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“Bem, todos morrem 
um dia, é simples 
matemática. 
Nada de novo.
A espera é que
é um problema”.
Charles Bukowski (1920/1994)
Escritor estadunidense
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A primeira previsão para 
a balança comercial em 
2020, divulgada ontem 

(18) pela Associação de 
Comércio Exterior do Brasil 
(AEB), estima exportações 
de US$ 217,341 bilhões, com 
queda de 3,2% em relação aos 
US$ 224,447 bilhões estima-
dos para 2019; importações de 
US$ 191,211 bilhões, aumento 
de 6,6% em relação aos US$ 
179,248 bilhões estimados 
para este ano; e ‘superávit’ de 
US$ 26,130 bilhões em 2020, 
retração de 42,2% em relação 
aos US$ 45,199 bilhões esti-
mados para 2019.

AEB projeta queda nas 
exportações e incremento 
das importações em 2020

Segundo  o presidente-exe-
cutivo da AEB, José Augusto 
de Castro, a projeção aponta 
para um fator positivo, que 
é o crescimento do mercado 
interno, o que vai estimular as 
importações. “A gente projeta 
um aumento de 6,6%”. Já as 
exportações deverão sofrer re-
dução de 3,2%, por conta, “mais 
uma vez”, das commodities, 
porque os manufaturados não 
têm força para crescer. 

Castro afi rmou que a contri-
buição do comércio exterior 
para o PIB será negativa no 
próximo ano. Ele não vê muitos 
problemas para a exportação 

de carnes, nem de açúcar ou 
suco de laranja. “Basicamente, 
(a perda) vai estar concentrada 
na soja”. Se o acordo comercial 
entre China e Estados Unidos 
estabelecer a obrigatoriedade 
de a China comprar entre US$ 
30 bilhões e US$ 50 bilhões, 
vai haver uma forte redução 
da produção de milho ameri-
cano e aumento da produção 
de soja. “Aí, sim, o Brasil seria 
prejudicado”. 

A crise na Argentina afetará 
o consumo interno e a exporta-
ção de manufaturados do Bra-
sil, admitiu Castro. Para 2020, 
a AEB projeta queda de 4,5% 

A projeção da AEB aponta para um fator positivo, que é o crescimento do mercado interno,

o que vai estimular as importações.

 

nas exportações de produtos 
manufaturados, seja pela falta 
de competitividade do Brasil, 

seja pela crise da Argentina 
que eclodiu em 2018. De acordo 
com AEB, 2021 deverá ser o ano 

da virada do comércio exte-
rior brasileiro, principalmente 
manufaturados (ABr). 

O presidente da China elogiou 
ontem (18) a “implementação 
séria” em Macau do princípio 
“um país, dois sistemas”, ao 
chegar à cidade para presidir 
as cerimônias do 20º aniver-
sário da região administrativa 
especial chinesa. Xi Jinping 
destacou “os sucessos e pro-
gresso” de Macau desde que a 
China reassumiu o exercício da 
soberania em 20 de dezembro 
de 1999, após mais de 400 anos 
de administração portuguesa 
no território.

“Tanto o governo central 
como os chineses do continente 
estão orgulhosos da experiên-
cia e implementação séria em 

Macau da política “um país, dois 
sistemas”, disse o líder chinês. 
A visita é cercada por medidas 
excepcionais de segurança por-
que a vizinha Hong Kong, região 
administrativa especial, conti-
nua, há seis meses, palco de 
protestos antigovernamentais.

“Vale a pena sublinhar que 
o modelo para o futuro de-
senvolvimento de Macau tem 
de ser construído de forma 
conjunta”, defendeu o líder 
chinês. Xi Jinping prometeu 
falar com “pessoas de todas as 
esferas da sociedade” durante 
a visita a Macau para conhecer 
melhor os problemas da cidade 
(RTP/ABr).

Presidente da China, Xi Jinping, discursa ao chegar a Macau.

A 70ª fase da Lava Jato, cha-
mada de Operação Óbolo, foi 
defl agrada ontem (18) para co-
letar provas a fi m de investigar 
crimes relacionados a contratos 
de afretamentos de navios pela 
Petrobras, que superam R$ 5 
bilhões. Os contratos foram 
feitos com as empresas Maersk, 
Tide Maritime e Ferchem. Os 
policiais investigam também o 
fornecimento de informações 
privilegiadas, tendo como 
contrapartida o pagamento 
de propina a funcionários da 
Petrobras.

Segundo o MPF, em Curitiba, 
existe uma estimativa inicial do 
pagamento de subornos de ao 
menos US$ 3.402.941,58, em 
razão de 11 contratos da Maersk, 
que chegam a R$ 592 milhões, 
conforme informações contidas 
em planilha apreendida com 
Paulo Roberto Costa, ex-diretor 

O procurador da República Athayde Ribeiro Costa, na sede da 

Polícia Federal, em Curitiba.

Renegociação de dívidas
Clientes da Caixa têm até o 

próximo dia 31 para participar 
da campanha de renegociação 
de dívidas de créditos comerciais 
para pessoas físicas e empresas, 
chamada de Você no Azul. A 
campanha proporciona facilidades 
para regularização de débitos com 
atraso superior a 360 dias, ofere-
cendo descontos que podem che-
gar a 90% para liquidação à vista, 
conforme a situação dos contratos 
e o tipo de operação de crédito.

O comandante da Força 
Aérea do Pacífi co dos EUA 
disse que a ameaça da Coreia 
do Norte, de um “presente de 
natal” para os americanos, pode 
se referir a um míssil balístico 
de longo alcance. O general 
Charles Q. Brown se referia a 
um comentário da Coreia do 
Norte, quando o país alertou 
que depende apenas dos EUA 
o tipo de “presente de natal” 
que vão receber.

Pyongyang estabeleceu de 
maneira unilateral o fi nal do 
ano como prazo para Washing-
ton suspender sanções e fazer 
concessões nas negociações 
bilaterais sobre desnucleariza-
ção. Brown disse que a retórica 

da Coreia do Norte e uma série 
de testes nas últimas semanas 
sugerem que o país está se 
preparando para alguma coisa. 
Acrescentou que imagina que 
algum tipo de míssil balístico 
de longo alcance seja o “pre-
sente”.

Brown disse ainda que há 
uma “variedade de coisas” que 
poderiam acontecer e que a 
Coreia do Norte poderia fazer 
um anúncio em vez de lançar 
um míssil. Ressaltou a impor-
tância de manter um sistema 
de resposta rápida. “Nosso 
trabalho é apoiar os esforços 
diplomáticos” e se esforços 
diplomáticos falharem, precisa-
mos estar prontos” (NHK/ABr).

A Coreia do Norte alertou que depende apenas dos EUA o tipo de 

“presente de natal” que vão receber.

A economia crescerá pelo 
menos 2% em 2020, disse o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. Em entrevista 
coletiva, o ministro se disse 
otimista com a evolução da 
economia e afi rmou que as 
reformas estruturais para 
reduzir os gastos públicos 
estão começando a dar frutos. 
“O PIB crescerá no mínimo 
2% ano que vem. Essa é uma 
estimativa conservadora. 
Acreditamos que a economia 
crescerá pelo menos o dobro 
deste ano. Se 2019 fechar com 
1,2%, crescerá 2,4% em 2020”, 
explicou.

Para ele, o crescimento da 
economia próximo de 1% em 

Guedes se disse otimista com a 

evolução da economia.

O Congresso Nacional está 
criando uma comissão especial 
que terá 90 dias para defi nir 
o texto da reforma tributária. 
A decisão foi anunciada pelos 
presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre, e da Câmara, Ro-
drigo Maia, após reunião com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, em Brasília. Segundo Al-
columbre, o objetivo da comissão 
é conciliar os textos em tramita-
ção no Senado e na Câmara com 
as sugestões do governo. 

“Não adianta ter uma propos-
ta na Câmara, ter uma proposta 
no Senado, sem ter uma par-
ticipação efetiva do governo. 
Vamos constituir uma comissão 
especial que concilie um texto 
que atenda as manifestações 
e os anseios do governo e que  
possamos apresentar a partir 

Davi, ao lado de Rodrigo Maia e Paulo Guedes, dá entrevista 

após reunião.

Jason Lee/Reuters
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Congresso e governo fecham acordo para 
votar reforma tributária no 1º semestre

te possa ter, ainda no primeiro 
semestre, um novo sistema 
tributário que caminhe para a 
redução da tributação sobre o 
consumo. E que a gente possa 
tributar mais aqueles que têm 
mais recursos para pagar. O 
Brasil tem sistemas que con-
centram e benefi ciam a elite 
da sociedade brasileira”, disse.

Ele citou, como exemplo, que 
brasileiros com a mesma renda 
pagam alíquotas de imposto de 
renda diferentes: aqueles que 
têm carteira assinada pagam 
27,5% e os que trabalham 
como pessoa jurídica, 15%. A 
comissão será formada por 15 
deputados e 15 senadores e 
terá como presidente o senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA) e 
como relator, o deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB).

do primeiro semestre do ano 
que vem”, disse Alcolumbre, ao 
sair do Ministério da Economia.

Segundo Maia, a proposta 

deve reduzir e simplifi car a 
tributação sobre consumo e 
reorganizar o imposto sobre a 
renda. “É importante que a gen-

China elogia princípio 
“um país, dois sistemas” 
implantado em Macau

“Presente” da Coreia do 
Norte pode ser míssil 

de longo alcance

Economia crescerá 
pelo menos 2% em 
2020, diz Guedes

PF investiga fraudes 
em contratos que 

superam R$ 5 bilhões

de Abastecimento da Petrobras.
O procurador da República 

Athayde Ribeiro Costa disse que 
a ação policial é uma sinalização 
concreta que a área-fi m da Pe-
trobras foi atingida por esquemas 
de corrupção que vão desde o 
afretamento e o abastecimento 
de navios até a carga por eles 
transportada. 

Entre 2002 e 2012, a Maersk 
e suas subsidiárias fecharam 69 
contratos de afretamento com a 
Petrobras, que totalizaram apro-
ximadamente R$ 968 milhões. 
A Tide Maritime fi gurou em 87 
contratos, entre 2005 e 2018, 
no valor de R$ 2,8 bilhões. Já a 
Ferchem, também shipbroker, 
intermediou ao menos 114 con-
tratos de afretamento marítimo 
na Petrobras, superior a R$ 2,7 
bilhões, entre 2005 e 2015.

As investigações relaciona-
das a Maersk são oriundas da 
colaboração premiada de Paulo 
Roberto Costa. “Por ora, são 
investigados pelo menos 15 con-
tratos de afretamento marítimo 
vigentes entre 2006 e 2014, no 
valor total de R$ 658 milhões”.

O nome da operação, Óbolo, 
é em referência à moeda que 
era usada para remunerar o 
barqueiro Caronte, que condu-
zia as almas através do rio que 
separava o mundo dos vivos dos 
mortos, segundo a mitologia 
grega (ABr).

2019 não foi surpresa. “Como a 
economia ia crescer se a gente 
ainda não tinha aprovado a 
reforma?”, questionou, ao 
ressaltar que a aprovação da 
reforma da Previdência foi 
essencial para que os juros 
de longo prazo caíssem. A 
aprovação da reforma levou à 
diminuição dos juros da dívida 
pública, o segundo maior gas-
to federal, que consome cerca 
de R$ 400 bilhões por ano. 

“Nossa segunda grande 
torre são os gastos da dívida 
pública. Vamos despedalar os 
bancos públicos, mandando 
de volta [para o Tesouro] a 
dívida que eles têm com a 
União. O secretário Salim 
Mattar está privatizando. As-
sim estamos desacelerando o 
endividamento em forma de 
neve”, disse.

A terceira fonte de controle 
dos gastos públicos que o mi-
nistro prometeu reduzir são as 
despesas com o funcionalismo 
público. A  não reposição de 
servidores que se aposentam 
ou saem do governo reduziu 
o número de funcionários fe-
derais de 640 mil em janeiro 
para 610 mil agora. Além dis-
so, ele citou o congelamento 
dos salários, previsto no pacto 
federativo, como instrumento 
para controlar a folha de pa-
gamento (ABr).
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Robôs não precisam
ser humanos, mas

resolver o problema
A construção de fl uxos 

adequados à jornada 

do cliente, somados com 

cognição, trazem os 

melhores resultados
  

A velocidade da evolução 
da tecnologia de enten-
dimento e processa-

mento de linguagem natural 
e de algoritmos de inteligência 
artifi cial, está conduzindo à 
criação de agentes digitais, 
dentre eles os chatbots, com 
comportamentos cada vez mais 
parecidos com o dos humanos. 
No último ano, essa tendência 
culminou com a apresentação 
do Google Duplex, em que um 
usuário pede que o assistente 
de voz marque um horário no 
cabeleireiro. 

O bot faz uma ligação e rea-
liza o agendamento sem que a 
pessoa, do outro lado da linha, 
perceba que está falando com 
um robô. A demonstração é 
impressionante, mas ao mes-
mo tempo é muito eloquente 
no sentido de levar a refl exão 
do papel dos robôs, de voz ou 
de texto, na gestão de rela-
cionamentos entre empresas 
e clientes. A tecnologia deve 
estar a serviço da melhor ex-
periência do cliente, atuando 
da forma mais efetiva e con-
sistente possível para que ele 
consiga atingir o objetivo de 
sua interação.

