem servir para enriquecer 
o debate regional em busca da 
construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária”. Ele 
citou como exemplo o setor au-
tomobilístico e defendeu a sua 
inclusão nas regras comerciais 
e tarifárias do Mercosul. 

Antes da cúpula, os presi-
dentes brasileiro e paraguaio 
se reuniram para tratar de 
um acordo automotivo entre 
os dois países. Se aprovado, o 
acordo pode ampliar as expor-
tações de automóveis fabrica-
dos no Brasil para o Paraguai. 
O país vizinho também tende 
a se benefi ciar, já que exporta 
peças e equipamentos que são 
usados na montagem de carros 
no Brasil (ABr). 

revisar a Tarifa Externa Co-
mum”, destacou Bolsonaro. A 
Cúpula encerrou a presidência 
brasileira do Mercosul, que foi 
transferida para o Paraguai 

pelos próximos seis meses. 
O presidente paraguaio, 

Mario Abdo Benítez, enfatizou 
o compromisso do país com 
o fortalecimento e respeito 

Saúde perdeu R$ 500 milhões 
para ‘fundo eleitoral’

2020”, disse o ministro.
O parecer preliminar do 

relator-geral, deputado Do-
mingos Neto (PSD-CE), foi 
aprovado em votação simbóli-
ca. Ele destacou que houve um 
pedido, via ofício, “assinado por 
presidentes de partido e por 
líderes partidários”, solicitando 
a recomposição dos recursos 
do fundo eleitoral constantes 
da proposta orçamentária ori-
ginalmente encaminhada pelo 
Poder Executivo. 

O parecer levou em conta 
uma elevação na perspectiva de 
receitas da União, com repassa 
de dividendos de estatais maior 
do que o que o governo previu 
na versão inicial do projeto. 
Pelo cronograma, será preciso 
votar o parecer fi nal do depu-
tado Domingos Neto até o dia 
17. Após a votação, a proposta 
orçamentária deverá ser enca-
minhada para análise em sessão 
plenária do Congresso (ABr).

Aquecimento global 
ameaça Jogos de Inverno

Ministro da 

Saúde,

Henrique 

Mandetta.

Pacote anticrime: 
Congresso Nacional

‘poderia ter feito mais’

Vendas de veículos 
têm alta de 8,3% de 
janeiro a novembro

o maior rigor na concessão de 
benefícios para presos con-
denados por envolvimento 
com organizações criminosas. 
“Há uma série de pontos re-
levantes e que representam 
o endurecimento da Justiça e 
da Segurança Pública, como a 
proibição de saída temporária 
de quem foi condenado por 
crime hediondo”.

Moro lamentou, no entanto, 
a resistência dos deputados 
em ampliar o rol de criminosos 
condenados que podem ter 
material genético coletado e ar-
mazenado em bancos de perfi s 
genéticos administrados pelos 
órgãos estaduais de segurança 
pública. 

“Nosso interesse é ampliar o 
rol das pessoas sujeitas à coleta 
do perfi l genético. Infelizmen-
te, houve uma certa resistência 
a essa parte, que não foi apro-
vada. O que não signifi ca que 
não vamos tentar novamente 
ampliar este rol” (ABr).

queda de 33,2% no acumulado 
de janeiro a novembro, com a 
comercialização de 399,2 mil 
unidades no mercado externo. 
O nível de emprego teve retra-
ção de 3,7% em novembro em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, com 131,3 mil mil 
pessoas trabalhando no setor. 
No acumulado do ano houve 
queda de 1,0% no número de 
postos de trabalho.

De acordo com o presidente 
da Anfavea, Luiz Carlos Mora-
es, os números confi rmam a 
tendência prevista para 2019. 
“Estamos com crescimento de 
quase 9% no acumulado do ano 
e a nossa expctativa é a de que 
essa tendência se confi rme com 
o mês de dezembro indicando 
que o mercado interno de veí-
culos pode atingir 2,8 milhões 
de veículos neste ano, com 
crescimento de 9,1%” (ABr).
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News@TI
Happy Hour com Elas
@ Ouvidos atentos! As dores e as delícias do universo do empre-

endedorismo e da carreira feminina passam a contar com um 
novo canal de conteúdo, o podcast “Happy Hour com Elas”. Com 
a proposta de aumentar o alcance das experiências das mulheres 
empreendedoras e também daquelas que estão inseridas no mundo 
corporativo, o programa de áudio online produzido pela Rádio 2 - 
empresa que está presente no mercado de produção de áudio há 
mais de 30 anos - será lançado ofi cialmente no próximo dia 12 de 
dezembro para os aplicativos de streaming. Para marcar a estreia, a 
gravação do primeiro episódio será ao vivo nos moldes de um happy 
hour feminino dois dias antes, na terça-feira, dia 10. A hostess Caroline 
Marino, jornalista especializada em carreira, RH e negócio, e coautora 
de “O mundo (quase) secreto das startups”, vai conversar com outras 
duas mulheres talentosas no Spot Urbano, na zona norte da capital 
paulista. Uma delas é a empreendedora Glauce Alonso Alfi eri, sócia 
do badalado gastrobar, que vai abrir as portas para o programa. A 
outra é Isabela Kotait, especialista em marketing, que vai falar sobre 
como usar as mídias digitais para impulsionar os negócios (https://
www.sympla.com.br/happy-hour-com-elas__736634).

Bravo e auctus.ai fazem parceria 
@Modernizar para atender cada vez melhor os clientes e fornecedo-

res. Foi com este intuito que a auctus.ai - Inteligência Aumentada 
e a Bravo Serviços Logísticos fecharam no mês de novembro uma 
grande parceria. O projeto de criação da Plataforma de Inteligência 
de Negócio para estruturação e gerenciamento de dados irá começar 
pelas áreas Comercial e 4PL, para depois se expandir pela empresa, 
especializada na logística voltada ao agronegócio.

Credicard e Ubisoft anunciam parceria 
@A Credicard anunciou nesta segunda-feira (2) que se uniu à Ubi-

soft em uma parceria para homenagear a saga Assassin’s Creed, 
com um cartão Credicard Zero edição limitada. O visual do cartão 
temático será decidido pelos fãs do jogo em uma votação online. As 
três opções de ilustração foram reveladas hoje em um evento no Cubo 
para startups e a comunidade gamer. A alternativa mais votada será 
conhecida no dia 9 de dezembro. Os fãs que pedirem a edição especial 
do cartão serão isentos de anuidade para sempre, como os demais 
clientes do Credicard Zero. Com a nova parceria, os usuários poderão 
aproveitar um desconto de 10% em jogos da Ubisoft, como Assassin’s 
Creed, Far Cry, Rainbow Six e Just Dance. Os cupons de desconto 
neste e em mais de 30 outros parceiros podem ser obtidos na Loja de 
Benefícios do app Credicard (www.cartaolendario.ubisoft.com.br).
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Estão de olho no preço 

da carne. Os preços 

não param de subir e 

quem vai a um açougue 

é capaz de avaliar a 

variação do valor  do 

produto em poucas 

semanas

Os mais pobres já ava-
liam substituir a carne 
de boi por frango ou 

porco. Contudo o movimento 
consumista em direção a esse 
mercado também faz o kilo do 
frango e do porco subir. Fazen-
deiros e criadores são acusa-
dos de privilegiar o mercado 
internacional em busca  de 
dólares e desabastecer  o mer-
cado interno. Um lesa-pátria 
dizem os mais exaltados. Um 
golpe contra os mais pobres 
dizem os apoiadores radicais 
do governo. 

O ministério da agricultura 
gira como uma barata tonta 
em busca de explicações que 
acalmem os consumidores. O 
noticiário incita muitas pesso-
as a estocarem o produto na ge-
ladeira de casa o que contribui 
ainda mais para a alta. Menor 
oferta, maior procura, dizem os 
burocratas do  governo. Não é 
possível revogar a lei da oferta 
e da procura dizem os críticos 
liberais  do governo. O fato é 
que mesmo os vegetarianos 
resolveram comer  carne em 
uma atitude, acima de tudo, 
impatriótica.

Há quem defenda uma ação 
do governo, testada inúmeras 
vezes no passado, ou seja co-
brar um imposto sobre a expor-
tação do produto. Com isso as 
carnes fi cariam mais caras no 
exterior e o mercado interno 
seria abastecido. O açúcar foi 
protagonista dessa política 
protecionista com  resultados 
considerados favoráveis pela 
área política do governo. 

A oposição ao governo é 
totalmente contra a interven-
ção do Estado na economia, 
especialmente porque os pro-

gramas de abastecimento da 
população tem um forte viés 
ideológico das esquerdas . Nas 
aparições do presidente em 
solenidades e cerimonias po-
pulares, o tema abastecimento 
é rotineiramente lembrado. 

Não há fi las no varejo como 
no passado, mas não faltam 
críticas aos chamados atra-
vessadores e açambarcadores, 
parasitas que lucram com as 
agruras do povo. Não venham 
com essa desculpa que o preço 
“lá fora “ é mais convidativo, é 
preciso tabelar a cesta básica, 
concluem. A questão não é 
mais decidir se o governo vai 
ou não intervir no mercado e 
forçar uma baixa do preço do 
kilo da carne. A alta do dólar em 
relação à moeda nacional faz 
as vendas externas ainda mais 
atraentes para os pecuaristas. 

Diante da pressão de parti-
dos políticos que apoiam o go-
verno, não outra escolha senão 
a criação de um órgão que regu-
le os preços e o abastecimento 
da população, especialmente a 
de baixa renda e que vive  com 
um salário mínimo. 

O controle dos preços no 
Brasil ganhou força na déca-
da de 1950 com a  criação da 
Comissão Federal de Abas-
tecimento e Preços, COFAP. 
O  governo vai além e cria a 
SUNAB, Superintendência 
Nacional de Abastecimento, 
com poderes para intervir no 
mercado, fixando preços e 
controlando os estoques.

João Goulart, seu criador, 
havia prometido que acabaria 
com as fi las nas grandes ci-
dades para se comprar feijão, 
arroz ou farinhas, como vinha 
acontecendo. Ele se prepara 
para disputar a eleição de 1964 
e o tema é de vital importância 
para o seu projeto político. 

A SUNAB foi extinta em 
1997, por Fernando Henrique 
Cardoso.

 
(*) - É editor chefe e ancora do  Jornal 

da Record News em multiplataforma 
(www.herodoto.com.br).
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Ciência e Tecnologia

Os desafi os na Gestão de TI
Leonardo Dominguez Dias (*)

Mesmo em grande parte das organi-
zações onde o core business não 
é desenvolvimento de tecnologias 

em si, a tecnologia tem grande importância 
para a efi ciência operacional.

O desafi o de ser inovador, conhecer pro-
fundamente cada negócio da empresa para 
oferecer soluções e promover a evolução 
tecnológica e a transformação digital, são 
pontos mandatórios no plano estratégi-
co do Gestor de TI. Muitas vezes, este 
profi ssional somente é lembrado quando 
o ambiente tecnológico da empresa não 
atende de forma efi ciente as necessidades 
dos colaboradores das áreas de negócios.

As demandas por outros investimentos 
suprimem investimentos estruturais em 
TI que muitas vezes trazem benefícios 
para toda a empresa ou que permitirão 
dar um salto tecnológico. No entanto, nos 
deparamos com difi culdades para justifi car 
a aplicação de recursos e como apresentar 
a melhoria da performance de um produto 
ou área de negócio específi ca.

Por esses motivos, ser efi ciente no uso 
dos recursos, oferecer respostas rápidas 
ao negócio, monitorar o ambiente de 
maneira sólida, mitigar e eliminar riscos 
à operação são prioridades na rotina dos 
gestores. Saber avaliar tecnologias, forne-
cedores, e propor e desenvolver soluções 
que promovam diferenciais competitivos 
são atividades que somente um gestor 
de TI consegue liderar. Esse profi ssional 
é ao mesmo tempo o que precisa manter 
as tecnologias que permite a empresa 
rodar (run the business) e promover a 
mudança/evolução nos negócios (change 
the business).

Quer saber mais sobre as habilidade e 
competência de um Gestor de TI?

Um bom Gestor de TI deve estar sempre 
atento ao mercado e estudar para assimilar 
e acompanhar a corrida digital.

1 – Conhecimento técnico é fundamental 
para se tornar um Gestor de TI de sucesso. 
As difi culdades vão surgir e a equipe preci-
sa contar em 100% com este profi ssional. 
Busque por conteúdos relevantes na inter-
net, treinamentos de curta duração e em 
cursos de especialização em instituições 
renomadas;

2 – Conhecimento do negócio como um 
todo e tem que ser aprofundado nesse 
sentido, inclusive dominar o mercado em 
que a organização está inserida, e assim, 
pensar em formar de otimizar a equipe 
para construir diferenciais para o negócio. 
Participar de eventos setoriais como feiras 
e congressos é algo que ajuda a entender o 
futuro que está se desenhando para o setor;

3 – Comunicação eficiente e real é 
fundamental para o Gestor de TI. Saber 
transmitir a mensagem correta, motivar e 
ouvir contribui na relação com a equipe. É 
preciso estar aberto aos feedbacks tanto dos 
pares, quanto de outros níveis hierárquicos 
da empresa;

4 – O Gestor de TI deve agir de forma 
preditiva e não apenas quando os problemas 
surgem. Antever diagnósticos e antecipar 

as pedras no meio do caminho permite 
traçar um plano de resolução antes do 
problema acontecer para não prejudicar 
a empresa. Para isso estar aberto e em 
sintonia com fornecedores e seus casos de 
sucesso e participar de polos de startups 
como incubadores e aceleradoras, aguça 
os sentidos sobre o que está por vir;

E o que faz o Gestor de TI de fato?
Existe um amplo mercado para os 

profi ssionais de Gestão de Tecnologia da 
informação, mas quais são as atividades 
deste profi ssional?
 • Gerenciamento de pessoas ligados 

diretamente a TI da empresa;
 • Controle de todos a arquitetura de 

serviços de TI;
 • Escopo e melhores práticas para uti-

lização correta da TI;
 • Administração da infraestrutura de 

tecnologia da informação;
 • Diagnóstico, análise e implantação de 

soluções para redução dos impactos 
da área de tecnologia da informação 
na organização.

 • Inovação para promover novos pro-
dutos e soluções para automatização 
de problemas dos clientes dentro do 
core business do negócio;

Os desafi os do Gestor de TI são diá-

rios e os tornam ainda melhores no 

que fazem

Diariamente novas soluções digitais 
desafi am os Gestores de TI, apesar da 
empresa estar mais conectada, além de 
facilidade a mobilidade, há também o de-
safi o de criar um ambiente digital confi ável 
e seguro de alto nível.

Segurança da Informação

Os ataques cibernéticos, vazamento de 
dados e informações, a nova lei LGPD, 
redes com centenas de computados e de-
vices conectados, são alguns dos desafi os 
do Gestor de TI, que certamente estão no 
topo da lista;

2)  Conformidade com normas regu-

latórias.

Há muitos requisitos técnicos nacionais e 
internacionais para serem seguidos à risca, 

AGASUS

como por exemplo; a Governança Corpo-
rativa, relatórios fi nanceiros, privacidade 
e segurança de informações, entre outros;

• Evolução das Tecnologias

A automação de processos, a análise de 
dados, internet das coisas e as tecnologias 
móveis estão mudando o jeito e a forma 
como os negócios são feitos, é preciso 
acompanhar;

• TI 100% disponível

Comunicação entre áreas, disponibilida-
de do ambiente, tanto de serviços quanto 
de servidores são fundamentais para a 
realização de negócios. - Preciso enviar 
uma proposta agora e não nos próximos 
30 minutos. É preciso lidar com isso;

• Turnover e Equipe

Lidar com os profi ssionais de TI altamen-
te especializados sendo capaz de treinar 
novos talentos. Motivar por meio de uma 
liderança que busca resultados e valoriza 
o esforço e dedicação de cada membro 
da equipe. Capaz de encantar clientes, 
usuários e fornecedores para garantir o 
engajamento necessário e formar uma 
equipe de alto rendimento e entrega de 
resultados.

Organizações modernas tem esses 
profi ssionais nos níveis mais estratégicos, 
pois são eles que tem a visão de como a 
tecnologia pode mudar ou gerar novos ne-
gócios. São eles que conseguem integrar a 
empresa tecnologicamente e obter ganhos 
dessa integração como gestão unifi cada de 
dados, controles e segurança da informa-
ção, plataformas de negócios e inteligência 
competitiva.

Você é um gestor de TI? Quais capacida-
des a gestão de TI da sua empresa precisa 
desenvolver?

(*) É Mestre e engenheiro de computação pela Poli-
USP com intercâmbio na universidade do estado 

da Califórnia USA. Atualmente é diretor da empresa 
Evo Systems, empresa especialista em inovação em 
TI e professor de pos graduação no Mackenzie e no 
PECE USP. Tem experiência na área de Engenharia 

da Computação, com ênfase em Arquitetura de 
Sistemas de Computação, projetos de implantação 

de fábricas de software e gestão de projetos de 
desenvolvimento de software e inovação.

A vida do gestor de TI não é fácil ou simples. A tecnologia permeia todas as atividades em 
organizações, independentemente do seu tamanho, e suportar as tecnologias que possibilitam a 
empresa desenvolver suas atividades, é papel do gestor de tecnologia

de computador e documentos com nomes 
de áreas e cargos.

4. Atenção ao utilizar WI-FI público

A forma de se conectar à internet também 
infl uencia muito. O ideal é evitar a conexão 
em Wi-Fi público e não informar dados sigi-
losos em sites que os solicitam para estabe-
lecer conexão. Utilizar redes de navegação 
particulares é a melhor opção, mas caso seja 
necessário o uso de um Wi-Fi compartilhado, 
tenha uma VPN ativada no aparelho para 
difi cultar os ataques cibernéticos. 

5. Navegue apenas em sites confi áveis 

Ao instalar aplicativos de lojas não au-
torizadas, acessar sites suspeitos ou até 
mesmo expor dados sensíveis nas redes 
sociais, o usuário está dando a oportunida-
de para que os cibercriminosos consigam 
invadir seu aparelho, podendo ser vítima 
de cobranças indevidas, espionagem de 
atividades realizadas em tempo real, além 
de ter a possibilidade de alguém se passar 
pelo responsável para realizar golpes.

smartphones, não são atitudes indicadas 
para manter a segurança de dados. Esses 
cuidados, quando envolvem o ambiente 
corporativo, devem ser ainda mais rígidos 
em todos os setores da empresa. Gestores 
relatam que 52% dos incidentes de segurança 
em 2019 foram causados por desatenção e 
cliques indevidos em links inseguros recebi-
dos via e-mail, SMS e redes sociais, segundo 
a 4ª Pesquisa Nacional Sobre Conscientização 
Corporativa em Segurança da Informação, 
realizada pela Flipside. 

2. Mantenha as telas sempre bloqueadas

É fundamental manter um bloqueio de 
tela, seja com senhas contendo números e 
letras, reconhecimento facial ou biometria. 
Em locais públicos a atenção deve ser redo-
brada para evitar que alguém veja e copie 
esse procedimento.

3. Atente-se às fotos postadas 

É preciso também atenção com postagens 
que revelem informações essenciais para um 
cibercriminoso, como fotos de crachás, telas 

Desatenção dos funcionários nas redes sociais é a principal 
causa de vazamentos de dados em empresas

É possível afi rmar com altíssimo grau de 
certeza que nenhum dos nossos colegas de 
trabalho está alheio ao uso de smartphones. 
A grande maioria desses aparelhos, no 
entanto, é usado tanto para fi ns pessoais, 
como para profi ssionais. Com a  grande 
quantidade de informações guardadas e 
trocadas nesses dispositivos, eles são cada 
vez mais alvos de ciberataques, apostando 
no relaxamento do comportamento seguro 
dos usuários em momentos de lazer. 

Um clique curioso em um link do Facebook 
pessoal pode tornar o aparelho vulnerável e 
dar acesso às informações corporativas. Por 
isso, é imprescindível estimular a cultura 
de segurança para as equipes num nível 
mais íntimo, entregando dicas como as que 
listo abaixo: 

1. Cuidado com os cliques em e-mails 

indevidos

Clicar em links suspeitos, abrir arquivos 
desconhecidos e guardar documentos 
pessoais ou que envolvam a empresa nos 
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Grupo Adecco que seleciona um universitário em cada um dos 46 países 
participantes para concorrer a uma vaga de CEO global por um mês. 
Para participar, os estudantes devem estar matriculados em qualquer 
curso universitário e ter inglês fl uente, já que algumas etapas do processo 
seletivo são realizadas em inglês. Para fazer a inscrição, basta acessar 
diretamente o site global do programa: (http://www.ceoforonemonth.
com/) até o dia 27 de fevereiro 2020. 

E - Empréstimo Pessoal
A Geru, primeira fi ntech de empréstimo pessoal do Brasil, acaba de 
atingir a marca de R$ 1 bilhão em volume de empréstimos concedidos 
no país, ao longo de 4 anos. Longe de toda a burocracia das grandes 
instituições bancárias, a startup se antecipa à concorrência e consolida 
seu pioneirismo no setor ao tornar o acesso ao crédito mais democrático, 
simples e seguro. Em agosto, a startup se tornou a primeira fi ntech bra-
sileira a ter seus papéis com rating avaliado pela agência global Standard 
& Poors, reforçando ainda mais seu reconhecimento no mercado de 
crédito. Saiba mais em: (http://www.geru.com.br/).

F - IBM Seleciona Scale-ups 
A IBM lança o programa IBM Open Ventures no Brasil, uma iniciativa 
focada em inovação aberta que visa identifi car e integrar scale-ups com 
soluções que resolvem os desafi os mais urgentes de negócios, com agilida-
de e qualidade em projetos transformacionais para diferentes indústrias. 
Scale-ups são empresas que sustentam um rápido crescimento por um 
longo período de tempo, com um modelo de negócios escalável. O Open 
Ventures trabalhará próximo a Aceleradores para encontrar empresas 
com potencial inovador que usem tecnologia de ponta e que possam ser 
integrar em novos projetos nos principais setores. Informações: (http://
www.ibm.com/br). 

G - Vagas de Empregos
Para quem quer começar o ano em um novo emprego, a Alelo, bandeira 
especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corpo-

A - Minerais e Fósseis
Neste sábado (6), das 10h às 16h, no Instituto de Geociências (R. do 
Lago, 562, Butantã), acontece a 4º Feira de Minerais, Fósseis, Conchas 
e Meteoritos. A proposta é os colecionadores exibirem suas amostras, 
além de realizar trocas e vendas. Para colecionar esses itens não é 
preciso obter nenhum tipo de autorização, com exceção dos fósseis, 
considerados patrimônio da União. Os colecionadores interessados em 
exibir suas coleções podem se inscrever. As amostras fi carão em estandes 
para a exposição, que é aberta e gratuita para todas as pessoas. Outras 
informações (https://www.facebook.com/events/1376050009262503/)

B - Classifi cação de Risco 
A Moody’s, uma das principais agências de classifi cação de risco de 
crédito do mundo, elevou as notas do Sicredi de Aa2.br para Aa1.br nos 
ratings corporativo e de emissor em escala nacional, ambos de longo 
prazo. A nova avaliação atesta a capacidade do Sicredi de manter mé-
tricas de risco de ativos acima da média do mercado de capitais durante 
crises econômicas e, ainda, de sustentar seu alto nível de capitalização 
e rentabilidade. Na atualização, a agência também reafi rmou todas as 
outras avaliações e classifi cações da instituição fi nanceira cooperativa. 
Mais informações: (www.sicredi.com.br). 

C - Programa de Estágio 
O Grupo Sotreq está com inscrições abertas para a turma 2020. As vagas 
são destinadas para estudantes universitários que tenham conclusão de 
curso programada para dezembro de 2021. O programa tem duração de 
até dois anos e as vagas são para as empresas Sotreq, Somov e Soimpex, 
atuantes nos segmentos: mineração, construção civil, energia, petróleo 
e marítimo, movimentação de materiais, entre outros. Os interessados 
em ingressar em uma das empresas podem se inscrever no site (http://
bit.ly/ProgramaDeEstagio2020).

D - CEO for One Month 
Estão abertas as inscrições para o CEO for One Month, programa do 

rativas, está com 50 vagas abertas nas áreas Comercial, Financeira, 
Planejamento, Marketing, Produtos, Operações, RH e Tecnologia. 
As oportunidades são para vários cargos e início imediato na sede 
da companhia em Barueri. Para conferir a lista completa das vagas 
e se inscrever no processo seletivo, acesse (http://www.alelo.com.
br/trabalhe-conosco). 

H - Mais Mobilidade
A WeWork - maior rede de coworking e plataforma de espaços de tra-
balho do mundo - acaba de lançar o WorkPass by WeWork. A iniciativa, 
desenvolvida de maneira inédita no Brasil, permitirá aos usuários de 
São Paulo, Alphaville, Osasco, São José dos Campos e São Bernardo 
do Campo trabalharem de qualquer unidade destas cidades ao preço 
único por mês - conforme disponibilidade de espaço por prédio. Com o 
WorkPass, o usuário deixa de fi car limitado a um endereço específi co e 
tem acesso ao seu espaço de trabalho como serviço, por um valor mais 
acessível, usufruindo de toda a estrutura disponível nas cidades partici-
pantes conforme as necessidades do seu dia a dia. Outras informações: 
(http://workpassbywe.com.br).

I - Jogos e Apostas
Começa na segunda (9) e vai até quarta-feira (11), na arena Allianz 
Parque, dois eventos focados em jogos online e apostas esportivas: 
Online Gaming Summit Brazil e o São Paulo Affi liate Conference.  A 
ideia é colocar frente à frente players nacionais e internacionais e mais 
de 300 profi ssionais e autoridades do setor, para debater as expecta-
tivas do mercado em torno da regulamentação defi nitiva dos jogos. A 
expectativa é que os eventos sigam contribuindo para a percepção do 
potencial de geração de receita, empregos e o fomento do turismo, que 
pode ser atingido com legalização dos jogos (bingos, cassinos, jogos 
online e loterias). Mais detalhes: (http://eventos.tmp.br/ogs2019/visi-
tantes/inicio_individual.php). 

J - Coleta Seletiva 
Shopping Center 3 (Av. Paulista, 2064) mantém um centro de triagem 
que recicla cerca de 30 mil latas e 1.500 kg de papelão por mês, entre 
outras medidas de sustentabilidade adotadas. Agora, em parceria com 
a empresa Triciclo, acaba de instalar no piso Paulista a “Retorna Ma-
chine”, uma máquina de venda reversa destinada a recolher resíduos 
pós-consumo, como garrafas PET e latas de alumínio. A cada dois itens 
depositados na máquina, os usuários recebem um cupom para ser tro-
cado por descontos ou brindes nas lojas do Shopping. Saiba mais: (www.
shoppingcenter3.com.br).
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Possíveis impactos da 
reforma tributária para 
as empresas digitais 

Notícias recentes 

publicadas na imprensa 

informam que há 

chances de ser aprovada 

a reforma tributária 

brasileira, ofi cialmente 

conhecida como PEC 45

O fato é que, dentre várias 
iniciativas necessárias 
para a retomada da 

economia, esta é uma das mais 
relevantes no momento. O 
modelo em discussão sinaliza 
que o Brasil pode passar a ter 
um modelo tributário mais 
simples, efi ciente, cooperativo 
e exequível, de acordo com 
seus idealizadores, ao unifi car 
cinco tributos atuais -- dos 
quais três federais (IPI, PIS e 
Cofi ns), um estadual (ICMS) e 
um municipal (ISS) -- em um 
único Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS). 

Embora o tema ainda exija 
a tramitação nas instâncias do 
Congresso Nacional, e poste-
rior sanção do Presidente da 
República, já é convergente 
a ideia de que a simplifi cação 
tributária fará com que a 
arrecadação de impostos e a 
distribuição de recursos sejam 
mais simples e efi cientes. 

A mudança está inserida no 
contexto de crescimento de es-
truturas produtivas baseadas 
em sistemas e tecnologias da 
informação e da comunicação. 
Novos desafi os surgiram para 
os gestores de tributos, envol-
vendo entidades nacionais e 
internacionais, como a OCDE. 

Nas empresas de economia 
digital não é diferente e aque-

las que atuam com serviços 
relacionados à prestação 
de serviços dessa natureza 
precisam fi car atentas para 
as mudanças. Um dos pontos 
importantes é que a tributação 
dessas empresas pode variar 
atualmente entre 5,65% a 
14,25% (correspondente ao 
PIS/COFINS e ISS) e com a 
reforma tributária essa carga 
seria aumentada para 25%, que 
é a alíquota esperada do IBS. 

A discussão é incipien-
te, porém um lado positivo 
dessa reforma é o aumento 
da segurança jurídica para 
investidores decorrente da 
unifi cação de impostos e do 
melhor entendimento, por 
parte das empresas, de quais 
são os impostos a serem pagos. 

A verdadeira reforma tri-
butária deve ser estrutural e 
incorporar elementos dire-
cionados para a arrecadação 
efi ciente e a distribuição justa. 
Além disso, considerando a 
evolução das organizações 
em um mundo cada vez mais 
competitivo e globalizado, a re-
forma tributária deve superar 
defi nitivamente o atual sistema 
anacrônico que gera difi culda-
des aos contribuintes e causa 
impacto direto nos negócios. 

Se consideradas as empresas 
de economia digital, por atua-
rem com modelos de negócios 
inovadores com elementos de 
disrupção tecnológica, a atua-
ção delas será melhor quando 
superarmos o atual sistema 
tributário e implementarmos 
um novo modelo. 

(*) - É sócia de Tributos Internacionais 
da KPMG no Brasil. 

Renata Foz (*) 

Com o faturamento de R$ 
3,2 bilhões, a Black Friday foi 
um sucesso no varejo nacional, 
de acordo com fechamento da 
Ebit, e as expectativas positi-
vas para o aumento de vendas 
até o fi nal do ano não param 
por aí. Segundo uma pesquisa 
realizada pela Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojis-
tas do Estado, o crescimento 
das vendas para o Natal pode 
chegar em até 5%.

Para os lojistas, os consu-
midores devem utilizar o 13º, 
servindo como um aporte 
fi nanceiro para as compras, 
possibilitando no crescimen-
to das vendas de presentes 
para familiares, amigos ou 
colegas de trabalho. “O Natal 
ocupa o lugar mais alto do 
podium, quando comparadas 
as datas mais importantes 
do 2º semestre para o varejo. 
Essa época permite que os 

O ticket médio de compra pode variar entre R$ 150,00

e R$ 300,00.

Pesquisa inédita da Confe-
deração Nacional da In-
dústria (CNI) revela que 

o Índice de Desempenho das 
pequenas indústrias registrou 
recuperação e fi cou em 46,2 
pontos entre julho e setembro. 

O valor é um ponto superior 
ao registrado no mesmo período 
de 2018, está 3,3 pontos acima 
da média histórica e represen-
ta o maior patamar para um 
terceiro trimestre desde 2014, 
de acordo com o Panorama da 
Pequena Indústria. A pesquisa 
elenca quatro indicadores: 
desempenho, situação fi nan-
ceira, perspectivas e índice de 
confi ança. Todos apresentaram 
recuperação. No caso do de-
sempenho, especifi camente, o 
índice varia de 0 a 100 pontos. 
Quanto maior ele for, melhor 
é o desempenho da empresa.

O economista da CNI, Marcelo 
Azevedo, explica que a baixa 

O Índice de Desempenho das pequenas indústrias registrou recuperação.

Comércio 
eletrônico na 
América Latina 
e no Caribe

Durante a realização de seu 
Fórum Anual de Inovação para 
a América Latina e o Caribe, a 
Mastercard divulgou os resul-
tados de um novo estudo que 
descreve as necessidades e as 
expectativas dos compradores 
on-line na região. Esse estu-
do, foi realizado pela Kantar, 
com o objetivo de estudar os 
consumidores de países como 
Argentina, Brasil, Chile, Co-
lômbia, Costa Rica, República 
Dominicana, México, Peru e 
Porto Rico. 

Uma das descobertas do 
estudo demonstra que o Brasil 
é o país onde os consumidores 
fazem compras on-line com 
maior frequência, seguido por 
México e Colômbia, com mais de 
uma compra a cada quinze dias. 
Argentina e à Costa Rica, com 
uma compra a cada duas sema-
nas y Chile e no Peru, compra-se 
com menor frequência, cerca de 
uma compra por mês.

“Abordar os fatores que 
estimulariam os consumido-
res a fazer compras on-line 
com maior frequência poderia 
ajudar a elevar ainda mais a 
adoção do comércio eletrônico 
na região”, disse Jorge Arbesu, 
vice-presidente de Segurança 
Cibernética para a Fórum. “Isso 
pode ajudar o setor de varejo e 
pagamentos a tirar proveito dos 
bilhões de dólares em deman-
da inexplorada em comércio 
eletrônico”, acrescentou o 
executivo (PRNewswire).

A Solojet Aviação, do segmento de aviação 
executiva, registrou um aumento signifi cativo 
na demanda por VTIs (Vistoria Técnica Inicial) 
em 2019 em comparação com o ano anterior. 
Os pedidos subiram 300%, o que signifi ca que 
mais brasileiros estão importando aeronaves e 
precisam passar pelo processo de adaptação 
do modelo para que seja certifi cado pela Anac 
(Agência Nacional de Aviação Civil). 

Nos últimos anos, com a crise econômica, 
o Brasil registrou um grande volume de ae-
ronaves serem exportadas, ou seja, vendidas 

no mercado externo. Agora, com os primeiros 
sinais da retomada, parte destas aeronaves 
começa a retornar. O Brasil é dono da terceira 
maior frota de aeronaves executivas do mun-
do, 11.800 aeronaves, mas os dados recentes 
indicam retomada. 

O país já foi o segundo, mas perdeu a posição 
para o México. De acordo com a Associação 
Brasileira de Aviação Geral (Abag), o negócio 
de jatos executivos cresceu entre 6% e 7% no 
primeiro semestre de 2019, se comparado com o 
mesmo período do ano anterior (EgomAgency).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor - Classe 1 (IPC-C1), 
que mede a variação da cesta 
de compras para famílias com 
renda até 2,5 salários mínimos 
(R$ 2.495), registrou infl ação 
de 0,56% em novembro, acima 
do registrado em outubro, de 
menos 0,12%. A taxa fi cou acima 
também do Índice de Preços ao 
Consumidor - Brasil (IPC-BR), 
que mede a infl ação para todas as 
faixas de renda, e que registrou 
taxa de 0,49% em novembro.

O IPC-C1 acumula taxas de 
infl ação de 3,64% no ano e de 
3,98% em 12 meses. A taxa anual 
do IPC-BR também fi cou abaixo 
da registrada pelo IPC-C1, de 
3,61%. As altas foram registra-
das em sete das oito classes de 
despesa componentes do índice, 
sendo que três desses grupos 

tinham registrado deflação 
(queda de preços) em outubro 
e passaram a registrar infl ação 
em novembro: habitação, que 
passou de menos 0,47% em ou-
tubro para 0,70% em novembro; 
alimentação, de menos 0,18% 
para 0,60%, e comunicação, de 
menos 0,03% para 0,14%.

Outras quatro classes de des-
pesas tiveram aumento da taxa 
de infl ação: despesas diversas, 
de 0,45% em outubro para 
2,48% em novembro; educação, 
leitura e recreação, de 0,09% 
para 0,59%; vestuário, de 0,07% 
para 0,32%, e transportes, de 
0,14% para 0,19%. O grupo 
saúde e cuidados pessoais foi o 
único que teve queda na taxa. 
O grupo de despesas continuou 
registrando infl ação, ao passar 
de 0,20% para 0,11% (ABr).
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Pequenas indústrias se 
recuperam no 3º trimestre
Em um cenário de leve aceleração da economia brasileira, as pequenas indústrias reagiram e começaram 
a colocar o pé no acelerador no terceiro trimestre de 2019

demanda por bens industriais, 
que prejudicou a atividade da 
pequena indústria ao longo 
de todo o primeiro semestre, 
perdeu importância em rela-
ção aos principais problemas 

sinalizados pelas empresas. “As 
empresas de pequeno porte 
começaram a perceber o aque-
cimento da economia brasileira. 
Se o Brasil equacionar os prin-
cipais problemas que afetam os 

pequenos empresários, relacio-
nados não apenas ao ambiente 
de negócios, mas também ao 
fi nanciamento, esse processo 
de retomada será acelerado”, 
afi rma Azevedo (AI/CNI).

Vendas para o Natal podem 
crescer até 5%

lojistas prolonguem o horário 
de funcionamento das lojas, 
influenciando o consumo”, 
explica o presidente da Fede-
ração, Maurício Stainoff. 

O ticket médio de compra 
pode variar entre R$ 150,00 e 
R$ 300,00, com destaque para 
os setores de vestuário, eletrô-
nicos, seguido de cosméticos, 

segundo dados da pesquisa 
da entidade. A pesquisa foi 
realizada com a participação 
das principais Câmaras do 
Estado de São Paulo, que 
enviaram dados locais, como 
expectativa do crescimento 
das vendas e os segmentos que 
podem ser mais benefi ciados 
(AI/FCDLESP).

Importação de aeronaves executivas

Infl ação para famílias 
registra 0,56% em 

novembro
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Medir para gerir 
No Brasil, cada real 

gerado pela indústria 

agrega 2,4 reais para 

todo o conjunto da 

economia

É de grande importância 
o programa “Redu-
ção Contínua do Custo 

Brasil”, desenvolvido pelo 
Ministério da Economia em 
parceria com o Movimento 
Brasil Competitivo e 12 as-
sociações empresariais, com 
apoio técnico da fundação 
Center for Public Impact, do 
Boston Consulting Group, 
lançado dia 28 de novembro.