A preocupação é resolver o 
problema, de forma ágil. Os 
melhores resultados são obti-
dos com soluções que integram 
tecnologias com atendimento 
humano, sempre que necessá-
rio ou demandado pelo cliente. 
Portanto, os bots não precisam 
possuir comportamento huma-
no. Não necessitam conversar 
sobre futebol ou assuntos 
aleatórios. A demanda é por 
solucionar a questão que levou 
o cliente a iniciar a interação.

A vantagem do chatbot 
é guiar o cliente pelo fl uxo 
ótimo para a resolução de seu 
problema, com possibilidade 
de que dúvidas sejam sanadas 
ao longo do caminho. Na maior 
parte dos casos, a construção 
de fl uxos adequados à jorna-
da do cliente, somados com 
cognição, trazem os melhores 
resultados. Ou seja, o cliente é 
conduzido para que se cumpra 
seu objetivo de forma rápida 
e, ao mesmo tempo, pode sair 
desse fl uxo e interagir de forma 

mais aberta.
Um chatbot bem construído 

deve ser capaz de resolver mais 
de 70% dos questionamentos 
ou problemas na primeira 
interação. Mas, para a melhor 
evolução, os chatbots devem 
ser acompanhados por uma 
área de curadoria, que identifi -
ca oportunidades de ampliação 
e melhoria dos fl uxos. Com o 
tempo, curadoria e aprendiza-
do, o percentual de resolução 
chega a mais de 90% ou 95% 
dos casos.

Assim, os robôs precisam 
ser treinados para evoluir a 
experiência que fornecem 
aos clientes. Quanto maior 
a experiência acumulada de 
um chatbot, maior será sua 
assertividade. Com o tempo a 
empresa acumula um ativo tec-
nológico importante, que é sua 
profi ciência no entendimento 
em determinados contextos.

Os consumidores estão 
conectados e a utilização de 
chatbots é uma forma natural 
para procurar atendimento. 

Não é comum encontrar 
resistência em sua utilização, 
porém entende-se que diferen-
tes canais são mais aderentes 
a determinado tipo de perfi l. 
Há uma tendência em tentar 
explicar que os consumidores 
da geração Y têm preferência 
pelos canais digitais, enquanto 
baby boomers e clientes da 
geração X preferem o canal 
de voz. Mas, a verdade é que 
o melhor caminho é oferecer 
diferentes abordagens e canais 
de atendimento, para que o 
cliente escolha aquela de sua 
preferência.

Cada vez mais a tendência é 
que a gestão e treinamento dos 
chatbots migre de equipes de 
desenvolvimento de sistemas 
para próximo dos responsáveis 
pelo atendimento e relaciona-
mento com clientes. São eles 
que possuem as informações 
mais valiosas para realizar as 
evoluções necessárias, seja 
por meio de alterações de 
fraseologia, ou pela criação ou 
mudança nos fl uxos. 

A incorporação de soluções 
de analytics e big data permi-
tirá a crescente personalização 
das interações de chatbots, 
inicialmente com clusters de 
clientes e até a individualização 
do atendimento. 

 
(*) - É superintendente de Inovação 

da Flex Relacionamentos Inteligentes.

Leandro Costa Schmitz (*)
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News@TI
Fintech social nasce para reduzir as contas dos 
brasileiros
@A fi ntech social Parcela Mais Baixa chega ao mercado e nasce 

com o propósito de ajudar brasileiros a reduzirem seus valores de 
gastos mensais em serviços como: internet, telefonia, empréstimos e 
fi nanciamentos. Hoje a maior causa do gasto excessivo dos brasileiros 
se dá por falta de conhecimento sobre as ofertas de mercado, baixo 
entendimento sobre propostas de concorrentes e o tempo excessivo 
gasto com telemarketings para qualquer alteração de plano e can-
celamento de contrato. Pensando nisso, a plataforma irá solucionar 
esses problemas com uma mensagem de Whatsapp ou e-mail.

Embratel lança nova plataforma para 
gerenciamento de dispositivos de Internet
das Coisas
@A Embratel lança esta semana o Command Center, uma plataforma 

de gerenciamento de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) para 
o mercado corporativo. A solução deve aumentar muito a performance 
das empresas no gerenciamento de seu negócio e destaca-se por fornecer 
maior autonomia e automação no controle de dispositivos instalados 
em veículos, máquinas industriais, equipamentos de rede elétrica e 
diversos outros em tempo real. “O Command Center Embratel torna 
a operação de Internet das Coisas das empresas muito mais efi ciente 
e automatizada, ajudando na análise de como os aparelhos estão fun-
cionando e como estão transmitindo dados”, afi rma Elisabete Couto, 
Diretora de Soluções IoT da Embratel. Com mais de 45 funcionalidades, 
o Command Center foi desenvolvido valorizando o conceito de user 
experience. Mesmo sendo uma plataforma robusta para gerenciamento 
da conectividade de dispositivos M2M e IoT, é de fácil uso e orientada 
para tornar nossos clientes muito mais competitivos. Para facilitar a 
gestão, a Embratel desenvolveu interfaces totalmente intuitivas, com 
navegação simplifi cada e rápida (www.embratel.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Inteligência Artifi cial
como aliada dos processos 
de Recrutamento e Seleção

Wagner Santos (*)

Por mais que não seja recomendável, 
mentir é um ato comum nessas horas. 
Cerca de 42% das pessoas o fazem 

nos currículos, segundo pesquisa realizada 
por uma empresa de recrutamento global. 
Mas essa prática, tão recorrente, pode estar 
com os dias contatos.

Com a chegada da Transformação Digital 
às áreas de RH, os recrutadores ganharam 
ferramentas baseadas em Inteligência 
Artifi cial (IA), capazes de ajudar a avaliar 
o comportamento e as emoções dos candi-
datos, a partir de leitura facial e corporal, 
e assim identifi car situações e emoções 
que tentamos esconder, como no caso de 
afl ição, hesitação, insegurança, ansiedade, 
medo ou descontentamento, por exemplo. 
Essa tecnologia permite aos gestores de-
tectar algo que possa colocar em dúvida 
uma afi rmação ou dado fornecido durante 
a entrevista, para checagem posterior.

Muitas empresas já têm aplicado a IA no 
recrutamento e seleção, para, por exemplo, 
gravar as entrevistas e depois analisar as 
expressões faciais e corporais, com base 
em um banco de dados com milhões de 
imagens, como postura, movimento das 
mãos, dos olhos, da boca etc. Essa tecnolo-
gia identifi ca cada microexpressão na face 
e nos gestos da pessoa, e indica a emoção 
correspondente, com um percentual de 
confi abilidade que pode chegar a até 85%.

Dessa forma, a seleção dos melhores 
candidatos se torna mais assertiva, e no 
caso das empresas de grande porte, que 
realizam processos de contratação com 
grande número de pessoas, e algumas 
vezes em mais de uma localidade -, ajuda 

até a agilizar a análise dos pretendentes às 
vagas disponibilizadas, pois, uma vez que 
as entrevistas são gravadas, é possível criar 
um script de perguntas, e enviá-las para os 
candidatos, para que eles próprios façam a 
gravação, de onde estiverem, eliminando 
encontros presenciais, fi las de espera, 
translocação etc. O próprio software in-
teligente se encarrega de fazer e entregar 
as avaliações das emoções.

Contudo, não pense que a IA irá substituir 
todos as etapas dos processos seletivos 
de RH. Apesar de ser uma ferramenta 
extremamente efi caz para que os gesto-
res encontrem mais rápido os candidatos 
que tenham o perfi l desejado para aquela 
vaga, a inteligência artifi cial ainda é capaz 
de somente realizar algumas atividades 
do processo de contratação, da automa-
tização de procedimentos básicos, como 

RH na Medida

organização e armazenamento de dados 
dos candidatos, classifi cação e indicação 
automática dos melhores profi ssionais, 
envio de respostas automáticas aos can-
didatos através de bots, até a avaliação 
das emoções e comportamentos das 
entrevistas gravadas. Porém, a avaliação 
humana, proveniente da interação entre 
um profi ssional qualifi cado e o candidato, 
ainda está longe de ser substituída.

Mas mesmo que ainda esteja em desen-
volvimento, soluções de recrutamento e 
seleção dotadas de IA são um caminho sem 
volta para aumentar a efi ciência das áreas 
de RH, que se tornaram estratégicas para 
as empresas estruturarem ambientes de 
trabalho mais produtivos e com equipes 
mais engajadas.  

(*) É COO do Compleo

Quem nunca se sentiu tentado a contar uma mentira durante uma entrevista de emprego, mesmo que 
pequena, para ‘complementar’ alguma qualidade que o recrutador esteja procurando?

Ainda há espaço para profi ssionais
de Agilidade no mercado?

Objetivamente: Sim, há uma imensa 
procura por profi ssionais especialistas 
em metodologias ágeis. Entretanto, com 
demandas cada vez mais formalizadas 
e pasteurizadas sobre o papel, torna-se 
ainda mais importante entender para 
onde está seguindo a atuação e o direcio-
namento desse mercado, evitando riscos 
futuros. Nos dias atuais, cada empresa 
formaliza a posição com um nome dife-
rente, não existindo um consenso sobre 
qual a atuação real destes profi ssionais: 
muitos se tornam coordenadores de pro-
jeto modernos, ou ainda facilitadores de 
cerimônias. Eu acredito que é o momento 
de ressignifi car sua atuação, e posicionar 
o mercado para um futuro diferente.

 
Fomos inundados no mercado de tec-

nologia com termos, processos, práticas 
e metodologias ágeis, com a promessa de 
que bastaria seguir os guias e fórmulas 
mágicas que qualquer empresa poderia 
atuar de forma ágil alcançando ganhos de 
performance, efi ciência de projetos e resul-
tados superiores de negócio. Profi ssionais 
especialistas e certifi cados se tornaram o 
foco de grandes empresas que entravam 
em processos de transformação – aprender 
a usar os métodos, treinar times, escalar o 
uso. De certa forma, a essência de uma atu-
ação de melhoria contínua, adaptabilidade 
e maestria foram substituídas por grandes 
frameworks prescritivos e metodologias 
reproduzíveis, simplifi cando a entrada de 
novos profi ssionais, ao mesmo tempo em que 
respondem à crescente demanda de vagas, 
num processo natural em nosso mercado.

 
Quando olhamos para o que lideranças 

mundiais em Agilidade estão produzindo, 
vemos um posicionamento comum: a 
retomada da discussão sobre princípios 
e valores, o foco no contexto de atuação 
acima de fórmulas prontas, experimenta-
ção e adaptabilidade no centro da organi-
zação, o caminho da maestria através do 
aprendizado constante e o forte respeito 

negócio. Sem conhecer processos de 
experimentação, priorização e estratégia, 
este profi ssional não consegue vencer a 
barreira da Governança organizacional, 
ou ainda propor mudanças fundamentais 
para efi cácia das organizações. No prin-
cípio, nossa discussão sobre agilidade é 
sobre viabilizar times auto gerenciáveis, e 
a posição dos agilistas (ou coaches, scrum 
masters, etc) seria temporária, uma vez 
que os próprios times aprenderiam a exe-
cutar todas as práticas. O papel sempre 
foi sobre trazer o alinhamento e facilitar 
os times para que eles atuassem sozinhos. 
Precisamos retomar esse modelo.

 
Muitas organizações e equipes ainda 

precisam do trabalho destes profi ssionais, 
e acredito que tão cedo não veremos a 
demanda diminuir. Visão, alinhamento e 
facilitação continuam sendo skills impor-
tantíssimas para o perfi l de especialista 
em agilidade. Mas acredito que está na 
hora de focarmos ainda mais em viabilizar 
que organizações aprendam e evoluam em 
seus contextos através da experimenta-
ção e melhoria contínua, cada vez mais 
importantes no nosso contexto atual.

 
(Fonte: Victor Hugo Germano é Cientista da 

Computação com especializações em Gestão 
de Tecnologia e Marketing, trabalhando com 

Metodologias Ágeis desde 2005, no Brasil e exterior. 
Palestrante internacional, Germano é uma das 

lideranças na área, atuando no Board de Diretores 
da Agile Alliance, organização global de promoção 

de metodologias ágeis desde 2016, suportando 
evento e comunidades em diversos países).

às pessoas. Heart of Agile, Modern Agile, 
DaD, Agile Fluency  e Bossa Nova são algu-
mas das abordagens que tem se distanciado 
do mais tradicional de agilidade – execu-
tar cerimônias com os times, padronizar 
atuações em escala, garantir a atuação 
dos especialistas em métodos acima dos 
especialistas em negócio. Já vemos indícios 
de novos mecanismos de trabalho surgin-
do, e questionando inclusive a premissa 
de que para ser ágil, um time precisa ter 
um profi ssional especialista em agilidade.

 
A velocidade com que novas abordagens 

de negócio e gestão surgem, cria grandes 
desafi os para estes profi ssionais: não é 
mais possível desassociar Processo e Ne-
gócio dentro de um time, e Agilidade nos 
times não signifi ca agilidade no negócio. 
A otimização de processos dos times de 
entrega – independentemente do tamanho 
da organização - nunca será sufi ciente para 
transformar uma empresa para uma nova 
realidade. Alinhamento das múltiplas rea-
lidades dentro da organização (Estratégia, 
Governança, Execução) é o único caminho. 
Não é possível alcançar os patamares de 
crescimento atuais sem que toda a orga-
nização mude para uma nova realidade.