É fundamental a identifi -
cação de todos os itens que 
oneram a produção no País, 
principais causas da perda da 
competitividade sistêmica de 
nossa economia nas últimas 
décadas. A partir desse diag-
nóstico, cujos parâmetros são 
os custos análogos médios no 
âmbito dos 36 países da OCDE, 
será possível a elaboração de 
propostas por parte da socie-
dade civil e de uma agenda 
para a solução do problema, 
envolvendo todos os níveis de 
governo. 

O “custo Brasil”, segundo 
o estudo que embasou o pro-
grama, corrói R$ 1,5 trilhão 
anual das atividades. O valor 
é equivalente a 22% do PIB 
nacional e aproximadamente 
ao dobro do referente à indús-
tria de transformação (cerca 
de R$ 800 bilhões), atividade 
que mais sofre com o proble-
ma, pois é muito mais exposta 
à concorrência internacional. 

Prova disso é a queda de sua 
participação no PIB brasileiro, 
de 11,3% nos dias de hoje, ante 
30% nos anos 80. É o índice 
mais baixo em sete décadas! 
Outros países que também 
perderam densidade industrial 
como proporção do PIB estão 
promovendo a retomada do se-
tor, que desenvolve tecnologia 
e inovação, é gerador intensivo 
de empregos de qualidade, 
exporta bens com alto valor 
agregado e, portanto, é deci-
sivo para o desenvolvimento. 

No Brasil, cada real gerado 
pela indústria agrega 2,4 re-

ais para todo o conjunto da 
economia, conforme cálculos 
feitos pela CNI. É a atividade 
com maior poder multiplicador 
dentre aquelas que compõem 
o PIB brasileiro. A manufatura, 
assim como os outros setores, 
precisa crescer e se fortalecer. 
Na dinâmica da economia con-
temporânea, todos os ramos de 
atividade estão cada vez mais 
interdependentes. 

Por exemplo: a tecnologia, 
insumos, máquinas, equipa-
mentos, uniformes profi ssio-
nais e geotexteis, que contri-
buem para o bom desempenho 
da agropecuária, provêm da 
manufatura. Ou seja, precisa-
mos pensar o desenvolvimento 
como resultado de uma agenda 
estruturada e coesa de estímu-
lo econômico em geral e que 
contemple o avanço de todos 
os segmentos. 

Assim, é muito importante 
a solução dos gargalos que 
oneram a produção, de modo 
que possamos crescer pelo 
menos quatro por cento ao 
ano e dobrar nossa renda per 
capita no transcurso de uma 
geração. A redução do “custo 
Brasil” é também crucial para 
que o País colha benefícios da 
abertura econômica e dos acor-
dos bilaterais e multilaterais 
em curso e/ou em negociação. 

Se não fi zermos a lição de 
casa da competitividade, os 
tratados de livre comércio po-
derão representar, em vez de 
benefícios, perda ainda maior 
da densidade industrial, pois 
não conseguiremos concorrer 
de igual para igual. Portanto, é 
relevante o diagnóstico correto 
dos problemas a serem solu-
cionados, feito pelo programa 
“Redução Contínua do Custo 
Brasil”. 

Afi nal, é preciso medir para 
gerir. Agora, é decisivo colocar 
em prática um plano efi caz para 
mitigar os gargalos apontados, 
para que consigamos promover 
o crescimento substantivo 
do PIB e conquistar nível de 
desenvolvimento compatível 
com o imenso potencial de 
nosso país! 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*) 

A CCJ da Câmara  aprovou proposta que de-
termina prazo de cinco dias úteis, após a baixa 
da empresa, para a conclusão do processo de 
extinção dos registros da Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios (Redesim).

Aprovado em caráter conclusivo, o pro-
jeto, já aprovado pelo Senado, seguirá para 
sanção presidencial. A Redesim é um sis-
tema integrado que envolve as três esferas 
administrativas do serviço público (União, 
estados e municípios). Esse sistema possi-
bilita ao empresário dar entrada a todos os 

documentos necessários para abrir, alterar ou 
fechar a empresa em um único local (junta 
comercial do estado).

A rede foi criada para melhorar o ambiente 
de negócios no País. Sem ela, por exemplo, 
uma pessoa que deseje abrir uma empresa de 
venda de mercadorias precisa obter registro 
em órgãos diferentes como a Junta Comercial 
(registro legal), Receita Federal (CNPJ) e 
Secretaria da Fazenda (inscrição estadual). O 
relator, deputado Reinhold Stephanes Junior 
(PSD-PR), apresentou parecer favorável, com 
emenda de redação (Ag.Câmara).

A Organização dos Estados 
Americanos (OEA) divulgou 
seu relatório fi nal da auditoria 
sobre as eleições presidenciais 
de 20 de outubro na Bolívia, 
que confi rma ter havido uma 
“manipulação dolosa” para 
alterar os resultados. O do-
cumento afi rma que a fraude 
ocorreu em “dois níveis”: por 
meio da alteração de atas e da 
falsifi cação das assinaturas dos 
mesários; e redirecionamento 
do fl uxo de dados para dois 
servidores ocultos e não con-
trolados pelo Tribunal Supremo 
Eleitoral (TSE), permitindo a 
“manipulação” de informações 
e a “supressão de atas”.

“A esses fatos se somam ir-
regularidades graves, tais como 
a falta de cópias de segurança 
das atas e a perda de material 
relevante”, declarou a entida-
de. “A partir das esmagadoras 
evidências encontradas, o que 

é possível afi rmar é que houve 
uma série de operações dolo-
sas para alterar a vontade das 
urnas”, concluiu o relatório. 
Segundo o TSE, Evo Morales 
venceu as eleições em primei-
ro turno, ao obter 47,08% dos 
votos, pouco mais que os 10 
pontos de vantagem necessá-
rios sobre o segundo colocado, 
Carlos Mesa, com 36,51%.

Dados iniciais da apuração, 
no entanto, apontavam que 
haveria um segundo turno entre 
os dois candidatos. A divulga-
ção de parciais da contagem 
chegou a ser suspensa, e quan-
do foi retomada, os números já 
indicavam uma vitória de Evo 
em primeiro turno. Alvo de 
protestos, o então presidente 
chegou a anunciar uma nova 
eleição, mas não resistiu às 
pressões das Forças Armadas e 
da Polícia e renunciou ao cargo 
(ANSA).

Evo Morales se asilou no México após renunciar

ao cargo de presidente.

O uso de máscara e 
luvas é agravante de 
crime

A Comissão de Combate ao 
Crime Organizado da Câmara 
aprovou proposta que considera 
o uso de máscara - ou qualquer 
outro meio que atrapalhe a identi-
fi cação visual - ou de luvas - para 
difi cultar a perícia papiloscópica 
– como agravante no cometimen-
to de crime.

O texto aprovado é o subs-
titutivo do relator, deputado 
Aluisio Mendes (PSC-MA), aos 
projetos do deputado Sanderson 
(PSL-RS). O primeiro trata do 
uso de máscara e o segundo, do 
uso de luvas. O relator elaborou 
substitutivo para unifi car as duas 
propostas. O texto altera o Códi-
go Penal. Caberá ao juiz decidir 
se haverá aumento da pena em 
caso de condenação.

“As situações que se preten-
de incluir como circunstâncias 
agravantes realmente demons-
tram uma culpabilidade mais 
acentuada por parte do agente, 
uma vez que evidenciam a clara 
premeditação da prática delitiva 
e a tentativa de se furtar à apli-
cação da lei penal”, avalia Aluisio 
Mendes. A proposta será analisa-
da pela CCJ e pelo Plenário da 
Câmara (Ag.Câmara).

No debate, os parlamen-
tares alegaram que tal 
entendimento jurídico 

não desrespeita o princípio 
da presunção da inocência e 
é um importante passo para o 
combate à impunidade. 

O senador Alvaro Dias (Po-
demos-PR), por exemplo, des-
tacou o apoio popular ao tema 
e recordou posições favoráveis 
à antecipação do cumprimen-
to da pena de ex-ministros 
do STF, como Ellen Gracie e 
Carlos Velloso. Segundo ele, “a 
Constituição não mudou, mas a 
composição do STF”. Também 
afi rmou que o Congresso se 
omitiu ao não deliberar sobre o 
assunto, o que permitiu que o 
Supremo legislasse em seu lugar.

Para o senador Jorginho 
Mello (PL-SC), a Justiça pre-
cisa ser aperfeiçoada e está na 
hora de acabar com os recursos 
intermináveis que, segundo ele, 
favorecem apenas os mais ricos. 
“Depois da segunda instância é 
enrolação. Não podemos sair 

Permitir a execução da pena de condenados em segunda instância foi o debate na CCJ.

Proprietários de imóveis 
urbanos e rurais, incluídos em 
programas de regularização 
fundiária de interesse social, 
podem passar a não mais pagar 
emolumentos de serviços de re-
gistro prestados por cartórios. 
Essa medida está prevista no 
projeto de autoria do senador 
Irajá (PSD-TO), aprovado 
ontem (5) na Comissão de 
Agricultura do Senado. 

A proposta isenta do paga-
mento de taxas cartorárias os 
casos em que o transmitente 
seja pessoa de direito públi-
co, no primeiro registro que 
confere direitos reais aos seus 
benefi ciários, no registro de 
projeto de regularização fundi-
ária e na primeira averbação de 
construção residencial urbana, 
entre outros atos. 

Na justifi cativa do projeto, 
Irajá alerta para a necessidade 
de se facilitar os procedimentos 
de regularização fundiária no 
país. Segundo ele, os valores 
expressivos que são cobrados 
por cartórios para o registro 

Relator, Acir Gurgacz defendeu aprovação do projeto 

apresentado por Irajá.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, defendeu a 
conciliação em torno de emen-
da constitucional que prevê 
prisão após condenação em 
segunda instância. A presiden-
te da CCJ, senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), anunciou 
que a votação do projeto que 
trata do tema deverá ocorrer 
na terça-feira (10) no colegia-
do. Porém, Davi entende que 
a questão deve ser tratada por 
meio da proposta da Câmara 
e não por projeto de lei.

O presidente do Senado 
destacou que esse foi o en-
tendimento unânime havido 
dias atrás, após reunião com 
o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, e a maioria das 
lideranças partidárias das 
duas Casas legislativas. “A 
presidente da CCJ tem a legiti-
midade de pautar as matérias 
que achar conveniente. Mas a 
minha preocupação é que nós 
fi zemos um entendimento. 
Por ampla maioria, estabele-

O presidente do Senado destacou entendimento com o 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Aceita a sugestão 
que acaba
com taxa de
despacho postal

A taxa de R$ 15 cobrada pelos 
Correios para o Despacho Pos-
tal de produtos importados não 
tributados pode ser extinta. A 
Comissão de Direitos Humanos 
do Senado acolheu a Sugestão 
33/2018 com a medida, que 
agora passa a tramitar como 
projeto. 

A taxa é cobrada desde 2018 
sobre todas as encomendas 
internacionais que chegam ao 
Brasil, sejam elas tributadas 
ou não.

O senador Marcos Rogério 
(DEM-RO) relatou a sugestão, 
tornando-a um projeto de lei 
que veda a cobrança de tarifa, 
preço ou prêmio ad valorem, 
além do valor do frete, por re-
messas isentas do Imposto de 
Importação e do IPI. Segundo 
o senador, a ECT desfruta de 
monopólio no serviço postal 
com isenção de direitos de 
importação de materiais e 
equipamentos destinados aos 
seus serviços, e tem a missão 
pública de fazer garantir o 
acesso ao serviço postal para 
todos os cidadãos.

Ele explicou ainda que a ECT 
é a única empresa brasileira au-
torizada a operar com essa ma-
lha postal internacional. Apesar 
de notória crise financeira 
enfrentada pela ECT, ressaltou 
o senador, a cobrança de Des-
pacho Postal para cobrir custos 
de apoio aduaneiro não deveria 
recair sobre os consumidores. 
Ele argumentou que a taxa 
torna inviável a importação de 
produtos pequenos e baratos, 
prejudicando o consumidor e 
muitos varejistas (Ag.Senado).

EPA

M
ar

co
s 

O
liv

ei
ra

/A
g.

Se
na

do
M

ar
co

s 
O

liv
ei

ra
/A

g.
Se

na
do

M
ar

co
s 

B
ra

nd
ão

/A
g.

Se
na

do

Maioria dos senadores defende 
prisão após segunda instância

A maioria dos senadores que participaram da audiência pública na quarta-feira (4), na CCJ, mostrou-se 
favorável à imediata execução da pena após a condenação em segunda instância

daqui este ano como se nada 
estivesse acontecendo. O Brasil 
tem ciclos, está mudando e a 
Justiça tem que mudar tam-
bém”, defendeu.

O senador Marcio Bittar 
(MDB-AC), por sua vez, disse 
que o Brasil vive um caos na 

segurança pública, embora 
os índices de criminalidade 
tenham começado a melhorar. 
Por isso, para para que o quadro 
se mantenha, ‘é obrigação do 
Congresso Nacional endurecer 
o jogo contra  os criminosos, 
sejam eles ricos ou pobres’. “A 

violência explodiu; temos mais 
de 60 mil assassinatos no país. 
E os mortos são quem? Pobres, 
negros e mulheres da periferia. 
A opinião pública não tolera mais 
ver criminosos sendo soltos e 
saindo do julgamento dando 
risada”, opinou (Ag.Senado).

Davi quer conciliação para votar 
prisão em segunda instância

cemos a condução em relação 
a esse procedimento”, afi rmou.

Davi ressaltou ainda que o 
texto da PEC 199/2019 conci-
liará a vontade da sociedade, 
pela condenação em segunda 
instância.

“Considero legitima a de-
cisão de Simone pautar, mas 
estou ainda na tese do que foi 

conciliado na reunião. Vou 
tentar ouvir os senadores para 
ver o procedimento. Estou 
praticamente com a comissão 
de acompanhamento da PEC 
pronta. Na minha cabeça tem 
um procedimento estabelecido, 
através de uma emenda cons-
titucional, que eu acho que é o 
certo” concluiu (Ag.Senado).OEA denuncia 

‘manipulação dolosa’ 
em eleição na Bolívia Extinção de taxa cartorária 

para imóveis em regularização

de imóveis constituem um dos 
principais entraves aos proces-
sos de regularização fundiária, 
uma vez que a maioria dos ocu-
pantes irregulares de imóveis 
não têm recursos para arcar 
com essa despesa. 

“Não podemos permitir 
que os emolumentos sejam 
um empecilho ao ingresso 
de nossos brasileiros ao 

mercado formal, ainda mais 
considerando que, após a 
regularização, os próprios 
cartórios acabarão tendo 
maior arrecadação com os atos 
registrais que posteriormente 
serão praticados pelos parti-
culares”, explica o autor. O 
relator, senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), apresentou pare-
cer favorável (Ag.Senado).

Prazo de cinco dias para extinguir registro de empresa



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

Reduzir custos, 

melhorar a 

produtividade, oferecer 

maior variedade de 

produtos com preços 

menores e qualidade 

superior.

Está aí o sonho de muitas 
empresas ao redor do mundo. 
No caminho para atingi-los de 
maneira rápida e efi ciente, 
muitas têm usado cada vez 
mais tecnologia para interligar 
toda a cadeia de produção e 
assim atingir seus objetivos, 
em um conceito que se tornou 
mais conhecido nos últimos 
tempos como “Indústria 4.0”.

Na prática, além de realizar 
investimentos em produtos 
e serviços modernos, capa-
zes de atender à demanda 
que a companhia precisa, é 
necessário ter profi ssionais 
cada vez mais qualifi cados, 
aptos a entender o processo 
produtivo de maneira mais 
ampla, pensando em logística, 
clientes e fornecedores de 
maneira conjunta. 

Trata-se de um verdadeiro 
desafi o, já que muitos países 
ainda possuem grande parte 
da mão-de-obra formada 
por profi ssionais focados no 
entendimento exclusivo do 
controle de máquinas. 

Por outro lado, nos Estados 
Unidos e em muitos locais 
da Ásia, como Japão, China, 
Taiwan e Coreia do Sul, o 
processo de formação de 
profi ssionais já é mais maduro, 
com investimento contínuo na 
modernização das estruturas 
industriais para manter a com-
petitividade em longo prazo, 
especialmente na indústria 
eletrônica e automotiva.

No Brasil, essa é uma rea-
lidade ainda distante, mas há 
setores que têm empreendido 
esforços para trabalhar nessa 
expansão, em especial os de 
autopeças, agronegócio e 
alimentos e bebidas. Há ainda 
um movimento positivo da 
indústria e de instituições de 
ensino superior e técnico no 
sentido de entender e implan-
tar iniciativas voltadas para a 
Indústria 4.0. 

Ao adotar esse conceito 
na prática, as consequências 
positivas poderão ser per-
cebidas de maneira rápida e 
efi caz. No setor de autopeças 
especifi camente, a minimi-
zação de erros ao substituir 
processos humanos por dados 
integrados do chão de fábrica 
à esfera corporativa traz mais 
transparência.

Além de  aumentar a qua-
lidade e produtividade ao 
permitir rastrear toda a ope-
ração –  reduzindo a níveis 
extremamente baixos o envio 
de peças incorretas para os 
clientes, por exemplo. Isso é 
possível ao integrar o uso de 
TI com a Tecnologia da Ope-
ração, ou seja, deixando de 
usar planilhas para execução 
de ordens de produção para 
automatizar esse processo 
com softwares.

Para alcançar com sucesso 
o caminho para a Indústria 
4.0, sua implantação deve 
ser feita passo a passo, de 
maneira modular e escalável, 
oferecendo retorno de inves-
timento atrativo, servindo 
assim como incentivo para 
futuras instalações.

Diante de tantas vantagens 
a serem conquistadas, a rea-
lidade da base industrial no 
Brasil mostra que há um longo 
caminho a ser trilhado para 
atingirmos um nível de ma-
turidade expressivo. Além do 
treinamento de profi ssionais, 
é necessário que as lideranças 
da indústria sejam capazes 
de visualizar a importância 
desse tipo de investimento, 
passando a mensurar retornos 
fi nanceiros tangíveis no curto 
prazo. 

Com esse tipo de estratégia, 
será possível vencer e acele-
rar o desenvolvimento desse 
canal no País, ampliando a 
atuação das empresas e garan-
tindo ainda mais oportunidade 
de competição no ambiente 
atual.

(*) - É gerente de marketing da 
Mitsubishi Electric do Brasil.

Os desafi os da 
Indústria 4.0 no Brasil

Hélio Sugimura (*)
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 / NIRE: 35.300.381.351

AVISO AOS ACIONISTAS
Conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 5 de dezembro de 2019, às 9h (“AGE”), foi aprovado o grupamento da 
totalidade das 9.112.880 (nove milhões, cento e doze mil, oitocentas e oitenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, na proporção de 40.000 (quarenta mil) ações para 1 (uma) ação, sem modificação do capital social ou dos direitos relativos 
às ações, nos termos do artigo 12 da Lei 6.404/76. Aos acionistas cujas ações somadas não completem 40.000 (quarenta mil) ações, será 
atribuído um prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste aviso aos acionistas para que manifestem o interesse em continuar inte-
grando o quadro acionário da Companhia. Para que possam exercer tal faculdade, os acionistas interessados deverão comparecer à sede 
da Companhia, dentro do prazo estabelecido, a fim de negociar a forma de complementação de suas posições acionárias para o próximo nú-
mero inteiro de ações. Transcorrido o prazo estabelecido para a manifestação por parte dos acionistas, as eventuais frações de ações serão 
consideradas canceladas para todos os efeitos e o acionista terá direito a reembolso pela Companhia com base no valor patrimonial da ação. 
A ata da AGE encontra-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Santana do Parnaíba, 6 de dezembro de 2019. A Diretoria.

Trei IV Participações Ltda. - CNPJ/ME nº 34.814.909/0001-03 - NIRE 35235632154
Ata da Reunião de Sócios para Transformação do Tipo Jurídico da Sociedade realizada em 25/10/2019

1. Data, Hora e Local: Aos 25/10/19, às 17 hs, na sede da Trei IV Participações Ltda. (“Sociedade”), localizada em SP/SP, na Rua Hungria nº 514, 10º andar, Conjunto 102, Sala 
42, Jardim Europa. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, por estarem 
presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: (a) SDI Administração de Bens Ltda., sociedade empresária limitada, com sede 
em SP/SP, na Rua Hungria nº 514, 10º andar, Conjunto 101, Sala 06, Jardim Europa, CNPJ/ME nº 09.349.506/0001-85, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP 
NIRE 3522203912-3 (doravante denominada “SDI Administração”), neste ato representada por seus administradores, os Srs.: (i) Arthur José de Abreu Pereira, brasileiro, ca-
sado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.332.000-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério 
da Economia (“CPF/ME”) sob nº 203.898.928-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Hungria, nº 514, 10º andar, Jardim Europa, 
CEP 01455-000 (doravante denominado “Arthur Pereira”); e (ii) Sr. André Ferreira de Abreu Pereira, RG nº 26.369.271-1, emitida pela SSP/SP, CPF/ME nº 283.724.328-05, 
(doravante denominado “André Pereira”); e (b) SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua 
Hungria nº 514, 10º andar, conjunto 101, Jardim Europa, CNPJ/ME nº 07.338.630/0001-10, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP NIRE 3521958449-3 
(doravante denominada “SDI Desenvolvimento”), neste ato representada por seus administradores, os Srs.: (i) Arthur Pereira, acima qualificado; e (ii) Dario de Abreu Pereira 
Neto,  RG nº 9.813.793, expedida pela SSP/SP, CPF/ME nº 114.774.128-08; e, na condição de sócia ingressante, (c) CERES I LP, sociedade constituída e existente de acordo 
com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede na 3500 South DuPont Highway, Dover, Kent County, Delaware 19901, Estados Unidos da América, 
neste ato representada por seu representante legal André Pereira (doravante denominada “Ceres I”). 3. Mesa: Presidida pelo Sr. André Ferreira de Abreu Pereira e secretariada 
pela Sra. Cassia Nunes Reis. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se a totalidade das sócias da Sociedade para deliberar a respeito dos seguintes assuntos: (i) cessão de quotas de 
emissão da Sociedade; (ii) transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, com a alteração da denominação e da 
forma de representação do capital social da Sociedade; (iii) consignação de que o capital social encontra-se totalmente subscrito nesta data; (iv) aumento do capital social; (iv) 
criação da diretoria, eleição dos diretores e esclarecimentos sobre sua remuneração; e (v) aprovação do estatuto social, na forma do Anexo I à presente ata. 5. Deliberações 
Tomadas: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, resultaram as mesmas aprovadas unanimemente por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas e/ou 
restrições, nos seguintes termos: 5.1. Cessão de Quotas 5.1.1. A sócia SDI Desenvolvimento, acima qualificada, titular de 500 quotas representativas de 50% do capital social 
da Sociedade, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional, no valor total de R$ 500,00, com a expressa anuência da sócia SDI Adminis-
tração, a qual renuncia ao respectivo direito de preferência, neste ato cede e transfere a totalidade das quotas da Sociedade de que é titular, como de fato cedido e transferido 
tem, por ajustes entre as partes, bem como todos os direitos e obrigações a elas inerentes, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e gravames, retirando-se da Sociedade, 
para Ceres I, acima qualificada, que ora ingressa na Sociedade, ao preço de R$ 1 por ação; 5.1.2. Diante da transferência de quotas realizadas no item 5.1.1 acima, consignar 
que as quotas representativas do capital social da Sociedade passarão a estar distribuídas da seguinte forma: (i) Ceres I, acima qualificada, passará a deter 500 quotas de 
emissão da Sociedade com valor nominal de R$ 1,00 cada; e (ii) SDI Administração, acima qualificada, permanecerá detendo 500 quotas de emissão da Sociedade com 
valor nominal de R$ 1,00 cada. 5.2. Alteração do Tipo Jurídico, da Denominação e da Representação Do Capital Social 5.2.1. Tendo em vista melhor atender aos interesses 
sociais, aprovar a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado, sem solução de continuidade. 
5.2.2. Em decorrência da deliberação tomada no item 5.2.1 acima, aprovar a alteração da denominação social da Sociedade, que passará de “Trei IV Participações Ltda.” para 
“Trei IV Participações S.A.” (doravante denominada “Companhia”). 5.2.3. Em decorrência da deliberação tomada no item 5.2.1 acima, aprovar a conversão das 1.000 quotas 
representativas do capital social da Sociedade em 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia. Assim, o capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, no montante de R$ 1.000,00, passará a ser representado por 1.000 ações, assim distribuídas entre as 
acionistas da Companhia: (i) Ceres I, acima qualificada, passará a deter 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) SDI Administração, acima qualificada, 
passará a deter 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.3. Integralização do Capital Social 5.3.1. Consignar que, nesta data, os acionistas integralizaram o 
capital social da Sociedade com relação ao preço de emissão das ações ordinárias de que são titulares, nos termos do item 5.2.3 acima, estando o capital social da Companhia 
totalmente integralizado. 5.4. Aumento do Capital Social 5.4.1. Diante da deliberação tomada no item 5.3.1 acima, aprovar o aumento do capital social da Companhia, no 
montante de R$ 99.999.000,00, passando o capital social dos atuais R$ 1.000,00, para R$ 100.000.000,00, mediante a emissão para subscrição de 99.999.000 novas ações 
ordinárias, ao preço unitário de emissão de R$ 1,00 por ação, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos dos respectivos boletins 
de subscrição que, rubricados por todos os presentes, passam a integrar a presente ata na forma dos seus Anexos II e III. Desse modo, as 99.999.000 novas ações, emitidas 
em razão do referido aumento do capital social da Companhia, são subscritas pelas acionistas da Companhia, neste ato, da seguinte forma: (i) Ceres I, acima qualificada, 
subscreve neste ato 98.749.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) SDI Administração, acima qualificada, subscreve neste ato 1.249.500 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. 5.4.2. Diante da deliberação tomada no item 5.4.1 acima, consignar que o capital social da Companhia no valor R$ 100.000.000,00, totalmen-
te subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 100.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma: (i) Ceres I, acima qualifica-
da, é titular de 98.750.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) SDI Administração, acima qualificada, é titular de 1.250.000 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. 5.5. Criação da Diretoria, Eleição e Remuneração dos Diretores 5.5.1. Tendo em vista a deliberação tomada no item 5.2.1 acima, consignar que a ad-
ministração da Companhia competirá a uma diretoria composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 diretores residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela 
assembleia geral da Companhia, sendo um deles o diretor presidente e os demais sem designação específica, com prazo de mandato de 1 ano, permitida a reeleição. 5.5.2. Em 
decorrência da deliberação tomada no item 5.4.1 acima, eleger para compor a diretoria da Companhia, com prazo de mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar 
sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/03/2021, os Srs.: (i) André Pereira, acima qualificado, que exercerá o cargo de diretor presidente; e (ii) Arthur 
Pereira, acima qualificado, o qual exercerá o cargo de diretor sem designação específica. Os diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos, mediante assinatura dos 
respectivos termos de posse lavrados no livro de registro de atas de reuniões da diretoria da Companhia, cujas cópias constam dos Anexos IV e V a presente ata, declarando, 
nos termos e para os fins do §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou 
a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pú-
blica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 5.5.3. No âmbito da deliberação tomada no item 5.5.2 acima, 
consignar que os Diretores renunciaram, em seus respectivos termos de posse, integralmente ao recebimento de qualquer remuneração pela Companhia, presente ou futura, 
decorrente do exercício dos seus respectivos cargos, razão pela qual não será fixado o valor da remuneração global ou anual da diretoria referente ao exercício social corrente. 
5.6. Aprovação do Estatuto Social e Outras Avenças 5.6.1. Em consequência dos atos acima mencionados, aprovar o estatuto social da Companhia, o qual integra a presen-
te a ata na forma do seu Anexo I. 5.6.2. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários e/ou aplicáveis para a fiel implementação das deliberações 
tomadas na presente assembleia. 5.6.3. Consignar que as publicações determinadas pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), serão realizadas de acordo com o previsto no artigo 
289, caput, §§ 2º e 4º da Lei das S.A. e a Portaria MEE 529/19. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assina-
da. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 25 de outubro de 2019. Mesa: André Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; Cassia Nunes Reis - Secre-
tária. [Esta página integra a Ata da Reunião de Sócios para Transformação do Tipo Jurídico da TREI IV Participações Ltda. realizada em 25 de outubro de 2019] Sócia Presen-
te: SDI Administração de Bens Ltda. Nome: André Ferreira de Abreu Pereira - Cargo: Administrador; Nome: Arthur José de Abreu Pereira - Cargo: Administrador. Sócia Reti-
rante: SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Nome: Dario de Abreu Pereira Neto - Cargo: Administrador; Nome: Arthur José de Abreu Pereira - Cargo: Administrador. Sócia 
Ingressante: CERES I LP - Nome: IDSGP II LLC - Cargo: General Partner; Estatuto Social da TREI IV Participações S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Du-
ração - Artigo 1º - A TREI IV Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste estatuto social (“Estatuto”) e 
pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Artigo 2º - A Companhia 
tem por objeto social: (i) investir em novos empreendimentos nos segmentos imobiliários comerciais, uso misto e/ou residenciais localizados no Brasil; (ii) adquirir, deter, adminis-
trar, desenvolver, construir, supervisionar, alugar e dispor de tais investimentos; (iii) desempenhar atividades relacionadas ou acessórias ao disposto acima; e (iv) deter participa-
ção em outras sociedades, consórcios e fundos de investimento que tenham o mesmo objeto social da Companhia. Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade e Es-
tado de São Paulo, na Rua Hungria nº 514, 10º andar, Conjunto 102, Sala 42, Jardim Europa, CEP 01455-000, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, abrir, transferir e 
encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do Brasil. Artigo 4º - A Companhia terá prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º - O 
capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$ 100.000.000,00, dividido em 100.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. § 1º - Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º - A Companhia poderá criar classes adicionais de ações 
ordinárias ou extingui-las, por deliberação da maioria do capital social votante presente em Assembleia Geral, conforme disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei das Socie-
dades por Ações. § 3º - O preço de subscrição, em qualquer aumento de capital mediante a emissão de novas ações, deverá ser estabelecido nos termos do artigo 170 da Lei 
das Sociedades por Ações, sendo que 10% de tal preço deverá ser destinado à conta de capital social e 90% de tal preço deverá ser destinado à conta de reserva de capital, 
conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 6º - A Companhia poderá, por meio de deliberação da Assembleia Geral e confor-
me previsto em lei, criar ou emitir ações preferenciais, com ou sem direito a voto, e fixar suas características, preferências e vantagens, assim como emitir novas classes de ações 
preferenciais já existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 7º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamen-
te, dentro dos 4 meses seguintes ao encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem ou para os fins previstos em lei. § 1º 
- A convocação da Assembleia Geral será feita por qualquer Diretor, ou na forma prevista no artigo 123, da Lei das Sociedades por Ações. A Assembleia Geral será presidida 
por um presidente que será assistido por um secretário, ambos escolhidos dentre os presentes e designados pela maioria dos acionistas presentes. § 2º - As Assembleias Gerais 
serão convocadas mediante envio de correspondência a todo e qualquer acionista titular de no mínimo 5% do capital social da Companhia, com antecedência mínima de 10 dias 
úteis, independentemente do disposto no artigo 124, caput ou §4º, da Lei das Sociedades por Ações. § 3º - Em adição às matérias sujeitas à aprovação dos acionistas nos termos 
da legislação aplicável, será de competência privativa da Assembleia Geral deliberar mediante voto da maioria do capital social, na medida do proposto pela Parceria: (a) a liqui-
dação, dissolução e/ou extinção da Companhia ou qualquer Companhia Investida, ou concessão de qualquer autorização para a Companhia ou qualquer Companhia Investida 
(i) requerer sua recuperação judicial ou extrajudicial ou procedimentos semelhantes; ou (ii) tomar qualquer providência para consentir com qualquer procedimento de falência, 
reorganização judicial ou extrajudicial ou procedimentos semelhantes; (b) qualquer aquisição pela Companhia (seja diretamente ou por meio de incorporação, fusão, permuta ou 
outra forma), direta ou indiretamente (inclusive via fundos de investimento, celebração de contratos de consórcio, sociedades em conta participação ou qualquer outro veículo), 
de (i) participação em qualquer Pessoa, (ii) de qualquer participação societária em qualquer Companhia Investida, ou (iii) qualquer direito relativo a bens imóveis; (c) qualquer 
compromisso de desenvolvimento, ou investimento para além da aquisição de qualquer Investimento de Portfólio, incluindo a celebração, aditamento ou rescisão bem como 
modificar qualquer parte de qualquer acordo de desenvolvimento relacionado a estes; (d) qualquer venda, cessão, transferência, disposição, outorga de opção, penhor ou gra-
vame de qualquer natureza, direta ou indiretamente, pela Companhia ou qualquer Companhia Investida, Investimento de Portfólio ou outro ativo relevante da Companhia ou de 
qualquer Companhia Investida (com relação a qualquer destes, seja em sua totalidade ou parcialmente), exceto relacionadas ao exercício de medidas contra qualquer Acionista 
Inadimplente, nos termos aqui previstos; (e) qualquer mudança material do objeto social da Companhia ou qualquer mudança material ou substancial relacionada à condução 
dos negócios da Companhia ou qualquer Companhia Investida; (f) a escolha de contador ou auditor independente da Companhia e das Companhias Investidas que não sejam 
a Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu ou KPMG (sendo que KPMG deverá atuar inicialmente com auditora independente da Companhia e dos 
Investimentos de Portfólio); (g) qualquer aditivo ou alteração substancial, de qualquer forma, bem como a revogação deste Estatuto, de qualquer outra forma não aqui prevista; 
(h) qualquer distribuição de dividendos in natura feita da Companhia; (i) a contratação, alteração, rescisão ou renúncia, por parte da Companhia, de quaisquer direitos substanciais 
relacionados a qualquer Operação com Afiliadas; (j) (i) a contratação de empréstimo ou dívida, com ou sem garantias, bem como o refinanciamento, a repactuação, a prorroga-
ção, o compromisso ou a alteração de qualquer empréstimo, obrigação de dívida e quaisquer documentos que suportem ou garantam a referida operação, exceto caso já tenham 
sido previamente aprovadas pelos acionistas; (ii) a prestação de garantia real ou pessoal relativa a qualquer endividamento ou qualquer obrigação de qualquer Pessoa; ou (iii) 
com relação a qualquer dos itens acima, emissão de confissão de dívida e/ou garanti-la por hipoteca, escritura, contratos de garantia, gravames ou outros documentos similares; 
(k) a adoção, aditamento ou modificação do Orçamento, sujeito aos desvios permitidos pelo Acordo LP; (l) a contratação de qualquer empregado (seja pela Companhia ou por 
qualquer Companhia Investida), além do estabelecido no Orçamento aprovado; (m) (i) a celebração de contratos de aluguel ou ocupação relacionados a qualquer Investimento 
de Portfólio, exceto conforme indicado no Orçamento aprovado; ou, (ii) exceto no curso normal dos negócios, qualquer aditamento, alteração, concessão de renúncias, rescisão, 
aceitação de entrega ou consentimento de subarrendamento ou cessão de qualquer aluguel; (n) a nomeação ou substituição de qualquer administrador ou corretor imobiliário 
(exceto na medida em que o corretor esteja incluído em lista pré-aprovada pela Assembleia Geral); (o) a concessão de empréstimo, por parte da Companhia, a qualquer Pessoa; 
(p) o ingresso de um ou mais acionistas na Companhia; (q) qualquer incorporação, incorporação de ações, fusão, cisão ou transformação do tipo societário envolvendo a 
Companhia, qualquer Companhia Investida, ou suas respectivas ações; (r) a aceitação da integralização de ações por quaisquer acionistas em bens e não em dinheiro; (s) 
qualquer prorrogação, renovação, confissão, liquidação, submissão à arbitragem (com a exclusão de qualquer assunto relacionado a este Estatuto que deva se sujeitar ao dis-
posto no Capítulo XII), ou abertura de processo, ação ou outro procedimento, na lei ou em equidade, seja a favor, contra ou a respeito da Companhia ou qualquer Companhia 
Investida, na medida em que se possa razoavelmente esperar que o montante contemplado por tal questão possa vir a superar R$ 1.000.000,00; (t) conduzir negócios ou inves-
timentos fora do Brasil; (u) a emissão de partes beneficiárias pela Companhia; (v) contratação de operações de hedge com fins especulativos; (w) qualquer emissão de ações, 
bônus de subscrição, debêntures ou quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia ou de qualquer Companhia Investida; e (x) a aprovação de quaisquer das 
matérias acima que envolvam sociedades nas quais a Companhia detenha participação (inclusive nas Companhias Investidas), bem como definir como a Companhia exercerá 
seu direito de voto sobre as matérias acima em quaisquer sociedades em que ela detenha participação. Capítulo IV - Administração - Artigo 8º - A Companhia será adminis-
trada e representada pela sua Diretoria. Artigo 9º - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 Diretores, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um designado 
Diretor Presidente e os outros Diretores sem designação específica, todos deverão ser residentes no Brasil, acionistas da Companhia ou não. O mandato dos Diretores será de 
1 ano, sendo permitida a reeleição. § 1º - Os Diretores serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse, lavrados nos Livros de Registro 
de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, com a devida observância do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações. § 2º - Os Diretores ficam dispensados de prestar 
caução para garantia de sua gestão. § 3º - Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, o outro Diretor cumulará as atribuições do Diretor ausente ou 
impedido, não fazendo jus a qualquer remuneração adicional em razão de tal acúmulo de funções. § 4º - Em caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria, será imediatamen-
te convocada uma Assembleia Geral para eleição de novo Diretor. Artigo 10º - Os Diretores cumprirão o disposto no presente Estatuto e observarão as deliberações tomadas 
em Assembleia Geral, exercendo as suas atribuições dentro dos limites de seus poderes e com a devida observância das leis aplicáveis e do presente Estatuto. Artigo 11º - 
Observado o disposto no presente Estatuto, a Companhia será validamente representada e se vinculará unicamente por meio da assinatura de: (a) dois Diretores; ou (b) de um 
Diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos; ou (c) dois procuradores com poderes específicos; ou (d) de um Diretor ou de um procurador, desde que 
expressamente autorizado por meio de Assembleia Geral, nos termos do Artigo 11, §2o do presente Estatuto. § 1º - Atos que necessitem de autorização pela Assembleia Geral 
nos termos do presente Estatuto somente serão válidos mediante tal autorização. § 2º - A Assembleia Geral poderá autorizar a prática de atos específicos por um único Diretor 
ou por um procurador. § 3º - As procurações outorgadas pela Companhia serão sempre outorgadas ou revogadas por 2 Diretores, e deverão definir, de modo preciso e comple-
to, os poderes específicos outorgados. Os mandatos serão sempre outorgados por prazo determinado e nunca superior a 1 (um) ano, exceto por mandatos outorgados para fins 
de representação em processos judiciais e administrativos ou em procedimentos de arbitragem, que poderão ter prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 
12º - O Conselho Fiscal da Companhia não terá caráter permanente, será composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, com as competências definidas em 
lei, e somente será instalado quando assim aprovado em Assembleia Geral, nos termos dos artigos 161 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações. Capítulo VI - Do Exer-
cício Social e da Distribuição de Lucros - Artigo 13º - O exercício social da Companhia terminará em 31 de março de cada ano. Ao final de cada exercício social, a Diretoria 
elaborará as demonstrações financeiras exigidas em lei ou de outra forma exigidas pela maioria dos acionistas. § Único - As demonstrações financeiras da Companhia serão 