 
Profi ssionais de agilidade precisam, 

sendo assim, estar mais próximos das 
discussões que atualmente trazem o maior 
diferencial para as organizações: como 
alinhar todo o trabalho à expectativa do 
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D - Desenvolvimento de IoT
A Qualcomm Ventures e o BNDES anunciam o lançamento de um fundo 
de investimento em participações de R$ 160 milhões focado em startups 
que desenvolvam produtos e serviços para Internet das Coisas (ou Internet 
of Things -- IoT). Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de IoT 
no Brasil, o fundo irá apoiar startups em estágio inicial (capital semente 
e fi nanciamento de série A).  O objetivo é o de investir 50% do valor 
total esperado para o fundo, o equivalente a R$80 milhões. Gestores de 
fundos de investimentos em participações já podem encaminhar suas 
propostas. Mais informações, acesse:(www.qualcommventures.com). 

E - Os 400 mil da Nissan 
O Complexo Industrial da Nissan em Resende atingiu a marca de 400 
mil automóveis produzidos. O veículo que alcançou este número foi 
um Nissan Kicks, “2-tone”, branco com o teto preto. O fato histórico 
coincide também com o motor de número 400 mil produzido na fábrica, 
um propulsor CVT de 4 cilindros. A fábrica, que acaba de completar 
cinco anos de operação, já recebeu mais de R$ 2,6 bilhões de investi-
mento e conta com um ciclo completo de produção. O primeiro modelo 
produzido na planta foi o compacto Nissan March e o motor 1.6 16V 
fl exfuel, cuja produções iniciaram-se em 2014. Desde então, a unidade 
não parou de acelerar.

F - Energia Solar 
A crescente oferta de linhas de fi nanciamento tem impulsionado os 
projetos de energia solar em residências, comércio, indústrias e pro-
priedades rurais no Brasil. Segundo dados da Absolar, o País conta hoje 
com cerca de 70 produtos de crédito específi cos para consumidores que 
desejam instalar sistemas fotovoltaicos. Estimativas dão conta de que 
os investimentos acumulados no setor somam cerca de R$ 8,4 bilhões 
em sistemas fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos 
terrenos. O País possui aproximadamente 140 mil conexões solares, 
num total de 1,6 mil megawatts (MW) em operação. Uma das linhas de 
fi nanciamento para energia solar mais acessadas pelos brasileiros está 

A - Jornada nas Férias 
A Cia de Talentos, empresa de educação para carreira, acaba de lançar 
a terceira edição do Jornada nas Férias, um projeto que contribui com 
o desenvolvimento das soft skills ou habilidades socioemocionais mais 
desejados do mercado. No total, serão duas turmas de 40 estudantes de 
ensino superior, que farão dois testes online onde serão selecionados 
para o programa, que acontecerá pela primeira vez durante o verão. 
Os selecionados passarão pelo desenvolvimento por meio de Ofi cinas e 
Experiências em grandes empresas parceiras desse projeto. Saiba mais: 
(www.jornadaparaofuturo.com.br). 

B - Testes em Animais
A Avon se torna a primeira empresa global de beleza a banir todos os 
testes animais, de todas as suas marcas e mercados, inclusive na China. 
Tal mudança envolveu um esforço multifuncional da companhia, desde 
P&D, Supply Chain à Marketing e Comunicação. A Avon não acredita que 
testes em animais sejam necessários para garantir a segurança de um 
produto. Foi uma das primeiras empresas de cosméticos a desenvolver 
testes que não envolvem animais, há cerca de 30 anos, impulsionando 
uma mudança positiva no mundo. 

C - Arquitetura e Urbanismo
O último domingo (15), foi dia de festa para a arquitetura brasileira. A 
data marcou os 112 anos de Oscar Niemeyer, nascido em 1907, e que 
morreu aos 104 anos, em 2012. Por conta de seu aniversário, a data 
virou também o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. Niemeyer esteve 
à frente de obras como o planejamento da cidade de Brasília, museus, 
centros culturais e igrejas espalhadas por todo o Brasil e outros países. 
Também foi responsável por projetar a sede das Nações Unidas, em 
Nova Iorque. Para quem quiser conhecer um acervo completo das suas 
obras, a Fundação Oscar Niemeyer disponibiliza um acervo digital com 
mais de 500 trabalhos (www.niemeyer.org.br).  

disponível em: (www.portalsolar.com.br).

G - Gerenciamento de Dispositivos 
A Embratel está lançando o Command Center, uma plataforma de gerencia-
mento de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) para o mercado corpo-
rativo. A solução aumenta a performance das empresas no gerenciamento 
de seu negócio e destaca-se por fornecer maior autonomia e automação 
no controle de dispositivos instalados em veículos, máquinas industriais, 
equipamentos de rede elétrica e diversos outros em tempo real. Com mais 
de 45 funcionalidades, foi desenvolvido valorizando o conceito de user expe-
rience. Mais informações estão disponíveis no site (www.embratel.com.br).

H - Barco da Saúde 
O projeto “Mandic sem Fronteiras”, da Faculdade São Leopoldo Man-
dic de Araras, terá sua primeira expedição em fevereiro, no Amapá. 
A iniciativa objetiva levar à população ribeirinha atendimento médico 
para quem não possui acesso à saúde devido ao isolamento geográfi co 
e social. A equipe, formada por alunos e professores, usará um barco 
equipado para realizar atendimentos médicos e odontológicos. Também, 
haverá ações de educação em saúde e a confecção de óculos de grau 
em uma hora para atender às demandas da população do Arquipélago 
de Bailique (AP). O Barco da Saúde pretende auxiliar 4 mil pessoas.

I - Tempo de Escola
A School Picture, líder no mercado de recordação escolar, anunciou o 
lançamento ofi cial da Ciranda de Livro, a nova plataforma pedagógica que 
permite aos alunos transformarem suas histórias em livros. Alinhada à Base 
Nacional Comum Curricular e aos 4 pilares da educação da Unesco, a Ciranda 
conta também com a experiência de sua equipe de pedagogos e consultores 
em literatura. Com design único, os livros produzidos têm impressão de alta 
qualidade, resolução e acabamento rico em detalhes para tornar o produto 
ainda mais especial. Mais informações (www.cirandadelivro.com.br).

J - Mídia nos EUA
Jornalistas experientes podem participar do programa para conhecer 
o trabalho da mídia nos Estados Unidos. O período de inscrição para 
concorrer a bolsas de estudos no Word Press Institute 2020 está aberto 
e o prazo é até 14 de fevereiro de 2020. Os anúncios de seleção serão 
feitos no início de maio. Os participantes vão passar três semanas em 
Minnesota, viajar por várias cidades, incluindo Washington e Nova York, 
e depois voltam a Minnesota. Requisitos e outras informações:(https://
worldpressinstitute.org/application/instructions).
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Indústria à espera de um 
2020 para retormar

a confi ança
O ano de 2019 vai 

chegando ao fi m e a 

economia deu sinais de 

melhora

Não exatamente como se 
esperava ou queríamos, 
mas começa a dar um 

alento de que novos ventos 
poderão soprar por aqui. A 
projeção de crescimento do 
PIB saltou de 0,85% para 
0,90%, segundo o Ministério 
da Economia, e para 2020 a 
estimativa é que ela tenha 
uma expansão de 2,32%, ante 
a previsão anterior de 2,17%. 
Para os três anos seguintes, a 
estimativa é 2,50%.

O que queremos e precisa-
mos mesmo, a começar por 
2020, é que as medidas tão 
extenuantemente discutidas 
pelo governo saiam do papel. 
As efetivas reformas tributária 
e previdenciária, além de novos 
investimentos em infraestru-
tura, são emergenciais para 
o crescimento da indústria 
nacional. Há de se reforçar 
também que o investimento 
baixo, com poucas linhas de 
crédito e juros altos, impac-
ta fortemente as empresas, 
que, uma vez não investindo 
em modernização, perdem 
competitividade diante dos 
estrangeiros. 

Nessa área, o governo po-
deria gerar uma onda de de-
senvolvimento, retirando da 
base de taxação do Imposto 
de Renda o valor dos investi-
mentos feitos pelas empresas, 
o que daria início a um surto 
virtuoso de competitividade, 
com geração de milhares de 
empregos. 

Só para lembrar que as em-
presas apoiadas por políticas 
de fi nanciamento às expor-
tações chegam a vender, em 
média, 14,7% a mais no mer-
cado externo, ampliam seus 

mercados em até 70% e elevam 
seu número de funcionários 
em até 10%, como revelam os 
dados em um estudo da Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI) com os 13 países que 
operam os maiores volumes de 
fi nanciamento às exportações 
de bens e serviços no mundo, 
entre eles Estados Unidos, Ale-
manha, Japão, China e França. 

Trocando em miúdos, a 
indústria brasileira, que tem 
amplos recursos naturais nas 
mãos e é a principal referência 
econômica do país, necessita 
de apoio para emplacar seus 
negócios e fomentar a econo-
mia no caminho certo, de forma 
a consolidar um crescimento 
sustentável com ganho na 
produtividade. 

É o que os empresários que-
rem e cobram das autoridades, 
mas ainda são pouco atendi-
dos. Cremos que boa vontade 
não os falta, mas não há essên-
cia de unidade em torno dos 
temas e pautas emergenciais 
que podem colocar o Brasil no 
grupo dos países protagonistas 
da economia mundial. 

O ano de 2020 tem início nos 
próximos dias. A expectativa 
é grande para o que poderá 
ocorrer ao longo da temporada. 
Uma ótima oportunidade para 
crermos em bons avanços, ain-
da mais em tempos de acordos 
econômicos promovidos pelo 
governo Bolsonaro, como a 
assinatura do Tratado de Livre 
Comércio entre Mercosul e 
União Europeia, o avanço nas 
agendas de concessões na área 
de infraestrutura e a melhora 
do ambiente de negócios. 

É só o começo, mas é preciso 
acreditar. Afi nal, sou brasileiro 
e não desisto nunca!

(*) - É diretor fi nanceiro da Lepe 
Indústria e Comércio e vice-

presidente do Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Ciesp).

Antônio Carlos Koch (*)

O índice de Intenção de Con-
sumo das Famílias caiu 0,8% em 
dezembro, interrompendo uma 
sequência de quatro altas con-
secutivas, de acordo com a Con-
federação Nacional do Comércio 
(CNC). O resultado mostra que 
as famílias brasileiras estão mais 
cautelosas no último mês de 2019. 

A entidade avalia que o resul-
tado pode ter sido infl uenciado 
por uma possível antecipação 
de compras de fi m de ano em 
novembro – sobretudo por 
conta da Black Friday –, quan-
do o índice registrou aumento 
de 1,3% em relação a outubro. 
De acordo com o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros, 

apesar do resultado negativo em 
dezembro, o cenário permanece 
benigno, amparado por fatores 
como infl ação e juros baixos. 

“Os sinais em curso conti-
nuam indicando um consumo 
crescente, considerando que 
os orçamentos vêm sendo irri-
gados com recursos adicionais, 
como FGTS, PIS/Pasep e 13º 
salário”, afi rma Tadros. Para 
Antonio Everton, economista 
da CNC, a elasticidade desses 
componentes indica potencial 
para compras de novos eletro-
domésticos, tanto em virtude 
do aumento do poder aquisitivo 
quanto em função das chances 
de endividamento (AI/CNC).

Impostômetro 
atinge R$ 2,4 
trilhões e supera 
valor de 2018

O Impostômetro, da Asso-
ciação Comercial de São Paulo 
(ACSP), chegou, na terça-feira 
(17), à marca R$ 2,4 trilhões de 
impostos pagos pelos brasilei-
ros em 2019. No ano passado, 
considerando até o último dia 
do ano, o valor pago em tributos 
somou R$ 2,3 trilhões.

Segundo o economista da 
ACSP, Marcel Solimeo, o valor 
arrecadado em impostos, em 
2019, pelos brasileiros está 
dentro das previsões e refl ete 
o índice de infl ação, levando em 
consideração os problemas que 
o governo enfrenta. “O esforço 
que as autoridades vêm fazen-
do com o teto dos gastos tem 
tido resultados muito lentos se 
considerar a urgência da redu-
ção no gasto governamental”, 
acrescentou.

Para mudar esse cenário 
será necessária mais efi cácia 
no corte dos gastos e na gestão 
das contas públicas. “O Brasil 
tem uma das cargas tributárias 
mais altas do mundo, equiva-
lente ou até superior à carga 
de nações desenvolvidas. É 
uma tributação de primeiro 
mundo, que deveria retornar à 
população por meio de serviços 
essenciais e políticas públicas 
de qualidade”, concluiu (ABr).

Juntas, as duas companhias 
fabricaram 8,7 milhões de 
veículos, atrás apenas da 

Volkswagen, da Toyota e da 
aliança Renault-Nissan-Mitsu-
bishi, e faturaram cerca de 170 
bilhões de euros em 2018.

O acordo prevê que o grupo 
resultante da fusão, cujo nome 
ainda não foi anunciado, tenha 
Carlos Tavares (PSA) como 
CEO e John Elkann (FCA) 
como presidente do conselho, 
que será formado por 11 mem-
bros, incluindo dois represen-
tantes dos trabalhadores de 
cada uma das empresas. A sede 
será na Holanda, atual base le-
gal da Fiat Chrysler, e as ações 
serão cotadas em Milão, Paris e 
Nova York. A operação de fusão 
deve ser concluída entre 12 e 
15 meses e ainda está sujeita à 
aprovação dos acionistas e de 
órgãos antitruste. 