auditadas por empresa de auditoria independente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Artigo 14º - Ao final de cada exercício social, o lucro líquido 
ajustado (definido de acordo com o artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações) terá a seguinte destinação: (a) 5% para a constituição de reserva legal, que não poderá exceder 
20% do capital social, sendo que a Companhia poderá optar por não constituir a reserva legal no exercício em que seu saldo, acrescido do montante das reservas de capital 
descritas no artigo 182, §1º da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% do capital social; (b) 1%3 do saldo restante, após a alocação definida no item “a” acima, será distri-
buído aos acionistas como dividendo obrigatório; e (c) o saldo restante, após as alocações descritas nos itens “a” e “b” acima, poderá ser, integral ou parcialmente, distribuído aos 
acionistas ou destinado à reserva para investimentos descrita no Parágrafo Único abaixo. § Único - A reserva para investimentos descrita no caput deste Artigo 14, item “c”, terá 
o propósito único de prover fundos à Companhia para assegurar o seu nível de capitalização, buscar investimentos em atividades relacionadas ao seu objeto social e/ou efetuar 
distribuições de dividendos. A quantia do lucro anual a ser destinada para a reserva para investimentos será determinada pela Assembleia Geral, a seu critério, após as distribui-
ções obrigatórias descritas no caput deste Artigo 14. O limite máximo da reserva para investimentos será determinado de acordo com o disposto no artigo 199 da Lei das Socie-
dades por Ações. Sempre que o saldo da reserva para investimentos atingir o limite máximo, a Assembleia Geral utilizará o saldo excedente na subscrição de aumento de capi-
tal da Companhia ou na distribuição de dividendos aos acionistas. Artigo 15º - A Companhia poderá levantar balanço semestral e declarar, por deliberação da Diretoria, dividen-
dos intermediários à conta de lucro apurado nesses balanços, nos termos do artigo 204, caput e §2º da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, a Companhia poderá 
levantar balanços mensais e distribuir dividendos intercalares com base em tais balanços, nos termos do artigo 204, §1º da Lei das Sociedades por Ações, desde que o total de 
dividendos pagos em cada semestre não exceda o montante das reservas de capital descrito no artigo 182, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 16º - A Companhia 
poderá declarar o pagamento de juros sobre o capital próprio, imputando tais valores aos dividendos obrigatórios nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. Capí-
tulo VII - Liquidação - Artigo 17º - A Companhia será dissolvida e liquidada nos termos da legislação aplicável. A Assembleia Geral determinará o modo de liquidação, nome-
ará o liquidante ou liquidantes e aprovará a remuneração destes, e, mediante solicitação de instalação do Conselho Fiscal pelos acionistas detentores da maioria do capital vo-
tante da Companhia, nomeará os membros do Conselho Fiscal, aprovando a remuneração destes. Capítulo VIII - Obrigação de Financiamento; Efeitos de Mora - Artigo 18º 
- Caso qualquer acionista deixe de integralizar ações por ele subscritas (diretamente ou por meio de subsidiárias), conforme aprovado pelos acionistas em Assembleia Geral 
(“Valor de Chamada”) e não sane tal omissão em 10 (dez) dias contados da data em que tal contribuição se tornou devida (sendo tal omissão denominada “Mora”, tal acionista 
inadimplente denominado “Acionista Inadimplente”, e o valor não pago por tal Acionista Inadimplente denominado “Valor de Chamada em Aberto”), tal Acionista Inadimplente 
permanecerá responsável com relação a sua obrigação de contribuir o Valor de Chamada, e os acionistas adimplentes poderão, em Assembleia Geral, optar por adotar, isolada 
ou cumulativamente, as medidas abaixo (sendo que o Acionista Inadimplente não poderá participar de tal decisão): (a) executar a obrigação do Acionista Inadimplente com re-
lação ao Valor de Chamada contra o Acionista Inadimplente e suas Afiliadas por meio das medidas legais cabíveis; (b) deixar de pagar dividendos ou outras distribuições ao 
Acionista Inadimplente e suas Afiliadas, sujeito à ratificação pela Assembleia Geral de acordo com o artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, de modo que um montante 
proporcional (com base na quantia correspondente ao Valor de Chamada não integralizado) de quaisquer distribuições ou dividendos declarados em favor de tal Acionista 
Inadimplente e/ou suas Afiliadas não serão pagos ao Acionista Inadimplente ou suas Afiliadas, mas utilizado na compensação de quaisquer valores necessários para a contri-
buição do Valor de Chamada em Aberto do Acionista Inadimplente acrescido de juros à taxa anual equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) da taxa média diária dos 
Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia “extra grupo”, publicada como percentual anual com base em um ano de 252 dias úteis, conforme calculado e publicado pela Brasil, 
Bolsa, Balcão S.A. no seu site (http://www.b3.com.br) ou no jornal Valor Econômico (ou em taxa menor, caso necessário, de forma a não exceder o limite de taxa de juros permi-
tido por lei); e (c) adotar quaisquer outras medidas cabíveis, sejam elas legais ou de equidade, conforme seja julgado conveniente. § 1º - Caso um acionista deixe de contribuir 
total ou parcialmente o montante correspondente a um Valor de Chamada e qualquer/quaisquer Parte(s) Credora(s) Investidora(s) (Investor Lending Party(ies)) (conforme defi-
nido no Acordo LP (conforme definido neste Estatuto)) conceder um empréstimo a tal acionista para fins de aporte direto na Companhia, todas as distribuições ou dividendos 
aos quais tal acionista faça jus serão pagos a tal(is) Parte(s) Credora(s) Investidora(s) (Investor Lending Party(ies)), em nome de tal acionista, até que o referido empréstimo seja 
integralmente pago (incluindo principal e juros). § 2º - Os direitos de voto atribuídos às ações de titularidade do Acionista Inadimplente serão imediatamente suspensos na data 
da Mora, sujeito à ratificação pela Assembleia Geral nos termos do artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, até a data em que a Mora seja devidamente sanada. A Assem-
bleia Geral poderá também suspender os direitos do Acionista Inadimplente de receber dividendos, juros sobre capital próprio ou outras distribuições, mediante voto de acionis-
tas representantes da maioria do capital votante da Companhia. § 3º - Cada Acionista Inadimplente pagará, mediante solicitação, (i) a totalidade de perdas, custos e outras 
despesas razoavelmente incorridas pela Companhia, ou em nome desta, ou por qualquer acionista (incluindo, sem limitação, despesas e honorários legais razoavelmente incor-
ridos, caso existam) com relação à execução das disposições contidas no presente Estatuto contra o respectivo Acionista Inadimplente, realizada em razão da Mora de tal 
Acionista Inadimplente, e (ii) toda e qualquer multa e penalidade, caso exista, incorrida pela Companhia ou por qualquer acionista ou com relação a qualquer Investimento de 
Portfolio, em decorrência de qualquer inadimplemento ou atraso no pagamento de qualquer obrigação de Investimento de Portfólio causado pela omissão do Acionista Inadim-
plente na contribuição tempestiva da totalidade ou de parte de qualquer Valor de Chamada, conforme estipulado na respectiva notificação de chamada de capital. Capítulo IX 
- Arbitragem - Artigo 19º - Qualquer disputa de qualquer tipo oriunda ou relacionada ao presente Estatuto ou ao Acordo LP, envolvendo a Companhia, qualquer acionista, 
qualquer Diretor ou membros do Conselho Fiscal, ou a violação, término ou validade de qualquer dos instrumentos acima (“Disputa”), será resolvida em caráter final por arbitra-
gem administrada pela Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (“CCI”) de acordo com o seu regulamento então vigente (“Regulamento”). Artigo 20º - O 
tribunal arbitral será composto por 3 árbitros, sendo que 1 árbitro deverá ser designado pelos requerentes e 1 árbitro deverá ser designado pelos requeridos, no prazo de 30 dias 
contados do recebimento pelos requeridos da solicitação de instauração de arbitragem, e os 2 árbitros então nomeados pelas partes nomearão o terceiro árbitro, que atuará 
como presidente do tribunal arbitral, no prazo de 20 dias contados da data de confirmação da nomeação do segundo árbitro pela corte de arbitragem da CCI (“Corte da CCI”). 
Os 3 árbitros deverão ter experiência com relação ao tipo de disputa pendente entre as partes. Caso qualquer dos 3 árbitros não seja nomeado tempestivamente, tal vaga será 
preenchida por árbitro nomeado pela Corte da CCI. Caso a qualquer momento ocorra vacância no tribunal arbitral, a vacância será preenchida seguindo os mesmos critérios, 
observados os mesmos requisitos aplicados à nomeação original do cargo vago. Artigo 21º - O procedimento arbitral será conduzido em inglês. Artigo 22º - A arbitragem terá 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e as leis da República Federativa do Brasil, com exclusão das respectivas regras de conflito de competência, serão 
aplicáveis ao mérito da Disputa. Os árbitros terão o poder de conceder qualquer medida disponível em lei ou em equidade, incluindo execução específica. Artigo 23º - Todas as 
Disputas serão resolvidas confidencialmente. Os árbitros deverão concordar em guardar o mais absoluto sigilo sobre qualquer informação recebida no curso da arbitragem e não 
divulgarão a qualquer pessoa que não seja parte da arbitragem a existência, conteúdo ou resultados da arbitragem ou de qualquer informação relativa a tal arbitragem. Nenhuma 
das partes divulgará ou permitirá que seja divulgada qualquer informação com relação a provas produzidas ou documentos produzidos pela outra parte no âmbito da arbitragem 
ou com relação à existência, conteúdo ou resultados da arbitragem, exceto se exigido por lei, regulamentação ou autoridade governamental ou conforme seja necessário no 
âmbito de uma demanda para assegurar arbitragem, medidas cautelares protetivas ou para a execução de uma decisão arbitral. Artigo 24º - Além de danos patrimoniais, o tri-
bunal arbitral terá o poder de conceder tutela de urgência, incluindo, mas não limitado à execução específica. O tribunal arbitral não poderá conceder danos superiores a danos 
indenizatórios, e cada parte sujeita a arbitragem nos termos do presente Estatuto renuncia, de forma irrevogável, a qualquer direito a indenização por danos indiretos, ou danos 
similares com relação a qualquer Disputa. Todas as despesas razoáveis e documentadas com relação à arbitragem serão suportadas pela(s) parte(s) sucumbente(s), que res-
sarcirão as partes vencedoras de todos os custos e despesas que estas últimas tenham incorrido razoavelmente, incluindo, sem limitação, custas e honorários advocatícios re-
lativos à contratação, acomodação, deslocamento e refeições de advogados, árbitros, assessoria especializada, peritos ou testemunhas técnicas. O tribunal arbitral decidirá a 
alocação dos ônus de sucumbência do procedimento arbitral. Artigo 25º - Qualquer ordem, decisão ou sentença será final e definitiva e vinculará legalmente às partes e pode-
rá ser apresentada e executada em qualquer juízo que seja competente com relação às partes ou os bens destas. Artigo 26º - Previamente à instalação do tribunal arbitral, 
qualquer acionista ou qualquer parte com o direito de requerer a instauração de arbitragem terá o direito de recorrer ao procedimento cautelar pré-arbitral nos termos do Regu-
lamento de Procedimento Cautelar Pré-Arbitral (conforme promulgado pela CCI). Na hipótese em que (i) seja necessário executar medidas cautelares ou conservatórias conce-
didas pelo terceiro ordenador (pre-arbitral referee) ou pelo tribunal arbitral; ou (ii) o procedimento cautelar pré-arbitral não esteja disponível, por qualquer razão, as partes poderão 
requerer medidas cautelares ou conservatórias à autoridade judicial competente, sendo que nenhum requerimento à autoridade judiciária competente poderá ser efetuado se 
não estiverem configuradas as situações descritas nos itens “i” e “ii” acima. Adicionalmente, poderá ser direcionado requerimento à autoridade judiciária competente para asse-
gurar a arbitragem ou para executar sentença arbitral proferida pelo tribunal arbitral. Para tais fins e propósitos específicos, ficam eleitas as Cortes Federais e Estaduais do Esta-
do de Nova York, Nova York, Estados Unidos, ou os tribunais da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. Observado o disposto anteriormente, requerimentos a autoridades judiciais de tais medidas ou para o cumprimento de tais medidas não serão considerados violação ou 
ato de renúncia ao procedimento de arbitragem e não afetarão os respectivos poderes ou competência do tribunal arbitral. Artigo 27º - Caso duas ou mais Disputas se iniciem 
nos termos do presente Estatuto, então tais Disputas poderão ser consolidadas em uma única arbitragem. Caso uma ou mais arbitragens estejam pendentes com relação a tais 
Disputas, então qualquer parte de uma nova Disputa nos termos deste Estatuto ou do Acordo LP, ou de qualquer arbitragem posteriormente instaurada nos termos de tais ins-
trumentos, poderá requerer que tal disputa nova ou arbitragem posteriormente instaurada seja consolidada com qualquer arbitragem em curso. A nova disputa ou a arbitragem 
posteriormente instaurada será assim consolidada desde que o tribunal arbitral das arbitragens em curso em questão estabeleça que (i) a nova disputa ou arbitragem posterior-
mente instaurada apresente questões de fato ou de direito substancialmente em comum com as questões das arbitragens anteriores em curso; (ii) nenhuma parte de uma nova 
disputa ou da arbitragem posteriormente instaurada ou parte de uma arbitragem pré-existente seja indevidamente prejudicada, e (iii) a consolidação sob tais circunstâncias não 
resulte em atraso injustificado das arbitragens pré-existentes. Qualquer ordem de consolidação proferida pelo tribunal arbitral será final e definitiva e vinculará às partes da nova 
disputa, das disputas pré-existentes ou das disputas instauradas posteriormente. As partes sujeitas à arbitragem nos termos do presente Estatuto neste ato renunciam a qualquer 
direito que tenham de recorrer ou de requerer interpretação, revisão ou anulação de tais ordens de consolidação com base no Regulamento ou em qualquer juízo. O tribunal 
arbitral da arbitragem pré-existente na qual a nova disputa ou a disputa instaurada posteriormente serão consolidadas funcionará como o tribunal arbitral da arbitragem consoli-
dada. As partes sujeitas à arbitragem em conformidade com o disposto no presente Estatuto acordam que mediante a decisão de uma ordem de consolidação, tais partes 
prontamente desistirão de qualquer arbitragem instaurada de acordo com o presente Estatuto e que tenha sido objeto de consolidação em outro procedimento arbitral. Capítulo 
X - Determinadas Definições; Disposições Gerais - Artigo 28º - Para fins do presente Estatuto: (a) “Afiliada” significa, com relação a qualquer Pessoa, qualquer outra Pessoa 
que, direta ou indiretamente, através de um ou mais intermediários, Controla, ou é Controlada por, ou está sob o Controle comum de, tal Pessoa, sendo que (i) cada um dentre 
IDSGP II LLC, cada um dos Indivíduos Principais e SDI Administração de Bens Ltda. serão considerados Afiliados uns dos outros, e (ii) cada Parente de um Indivíduo Principal 
será considerado um Afiliado de tal Indivíduo Principal; (b) “Operação com Afiliada” significa qualquer operação da Companhia com (i) qualquer acionista, ou qualquer sócio, 
membro, quotista ou qualquer titular de participação societária de qualquer um destes, (ii) qualquer Pessoa Restrita SDI, ou (iii) qualquer Afiliada de qualquer das pessoas ante-
riores; (c) “Orçamento” significa o orçamento da Companhia com relação à operação, administração, manutenção, leasing, e marketing (e vendas, caso aplicável) dos Investi-
mentos de Portfólio da Companhia para cada exercício fiscal, bem como qualquer orçamento de construção; (d) “Controle” significa, com relação a qualquer Pessoa, o poder, 
direto ou indireto, de dirigir ou causar a direção da administração e políticas de tal Pessoa, seja em razão de contrato ou por outra forma; (e) “Parente” significa, com relação a 
qualquer indivíduo, qualquer cônjuge ou descendente em linha reta ou cônjuge de um descendente em linha reta, seja por adoção ou casamento, de tal indivíduo (exceto a Sra. 
Daniela Botelho de Abreu Pereira, Srs. Dario de Abreu Pereira Junior e Roberto de Abreu Pereira, e Sra. Ruth de Abreu Pereira); (f) “Parceria” significa CERES I LP, uma limited 
partnership constituída conforme as leis de Delaware; (g) “Pessoa” significa qualquer indivíduo, sociedade, associação voluntária, parceria, joint venture, sociedade de responsa-
bilidade limitada, fundo de investimento, trust, espólio, sociedade não-personificada, autoridade governamental ou outra entidade; (h) “Companhia Investida” significa qualquer 
entidade na qual a Companhia invista e que seja a detentora, direta ou indireta, de ativos constituindo um Investimento de Portfólio; (i) “Investimento de Portfólio” significa cada 
investimento realizado pela Companhia (diretamente ou através de outras Companhias Investidas) em novos empreendimentos nos segmentos imobiliários comerciais, uso 
misto, ou investimentos greenfield residenciais localizados no Brasil e aprovados pela Assembleia Geral, incluindo, sem limitação, qualquer participação societária adquirida di-
reta ou indiretamente pela Companhia em propriedades imobiliárias de qualquer natureza ou a elas relacionadas e bens móveis, tangíveis e intangíveis, direta ou indiretamente 
associados aos bens anteriores; (j) “Indivíduo Principal” significa cada um dentre os Srs. Arthur José de Abreu Pereira, Dario de Abreu Pereira Neto, Alexandre Ferreira de Abreu 
Pereira, André Sawaya e André Ferreira de Abreu Pereira; (k) “Pessoa Restrita SDI” significa qualquer um dentre (i) SDI Administração de Bens Ltda.; (ii) cada um dos Indivíduos 
Principais; (iii) qualquer Parente de um Indivíduo Principal; (iv) qualquer trust criado para o benefício de qualquer das Pessoas listadas nos itens “i” a “iii” acima; (v) qualquer Pessoa 
direta ou indiretamente Controlada ou co-Controlada por, ou sob o Controle comum de, qualquer das Pessoas listadas nos itens “i” a “iv” acima; ou (vi) qualquer Afiliada de 
qualquer destes; (l) “Ações” significa qualquer ação de emissão da Companhia, quaisquer valores mobiliários conversíveis em ou permutáveis por ou exercíveis por ações de 
emissão da Companhia, e qualquer direito de adquirir ou subscrever ações de emissão da Companhia; e (m) “Transferência” significa qualquer venda, permuta, transferência, 
cessão, outros tipos de disposição, ou imposição de um ônus ou gravame, seja direta ou indiretamente. Artigo 29º - A Companhia divulgará a seus acionistas quaisquer Opera-
ções com Afiliadas ou transações com partes relacionadas, acordos de acionistas ou planos de opção de compra de ações (ou planos similares envolvendo valores mobiliários 
de emissão da Companhia). Adicionalmente, a Companhia aderirá a segmento diferenciado de listagem de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado que assegure 
nível mais elevado de governança corporativa, se e quando venha a se tornar companhia aberta. Artigo 30º - Quaisquer titulares de Ações que sejam Afiliados uns dos outros 
serão solidariamente responsáveis por quaisquer deveres e obrigações decorrentes do presente Estatuto, incluindo a obrigação de efetuar contribuições de capital e de financiar 
a Companhia e/ou quaisquer instrumentos ou documentos no âmbito de qualquer aumento de capital, tais como obrigações evidenciadas em boletins de subscrição. Adicional-
mente, nenhuma transferência de ações isentará o cedente de seus deveres e obrigações decorrentes do presente Estatuto e da legislação aplicável, incluindo para fins das 
contribuições de capital a serem feitas à Companhia, de forma que o cedente permanecerá a todo tempo solidariamente responsável com qualquer cessionário pelo integral e 
tempestivo cumprimento de toda e qualquer obrigação oriunda do presente Estatuto e de qualquer boletim de subscrição com relação a qualquer aumento de capital ou emissão 
de ações. Artigo 31º - Cada acionista, mediante subscrição ou aquisição de ações ou outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, e cada Diretor da Companhia, me-
diante a assinatura do respectivo termo de posse, declara e reconhece a existência e os termos do Acordo de Limited Partnership Aditado e Consolidado da CERES I LP, cele-
brado em 25/10/2019 (“Acordo LP”), que regula, dentre outras matérias, o exercício dos direitos de voto na Companhia e subsidiárias da Companhia, e a aprovação de matérias 
relevantes da Companhia e subsidiárias da Companhia, bem como se absterá de praticar qualquer ato que poderia constituir violação de referido Acordo LP. O Acordo LP será 
considerado um acordo de acionistas para fins do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. § Único - Sem prejuízo do disposto anteriormente, cada acionista, mediante 
qualquer subscrição ou aquisição de ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia, e cada Diretor da Companhia, mediante a assinatura do respectivo termo 
de posse, neste ato se compromete a, na hipótese em que qualquer petição ou requerimento de qualquer acionista ou qualquer parte do Acordo LP seja endereçado à CCI 
solicitando a instauração de arbitragem, medidas urgentes, cautelares ou outras, nos termos do Acordo LP ou deste Estatuto, continuar praticando atos ordinários de gestão, que 
incluem, a título exemplificativo, o pagamento de salários e fornecedores, o pagamento de prestadores de serviços contratados anteriormente, o pagamento de tributos, na 
medida em que se tornem devidos, o recebimento de contas a receber, pagamentos de aluguel etc. e consequentemente se abster de praticar quaisquer atos extraordinários 
tais como aditar o presente Estatuto, alienar ou gravar bens, celebrar contratos relevantes, incorrer em dívidas relevantes, ceder recebíveis, iniciar litígios etc. Tais restrições serão 
aplicáveis por um período de 90 dias, exceto se uma decisão proferida por um tribunal arbitral devidamente constituído alterar tal prazo. Artigo 32º - Questões não contempladas 
no presente Estatuto serão dirimidas pela Assembleia Geral nos termos da legislação aplicável. Jucesp sob o NIRE 3530054513-3 e registrada sob o nº 608.501/19-0 em 
26/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Reserva do Golfe Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 12.948.723/0001-04 – Rua Ezequiel Freire, nº 35 – 12º andar – Santana – São Paulo-SP – CEP 02.034-000