“Essa é a união de duas em-
presas com marcas incríveis e 
pessoas apaixonadas e compe-
tentes. Ambas enfrentaram mo-
mentos de extrema difi culdade 
e saíram deles ainda mais ágeis, 

Sede da Fiat Chrysler em Auburn Hills, nos EUA.

Com o velho hábito do bra-
sileiro de deixar tudo para a 
última hora, os próximos dias 
prometem ser de lojas cheias 
no comércio de rua e nos 
shopping centers. Faltando 
apenas uma semana para o 
Natal, um levantamento da 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) estima 
que 13,2 milhões de brasileiros 
devem comprar os presentes 
em cima da hora. 

A expectativa por promo-
ções (48%), que ajudam a 
economizar no orçamento, 
é a principal justifi cativa dos 
entrevistados para postergar 
as compras. Outros 20% estão 
à espera do pagamento da se-
gunda parcela do 13º salário, 
enquanto 12% alegam falta 
de tempo para ir atrás dos 
presentes da lista. 

Há ainda 11% de entrevis-
tados que admitem falta de 
organização e 10% que culpam 
a preguiça de fazer compras, 
empurrando a tarefa para o 

A expectativa por promoções é uma das justifi cativas para 

postergar as compras.
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Fusão FCA-PSA cria 4º maior 
grupo automotivo do mundo

Os conselhos de administração dos grupos Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA, dono das 
montadoras Peugeot e Citroën, aprovaram ontem (18) um acordo de fusão que cria a quarta maior 
empresa do setor automotivo no mundo em termos de produção

inteligentes e formidáveis”, dis-
se o CEO da FCA, Mike Manley. 
Já Tavares chamou a fusão de 
“momento histórico”. O grupo 
ítalo-americano detém marcas 
como Fiat, Maserati, Lancia, 
Jeep, Chrysler, Ram, Dodge e 
Alfa Romeo, enquanto a PSA, 
além de Peugeot e Citroën, é 
dona da Opel e da Vauxhall.

“O acordo é uma ótima 
notícia para a França, para a 
Europa e para a nossa indús-
tria automotiva. Representa 
uma importante etapa na 
criação de um líder europeu 
para responder aos desafi os 
da mobilidade sustentável”, 
afi rmou o ministro francês da 
Economia, Bruno Le Maire - o 

governo detém pouco mais 
de 10% das ações da PSA. A 
FCA já procurava um parceiro 
para uma fusão havia anos e, 
no início de 2019, tentou unir 
operações com a Renault, mas 
as tratativas esbarraram na he-
sitação da França, que também 
é acionista da empresa, e da 
Nissan (ANSA).

13,2 milhões devem ir às compras 
de Natal na última hora

limite da data comemorativa. 
A pesquisa ainda mostra que 
3% dos entrevistados vão adiar 
as compras natalinas para 
janeiro de 2020, na esperança 
de aproveitar as tradicionais 
liquidações de início de ano. 

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, deixar para comprar 
em cima da hora acaba fazen-
do com que o consumidor não 

tenha tempo para se ater a 
detalhes, como pesquisar 
preços de diferentes marcas 
ou lojas. “O recomendado é 
preparar uma lista de todos 
os presenteados, estipular o 
quanto se pode gastar e sair de 
casa com o dinheiro contado. 
Isso ajuda a evitar que o con-
sumidor gaste além do valor 
previsto”, afi rma a economista 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

Intenção de consumo caiu
em dezembro
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Cenário econômico 
para o Comércio 
Exterior em 2020

O ano de 2019 não 

poderia ter uma notícia 

mais impactante para 

o Comércio Exterior: a 

“trégua” na discussão 

comercial acirrada 

entre os Estados Unidos 

e a China

No último dia 13,  o vice-
-ministro de comércio 
chinês Wang Shouwen 

e o presidente norte-america-
no Donald Trump ofi cialmente 
posicionaram-se, encerrando 
a temida expectativa que 
pairava sobre a aplicação das 
novas tarifas de 10% sobre 
importações americanas do 
país asiático, especialmente 
de produtos eletrônicos como 
smartphones, laptops, vídeo 
games, dentre outros.

O maior problema na verda-
de seriam os impactos dessas 
taxações, pelas retaliações 
que a China já havia sinalizado 
que iria impor, gerando muito 
provavelmente, um cenário 
praticamente sem um futuro 
definido nas operações de 
comércio exterior, haja vista a 
insegurança gerada a partir de 
inconstâncias nas “farpas” tro-
cadas entre esses dois gigantes 
do comércio internacional.

O ano termina para o comér-
cio exterior com esta notícia 
relativamente aprazível para os 
dois parceiros comerciais. Mas, 
por outro lado, provoca revisão 
de planejamento estratégico 
em vários exportadores brasi-
leiros, argentinos e de outros 
países, que de certa forma se 
benefi ciariam com a manuten-
ção das sobretaxas entre os 
americanos e chineses.

Podendo enviar seus produ-
tos a ambos sem as cobranças 

excedentes pelos fi scos dos 
dois países, justamente por 
possibilidade de abertura 
comercial a novos fornece-
dores — fato inclusive que 
demandou investimentos de 
exportadores brasileiros na 
criação de projetos e que agora 
precisam ser revistos.

No mercado doméstico, 
convivemos com a menor taxa 
Selic desde a série histórica 
iniciada em 1999, o que de 
certa forma afugenta investi-
dores externos, especialmente 
em ativos financeiros, mas 
promove certo equilíbrio nos 
investimentos estrangeiros 
em ativos operacionais, como 
fusões e aquisições por aqui. 

Prospectamos um 2020 bem 
mais seguro em termos de 
economia a partir de consolida-
ções de projetos de desenvolvi-
mento econômico no plano de 
governo federal. Porém, como 
diz Daniel Wainstein, presiden-
te da Greenhill no Brasil (uma 
das maiores butiques globais 
de M&As), “a desvalorização 
do real afugentou investidores 
fi nanceiros, mas esse cenário 
deve mudar. O Brasil está ba-
rato e a economia vai voltar a 
crescer. 

As pessoas podem até não 
gostar da agenda moral do 
presidente Bolsonaro, mas a 
equipe econômica agrada ao 
mercado fi nanceiro e inves-
tidores”. Sigamos! Que venha 
um ano de realizações tanto 
para quem importa quanto 
para quem exporta, fabrica, 
vende, investe ou educa. 

Enfi m, que todos os setores 
da economia possam voar em 
ares mais serenos.

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

Universitário Internacional Uninter.

João Marcos Andrade (*)

Operação foi realizada em endereços ligados a Fabrício Queiroz.

O DOU de ontem (18) pu-
blicou a Portaria nº 3.075, do 
Ministério da Mulher, que cria 
o Comitê Nacional da Liber-
dade de Religião ou Crença, 
com a fi nalidade de viabilizar a 
articulação do ministério com 
outros órgãos e entidades para 
o reconhecimento do direito 
à liberdade religiosa.

O comitê trabalhará tam-
bém para promover o respeito 
às diferentes crenças e convic-
ções, e a preservação do pa-
drão constitucional brasileiro 
de laicidade, bem como para 
subsidiá-lo na formulação e 
proposição de diretrizes de 
ação e na implementação de 
planos, programas e projetos 
relacionados ao respeito às 
diferentes crenças e convic-
ções, à liberdade de culto e à 
laicidade do Estado.

De acordo com a portaria as-
sinada pela ministra Damares 
Alves, o colegiado será forma-

Ministra Damares Alves.

“Não se descarta ne-
nhuma alternativa 
que possa ser tra-

zida à mesa, mas todo mundo 
está desafi ado a encontrar 
uma solução sem imposto 
de transação financeira”, 
afi rmou.

O assunto foi discutido em 
reunião com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e os 
presidentes da Câmara e do 
Senado, Rodrigo Maia e Davi Al-
columbre e os líderes das duas 
Casas. A ideia é que, até o início 
de fevereiro, seja apresentada 
na comissão mista especial a 
primeira versão do texto com 
propostas que tramitam na 
Câmara e no Senado. Também 
serão examinadas as sugestões 
do governo, que devem ser 
feitas em três pilares: bases 
de consumo e do Imposto de 

Fernando Bezerra disse que a opção não entrará

logo em discussão.
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O Ministério Público do Rio 
de Janeiro faz uma operação 
na manhã de ontem (18) em 
endereços ligados a Fabrício 
Queiroz, ex-assessor do sena-
dor Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), 
e a Ana Cristina Siqueira Valle, 
ex-esposa do presidente Jair 
Bolsonaro. De acordo com 
informações reveladas pelo 
jornal “O Globo”, os manda-
dos de busca e apreensão são 
cumpridos no Rio de Janeiro e 
em Resende, no sul do estado. 

As medidas cautelares foram 
solicitadas em uma investigação 
que apura um possível esquema 
de lavagem de dinheiro e desvio 
de verba pública. A Promotoria 
suspeita de um esquema conhe-
cido como “rachadinha” no ga-
binete de Flávio na Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) entre 
2007 e 2018, época em que o 
fi lho do presidente ainda era 

O senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) fez um balanço 
ontem (18), das atividades do 
Senado neste ano. Lembrou 
a aprovação de projetos im-
portantes, como a reforma da 
Previdência, que segundo ele, 
concentrou a maior parte da 
atenção dos parlamentares. 
Ele ainda destacou a renovação 
no Senado, com as eleições de 
2018.

“Foi um ano um tanto atípico, 
porque nunca este Senado re-
cebeu tantos senadores novos. 
Foram 46 novos senadores, dos 
81. Mesmo considerando que 
muitos vieram já de experiên-

cias parlamentares, da Câmara, 
de Assembleias Legislativas, 
muitos vieram sem jamais 
terem atuado na política. For-
mamos aqui um grupo que se 
dispôs e continua se dispondo 
a combater a corrupção”, disse 
o parlamentar.

Para 2020, Lasier espera 
que o projeto de sua autoria, 
que possibilita a prisão de 
condenados após decisão em 
segunda instância, seja aprova-
do. Também ressaltou a Polícia 
Federal do Rio Grande do Sul, 
que na sua opinião, tem feito 
um ótimo trabalho no combate 
à corrupção (Ag.Senado).

Senador Lasier Martins (Podemos-RS).

Paulo 
Freire será 
homenageado 
pelo Senado

O Senado respondeu à 
ofensa do presidente Jair 
Bolsonaro ao educador 
Paulo Freire com a aprova-
ção de uma sessão especial 
em homenagem ao patrono 
da educação brasileira. O 
requerimento partiu do líder 
do PDT, senador Weverton 
(PDT-MA), com outros se-
nadores. 

Ao debater a iniciativa, 
os senadores condenaram 
Bolsonaro, que chamou 
Freire de “energúmeno”, na 
segunda-feira (16), quando 
saía da residência oficial 
do Palácio da Alvorada. Na 
ocasião, ele também de-
clarou que a programação 
da TV Escola “na verdade 
deseduca os brasileiros”. O 
senador Fabiano Contarato 
(Rede) fez duras críticas 
ao presidente e chegou a 
pedir a renúncia do chefe 
do Executivo. 

Contarato disse que não 
poderia se calar diante disso 
e recomendou que Bolsona-
ro leia algumas obras, como 
Pedagogia do Oprimido e 
Pedagogia da Indignação. O 
senador Weverton, por sua 
vez, lembrou que Paulo Frei-
re dedicou toda a sua vida à 
causa social e reconhecê-lo 
é reconhecer a história do 
Brasil.

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) também 
saiu em defesa de Paulo 
Freire ao dizer que ele é o 
brasileiro mais homenage-
ado em todos os tempos, 
reconhecido pela Unesco 
não somente pela condição 
humana, mas pela obra 
em prol da educação (Ag.
Senado).

Solução para dívida 
tributária de igrejas

O senador Zequinha Marinho 
(PSC-PA) disse ontem (18) 
esperar que o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, en-
contre uma saída para o débito 
tributário de entidades religio-
sas junto à Receita Federal. Ele 
mencionou reportagem do jor-
nal Folha de S.Paulo segundo 
a qual há uma dívida fi scal de 
R$ 460 milhões de igrejas e 
entidades sem fi ns lucrativos.

De acordo com Zequinha, as 
igrejas evangélicas respondem 
por 80% desse débito e a igreja 
católica por 18%. O restante, 
acrescentou ele, refere-se a 
entidades fi lantrópicas. O sena-
dor lembrou que a Constituição 
assegura a imunidade tributária 
a essas entidades, o que de-
monstra que a cobrança, feita 
no governo anterior, é indevida.

“Certamente, ainda teremos 
muita dor de cabeça com relação 
a isso daqui para frente, até que 
a gente consiga anular, cancelar 
essas multas, porque, em de-
terminado momento, ali atrás, 
um governo entendeu as coisas 
diferentes e achou que o país 
era seu”, afi rmou (Ag.Senado).

Roque de Sá/Ag.Senado

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) demons-
trou ontem (18), preocupação com o resultado 
do Brasil no Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa), realizado a cada três anos 
pela Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). 

De acordo com o Pisa 2018, 68% dos estudantes 
de 15 anos não sabem o básico de matemática; 
55,3% apresentam baixo desempenho em ciên-
cias e 50,1% têm baixo desempenho em leitura, 
afi rmou o parlamentar. Para Izalci, esse resultado 
vai continuar se repetindo por muitas décadas, 

caso o Brasil não mude o método de ensino, que 
está obsoleto.