Demonstrações das Muta-
ções do Patrimônio Líquido

2018 2017
Ativo Circulante 3.811.765,60 3.812.494,58
Bancos 2,00 2,00
Aplicação Financeira 4.864,60 5.593,58
Imóveis a Comercializar 3.805.899,00 3.805.899,00
Contas Correntes 1.000,00 1.000,00
Ativo Não Circulante 450,00 450,00
Veículos 12.000,00 12.000,00
Marcas e Patentes 450,00 450,00
(-) Depreciações Acumuladas (12.000,00) (12.000,00)
Total do Ativo 3.812.215,60 3.812.944,58

Capital 
Social

Prejuízo 
Acumulado Total

Saldo em 31/12/2016 4.703.450,40 (1.740.105,22) 2.963.345,18
Prejuízo do Exercício – (52.944,85) (52.944,85)
Saldo em 31/12/2017 4.703.450,40 (1.793.050,07) 2.910.400,33
Prejuízo do Exercício – (17.428,81) (17.428,81)
Saldo em 31/12/2018 4.703.450,40 (1.810.478,88) 2.892.971,52

1. Contexto Operacional – As Operações da Empresa tem por objeto, o 
planejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda de lotes e 
de unidades autônomas de Empreendimentos Imobiliários. 1.1. Os valores 
representados por Imóveis a Comercializar no valor de R$ 3.805.899,00 são 
empreendimentos que estão em fase de comercialização. 2. Elaboração 
das Demonstrações Financeiras e Práticas Contábeis – A contabilidade 
e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, disposições da Lei nº 6.404/76 e legisla-
ção complementar. 2.1. Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas são 
apropriadas obedecendo ao regime de competência. 3. Capital Social – O 
capital social é de R$ 4.703.450,40, representado por 10.000.000 de ações, 
todas nominativas e sem valor nominal, dentre as quais, 5.000.000 de ações 
ordinárias classe “A”; 2.500.000 ações ordinárias nominativas classe “B” e 
2.500.000 ações ordinárias nominativas classe “C”.

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais – R$)
Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas: Em obediência as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V. Sas. Colocamo-nos 
ao inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer informações que façam necessárias. São Paulo, 27 de fevereiro de 2019. A Diretoria

2018 2017
Despesas (Receitas) Operacionais (17.428,81) (52.944,85)
Administrativas (16.097,32) (51.110,44)
Financeiras (1.191,16) (1.414,14)
Tributárias (156,95) (499,85)
Receitas Financeiras 16,62 79,58
Prejuízo Líquido do Exercício (17.428,81) (52.944,85)

Demonstrações dos Resultados

2018 2017
Prejuízo do Exercício (17.428,81) (52.944,85)
Depreciação Acumulada – 600,00
Resultado Operacional de Caixa no Período (17.428,81) (52.344,85)
Variação Conta Correntes – 1.042,36
Variação Outras Obrigações 1.431,00 –
Variação em Receita Diferida 138,65 7,59
Total Fluxo de Caixa Operacional (15.859,16) (51.310,08)
Atividade de Financiamento
Variação Aporte Futuro Aumento de Capital 54.523,84 8.500,00
Variação Obrigações Pessoas Ligadas (39.393,66) 39.393,66
Total Atividade de Financiamento 15.130,18 47.893,66
(=) Caixa Gerado no Negócio (728,98) (3.416,42)
Saldo Inicial 5.595,58 9.012,00
Saldo Final 4.866,60 5.595,58

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente
Serafim Scigliano Neto – TC – CRC 1SP 045.039/O-6

Balanço Patrimonial – Ativo

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

2018 2017
Passivo Circulante 20.652,66 19.221,66
Outras Obrigações a Pagar 20.652,66 19.221,66
Passivo Não Circulante 898.591,42 883.322,59
Obrigações Pessoas Ligadas – 39.393,66
Receitas Diferidas 143,12 4,47
Aporte para Futuro Aumento de Capital 898.448,30 843.924,46
Patrimônio Líquido 2.892.971,52 2.910.400,33
Capital Social 4.703.450,40 4.703.450,40
Prejuízo Acumulado (1.810.478,88) (1.793.050,07)
Total do Passivo 3.812.215,60 3.812.944,58

Balanço Patrimonial – Passivo

A peça (de 4’30”) foi pro-
duzida para circular nas 
redes sociais, e narra, 

com depoimentos, imagens de 
documentos e animação, o drama 
de pessoas que foram afastadas, 
ainda crianças, do convívio de 
seus pais por causa da doença.

De acordo com Chico Macedo, 
assessor chefe de Comunicação 
Social da DPU, o propósito do 
documentário “é sensibilizar o 
Estado brasileiro para reconhe-
cer que foi cometido um crime 
de Estado contra essas pessoas 
e estender o direito de indeniza-
ção [assegurado a ex-pacientes 
de hanseníase internados desde 
2007] aos fi lhos que foram sepa-
rados dos pais”.

Conforme cadastro autodecla-
ratório feito junto ao Movimento 
de Reintegração das Pesso-
as Atingidas pela Hanseníase 
(Morhan), há cerca de 12 mil 
fi lhos de ex-pacientes de hanse-
níase no Brasil.

Entre o início da década de 
1920 e meados da década de 1980, 
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Hanseníase: documentário defende 
indenização a fi lhos de ex-pacientes

A Defensoria Pública da União (DPU) lançou, em Brasília, o microdocumentário Infância Roubada: memórias dos fi lhos separados 
dos pais atingidos pela hanseníase

mais de 40 colônias estiveram em 
funcionamento no país, como a 
Colônia Santa Isabel em Betim 
(MG), cenário escolhido para a 
produção do documentário.

No fi nal dos anos 1940, o isola-
mento de pacientes passou a ser 
compulsório, conforme a Lei nº 
610/1949, assinada pelo ex-presi-
dente Eurico Gaspar Dutra. “Essa 
talvez tenha sido a maior história 
de alienação parental ocorrida 
no Brasil”, disse Artur Custódio 
Moreira de Sousa, coordenador 
nacional do Morhan.

“É importante que a sociedade 
conheça essa história para que 
casos assemelhados não ocorram 
com outras doenças, como já 
houve com dependentes quími-
cos por causa do vício em crack”, 
lembrou.

Há quatro anos, a DPU propôs 
ação civil pública para pedir que 
a União implemente política 
voltada à identifi cação e manu-
tenção de acervos documentais 
de educandários, creches, or-
fanatos, asilos, preventórios e 

hospitais destinados à recepção 
e manutenção de crianças sepa-
radas compulsoriamente de seus 
pais por causa da hanseníase. A 
lentidão do julgamento gerou 
denúncia contra o Brasil na Cor-
te Interamericana de Direitos 
Humanos e comunicação ofi cial 
às Nações Unidas assinalando a 
negligência do Estado brasileiro

A hanseníase tem cura, não 
exige isolamento e seu tratamen-
to é ofertado gratuitamente pelo 
SUS. A terapia é feita por meio 
de Poliquimioterapia (PQT), 
por via oral, administrada em 
associação com medicamentos 
antimicrobianos. Desde o início 
do tratamento, a doença deixa 
de ser contagiosa. A transmissão 
da hanseníase acontece por tosse 
ou espirro de uma pessoa doente, 
sem tratamento, para outra - após 
“contato prolongado e contínuo”, 
segundo nota do Ministério da 
Saúde.

O agente causador é o Myco-
bacterium leprae (ou bacilo-de
-hansen), uma actinobactéria. 

A doença atinge a pele e nervos 
periféricos e pode causar in-
capacidades e deformidades 
físicas, que alimentam estigma e 
preconceito. O diagnóstico se faz 
por meio de exame dermatoneu-
rológico e avaliação neurológica 
simplifi cada. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, em 2017, 

26.875 casos novos da doença 
foram diagnosticados no Brasil, 
taxa de detecção de 12,94 por 
100.000 habitantes. Do total 
desses casos, 1.718 (6,4%) ocor-
reram em pessoas menores de 15 
anos. A doença foi rastreada em 
2.933 municípios (Gilberto Costa/
Agência Brasil).

Pessoas foram afastadas, ainda crianças, do convívio 

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: RÓMULO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 25/06/1992, residente e domiciliado na Casa Verde 
Alta, São Paulo, SP, fi lho de Jose da Penha dos Santos e de Rosangela Aparecida da 
Silva dos Santos. A pretendente: JHESSE KÂNY LOPES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Alta Floresta D'Oste, RO, no dia 05/02/1998, residente 
e domiciliada na Casa Verde Alta, São Palo, SP, fi lha de José Rogerio Batista da Silva e 
de Antonia de Maria Sousa Lopes.

O pretendente: DIOGO FERREIRA LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, Parelheiros, SP, no dia 04/01/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Germano Antonio Luiz e de Maria Helena Ferreira Luiz. 
A pretendente: CARLA CRISTINA NASCIMENTO BERNARDES, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no dia 13/12/1989, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Bernardes e de 
Joana D'Arc Aparecida do Nascimento Luduvico.

O pretendente: HENRIQUE MECIANO REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 19/05/1997, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Grande Rezende e de Sueli Meciano Rezende. A 
pretendente: RAFAELA MARIA PEREIRA DA SILVA, estado civi solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 22/09/1999, residente e domiciliada neste subdis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gustavo da Silva e de Maria Aparecida Pereira de Pontes.

O pretendente: RENAN RODRIGUES DE OLIVElRA, estado civil solteiro profi ssão aju-
dante geral, nascido em Brasiléia, AC (registrado no 2º Ofi cio de Rio Branco, AC), no dia 
03/02/1996, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Almir Carmo 
de Oliveira e de Raimunda Rodrigues de Freitas. A pretendente: NICOLI CARDOSO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia 07/02/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ermelindo da Silva e de Maria Luiza Cardoso.

O pretendente: VINICIUS ARAUJO DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de caixa, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 10/03/1999, residente 
e domiciliado na Casa Verde Alta, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre de Souza Costa e de 
Fabiane Araujo da Silva. A pretendente: REBECA THANES DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
no dia 15/02/1999, residente e domiciliada na Casa Verde Alta, São Paulo, SP, fi lha de 
Laudeni Messias do Nasicmento e de Raquel Thanes.

A pretendente: JANAÍNA DE CASTRO ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão supervisora 
de atendimento, nascida nesta Capital, SP, no dia 29/12/1992, residente e domiciliada na Vila 
das Belezas nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Acinésio Moreira de Araujo e de Francisca 
Paula de Castro Moreira de Araujo. A pretendente: AUDRYN MELO TALIATELI, estado 
civil divorciada, profi ssão analisa de treinamento sênior, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
23/09/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio 
Taliateli e de Maria Valda Souza Melo. Obs.: Cópia do Edital recebida do cartório do Distrito 
de Jardim São Luiz, desta Capital.

O pretendente: DANIEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 12/12/1967, residente e domiliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho e Eduardo da Silva e de Zeinib Bermudes da Silva. A preten-
dente: EDINE MEIRA DE BARROS, estado civil divorciada, profissão comerciante, 
nascida em Manoel Vitorino, BA, no dia 20/02/1970, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcionilio Moreira Meira e de Edite Silva Moreira.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO FERRARI, estado civil solteiro, profissão biotec-
nologista, nascido em Barão Geraldo, SP, no dia 08/03/1987, residente e domiciliado 
neste subistrito, São Paulo, SP, filho de Nelo Paulo de Tarcio Ferrari e de Nella Maria 
Morandin. A pretendente: MARINA PIMENTEL DE OLIVEIRA, estado cívil solteira, 
profissão engenheira química, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 22/05/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sidney Domingues 
de Oliveira e de Rosangela Rodrigues Pimentel de Oliveira.

O pretendente: ADRIEL GOMES RAMOS, estado civil solteiro, profissão tosador 
de cachorro, nascido em Buri, SP, no dia 17/10/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Adeval Gomes Ramos e de Janaína Aparecida 
Gomes. O pretendente: RAFAEL RUIZ BAUSET, estado civil solteiro, profissão 
operador de telemarketing, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 05/11/1983, 
residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, filha e Juan Carlos Ruiz 
Bauset e de Maria Vilma Soares Ruiz. Obs.: Cópia do Edital recebida do 1º subdistrito 
de São Bernardo do Campo, deste Estado.

O judô no espaço escolar

O judô foi criado 

pelo professor Jigoro 

Kano, homem de baixa 

estatura e com grande 

desvantagem física.

Kano sensei (professor 
em japonês) iniciou 
seus estudos e de-

senvolvimento das técnicas 

a partir de seu conhecimento 

adquirido com a prática do 

antigo Ju-Jutsu. Seu maior 

objetivo era minimizar o 

impacto das técnicas mais 

perigosas e evidenciar a efi-

cácia dos movimentos com 

o mínimo esforço – judô ou 

caminho suave (tradução da 

palavra judô).

Apesar da preocupação 

com o desenvolvimento da 

mente e corpo em situações 

de combate, sensei Kano 

implantou em sua rotina de 

ensinamentos o código moral 

do judô, envolvendo algumas 

qualidades que seriam exi-

gidas no dia a dia de cada 

praticante da modalidade: 

respeito, honestidade, auto-

controle, amizade, cortesia, 

honra, coragem e modéstia.

Dessa maneira, valorizam-

se as qualidades elencadas 

no código moral do judô pelo 

ser humano, o raciocínio e 

a coordenação motora. É 

uma modalidade que busca 

o equilíbrio global do ser 

humano (sempre em busca 

da evolução individual e co-

letiva). Uma de suas máximas 

é o Jita Kyoei (prosperidade 

e benefícios mútuos).

As atividades aplicadas 

devem iniciar livres de qual-

quer cobrança e resultado. O 

mais importante é o contato 

inicial com a modalidade. Os 

equipamentos, vestuários e 

recursos indispensáveis à 

prática do judô competitivo 

podem ser adaptados para 

as aulas na escola.

O tatame (piso para o judô) 

e o judogui (vestimenta es-

pecífica) inicialmente podem 

ser substituídos por outros 

recursos alternativos, como 

por exemplo colchonetes e 

roupas velhas e mais grossas. 

O judô é uma modalidade que 

desenvolve habilidades mo-

toras específicas e globais, 

sempre em busca da vitória 

sobre si e nunca sobre seu 

oponente, pois como o pró-

prio Jigoro Kano diz 

“Nunca te orgulhes de ha-

ver vencido a um adversário, 

ao que venceste hoje poderá 

derrotar-te amanhã. A única 

vitória que perdura é a que 

se conquista sobre a própria 

ignorância”.