“Há mais de 30 anos os nossos especialistas 
estão testando novas soluções. Aulas em horário 
integral, por exemplo, é fazer o dobro do que 
não funciona e informatizar a escola é auto-
matizar uma metodologia de ensino obsoleta, 
dentre outras. Nada funciona. Então, cabe-nos 
a responsabilidade de resolver este problema 
e, para isso, é necessário que conheçamos as 
suas origens: o método de ensino K-12, criado 
no século XIX”, disse (Ag.Senado).

Nada está descartado, diz líder 
do governo sobre volta da CPMF
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse ontem (18) que a criação de 
um imposto sobre transações fi nanceiras, nos moldes da antiga CPMF, não deve entrar na reforma 
tributária em 2020, mas admitiu que a ideia não está descartada

municipais de 2020, que podem 
atrapalhar o andamento dos 
trabalhos no Congresso, o líder 
do governo no Senado acredita 
que a reforma tributária pode 
ser concluída nas duas Casas 
no primeiro semestre.

Outro tema complexo para 
2020 é o projeto de lei que trata 
do Marco Regulatório do Sane-
amento Básico. Aprovado pelos 
deputados na semana passada, 
o texto precisa ser discutido 
no Senado onde será relatado 
pelo  senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE). Bezerra Coelho fez 
ainda um balanço positivo do 
Congresso em 2019. “Aprova-
mos a Reforma da Previdência, 
a Reforma da Reestruturação 
da Carreira Militar e o Pacote 
anticrime, três grandes incia-
tivas do governo Bolsonaro”, 
disse (ABr).

Renda e desoneração da folha 
de pagamento.

No início de março, será apre-
sentado o texto a ser discutido 
por deputados e senadores. O 

presidente do colegiado será o 
senador Roberto Rocha (PSDB 
– MA) e o relator deputado 
Aguinaldo Ribeiro (Progressis-
tas -PB). Apesar das eleições 

Ministério cria Comitê da 
Liberdade de Religião ou Crença

do por sete membros titulares 
e suplentes, com direito a voz e 
voto, sendo quatro representan-
tes do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos; 
e três da sociedade civil, sem 
vínculo com a Administração 
Pública e com relevante atuação 
na promoção da liberdade de 
religião ou crença.

Os quatro representantes do 

ministério são formados por 
dois da Secretaria Nacional de 
Proteção Global, um deles da 
Diretoria de Promoção e Edu-
cação em Direitos Humanos, 
ao qual caberá a coordenação 
do comitê; um da Secretaria 
Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; e 
um da Secretaria Nacional da 
Família (ABr).

MP mira endereços ligados a 
Queiroz e parentes de Bolsonaro

deputado estadual e manteve 
Queiroz como seu funcionário. 

Ainda segundo a publicação, 
estão na mira do MP sobretudo 
ex-assessores que já haviam 
tido o sigilo fi scal e bancário 
quebrado pelo Tribunal de 
Justiça do Rio em abril. A in-

vestigação foi iniciada no ano 
passado, quando o Coaf identifi -
cou movimentações atípicas na 
conta de Queiroz. A apuração 
chegou a fi car paralisada por 
mais de quatro meses por limi-
nar do ministro Dias Toffoli, do 
STF (ANSA).

Lasier faz balanço 
das atividades 

parlamentares em 2019

Resultado do Pisa é consequência 
de método obsoleto

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, reafi rmou que a 
adoção do orçamento impositi-
vo fortalece o poder Executivo 
e a própria democracia. 

Segundo o presidente, a 
partir de agora o Legislativo 
tem mais responsabilidade na 
construção das soluções para 
que orçamento tenha mais 
capacidade de transformar a 
vida da população. Maia conce-
deu coletiva após participar da 

Frente Parlamentar Evangélica 
no Congresso Nacional.

“Se amanhã o Legislativo jun-
to com o Executivo entender 
que precisa de mais recursos 
para investimento, ou para a 
construção de uma nova es-
trada, vai precisar melhorar o 
orçamento. O parlamento terá 
um papel de maior responsabi-
lidade e interesse nas reformas 
daqui para frente”, afi rmou o 
presidente (Ag.Câmara)..

Para Maia, orçamento impositivo 
fortalece a democracia
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Muitas empresas 

superestimaram 

determinadas 

tecnologias sem 

considerar o choque 

que causariam nos 

colaboradores

De acordo com projeções 
da consultoria IDC, os 
investimentos em tecno-

logia e inovação vão representar 
mais de 50% do PIB da América 
Latina ao longo dos próximos 
três anos. De acordo com a con-
sultoria, as empresas da região, 
capitaneada por Brasil e México, 
irão desembolsar até 2022 cerca 
de US$ 380 bilhões para se fi rma-
rem na economia digital.

Esses números nos mostram 
que os projetos e iniciativas de 
transformação digital devem 
caminhar a passos largos nos 
próximos anos, com as empre-
sas potencializando seu foco 
em aprimorar a experiência do 
cliente, cada vez mais conectado, 
exigente e em busca de conforto 
e conveniência. Não se trata só 
de seguir tendências ou estar 
na vanguarda, mas sim de so-
brevivência. 

Para estar em dia com as 
novas demandas do cliente, as 
empresas terão que investir para 
melhorar seus processos de ven-
das, design de produto, cadeia de 
suprimentos, gerenciamento de 
recursos humanos, entre outras 
funções principais. Nuvem, 
big data, inteligência artifi cial, 
internet das coisas, automação, 
design thinking... Diversas tec-
nologias estão à disposição do 
mercado num mundo em que as 
transformações são constantes. 
Ainda assim, são muitos os casos 
mal sucedidos de transformação 
digital e muitas queixas de que 
os investimentos não trouxeram 
o retorno esperado. 

Onde afi nal as empresas 
estão errando? - Mas se 
novas tecnologias não 
param de chegar e ser in-
corporadas pelo mercado, 
por que tantos projetos 
de transformação digital 
fracassam ou fi cam aquém 
do desejado? Um pesqui-
sa realizada com 1,4 mil 
executivos C-level sinaliza 
que primeiro ponto para 
responder a essa questão 
passa por uma resposta 
simples: transformação 
digital não se faz só com 
aquisição de tecnologia. 
Muitas empresas supe-
restimaram determinadas 
tecnologias sem considerar 
o choque que causariam 
nas pessoas, o impacto nos 
colaboradores em diversos 
níveis.

Human centric design é 
chave para sucesso – Os 
projetos de transformação 

digital que colocam as pes-
soas no centro das decisões 
têm mais chance de êxito 
do que aqueles que olham 
apenas para a adoção 
da tecnologia. Diversas 
companhias optaram por 
trocar colaboradores que 
pareciam pouco adaptados 
ou familiarizados com as 
demandas de transforma-
ção digital em vez de se 
preocuparem em investir 
em educação, treinamento 
e capacitação para criar 
um ambiente favorável à 
inovação. 

A rotatividade de colaborado-
res foi altíssima nos últimos anos, 
em diversos níveis executivos e 
gerenciais. Muitas empresas não 
levaram em conta que qualquer 
processo, por mais automatiza-
do que seja, sempre envolverá 
pessoas, portanto elas devem ser 
trabalhadas como pilar funda-
mental da transformação digital, 
e não apenas substituídas, pois 
assim o problema seguirá sem 
uma solução efi caz.

Transformação cultural é 
parte da digital – Espe-
cialmente em empresas 
tradicionais, deve ser feito 
um trabalho intenso de 
conscientização quanto às 
necessidades da transfor-
mação digital, no sentido 
de tornar a cultura corpo-
rativa mais ágil e dinâmica. 
Por isso não adianta apenas 
contratar funcionários ar-
rojados e inovadores sem 
que a cultura da empresa 
se transforme como um 
todo. 

Confl itos internos causados 
por culturas diferentes podem 
levar ao fracasso muitas das 
iniciativas de transformação 
digital que no papel pareciam 
tão prósperas. Não há fórmula 
mágica, a solução tem que ser 
construída continuamente. E 
essa transformação cultural pre-
cisa ser capitaneada pelos líderes 
dentro das corporações. Só com 
o esforço e o engajamento dos 
líderes essa nova cultura poderá 
ser disseminada pela empresa 
até que seja incorporada natu-
ralmente. 

“Do digital” é diferente de “Be 
digital”. Para ser digital, sua em-
presa terá que ir além da simples 
adoção de novas tecnologias. 
O caminho é trabalhoso, mas 
certamente trará benefícios. Em 
resumo, o fenômeno da trans-
formação digital é irreversível 
na nova economia. Reveja suas 
iniciativas anteriores, aprenda 
com seus erros e acertos e pla-
neje esse nova onda com solidez 
e foco em suas necessidades de 
negócio.

(*) - É vice-presidente e diretor 
regional da Wipro Limited na América 

Latina.

Transformação digital e o 
contexto cultural

Mukund Seetharaman (*)
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QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
Empresa pode conceder a antecipação de férias? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EMITIR RECIBO DE FÉRIAS SOMENTE COM 
ABONO PECUNIÁRIO?

Esclarecemos que não há previsão legal neste sentido, porém enten-
de-se que não há impedimento em ser realizado recibos distintos para 
remuneração de férias e abono pecuniário.

CONCESSÃO DO VALE COMBUSTÍVEL
A concessão do Vale Combustível pode se tornar verba salarial, qual o 
risco? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CRONOGRAMA ATUALIZADO
Com conseguir o cronograma do eSocial atualizado? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE SE APOSENTA E CONTINUA TRABA-
LHANDO, MAS NÃO DESEJA CONTRIBUIR MAIS COM O INSS, 
QUAL É O PROCEDIMENTO?

Esclarecemos que não existe esta possibilidade uma vez que o aposen-
tado pelo Regime Geral da Previdência Social que continuar ou voltar a 
exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em 
relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições previdenciárias 
normalmente. Base legal – art. 9º, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

PERÍODO DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO
Empresa contrata um vigia no horário 18:00 as 06:00 (12x36), entre-
tanto não sai para efetuar as refeições, prefere efetuar no próprio local, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DATAS PARA ENTREGAR DCTFWWEB
Quais empresas estão obrigadas a entregar a DCTFWeb e quais são as 
novas datas de início da entrega? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 26/12/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 27/12/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: Escritório  nº 13, 

Paulo/SP. Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/12/2019, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 27/12/2019, às 10:05 

horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: 
CHRISTIAN LEADERSHIP CENTER – CONSULTORIA, SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 01.364.369/0001-46, 
com sede em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 831.426,63(Oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
vinte e seis reais e sessenta e três centavos) - 2º leilão: R$ 824.777,81(Oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e 
setenta e sete reais e oitenta e um centavos)

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente 

via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de 
Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por 
realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda 
que não descritas neste edital.

A mera existência de 
ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da 
arrematação.

12/12/2019.

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ex-
traordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará
no dia 26 de dezembro de 2019, às 10 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia em razão da renúncia de um Diretor; e 2) Ratificar a atual compo-
sição da Diretoria da Companhia. Participação na Assembleia: Os acionistas, para parti-
cipar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantida-
de de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da
Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.

São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº: 0011338-98.2019.8. 26.0003. A MM.Juíza  de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III–Jabaquara, Estado de SP, Dra. Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) CR Center Central de Informações Call Center Ltda - ME, CNPJ 
14.879.061/0001-85, que por este Juízo, tramita a ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Espólio de Abrão Pess Issa, ação esta ao qual foi julgada procedente condenando a requerida, ao 
pagamento da quantia de R$157.961,23 (atualizada até 07/2018). Mas por estar a empresa 
requerida em lugar ignorado foi deferida a intimação por edital, para que e m 15 dias, a fluir do prazo 
do presente edital,efetue o pagamento da dívida(atualizada na data de seu efetivo pagamento),sob 
pena de incidênci a de multa de 10% e pagamento de honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica advertida de que, transcorri do o prazo previsto no 
art. 525 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemen te de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei 

Electra Power Geração de Energia S/A 
CNPJ/MF nº 07.356.196/0001-09 - NIRE 3530049786-4

Comunicado de Extravio de Documento
Electra Power Geração de Energia S/A, Sociedade por Ações 
de Capital Fechado, com sede na Estrada Municipal Batista 
Favoretti, nº 350, 2º andar, sala 01, Bairro Água Branca, Mu-
nicípio de Boituva, Estado de São Paulo, CEP 18.550-000, 
comunica à praça e ao mercado em geral, para todos os fins 
de direito, o extravio do Livro Fiscal de Registro de utilização 
de documentos fiscais e termos de ocorrências, modelo 6 de 
ordem 01, contendo de 01 à 50 folhas, com algumas folhas 
já preenchidas, conforme Boletim de Ocorrência registro nº 
3966/2019. São Paulo, 11 de dezembro de 2019. Pedro Hen-
rique David / Diretor de Controladoria

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
2ª Vara Cível do Fórum do Tatuape - Comarca da Capital .

Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA 
CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 0014189-08.2013.8.26.0008. Execu-
tados: requerido(s) ELISABETE SALAZAR DE SOUZA - DIREITOS DO FIDUCIANTE - APAR-
TAMENTO DE Nº 41 SITUADO A RUA PASTOR AGENOR CALDEIRA DINIZ Nº 475 COM A 
AREA TOTAL DE 98,23M². RUA PASTOR AGENOR CALDEIRA DINIZ, nº 475, SÃO PAULO/
SP - Contribuinte nº 149.08.001064. Descrição completa na Matrícula nº 204.764 do 9º CRI 
de São Paulo /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 257.130,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
179.991,00 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 18/02/2020, às 14h25min, e termina em 21/02/2020, às 14h25min e; 2ª 
Praça começa em 21/02/2020, às 14h26min, e termina em 12/03/2020, às 14h25min. Ficam 
o(s) requerido(s) ELISABETE SALAZAR DE SOUZA, seu cônjuge, se casada for a terceira 
interessada e credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e demais interessados, INTI-
MADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.