Os conteúdos propostos 

para a prática do judô na 

Educação Física escolar de-

vem proporcionar aos alunos 

judocas uma reflexão sobre a 

prática corporal numa pers-

pectiva crítica da realidade 

atual e local.

(*) - É professor dos cursos de 
Licenciatura e de Bacharelado 
em Educação Física do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Eduardo Emilio Marés da Costa (*)

Um estudo divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estatísti-
ca (Istat) da Itália mostra que 
uma em cada quatro pessoas no 
país acredita que uma mulher 
pode provocar um estupro por 
causa de seu modo de se vestir.

O relatório foi divulgado por 
ocasião do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra 
a Mulher e revela que 23,9% 
da população da Itália culpa as 
roupas por atos de abuso sexual.

Além disso, 39,3% das pessoas 
responderam que uma mulher 
pode escapar de um estupro 
“se realmente não quiser” ser 
violentada.

Já 15,1% disseram que a ví-
tima é ao menos parcialmente 
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O percentual de famí-
lias que relataram ter 
dívidas entre cartão 

de crédito, cheque especial,  
cheque pré-datado, crédito 
consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de car-
ro e prestação da casa alcançou 
65,1% em novembro de 2019, 
com aumento em relação aos 
64,7% observados em outubro. 
Também houve alta em relação 
a novembro de 2018, quando o 
indicador chegou a 60,3% do 
total de famílias.

Já o percentual de famílias 
com dívidas ou contas em atraso 
diminuiu em novembro de 2019, 
na comparação com o mês ime-
diatamente anterior, passando 
de 24,9% para 24,7% do total, 
interrompendo uma sequência 
de quatro altas mensais conse-
cutivos. Porém, houve aumento 
do percentual de famílias ina-
dimplentes na comparação com 
novembro de 2018  (22,9%) .

“O endividamento não é neces-
sariamente negativo, se não for 
acompanhado de um aumento 
expressivo da inadimplência. A 
dívida com responsabilidade e 
compatível com a renda possibili-
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Percentual de famílias com dívidas 
volta a subir em novembro

Porém, houve aumento do percentual de famílias inadimplentes na comparação com novembro de 2018 (22,9%) 

A dívida compatível com a renda possibilita a aquisição de bens importantes para as famílias.

ta a aquisição de bens importantes 
para as famílias, sejam eles bens 
duráveis ou até mesmo imóveis”, 
observou o presidente da Confe-
deração Nacional do Comércio 
(CNC), José Roberto Tadros.

O percentual de famílias que 
declararam não ter condições de 
pagar suas contas ou dívidas em 
atraso e que, portanto, permane-

ceriam inadimplentes aumentou 
na comparação mensal para 
10,2% em novembro, ante 10,1% 
em outubro. O indicador havia 
alcançado 9,5% em novembro 
de 2018.

“O recuo do percentual das 
famílias com contas em atraso re-
fl ete, além da redução do custo do 
crédito, a sazonalidade favorável 

do período em relação ao empre-
go e à renda.  Já o aumento dos 
indicadores de inadimplência na 
comparação com o ano anterior 
refl ete o maior comprometimento 
de renda das famílias com as 
dívidas e a piora da percepção 
em relação ao endividamento”, 
analisou a economista da CNC, 
Marianne Hanson (Gecom/CNC).

Um a cada 4 italianos culpa roupas por estupros

A Itália registrou 142 feminicídios em 2018.

culpada de um abuso se estiver 
bêbada ou sob efeito de drogas, 
e 6,2% afi rmaram que mulheres 
“sérias” nunca são estupradas. 
Outro dado preocupante é que 
7,4% dos entrevistados julgam 
aceitável que um homem agrida 
sua companheira se ela fl ertar 
com outro indivíduo, e 18% 
concordam que o parceiro ins-
pecione regularmente o celular 
da esposa ou namorada.

A Itália registrou 142 femini-
cídios em 2018, número 0,7% 
maior que no ano anterior, e 
acumula 94 nos primeiros 10 
meses de 2019. No ano passado, 
40,3% das vítimas de homicídio 
no país eram mulheres, maior 
percentual da história (ANSA).

O pretendente: DIEGO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão en-
carregado, nascido nesta Capital, Santa Efigênia, SP, no dia 14/05/1989, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho e Eliana da Silva Jorgino. A 
pretendente: CAROLINE MIRANDA DIAS, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 27/09/1993, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Dias e de Eliene Fernandes Miranda Dias.

O pretendente: PATRICK LUIZ MARQUES SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de escritório, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 10/10/1992, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Luiz da 
Silva e de Rosemeire Marques Silva. A pretendente: MARIA GABRIELA DA CUNHA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de biblioteca, nascida em Osasco, SP (2º 
subisrito), no dia 18/05/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Rosa Maria da Cunha.

O pretendente: TIAGO HlDEO TSUJIGUCHI TERENCIANl, estado civil solteiro, pro-
fissão estudante, nascido em Presiente Prudente, SP, no dia 01/12/1992, residente 
e domiciliado na Vila Baruel, São Paulo, SP, filho de Claudio Terenciani e de Selma 
Sayuri Tsujiguchi Terenciani. A pretendente: MARINA PERAZOLLA VIANA, estado 
civil soleira, profissão instrutora, nascida em Santos, SP, no dia 01/01/1993, residente 
e domiciliada na Praia Grande, SP, filha de Ricardo Gomes Viana e de Silvia Regina 
Perazolla Viana. Obs.: Cópia do Edital Recebida do RCPN de Praia Grande, SP.

O pretendente: ALEXANDRE WONHRATH DA GAMA E SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, empresário, divorciado, nascido em Campinas, SP, no dia (13/05/1970), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aldo Moscoso da Gama e Silva e de Maria 
Cecilia Wonhrath da Gama e Silva. A pretendente: FABIANA BENINI, de nacionalidade 
brasileira, dentista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1979), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Tadeu Benini e de Aparecida de Lourdes 
Esmerini Benini.

O pretendente: CAIO LAGES BALESTRIN DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Roberto Balestrin de Andrade e de Maria Cristina 
Coimbra Lages Balestrin de Andrade. A pretendente: FERNANDA TEREPINS, de na-
cionalidade brasileira, cineasta, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/11/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Terepins e de Sonia Soicher Terepins.

O pretendente: REINALDO OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Silva Santos e de Regina de Oliveira Santos. A pretendente: 
EDIVANIA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, nascida 
em Recife, PE, no dia (13/08/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edivaldo Gomes da Silva e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: MICHAEL JOSEPH DAY, de nacionalidade australiana, professor univer-
sitário/aposentado, divorciado, nascido em Perth, Austrália Ocidental, Austrália, no dia 
(29/09/1960), residente no Reino Unido e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joseph 
Frank Day e de Faye Lynette Day. A pretendente: MARY MARCONDES, de nacionalidade 
brasileira, professora universitária/aposentada, divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (30/08/1963), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Faria 
Marcondes e de Julia Friedrich Marcondes.

O pretendente: RICARDO HASSON SAYEG, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1967), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mario Jackson Sayeg e de Regina Victoria Hasson Sayeg. A 
pretendente: CARLA DE PAULA MARCONDES, de nacionalidade brasileira, servidora 
pública municipal, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/1972), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto de Paula Marcondes e de Maria Con-
ceição de Paula Marcondes.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ANTONIO MARCOS ALBERTO CORNER, de nacionalidade bra-
sileira, despachante, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1953), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Corner Filho e de Alice 
Luccas Pinto Corner. A pretendente: MARIA CRISTINA SINKEVICIUS, de nacio-
nalidade brasileira, atriz, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1963), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Albinas Sinkevicius e de Elena 
Pikauskas Sinkevicius.

O pretendente: GILMARKSON BARRETO DO CARMO, de nacionalidade brasilei-
ra, autonomo, solteiro, nascido em Tucano, BA, no dia (05/11/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Virgilio Miranda do Carmo e de Maria Eliete 
Santana Barreto. A pretendente: MARIA ZULEIDE GONÇALVES SOUSA, de nacio-
nalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Tauá, CE, no dia (11/01/1976), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antônio Gonçalves Sousa e de 
Francisca Gonçalves Oliveira.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DO AMOR DIVINO, de nacionalidade brasilei-
ra, médico, solteiro, nascido em Carmópolis de Minas, MG, no dia (24/09/1985), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Bonifácio do Amor Divino e de 
Terezinha de Fátima Rabelo do Amor Divino. A pretendente: PRISCILA CARDOSO 
GAMA, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (13/10/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos 
João Gama e de Maria do Carmo Cardoso Santos Gama.

O pretendente: RICARDO MAIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (29/10/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Nelson Luiz Neves Barbosa e de Nelma Lourenço Maia 
Barbosa. A pretendente: MARÍLIA MAZZEI CAMPANA, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida em Jaú, SP, no dia (13/03/1984), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Paulo Fernando Campana e de Maria Ligia Mazzei Campana.

O pretendente: RODRIGO MARTINS MARTELLI RIDORSA, de nacionalidade bra-
sileira, vendedor, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/12/1982), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jaime Jorge Martelli Ridorsa e de Elizete 
Martins Martelli Ridorsa. A pretendente: CAROLYNA LOPES DE FRANCISCO, de 
nacionalidade brasileira, personal trainer, divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (14/01/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Carlos 
Ridenti Francisco e de Cléa Cabrera Lopes Francisco.

O pretendente: ROGÉRIO MARTINS SANT'ANNA, de nacionalidade brasileira, 
consultor comercial, solteiro, nascido em Bandeirantes, PR, no dia (21/04/1994), 
residente no Reino Unido e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roderley Martins 
Sant'Anna e de Rosemara Honório Sant'Anna. O pretendente: MARCOS CAMILO 
ROSA, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em Itararé, SP, no 
dia (08/11/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Maria 
Rosa e de Maria de Lourdes Soares Rosa.

O pretendente: VICTOR DINIS BOU, de nacionalidade brasileira, programador, 
solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia (20/04/1994), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Manoel Nahas Bou e de Aparecida de Casia Dinis Bou. A 
pretendente: BRENDA KRISHNA DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, secretária, solteira, nascida em Arapongas, PR, no dia (11/02/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos Rodrigues Pereira e de 
Aparecida Lucia dos Santos.

O convivente: LEANDRO MELATO MATOS, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
programador, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia (02/12/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos Santos Matos e de 
Milena Melato Matos. O convivente: ENIO GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, músico, nascido em Recife, PE, no dia (01/11/1975), residente 
e domiciliado na Consolação, São Paulo, SP, filho de Severino Gomes de Oliveira 
e de Leonice Teixeira da Silva. Obs.: Conversão de união estável em casamento

O convivente: ANDERSON BAUMGARTNER, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, nascido em Itajaí, SC, no dia (17/07/1977), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Baumgartner e de Véra Lucia Baumgartner. O 
convivente: URIÃ FELIPPE FANCELLI, de nacionalidade brasileira, solteiro, empre-
sário, nascido em Paranavaí, PR, no dia (13/05/1991), residente e domiciliado em 
Higienópolis, São Paulo, SP, filho de José Alberto Fancelli e de Viviane de Resende 
Felippe Fancelli. Obs.: Conversão de união estável em casamento.
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Refl exões Refl exõesRefl exões
A VERDADEIRA TRANSFORMAÇÃO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Nas últimas semanas, passamos rapidamente 
através de portais de transformação e para as pro-
fundezas de nossa alma. Como resultado, tudo o 
que não é mais necessário está sendo desmantelado, 
levando-nos a aceitar e a liberar nossas crenças mais 
profundas. Grande crescimento e compreensão estão 
disponíveis para nós quando seguimos o fl uxo em vez 
de avançarmos.

É importante lembrar o que você tem dentro de 
você para trazer mudanças profundas. Você possui 
o poder de confrontar e mudar o que precisa ser 
transformado. Ao aceitar a incerteza da mudança, 
você acolhe a liberdade que ela oferece, libertando-

se dos grilhões daquilo que já não lhe serve. Existem 
três etapas necessárias para alcançar a verdadeira 
transformação. Essas etapas são insight, resistência 
e ação. Tanto quanto você possa estar sentindo a 
necessidade de mudar, o desafi o poderá ser a ação 
necessária que você precisa empreender para trazer 
a verdadeira transformação.

Que ação você precisa empreender para libertar-se 
dos confi ns do passado?

Muito amor

Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Além da competição 

entre americanos 

e chineses, existem 

questões domésticas 

brasileiras que 

infl uenciam nesse 

quadro. 

Para constatação de tal 
consideração basta 
buscarmos num pas-

sado recente a oscilação 
do real brasileiro frente ao 
dólar americano e, assim, 
perceber que a flutuação 
cambial tem sido provocada 
em grande parte por uma 
questão originada em uma 
relação conturbada entre 
as duas maiores potências 
econômicas mundiais atuais 
— justamente a da nação que 
Trump preside, e a da China, 
outra superpotência.

Vale citar a demora na 
aprovação da reforma da 
previdência e a mudança 
de entendimento de leis 
por parte do STF brasileiro. 
Tudo isso, gera, de fato, des-
conforto e certa insegurança 
jurídica nos investidores, 
principalmente estrangeiros, 
que não sentem confiança em 
investir no país contribuindo 
para a oscilação da moeda. 

Esse anúncio do presiden-
te Trump também demonstra 
um interesse político em 
agradar seu eleitorado, pois 
a medida de sobretaxa ao aço 
e alumínio nas importações 
dos EUA agrada muito o se-
tor industrial estadunidense 
e protege de certa forma o 
produto nacional. O fato é 
que os EUA são o principal 
mercado para as exporta-
ções do aço brasileiro e os 
impactos da sobretaxação 
podem de fato fazer com que 
o produto não mantenha as 
volumosas quantias expor-
tadas nos últimos períodos. 

Isso traria reflexo imediato 
já no primeiro trimestre 2020 

na balança comercial, que 
pode apresentar aumento 
no déficit cambial, motivado 
obviamente pela redução das 
vendas do aço e do alumínio 
aos americanos, diminuindo 
assim o superávit da balança 
comercial brasileira. 

Com isso, para ser reverti-
do economicamente é razo-
ável afirmar que o tempo de 
recuperação é sempre maior 
que o tempo gasto com a 
fase de prejuízos, perdas e 
reorganizações dos negócios, 
pois a saída nestes casos 
sempre é desenvolver novas 
frentes de negócios, o que 
demanda investimento de 
recursos, novas tecnologias 
e o principal e mais valioso 
fator: tempo.

Para uma certa dose de 
alívio, é já fato que na tarde 
de 2 de dezembro, mesma 
data da declaração do Mr. 
Trump sobre a taxação do 
aço e do alumínio brasileiro 
e argentino, curiosamente a 
moeda americana se desva-
lorizava 0,64% frente ao real 
por aqui. 

Isso tudo também em con-
sonância com a repercussão 
no Brasil, inclusive com 
afirmação do presidente Jair 
Bolsonaro que consultaria 
seu ministro da economia, 
Paulo Guedes, e conforme 
o teor da conversa poderia 
manter contato com o pre-
sidente Donald Trump para 
uma reavaliação da situação 
como um todo.

A tendência é de que real-
mente seja revista, ao menos 
pela boa relação que há entre 
os dois presidentes — o que 
pode ser um certo conforto 
para empresários do setor, 
gerando uma motivação para 
que mantenham o foco nos 
contratos já firmados e os 
que ainda estão por vir.

(*) - É professor do curso superior de 
Global Trading do Centro Universitá-

rio Internacional Uninter.

Exportações de Aço e 
Alumínio aos EUA estão 

ameaçadas?
João Marcos Andrade (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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S
PRINCESAS

ANARQUIA
DOGULR
ILATAR
AGENDADO
ÇATONO

PÃESRAM
OLHO

STAE
SISPORT

DOCEASIA
LOCALEN
AORV

ETO
RESTAEL

M

País cuja
capital é

Quito

Condição
política de

Omã e
Brunei

Anistia 
Interna-
cional

(abrev.)

Borra de
café no

fundo da
xícara

Sufixo de 
"barbado":
provido de

Relativo
aos celtas

Anotado
(um com-
promisso)

Alimentos
como os
brioches

Tensão do
músculo

em
repouso

O mais
simples

dos
álcoois

Mensa-
gem feita

para
resgate

Máquina
para

abater
muralhas

Cobertura
da macar-

ronada
(pl.)

Artigo
comum
em con-
feitarias

(?) 
passant:
de pas-

sagem (fr.)
A aneste-
sia usada

pelo
dentista

Otis
Redding,
músico 
de soul

Proibição; 
impedi-
mento

Fica como 
remanes-

cente 

"(?) País",
jornal

espanhol

(?) kwon
do, luta
Palavra
(abrev.)

Clube de
Recife

Fenômenos
acústicos

O maior
continente
Arte, em
inglês

Enfeite sonoro no
pescoço de vacas

Fator de risco para o
câncer de pele

Leda (?), 
apresen-
tadora 

Coeficien-
te de Ren-
dimento
(sigla)

Hot (?),
cachorro-

quente

Falta de
governo

As prota-
gonistas

dos
contos de

fadas Urbano
Lóes, ator
brasileiro

Nota do
Tradutor
(abrev.)

A função
do nó 

2/en — el. 3/art — dog. 4/tono. 5/sport.

Pesquisadores presentes ao 
Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas 

apresentaram suas descobertas na 
COP25, a conferência das Nações 
Unidas, em Madri.

Em setembro, eles divulgaram um 
relatório sobre como o aquecimento 
global está afetando os oceanos e 
a criosfera (regiões da superfície 
terrestre cobertas permanente-
mente por gelo e neve). Segundo 
o documento, o aquecimento global 
levou à redução na camada de neve, 
de cinco dias em média, na última 
década.

O relatório adverte que a perda da 
camada de neve em até 40% pode 
ser esperada entre os anos de 2031 
e 2050, em comparação às perdas 
nos níveis registrados de 1986 a 
2005. Os pesquisadores disseram 
que essas mudanças criosféricas 
já provocaram um impacto sobre 
espécies terrestres e de água doce, 
além de ecossistemas em regiões 
montanhosas altas.

Um instituto de pesquisa ambien-
tal da Alemanha mostrou, durante a 
COP25, que o Japão foi o país mais 
atingido por eventos climáticos 
extremos em 2018. Cientistas da 
Germanwatch divulgaram a infor-
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ONU atribui a mudanças climáticas 
redução na camada de neve

O aquecimento global está afetando os oceanos e a criosfera.

mação. O relatório apresenta um 
ranking dos países de acordo com 
a vulnerabilidade de cada um em 
relação a eventos climáticos ex-
tremos. O Japão fi cou em primeiro 
lugar em termos de fatalidades e 
perdas econômicas. 

A posição do Japão no ranking 
é resultado das chuvas torrenciais 
que deixaram muitas vítimas no 

oeste do país em julho, bem como 
do tufão Jebi, que atingiu a região 
em setembro, sustentando forças 
extremas. Além disso, grande parte 
do Japão foi afetada por fortes e 
persistentes ondas de calor em 
julho e agosto, com os termôme-
tros marcando 41,1 graus Celsius 
na cidade de Kumagaya, perto de 
Tóquio (NHK/ABR).

Modernna Ambiental S/A
CNPJ/MF nº 23.733.677/0001-34

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados

Ativo 2018 2017
Circulante 4.239.064 4.220.592
Disponivel 692 –
Contas a Receber 4.220.592 4.220.592
Outras Contas a Receber 17.780 –
Não Circulante 45.295.181 45.379.214
Realizável a longo prazo 45.034.457 45.034.457
Partes relacionadas 45.034.457 45.034.457
Imobilizado 259.512 343.545
Intangível 1.212 1.212
Total do Ativo 49.534.245 49.599.806

Receita Operacional Bruta 2018 2017
Receita de serviços prestados 35.730 –
Impostos incidentes sobre os serviços (5.092) –
Receita Operacional Líquida 30.638 –
Custo dos serviços prestados (150.787) (75.677)
Lucro Bruto (120.148) (75.677)
Despesas gerais e administrativas (17.682) (76.757)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (3.097) (889)
Lucro Operacional (140.928) (153.324)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício (140.928) (153.324)

Passivo 2018 2017
Circulante 572.236 496.868
Fornecedores 18.538 29.133
Obrigações Fiscais 948 33
Partes relacionadas 552.750 467.703
Não Circulante – –
Exigível a longo prazo – –
Patrimônio Líquido 48.962.009 49.102.937
Capital social 49.256.261 49.256.261
Prejuízos acumulados (294.252) (153.324)
Total do Passivo 49.534.245 49.599.806

Capital 
social

Lucros (prejuízos) 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 49.256.261 – 49.256.261
Prejuízo líquido do período – (153.324) (153.324)
Saldos em 31/12/2017 49.256.261 (153.324) 49.102.937
Prejuízo líquido do período – (140.928) (140.928)
Saldos em 31/12/2018 49.256.261 (294.252) 48.962.009

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício (140.928) (153.324)
Ajustes ao Lucro Líquido
Outras Contas a Receber (17.780) –
Fornecedores (10.595) 29.133
Obrigações Fiscais e Sociais 915 33

(27.460) 29.165
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades 
Operacionais (168.388) (124.158)

Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível 84.033 (343.545)
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de 
Investimentos 84.033 (343.545)

Atividades de Financiamento
Empréstimos de partes Relacionadas 85.047 467.703
Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de 
Financiamento 85.047 467.703

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de 
Caixa 692 –

. No inicio do exercício – –

. No final do exercício 692 –

. Variação 692 –

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1. Contexto Operacional – A Companhia, constituída e organizada sob a 
forma de Sociedade Anônima, nos Termos da Lei 6.404/76, opera sob a 
denominação social de Modernna Ambiental S/A., e tem sede social na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Engenheiro Antônio Jovino, 
220 – conjunto 61 – sala B – Vila Andrade, podendo criar, instalar, transferir 
ou extinguir sucursais, filiais, agencias, representações ou escritórios onde 
e quando for julgado necessário por sua Diretoria, em qualquer local do 
território nacional ou exterior. A Companhia tem por objeto a execução de 
obras e serviços relativos aos sistemas de limpeza pública e privada, sane-
amento ambiental, inclusive construção pertinente a tais objetivos, no terri-
tório nacional ou no exterior, tendo como compromisso precípuo a proteção, 
preservação e a melhoria constante do meio ambiente, para entidades públi-
cas e privadas, sob regime de contratação, de permissão, de autorização ou 
de concessão de: (a) Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros; 
(b) Limpeza e conservação de monumentos, de faixas de areia, de praias, 
de praças, parques e de área ajardinadas; (c) Lavagem, roçagem e capina-
ção de áreas vegetadas, de vias e rodovias; (d) Desassoreamento e limpeza 
de bocas de lobo, galerias de águas pluviais, redes de água e desobstrução 
de remais de ligação; (e) Remoção manual e mecanizada de entulho e 
sobras de obras; (f) Coleta e transporte e de resíduos domiciliares, de feiras 
livres, hospitalares, de estabelecimento de serviços de saúde, comerciais, 
industriais, derivados de petróleo e de todos aqueles resultantes dos servi-
ços de varrição e de limpeza de vias e logradouros; (g) Coleta seletiva de 
materiais recicláveis; (h) Elaboração de projeto, implantação, fornecimento, 
construção, montagem eletromecânica e operação de unidades de biogás, 
estação de transbordo ou transferência, centrais de reciclagem, usinas de 
compostagem e de tratamento, trituração e de incineração de resíduos 
domiciliares, inertes, comerciais, industriais, hospitalares e de estabeleci-
mentos de serviços de saúde; (i) Elaboração de projeto, implantação, forne-
cimento, construção, montagem e operação de unidades de usina para 
obtenção de fontes alternativas de energia; (j) Comercialização dos produ-
tos e subprodutos obtidos a partir das usinas de compostagem e de recicla-
gem de resíduos; (k) Elaboração de projeto, implantação, construção, recu-
peração ambiental, terraplanagem, e operação de aterros sanitários de 
resíduos domiciliares, de resíduos industriais e de resíduos inertes, energé-
ticos, públicos ou privados; (l) Prestação de serviços relativos à construção, 
administração, gerenciamento, supervisão, estudos, projetos e a execução 
de quaisquer obras e serviços de engenharia civil, em todas as suas moda-
lidades técnicas e econômicas. 2. Base de Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis – As demonstrações contábeis foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
2.1. Moeda Funcional e de Apresentação: As demonstrações contábeis 
da sociedade estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
e de apresentação. 2.2. Caixa e equivalentes de Caixa: Incluem caixa, 
contas bancárias e aplicações financeiras com liquidez imediata e com 
baixo risco de variação no valor, demonstrado pelo custo acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço, tendo como contrapartida o resul-
tado do exercício. 2.3. Instrumentos Financeiros: A administração classi-
fica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao 
valor justo e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finali-
dade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos e suas classifica-
ções são definidas no reconhecimento inicial. Mensurados ao valor justo por 
meio de resultado são os ativos financeiros mantidos para negociação ativa 
e frequente e encontram-se registrados no Ativo Circulante. Os ganhos ou 
perdas apuradas são apresentados na demonstração do Resultado na 
rubrica de Receitas Financeiras Líquidas, no período em que ocorrem, a 
menos que o instrumento tivesse sido contratado em conexão com outra 
operação. Empréstimos e recebíveis são os valores concedidos e os crédi-
tos financeiros não derivativos com pagamentos ou recebimentos fixos ou 

determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo 
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses. 
2.4. Imobilizado: O imobilizado é avaliado pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido das respectivas depreciações e das provisões por perdas do valor 
recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que 
representam a vida útil estimada dos bens. A vida útil estimada, os valores 
residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada exer-
cício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado pros-
pectivamente. 2.5. Provisão para Redução ao Valor Recuperável de Ati-
vos Não Financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências iden-
tificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. 2.6. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconhecido no 
balanço quando se trata de recurso controlado pela Sociedade decorrente 
de eventos passados e do qual se espera que resultem em benefícios eco-
nômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Sociedade 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. 2.7. Julgamentos, Estimativas e Premissas contábeis Signifi-
cativas. Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da 
Sociedade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e 
adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despe-
sas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, 
na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa 
a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram 
um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em perí-
odos futuros. Estimativas e Premissas: As principais premissas relativas a 
fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de 
incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo 
de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. Provisões para Ris-
cos Tributários, Cíveis e Trabalhistas. A Sociedade reconhece provisão 
para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade 
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, 
as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advoga-
dos externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, con-
clusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativa-
mente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido 
às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. 2.8. Tribu-
tação: A Sociedade é tributada pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurando-os de acordo com as 
determinações legação de apuração pelo Lucro Real. O Programa de Inte-
gração Social e a Cofins são apurados de acordo com a metodologia de 
não-cumulatividade de acordo com a legislação vigente 3. Equivalentes de 
Caixa – Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancá-
rios, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa 
e estão compostos das seguintes contas: 2018 2017
Bancos Conta Movimento 692 –
Total de Equivalentes de Caixa 692 –
4. Contas a Receber – O saldo de contas a receber da companhia em 
31/12/2018, é de R$ 4.220.592 (quatro milhões, duzentos e vinte mil, qui-
nhentos e noventa e dois reais), referente a títulos emitidos pela companhia. 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Ilmos. Srs. Administradores e Acionistas da Modernna Ambiental S/A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da 
Modernna Ambiental S/A que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Modernna Ambiental 
S/A, em 31/12/2018, o desempenho de suas operações, as mutações do 
patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 
Ênfases: 1. A Sociedade mantém registrado em seu Ativo Não Circulante 
créditos provenientes de operações de mútuo com empresas coligadas e/
ou controladas, devidamente formalizadas contratualmente, cuja realização 
dependerá da geração de caixa dessas empresas em montante suficiente 
para garantir a quitação dos créditos. Responsabilidade da Administração 
e da Governança sobre as demonstrações contábeis: A Administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi-
tir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Com-
panhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações con-
tábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública 
do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público. São Paulo, 31 de maio de 2019.

Sergio de Andrade Behrend – Sócio Diretor – CRC 1SP 197.708/O-8
Tríade Auditores Independentes – CRC 2SP 015.090/O-5

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

5. Partes Relacionadas – Representam operações de empréstimos efetua-
das a empresas do grupo, devidamente lastreadas por contratos de mútuo, 
estando demonstrados pelos valores concedidos, acrescidos dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do 
balanço. As transações entre partes relacionadas observam taxas e prazos 
usuais de mercado e neste exercício de 2018, estão apropriadas contabil-
mente em rubrica de:

2018 2017
Contas a Receber – Ativo Não Circulante
Renovar Ambiental Participações S/A 45.034.457 45.034.457
Contas a Pagar – Passivo Circulante
Sustentare Saneamento S/A 552.750 467.703
6. Imobilizado e Intangivel 2018 2017

Custo 
Corrigido

Depre-
ciação Líquido Líquido

Máquinas e Equipamentos 20.000 (828) 19.172 –
Veículos 412.819 (172.479) 240.340 343.545
Imobilizado 432.819 (173.307) 259.512 343.545
Acervos Técnicos 1.212 – 1.212 1.212
Intangivel 1.212 – 1.212 1.212
O imobilizado contempla as readequações de valores (custo atribuído), 
incorporados em seu patrimônio, baseados em laudos de avaliação, con-
forme previa os procedimentos inerentes às determinações expressadas na 
Lei 11.638/07, do Conselho Federal de Contabilidade e do Comitê de Pro-
nunciamento Contábil – ICPC 10 referente ao Ativo Imobilizado.

Adilson Alves Martins – Diretor Presidente
Marcel Gelfi – Diretor

Leonel Hernan Emilio Bustia – Diretor
Marcelo Duarte de Oliveira – Diretor

Marlene Maria Teixeira de Oliveira – Contadora CRC 1SP199702/O-3

Diretoria

Um painel das Nações Unidas (ONU) mostrou o impacto cada vez maior das mudanças 
climáticas no ecossistema, como na diminuição da camada de neve
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Especial
Na periferia de São Paulo, morte chega 
20 anos mais cedo que em bairros ricos

Na Cidade Tiradentes, na zona leste, 
idade média ao morrer é de 57 anos; 
em Moema, distrito com menos 
moradores negros na cidade,
é de 80

Bruno Fonseca/Ag. Pública/Ag. Envolverde

Quem vive na Cidade Tiradentes, no extremo 
leste de São Paulo, morre em média 23 anos 
mais cedo que um morador de Moema, bairro 

com um dos metros quadrados mais valorizados da ca-
pital. Os dados, a que a Agência Pública teve acesso, 
são parte do Mapa da Desigualdade 2019, publicação 
da Rede Nossa São Paulo, que compara indicadores 
dos 96 distritos da capital paulista. As informações são 
baseadas nos óbitos registrados em 2018, informados 
pela Secretaria Municipal de Saúde.

A principal causa de morte na Cidade Tiradentes, 
segundo os dados mais atuais da própria secretaria 
(2017), foram doenças do aparelho circulatório, que 
representam quase um terço do total de óbitos (32%). 
Já em Moema, o principal motivo foram tumores (28% 
das mortes). Além disso, entre os dois bairros há uma 
diferença significativa entre as mortes por causas ex-
ternas, que incluem acidentes e mortes violentas: na 
Cidade Tiradentes, 11% das mortes ocorreram nessa 
categoria; já em Moema, essas mortes não chegam a 
5% dos casos.

O abismo da média de idade ao morrer se repete por 
toda a São Paulo: em distritos da periferia paulistana 
como Marsilac, Grajaú, São Rafael, Anhanguera e Jardim 
Ângela, pessoas morrem cerca de 20 anos mais jovens 
do que em vizinhanças consideradas “ricas”, como Santo 
Amaro, Itaim Bibi, Alto de Pinheiros, 
Consolação e Jardim Paulista.

Assim como na Cidade Tiradentes, 
em todos os demais cinco distritos da 
periferia de São Paulo onde se morre 
mais cedo (Marsilac, Grajaú, São Ra-
fael, Anhanguera e Jardim Ângela), a 
principal causa de morte são doenças 
do aparelho circulatório. Em Marsilac, 
mortes por causas externas – que in-
cluem mortes violentas e causadas por 
acidentes – representam quase 18% do 
total; no Jardim Ângela, foram 12% dos 
óbitos; no Grajaú, 11%.

Já nos bairros “ricos” (Santo Amaro, 
Itaim Bibi, Alto de Pinheiros, Conso-
lação e Jardim Paulista), as mortes 
por causas externas são bem menos 
frequentes: em nenhum dos cinco 
bairros elas passam os 5,5%.

Os dados do Mapa da Desigualdade ainda apontam 
que a idade média ao morrer na cidade de São Paulo, 
como um todo, caiu entre 2017 e 2018 e os paulistanos 
passaram a morrer quase um ano mais jovens. Nesse 
período, os dados pioraram em quase todos as regiões 
da cidade: dos 96 distritos analisados, 87 indicaram uma 
idade média ao morrer menor em 2018 que em 2017. A 
maior queda foi em Jaguara, distrito na zona oeste da 
cidade, entre as rodovias Anhanguera, Castelo Branco 
e a Marginal do Tietê. Lá, a idade média ao morrer caiu 
seis anos entre 2017 e 2018.

No distrito de 
Vila Andrade, 
onde fi ca 
Paraisópolis, a 
idade média ao 
morrer é de 63,6 
anos. O Distrito 
é vizinho do 
Morumbi, onde 
os moradores 
morrem, em 
média, 10 anos 
mais velhos –
aos 73,5

Em bairros onde vivem mais 
negros, morte ocorre mais 
cedo

Os dados revelam também que, em São Paulo, a idade 
ao morrer está diretamente ligada à cor da pele: Moema, 
onde se morre mais velho, é também o distrito mais 
branco da cidade – segundo o Censo 2010, a população 
negra em Moema era de apenas 5% do total de morado-
res. No outro extremo, na Cidade Tiradentes, negros são 

56,1% dos moradores, mais da metade 
da população do distrito.

No mapa, a desigualdade entre negros 
e brancos é evidente: todos os cinco 
distritos onde mais moradores se decla-
ram negros estão na periferia – Jardim 
Ângela, Grajaú, Parelheiros, Lajeado e 
Cidade Tiradentes. E em todos a idade 
média ao morrer não passa dos 60 anos, 
bem abaixo da média da cidade, que 
é de 68,7. No outro extremo, os cinco 
distritos com menor população negra 
– Moema, Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, 
Jardim Paulista e Vila Mariana – têm 
uma média de idade ao morrer acima 
dos 78 anos.

Os dados não surpreendem Maria 
Auxiliadora Chaves da Silva, que mora 
há 23 anos na Cidade Tiradentes. Para 
ela, que, além de assistente social, é 

ativista de grupos de mulheres e membro do Conselho 
Municipal de Saúde, morre-se mais jovem na Cidade 
Tiradentes por uma série de fatores, que vão desde a 
dificuldade de acesso ao atendimento médico à precari-
zação do trabalho, violência policial, racismo e machismo 
na sociedade e a ineficiência de políticas públicas, que 
não atendem quem mais necessita.

“São vários fatores, há um contexto por trás dessas 
mortes. Uma delas é a questão econômica: sem traba-
lho, como você garante um direito básico que é uma 
alimentação de boa qualidade? E na periferia, quando 

se consegue um trabalho, ele costuma ser precarizado. 
Na maioria dos casos aqui, as pessoas têm muito mal 
um ensino médio completo, muitas têm apenas funda-
mental e há as que nem estudo têm. Vive-se para pagar 
as contas básicas e não sobra para o resto”, avalia.

Segundo os dados do Mapa da Desigualdade, é na 
Cidade Tiradentes onde está o pior índice de emprego 
formal de São Paulo. Moema, para se ter uma ideia, tem 
um índice 40 vezes maior que o da Cidade Tiradentes. 
Nos três bairros com piores índices de emprego formal 
— Cidade Tiradentes, Iguatemi e Anhanguera —, mais 
da metade da população se declarou negra.

Maria Auxiliadora comenta como é comum que mora-
dores do bairro madruguem nas filas para conseguirem 
agendar consultas médicas, que costumam levar meses 
para serem realizadas. “Às vezes você espera seis meses, 
um ano. Conheço pessoas que faleceram sem conseguir 
uma consulta”, comenta. Para ela, a desigualdade social 
na Cidade Tiradentes traz um peso ainda maior para 
mulheres, que acumulam funções ao trabalhar e cuidar 
da casa e dos filhos. “Para as mulheres, a realidade é 
ainda pior, pela sobrecarga de cuidar da casa. Muitas 
são arrimo de família e não têm tempo para cuidar delas 
mesmas, da saúde física ou da mental”, aponta.

Na avaliação do médico e professor de patologia da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP) Paulo Saldiva, a desigualdade na idade média ao 
morrer entre bairros “ricos” e a periferia é explicada, 
em grande parte, pela dificuldade que pessoas com 
renda mais baixa têm para se dedicarem a cuidar da 
própria saúde.

“A grande dificuldade hoje é na possibilidade que as 
famílias têm de cuidar dos mais frágeis. Com a preca-
rização do trabalho, trabalha-se muitas horas por dia, 
e daí as pessoas ficam impossibilitadas de cuidarem de 
si próprias, ou de quem depende de seus cuidados. Em 
uma das últimas aulas que dei na Faculdade de Medi-
cina, relatei um caso de uma senhora de 46 anos obesa 
e diabética. Ela teve gangrena de um dos dedos do pé. 
Não sei se ela não teve acesso ao atendimento médico 
ou a família não teve como cuidar, mas ela amputou o 
próprio dedo em casa, moradora da periferia de São 
Paulo. É por aí que estamos”, conta.

Saldiva afirma que a dificuldade de transporte e a 
falta de estabelecimentos de saúde nas periferias agra-
vam mortes que poderiam ser evitadas. “Muitas vezes 
a dificuldade de se chegar a um lugar é determinante. 
Cerca de 35% das pessoas que morrem de doenças 
cardiovascular teriam seu destino diferente se tivessem 
atendimento nas primeiras duas horas.”
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