Essa é a principal con-
clusão de estudo apre-
sentado pelo Instituto 

Brasileiro da Cachaça (Ibrac). 
A pesquisa, elaborada pelo 
provedor global de pesquisas 
de mercado Euromonitor In-
ternational, considera as perdas 
causadas por contrabando, 
falsifi cação e produção ilegal, 
entre outras práticas.

Do mercado geral de bebi-
das, que representa cerca de 
1,1 bilhão de litros de álcool 
puro, 14,6% é de ilícito. Se 
forem consideradas apenas as 
vendas de destilados, 28,8% 
do volume em álcool puro é 
composto por produtos ilegais, 
o que equivale a uma em cada 
quatro garrafas de uísque e 
uma em cada cinco garrafas 
de vodca vendidas. 

Conforme estimativas do 
Ibrac, dentre os destilados, a 
cachaça é o produto que mais 
sofre com o comércio ilegal – 
160 milhões de garrafas desse 
destilado (ou cerca de, no 
mínimo, 112 milhões de litros a 
40% de álcool) são fabricadas e 
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Mercado ilegal de bebidas tira 
R$ 10 bilhões dos cofres públicos
O Brasil deixou de arrecadar R$ 10 bilhões em impostos com o mercado ilegal de bebidas alcoólicas em 2017

A pesquisa também traz recomendações para o combate ao 

mercado ilegal de bebidas. 

comercializadas em desrespei-
to à legislação vigente. 

“A ilegalidade prejudica a 
imagem de um produto que 
é um símbolo nacional e que 
precisa ser protegido”, afi rma 
Carlos Lima, diretor executivo 
do Ibrac. “Precisamos tratar de 
questões que são entraves para 
o desenvolvimento da catego-
ria. Isso passa por reavaliar a 
carga tributária da cachaça, 
que atualmente é o produto 

mais taxado do Brasil, um fator 
que tem forte relação com o 
mercado ilegal.”

Além da perda de arrecadação 
aos cofres públicos, os produtos 
ilícitos apresentam riscos à saú-
de, pois utilizam insumos sem 
procedência comprovada e a fa-
bricação não passa por qualquer 
controle de fi tossanitário. O Ibrac 
estima que o valor perdido com 
o mercado ilegal total de bebidas 
alcoólicas seria sufi ciente para 

pagar o salário de 83 mil enfer-
meiras, construir mais de 5,2 mil 
escolas e 360 hospitais.  

A pesquisa também traz re-
comendações para o combate 
ao mercado ilegal de bebidas, 
entre elas estão simplifi cação 
do sistema tributário para tor-
nar a atividade menos lucrativa 
para criminosos, aumento do 
controle nas fronteiras e cons-
cientização dos consumidores. 
“Esforços conjuntos entre os 
atores do setor são peça chave 
para aumentar recursos, in-
formação e inteligência deste 
mercado, melhorando a fi sca-
lização”, conclui a pesquisa da 
Euromonitor.

“A reforma tributária é a opor-
tunidade de os políticos darem 
atenção às consequências ne-
gativas da alta carga tributária 
dos destilados. Qualquer mo-
vimento do governo que possa 
onerar ainda mais este setor 
contribuirá de forma direta 
para o aumento da ilegalidade”, 
completa Lima (AI/Ibrac).

O projeto do século XIV gosta-
ria que todas tivessem o mesmo 
formato, com histórias organi-
zadas em 28 painéis contendo 
trevos góticos de quatro folhas. 
Uma série de acontecimentos, 
incluindo a peste de 1348, 
mudou os planos da poderosa 
corporação dos mercantes da 
Arte de Calimala, que encomen-
dara as monumentais portas do 
Batistério de Florença.

O resultado? Três obras-pri-
mas em ouro e bronze, feitas 
não em sequência, como se 
queria, mas ao longo de mais de 
um século, passando do gótico 
do primeiro portal, de Andrea 
Pisano, ao Renascimento dos 
outros dois, ambos de Lorenzo 
Ghiberti, que dedicou sua vida a 
eles. Ghiberti tinha 23 anos em 
1401, quando venceu - batendo 
inclusive Brunelleschi - o concur-
so para fazer a primeira das duas. 
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Do gótico ao Renascimento, a história das portas do Batistério de Florença

Restauração da Porta Sul do Batistério de Florença.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do 
Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R$ 26.924.297 (vinte e 
seis milhões, novecento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demons-
trações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, da Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.

Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Balanço Patrimonial - Em Reais

Notas explicativas às demonstrações financeiras-Em Reais
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as prati-
cascontábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da 

Demonstração do Resultado - Em Reais

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido - Em Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa-Em Reais

Descrição 2018 2017
Ativo 26.924.297 26.453.955
Circulante 26.924.297 26.453.955
  Caixa e equivalentes de caixa 28.593 319
  Estoque de imóveis 26.885.703 26.443.636
  Adiantamentos 10.000 10.000
Total do Não Circulante - -

Descrição  2018 2017
Receita Operacional Liquida - -
Despesas Operacionais
  Despesas Administrativas (240.441) (32.065)
  Outras despesas Operacionais, Líquidas (9.584) (4.697)
  Resultado operacional antes (250.025) (36.762)
  Receita Financeiras 2 1
  Despesas Financeiras (760) (924)
Resultado Financeiro (758) (923)
Resultado antes dos Impostos (250.783) (37.685)
  Resultado Líquido do Exercício (250.783) (37.684)

Demonstração do Resultado Abrangente 2018 2017
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (250.783) (37.685)
Resultado abrangente total do exercício (250.783) (37.685)

 Capital Prejuízos
 Social Acumulados Total
Saldos em 31/12/2017 24.775.274 (889.808) 23.885.466
Resultado do exercício (250.783) (250.783) 
Ajuste de exercícios anteriores - 153 153
Saldos em 31/12/2018 24.775.274 (1.140.438) 23.634.836

Atividades Operacionais 2018 2017
Resultado do período (250.783) (37.685)
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido 
com o Caixa gerado pelas atividades operacionais: - -
Aumento (redução) do ativo e passivo operacionais:
Estoque (442.067) (316.497)
Despesas antecipadas - (10.000)
Contas a pagar 335.687
Fornecedores 151.782 76.447
Imposto a Recolher (1.190) 2.817
Outros passivos (2) 11
(=) Caixa líquido aplicado nas 
  atividades operacionais (206.573) (284.906)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Aumento de capital - 1.215.274
Adiantamento para Futuro aumento de capital 234.848 (930.414)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades
 de Financiamentos 234.848 284.860
Aumento/Redução/caixa e equivalentes no período 28.274 (46)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 319 365
Caixa equivalentes de caixa no final do exercício 28.593 319
Aumento/Redução/caixa e equivalentes no período 28.274 (46)

Descrição  2018 2017
Passivo 26.924.297 26.453.955
Circulante 3.289.451 2.568.478
Fornecedores 151.782 -
Obrigações Tributárias e Sociais 2.242 3.585
Terrenistas a Pagar 2.737.339 2.401.652
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 398.089 163.241
Não Circulante 9 11
Rendimentos não realizados 9 11
Patrimonio Liquido 23.634.836 23.885.466
   Capital Social 24.775.274 24.775.274
   Resultados acumulados (1.140.438) (889.808)

Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A
CNPJ 07.467.887/0001-71

leinº 6.404/1.976, atualizados pela lei nº 11.638/2.007 e lei nº 11.941/2.009. 
São Paulo 31 de Dezembro de 2018

Daniel Calderon-Contador | CT CRC 1SP229104/O-2
Silvio Sandoval Filho-Diretor | CPF: 598.363.188-87

A segunda foi concluída 
apenas quando ele tinha 70 
anos, a extraordinária porta 
“Paradiso”, na qual colabora-
ram Donatello, Michelozzo, 
Benozzo Gozzoli e Paolo Uc-
cello. A porta Sul, mais antiga 
de todas, foi feita por Andrea 
Pisano entre 1330 e 1336 e tem 
cerca de oito toneladas, 4,94m 
de altura e 2,95m de largura. O 
cuidado com os detalhes das 
partes escultóricas douradas 
dos 28 painéis, dos quais 20 
contam episódios da vida de 
São João Batista, padroeiro do 
Batistério e de Florença, causa 
encantamento até hoje.

A construção da segunda, a 
Norte, foi iniciada apenas em 
1402. O portal tem cinco me-
tros de altura, três de largura 
e nove toneladas de peso e 
foi concluído por Ghiberti em 
1424. É considerada a obra que 

abre a era do Renascimento. 
Ghiberti retomou o esquema 
da porta Sul, mas seu estilo, 
em 20 anos de trabalho, evoluiu 
do gótico das primeiras cenas 
para o caráter renascentista 
das últimas.

O projeto mudou radicalmen-
te com a porta Paradiso, que 

ocuparia Ghiberti por 27 anos: 
o artista eliminou os trevos de 
quatro folhas e reduziu para 
10 o número de painéis, que 
representam diversos episódios 
do Antigo Testamento, além 
de frisos compostos por 48 
elementos, incluindo até seu 
autorretrato (ANSA).
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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

Página 6 São Paulo, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

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

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

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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 pretendete: FELIPE BARBOSA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Bezerra da Silva e de Vilma Barbosa da Silva. A pretendete: 
DANIELE YURI KADIHARA, profi ssão: designer, estado civil: solteira, naturalidade: 
Hiratsuka-Provincia de Kanagawa-Japão, data-nascimento: 15/09/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Yoshio Kadihara e de Angela Tsuyako 
Amaya Kadihara.

O pretendete: FABIO ROGERIO MOREIRA BISPO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Arcanjo Bispo e de Maria Aparecida 
Moreira Bispo. A pretendete: FATIMA GRACIANO DE SOUZA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Graciano de Souza e de Celia 
Scaccabarozzi de Souza.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: VALDEMAR DE OLIVEIRA GODOI, profi ssão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Lindóia, SP, data-nascimento: 20/06/1951, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Alves de Godoi e de Maria de Oliveira 
Godoi. A pretendente: SUELANE MARIA NOBERTO DA SILVA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
15/02/1973, residente e domiciliada neste Distrito, SP, fi lha de Adegundo Ferreira da 
Silva e de Maria Teresa Noberto da Silva.

O pretendente: ISMAEL TADEU SANTOS JUNIOR, profi ssão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismael Tadeu Santos e de Leonilda 
da Silva Santos. A pretendente: LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: por-
teira, estado civil: divorciada, naturalidade: Xexéu, PE, data-nascimento: 21/09/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria José da Conceição.

A pretendente: ITAYONARA LÊONCIO DA SILVA, profi ssão: cabeleleira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 09/12/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iris Lêoncio da Silva. A pretendente: RITA MARIA 
ROCHA DA SILVA, profi ssão: pintora, estado civil: solteira, naturalidade: São Luís, 
MA, data-nascimento: 10/02/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Ibiapiano da Silva e de Maria dos Reis Rocha da Silva.

O pretendente: JOSÉ MARCOS VENICIO DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Cruzeiro, SP, data-nascimento: 08/12/1969, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Sebastião de Oliveira e de Edwirgens 
Antonia de Oliveira. A pretendente: MIRIAM DE ARAGÃO SILVA NASCIMENTO, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 24/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abimael 
Ferreira da Silva e de Nevolanda Antonia de Aragão Silva.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Coronel Murta, MG, data-nascimento: 04/01/1959, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Caldeira dos 
Santos e de Maria Alves dos Santos. A pretendente: FRANCINES ALVES DA CRUZ, 
profi ssão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Maria Helena, PR, data-
nascimento: 11/05/1966, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Francisco da Cruz e de Maria Alves da Cruz.

O pretendente: WELLINGTON APARECIDO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Piedade de Ponte Nova, MG, data-nascimento: 
12/01/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônia 
Cândida da Conceição. A pretendente: JAQUELINI DA SILVA MASTROCOLA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Mastrocola Junior e de Cristiane Regina da Silva.

O pretendente: FRANCISCO EDIMAR DE ABREU SENA, profi ssão: pedreiro, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Ipu, CE, data-nascimento: 03/04/1970, residente 
e domiciliado em São João de Meriti, RJ, fi lho de Raimundo Ambrosio de Sena e de 
Joaquina Roberto de Abreu. A pretendente: MILENA DE MELLO VINGERT, profi ssão: 
cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
01/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miroel 
Aparecido de Mello e de Itevalda do Carmo de Mello.

O pretendente: CELSO SOUZA DA SILVA, profi ssão: barbeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo da Silva e de Vera Lucia de Souza 
Santos. A pretendente: PATRICIA DA COSTA OLIVEIRA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1986, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Claudemiro Advincola de Oliveira 
Filho e de Sueli Vieira da Costa.

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises Jacinto Ribeiro e de Regina 
Celia dos Santos Ribeiro. A pretendente: CRISTINA GOMES DA SILVA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro 
Alves da Silva e de Edneuza Gomes de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 15/10/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enarndes Xavier da Silva e de Maria 
Isabel Ribeiro. A pretendente: ARIANE BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 22/07/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marinho dos Santos e de 
Maria José Batista dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS DA SILVA, profi ssão: mecânico de moto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Aureliano da Silva e de Teresi-
nha Beserra da Silva. A pretendente: JAILENE VITALINO DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 
16/09/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlio Vitalino 
e de Gonçala Vitor de Sousa.

O pretendente: FABRICIO LINS DE ARAUJO, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lins de Araujo e de Vânia da Trindade de Araujo. A 
pretendente: ANA PAULA DA SILVA CAZARINI, profi ssão: diretora de ensino, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1977, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Cazarini e de Marisa da Silva.

O pretendente: JULIANO SANTOS RIBEIRO, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marisvaldo Aquino Ribeiro e de 
Maria das Graças Santos Ribeiro. A pretendente: STEPHANIE PRISCILA LOPES 
ROCHA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gildo da Silva Brito Rocha e de Elisabete Lopes Macedo.

O pretendente: HEBERT DOS SANTOS SILVA, profi ssão: técnico de infraestrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Rodrigues da Silva e de 
Jacira Aparecida dos Santos Silva. A pretendente: ERIKA CRISTINA DE ALMEIDA 
SILVA, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Edilson de Jesus Silva e de Evanilda de Almeida Silva.

O pretendente: ELISEU ARAUJO PEREIRA, profi ssão: açougueiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helvecio de Souza Pereira e de Ivana Gomes de 
Araujo Pereira. A pretendente: LUCIANA MARIA DA SILVA FERREIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cabo, PE, data-nascimento: 11/05/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Aguinaldo da Silva 
Ferreira e de Marinete Amarina da Silva Ferreira.

O pretendente: MAILSON HENRIQUE DE JESUS SOUSA, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/03/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heitor Joaquim de Sousa e 
de Rosencarla de Jesus Sousa. A pretendente: REBECA CRISTINA PIERRO DOS 
SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Orlando Teixeira dos Santos e de Florisneia Pierro dos Santos.

O pretendente: WASHINGTON SANTANA DA SILVA, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Benedito da Silva e 
de Angela Maria Carvalho de Santana. A pretendente: MARILENE DE SOUZA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/09/1986, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Adenilde Joana dos Santos.

O pretendente: MARCOS DE AZÊVEDO, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Divacy Zacarias de Azêvedo. A pretendente: ALANA 
CRISTINA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 09/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Misael da Silva e de Marilene Cipriano da Silva.

O pretendente: CESARIO DOS SANTOS PIRES, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesario David Pires e de Olivina 
dos Santos. A pretendente: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caetés, PE, data-nascimento: 19/05/1978, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Luiz Pereira da Silva e de Maria Oliveira Silva.

O pretendente: JOSE PEDRO DA SILVA, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito da Silva e de Sandra Regina da Silva. A pretendente: 
CIBELI LEAL RIBEIRO DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/11/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Antonio Carlos Ribeiro de Lima e de Eva Sandra Leal da Conceição de Lima.

O pretendente: JULIO CESAR DE JESUS MOURA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalton Dimas de Moura e de Regina 
Celia de Jesus de Moura. A pretendente: GRAZIELLE CARDOSO DOS SANTOS, 
profi ssão: balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: Presidente Prudente, SP, 
data-nascimento: 17/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gerson Limeira dos Santos e de Celia de Almeida Cardoso.

O pretendente: LUCAS SANTOS PEREIRA DE BARROS, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/02/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
de Barros e de Patricia Pereira de Barros. A pretendente: BARBARA HIDALGO 
ARENAS MOLITERNO, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1994, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Antonio Carlos Moliterno e de Maria Elizabeth Arenas.

O pretendente: PEDRO ALVES PEREIRA, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ouro Velho, PB, data-nascimento: 28/06/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mariano Pereira e de Antonia Alves Ferreira. 
A pretendente: SANDRA MARIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 07/03/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João da Silva e de Amara Maria da Silva.

O pretendente: ANTONIO DOS REIS FERREIRA BATISTA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Alto Longá, PI, data-nascimento: 06/01/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Ferreira Batista 
e de Antonia Vieira da Silva. A pretendente: JAQUELINA ALVES DE ARAUJO, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Gonçalo do Piauí, 
PI, data-nascimento: 26/11/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Balbino Alves Pires e de Raimunda Maria de Araujo.

O pretendente: CRISTONTONI DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Solange Conceição dos Santos. 
A pretendente: GRAZIELE VICENTE FERREIRA, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anisio Vicente Ferreira e de 
Aurea Evengelista Ferreira.

O pretendente: SIDNEI MOURA DE AZEVEDO, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Moura de Azevedo e de 
Zeli Margarida. A pretendente: ELIANI BATISTA DE CAMPOS, profissão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 05/05/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario de Campos 
Leite e de Cleuza Batista de Campos.

O pretendente: ANTÔNIO NUNES SILVA FILHO, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 17/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Nunes Silva 
e de Luisa Conceição Silva. A pretendente: FRANCINETE ALVES DOS SANTOS, 
profissão: fiscal de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-
nascimento: 15/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Fabriciano Oliveira Santos e de Antônia Alves dos Santos.

O pretendente: WILSON GRATIVOL NETO, profissão: assistente de suporte atendi-
me, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Grativol Junior 
e de Samanta Regina Inacio Grativol. A pretendente: ELAINE CRISTINA PAPINI 
DOS SANTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 20/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ronaldo Cesar dos Santos e de Sandra Cristina Papini.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA PEREIRA JÚNIOR, profissão: barbeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jefferson da Silva 
Pereira e de Diana Carvalho da Silva. A pretendente: ELAINE MIRANDA, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson 
Miranda de Oliveira e de Margarida da Silva Costa.

O pretendente: MAURICIO DURVAL DE ARRUDA SILVA NASTARI, profissão: 
ajudante geral, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel José 
da Silva e de Janaína Durval de Arruda Silva. A pretendente: ALINE LANCASTER 
SANTOS OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de David de Oliveira e de Mercia Lancaster dos Santos Oliveira.

O pretendente: MÁRIO JUNIOR DA SILVA ALVES, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mário Alves Morais e de Tere-
zinha de Jesus da Silva Alves. A pretendente: LUANA ARAUJO MOREIRA DO 
NASCIMENTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Emilio Aparecido do Nascimento e de Jussara Araujo Moreira do Nascimento.

O pretendente: WILLIAMS EZE, profissão: professor de inglês, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jos, Nigéria, data-nascimento: 12/03/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de John Ajokwu Okafor-Diji Eze e de Catherine 
Nwaobeleke Okafor-Diji Eze. A pretendente: MARIA FRANCIMAR ALMEIDA 
SOUSA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Domingos 
do Maranhão, MA, data-nascimento: 05/04/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos de Sousa e de Maria de Jesus Almeida.

O pretendente: WALLACE ANTERO MATIAS DE SOUZA, profissão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1994, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Sivaldo Rodrigues 
de Souza e de Maria Aparecida Antero Matias. A pretendente: MARIA ANTONIA 
CONCEIÇÃO PEREIRA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
Timbiras, MA, data-nascimento: 29/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco de Oliveira Pereira e de Jovelina Maria 
Conceição Pereira.

O pretendente: RODNEY PEREIRA LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato do Nascimento 
Lima e de Francisca Pereira Batista Lima. A pretendente: ANA PAULA CAMPOS 
DO CARMO, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 02/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco Haroldo do Carmo e de Maria do Socorro Campos do Carmo.

O pretendente: CARLOS DONIZETE ARAUJO DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro da Silva e 
de Maria Aparecida Araujo da Silva. A pretendente: KEIDIMAR DO NASCIMENTO, 
profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 11/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Milton do Nascimento.

O pretendente: FERNANDO SOUSA SARAIVA, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 06/12/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué Cordeiro Saraiva e de Maria 
do Rosario Sousa Saraiva. A pretendente: MARINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA, 
profissão: micro emprendedor, estado civil: divorciada, naturalidade: Boninal, BA, 
data-nascimento: 02/03/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de João Joaquim de Oliveira e de Joana Santos Oliveira.

O pretendente: CESAR FERREIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de instalação, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/03/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Geronimo dos 
Santos e de Maria das Graças Ferreira da Silva. A pretendente: VALÉRIA MENDES 
DE SOUZA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alcindo Campos de Souza e de Zélia Mendes de Souza.

O pretendente: RONALDO BASILIO DE AZEVEDO JUNIOR, profissão: encar-
regado geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo 
Basilio de Azevedo e de Sueli Aparecida de Azevedo. A pretendente: MARISELMA 
RODRIGUES DESIDERIO, profissão: professora, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Desiderio e de Aparecida Rodrigues Desiderio.

O pretendente: RICARDO RIBEIRO SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Oliveira Santos e de 
Valdenice Ribeiro Batista. A pretendente: SARA CARAMURU, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio 
Angelo Caramuru e de Vera Lucia da Silva Caramuru.

O pretendente: DILSON BARROS CORREIA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dilson Gonçalves Correia e de 
Francisca Barros de Oliveira. A pretendente: ANTONIA EMEARA BEZERRA DA 
SILVA, profissão: auxiliar de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 26/08/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Pereira da Silva e de Espedita Bezerra da Silva.

O pretendente: ALAN GUSTAVO DE ALMEIDA SANTOS, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Darlan Gomes dos 
Santos e de Eliane Gomes de Almeida. A pretendente: BEATRIZ FATIMA SANTOS 
GONÇALVES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ricardo Marcelo Gonçalves e de Luciana Alves dos Santos.

O pretendente: FELIPE COSTA SANTOS, profissão: atleta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Sidnei Costa Santos e de Hilma Silva Oliveira Santos. 
A pretendente: DANIELA TAVARES BOZZO, profissão: designer de interiores, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Bozzo e de 
Léa Tavares Bozzo.

A pretendente: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir dos Santos 
Oliveira e de Rita de Cassia Modesto Oliveira. A pretendente: PAMÍLA THEODO-
RO DE SOUSA, profissão: auxiliar de rh, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Severino de Sousa Neto e de Antonia Theodoro de Sousa.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA, estado civil divorciado, 
profi ssão frentista, nascido em São José do Campestre, RN, no dia (06/05/1973), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ercília Pereira da Costa. A pretendente: 
CRISTIANA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Monte das Galameiras, RN, no dia (12/10/1980), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Ferreira da Silva e de Maria da Luz de Souza.

O pretendente: GEOVANE MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, su-
pervisor de importação e exportação, divorciado, nascido em Taguatinga, DF, no dia 
(30/11/1973), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Gualberto da 
Silva e de Maria das Graças Marques da Silva. A pretendente: MÔNICA COSTA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, gerente de instrumentação cirúrgica, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Zulmiro Sampaio da Silva e de Valdete de Oliveira Costa da Silva.

O pretendente: THIAGO VIEIRA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, enge-
nheiro civil, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (05/09/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wagner Fernandes e de Maria 
Gorette Rebelo Vieira Fernandes. A pretendente: NATHALIA DE OLIVEIRA AMBRO-
SIO, de nacionalidade brasileira, analista de RH, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio 
Carlos Ambrosio e de Lena Aparecida de Oliveira Ambrosio.

O pretendente: MARCELO SANTIN CASCAPERA, de nacionalidade brasileira, mé-
dico, solteiro, com 37 anos de idade, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1982), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renato Cascapera Junior e de 
Silvana Santin Cascapera. A pretendente: ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE 
FERNANDES NERY, de nacionalidade brasileira, advogada, divorciada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/06/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery.

O pretendente: CAIO ABREU DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, gerente de 
recursos humanos, solteiro, nascido em São Luís, MA, no dia (28/09/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato França de Almeida Filho 
e de Aparecida Sayonara Muniz de Abreu Almeida. A pretendente: MARIANA PACUL-
DINO NEVES, de nacionalidade brasileira, terapeuta ocupacional, solteira, nascida 
em Montes Claros, MG, no dia (26/01/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Leonardo de Oliveira Neves e de Maria Flávia Avellar Ferreira Neves.

O pretendente: JOSÉ CARLOS ZAGO, de nacionalidade brasileira, designer, solteiro, 
nascido em Brauna, SP, no dia (19/03/1975), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Benedito Tomaz Carlos Antonio e de Mafalda Zago Antonio. A preten-
dente: DIANA OLIVEIRA ASSONI, de nacionalidade brasileira, assistente juridico, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1987), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de João Donizeti Assoni e de Aila Maria de Oliveira Assoni.

O pretendente: CAIO PASSADOR GARCIA, de nacionalidade brasileira, analista 
de TI, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1992), residente e do-
miciliado no Reino Unido, filho de Elizeu Garcia e de Adriana Passador Garcia. A 
pretendente: MANUELLA COSMO DE MELO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
coordenadora de programas educacionais, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (07/02/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Salomão dos 
Santos Filho e de Elaine Cristina Cosmo de Melo Santos.

O pretendente: GUILHERME DO AMARAL CEOLIN, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro, solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia (07/10/1988), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Mauricio Francisco Ceolin e de Denise do Amaral. 
A pretendente: TAMARA BLAT LAGE, de nacionalidade brasileira, engenheira, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Ronaldo Blat Lage e de Tania Rodrigues dos Santos.

O pretendente: RAFAEL SALVIONI NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
farmacêutico, solteiro, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia (06/02/1990), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Roberto do Nascimento e 
de Marli Salvioni. A pretendente: ELLEN DA COSTA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Itamar Lopes dos Santos e de 
Geni da Costa Santos.

O convivente: CARLOS HENRIQUE JOAQUIM, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
servidor público federal, nascido em Palmital, SP, no dia (13/03/1981), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP filho de Carlos Joaquim Filho e de Luzia Cordeiro 
Joaquim. O convivente: RAMIRO CARDOSO LUZ, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, gerente de vendas, nascido em Mauá, SP, no dia (10/08/1981), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP filho de Herminio Oliveira Luz e de Fatima Aparecida 
Nunes Cardoso Luz. Obs. Convesão de união estável em casamento.

O convivente: PEDRO GABRIEL DE FIGUEIREDO ROSA, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, gerente de TI, nascido em Niterói, RJ, no dia (11/01/1984), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP filho de Agostinho Rosa e de Cibele Rangel de 
Figueiredo Rosa. O convivente: CLAYTON SAMUEL DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, professor, nascido em Contagem, MG, no dia (08/08/1986), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP filho de Geraldo Maria da Silva e de 
Maria de Lourdes Macedo Silva. O)bs.: Conversão de união estável em casamento.

O convivente: NELSON DONATO MONTINI JUNIOR, de nacionalidade brasileira 
estado civil divorciado, contabilista, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1959) 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nelson Donato Montini e de 
Rosa Ré Montini. A convivente: MARIA CRISTINA DE MORAES SCHEPIS, de 
nacionalidade brasileira estado civil divorciada, professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (27/06/1955), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cyro 
Wladimir Duarte Schepis e de Maria Olinda de Moraes Schepis. Obs.: Converão 
de união estável em casamento.

 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:

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 E
67

8-
88

4F
-F

6A
8-

08
38

.



Página 7São Paulo, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Refl exões Refl exõesRefl exões
PERSPECTIVA DIVINA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
É essencial que nossa vida corresponda à vibração 

energética de nossa alma. Conseguimos isso ao nos 
liberarmos das necessidades e exigências de nosso ego 
e permitindo que nossa vida se desenvolva de acordo 
com o plano divino de nossa alma. À medida que esse 
processo se desdobra em um poderoso despertar, 
curas e liberações acontecem, encorajando-nos a 
rever, avaliar e reexaminar nossos relacionamentos, 
conexões e experiências de vida.

Mudanças impressionantes estão ocorrendo agora 
mudando como você se percebe, seu mundo e seu 
lugar no mundo. Trabalhar conscientemente com as 

necessidades e o propósito de sua alma permitirá 
que nova inspiração e criatividade fl uam. Com esse 
fl uxo, sua consciência naturalmente mudará e se 
expandirá, gerando um novo estado de ser, o que 
permitirá que você expanda poderosamente sua luz 
no mundo. Escolha agora eliminar qualquer resíduo 
não resolvido restante de todos os aspectos da sua 
vida. Permita o impulso energético de sua alma para 
guiá-lo. Use esse tempo para obter novos insights e 
uma nova perspectiva divina que facilitará a cura, o 
crescimento e a evolução.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Já dizia Confúcio, “se 

queres prever o futuro, 

estuda o passado”. 

Para quem analisa o 
mercado publicitário 
as duas primeiras déca-

das deste século, mesmo ain-
da tão recentes, já descrevem 
algo muito importante sobre 
o futuro da 4ª Revolução 
Industrial. 

O mercado publicitário foi 
um dos grandes laboratórios 
desta nova experiência, 
já que o setor viveu antes 
de todos os demais, uma 
profunda mudança de para-
digma: glamorosas agências 
de publicidade, empresas 
renomadas,  experientes 
profissionais simplesmente 
foram dizimados. 

Muitos abandonaram a 
profissão, outros se refugia-
ram nos redutos das mídias 
sociais. As grandes mídias 
de massa foram obrigadas a 
repensar sua forma de atuar 
e até os cursos universitários 
precisaram se reinventar. 
Mas esta persistência pa-
rece ter valido a pena para 
os novos comunicadores 
publicitários. 

Chamo de “comunicadores 
publicitários” porque estes 
novos perfis de comunicólo-
gos têm habilidades amplas 
e definem-se muito pela 
multifuncionalidade, pelo 
conhecimento interdiscipli-
nar e pela grande força de 
vontade por fazer acontecer. 
Não são só publicitários, são 
jornalistas, relações públi-
cas, marqueteiros, criativos, 
profissionais de mídia. 

São generalistas da co-
municação que, dentro das 
novas corporações ajudaram 
a construir ideias desse tão 
próximo futuro, por meio 
de experiências inovadoras 
como o design thinking, o 
estudo da experiência do 
usuário (UX), a compreensão 
dos pontos de contato da 
marca, a jornada do consu-
midor, a análise de big data e 
todas as demais que marcam 
a nova economia. 

Essa nova era do conhe-
cimento deve muito aos 
comunicadores publicitários 
que entenderam primeiro a 
visão mais sistêmica da so-

ciedade, a cultura do usar e 
não do ter e a gestão baseada 
na colaboração. Conforme 
apresentado no último Fó-
rum Econômico Mundial, 
entre as dez habilidades con-
sideradas importantes para o 
novo profissional do futuro 
estão a flexibilidade e visão 
para a resolução por meio da 
colaboração. E todas elas já 
são tratadas continuamente 
nos cursos de Publicidade e 
Propaganda. 

Não é à toa que nos últimos 
anos o perfil do estudante de 
publicidade é um dos mais 
procurados para vagas de 
estágios, normalmente rela-
cionadas a novos projetos ou 
para vagas em departamento 
comercial, seja na indústria, 
serviços ou varejo, com ob-
jetivo de ajudar corporações 
mais antigas a se readequa-
rem ao novo pensamento de 
mercado. 

Para quem vai se aventurar 
no universo da comunicação, 
o cenário é muito positivo. 
Novas possibil idades de 
emprego ou empreende-
dorismo. Novos modelos 
de negócios baseados nas 
expertises dos publicitários 
continuam a surgir diaria-
mente e anunciar um futuro 
promissor. 

Se antigamente o publicitá-
rio via seu mundo profissio-
nal girar apenas nas agências 
de publicidade, hoje este 
mercado é tão amplo quanto 
a imaginação possa alcançar, 
pois todos os setores abriram 
os olhos e os braços para 
estes profissionais que vivem 
o diferente. Isso porque, pos-
suem a elasticidade mental 
necessária para poder con-
tornar situações incomuns, 
característica essencial para 
as corporações que reque-
rem resultados inovadores. 

Estes prof issionais se 
tornaram uma espécie de 
coringa na adaptação dos 
negócios. 

(*) - É publicitário, professor e coor-
denador do curso de Publicidade e 

Propaganda da Faculdade Anhanguera 
de São José dos Campos. 

A hora e a vez dos novos 
comunicadores 

Arison Nakazato Sonagere (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ACALORAR
CATERETE
ROSOAI
OLEOALA
OIBRIE

ABERTOAC
JUADIDI
ERCAOM

RETOCAAVE
IAUTRAN
VERDELT

BAROATEO

Sem
nenhum

ferimento

Sufixo de 
"maravi-
lhoso"

Divisão de
uma

escola de
samba

Celebra-
ção de ca-
samento

Moeda 
de Itália,
França e

Alemanha

Queijo de
casca em-
bolorada

Agatha
Christie: 
a Dama

do Crime
Fruto

típico da
caatinga
(bras.)

quiagem 

Adjetivo
usado em
cartas e
bilhetes

(?)
quente: 

impulsio-
na o balão

Alvo da
atenção

do
ornitólogo

Uma das
cores da
Bandeira

(?) Doura-
do, autor
de "Ópera 

dos Mortos"
Espécie

de batata
originária
dos Andes

Lev Tolstoi,
escritor 

de "Guerra
e Paz"

"Deus", em
"teologia"

Materiais
usados na
argamassa 

A Beatriz 
de "A Dona 
do Pedaço" 

(TV)

Raro, em
inglês

Canto em
grupo

A lente que permite
fotografar pequenos
seres ou objetos em

tamanho natural

Traje de 
forman-

dos
Armadilha

Cidade do
interior
paulista

Dança
rural

(bras.)

Acirrar os
ânimos 

(?) de
rícino: é
usado
como

purgante

(?) ao
público:
que pode

ser
visitado

Persona-
gem de Re-
nato Aragão

Rabo
Corrige
detalhes
da ma-

3/juá. 4/brie — rare. 6/autran.

Aproximar pessoas que es-
tão afastadas por desas-
tres naturais, migração, 

confl itos armados, problemas 
econômicos e violência armada é 
o objetivo do programa Restabe-
lecimento de Laços Familiares 
(RLF), do Centro Internacional 
da Cruz Vermelha (CICV). Na 
semana em que se comemora o 
Dia Internacional dos Migrantes, 
o centro anunciou a ampliação 
do serviço em Roraima. 

Os migrantes que chegam 
ao Brasil pela Venezuela vão 
contar com 13 novos postos de 
atendimento para se comunica-
rem com suas famílias. O estado 
passa a ter 17 postos para fazer 
essa conexão entre familiares 
separados por fronteiras. O pro-
grama já opera há seis meses em 
Roraima e, segundo a Cruz Ver-
melha, é parte de uma resposta 
regional para ajudar as famílias 
separadas, possibilitando que 
informem sobre sua localização 
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Roraima: Cruz Vermelha amplia 
postos de atendimento a migrantes

Os migrantes que chegam ao Brasil pela Venezuela vão contar com 13 novos postos de atendimento 
para se comunicarem com suas famílias

Os migrantes que chegam ao Brasil pela Venezuela vão contar com 

13 novos postos de atendimento.

e mantenham contato com ami-
gos e familiares. 

Desde o começo do progra-
ma, já foram feitos cerca de 
360 mil atendimentos e 285 mil 
chamadas telefônicas entre ve-
nezuelanos que estão no Brasil 
e seus familiares, residentes em 

outras cidades brasileiras e no 
exterior. “Com a expansão do 
serviço, o CICV poderá atender 
ainda mais migrantes. Só no 
mês de novembro, foram mais 
de 30 mil atendimentos”, diz a 
instituição em nota.

O chefe do escritório do 

CICV em Boa Vista, Fernando 
Fornaris, afi rmou que já foram 
atendidos migrantes que ca-
minhavam 10 km para tentar 
conversar com parentes que 
estão em outras cidades e paí-
ses. “A expansão do programa 
Restabelecimento de Laços Fa-
miliares é uma maneira de nos 
aproximarmos da população 
migrante, da mesma forma que 
nossos serviços tentam reduzir 
a distância entre eles e seus 
familiares”.

De acordo com a CICV, a po-
pulação assistida pode restabe-
lecer e manter o contato entre 
familiares gratuitamente, por 
meio de ligações telefônicas, 
acesso à internet, recarga de 
telefones celulares e solicita-
ções de busca. O serviço está 
disponível em Boa Vista, de 
segunda a sexta, das 9h às 17h, 
e em Pacaraima, de domingo a 
segunda, das 9h às 17h (ABr).

O investimento global em fi n-
techs está desacelerando e caiu 
de US$ 120 bilhões em 2018 
para apenas US$ 37,9 bilhões 
no primeiro semestre de 2019. 
Contudo, essa queda pode ser 
temporária se consideradas as 
fusões e aquisições propensas a 
ocorrer no futuro próximo. Es-
sas são algumas das conclusões 
da pesquisa “Pulse of FinTech”, 
desenvolvida pela KPMG. 

“O conteúdo revela as prin-
cipais atividades e tendências 
do mercado global de fi nte-
chs nas principais regiões do 
mundo. A queda acentuada de 
investimentos identifi cada até 
o momento é decorrente de 
diversos fatores, como falta 
de acordos de grande sucesso, 
incertezas geopolíticas, mu-
danças regulatórias na China 
e tensões entre este País e os 
Estados Unidos”, afi rma Oli-
ver Cunningham, sócio-líder 
de Transformação Digital da 
KPMG no Brasil. 

A pesquisa também revelou 
que a América Latina foi um 
alvo muito atraente para os 
investidores em fi ntechs em 
2018. O Brasil, especialmen-
te, testemunhou um grande 
aumento no fi nanciamento de 
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Investimento global em fi ntechs está em queda
fi ntechs, alcançando uma alta 
recorde de 

US$ 500,1 milhões, com 31 
negócios. Ao mesmo tempo 
que o investimento brasileiro 
em fi ntechs pegou fôlego no 
primeiro semestre de 2019, 
a Argentina concluiu agora o 
que deveria ter sido feito em 
governos anteriores. 

Ainda sobre dados globais, 
a pesquisa revelou que houve 
um declínio acentuado no in-
vestimento geral em blockchain 
e criptomoedas no primeiro 
semestre deste ano, com os 
investimentos caindo de US$ 5 
bilhões em 586 negócios para 
apenas US$ 1 bilhão em 171 
negócios. 

O volume de investimentos 
em insurtechs também caiu 
drasticamente no primeiro 
semestre de 2019, conforme 
o fi nanciamento de estágios 
iniciais afundou. O total de 
investimentos em insurtechs 
despencou de US$ 7,6 bilhões 
em 2018 para somente US$ 1,1 
bilhão no primeiro semestre 
de 2019. 

As empresas de private equi-
ty mantiveram o ritmo aquecido 
de investimentos estabelecido 
em 2018, impulsionado pela 

maturação contínua do ramo 
das fi ntechs e das oportunida-
des de investimento resultantes 
em líderes de categorias. O 
investimento global em private 
equity alcançou mais de US$ 
1,9 bilhão no primeiro semestre 
do ano. 

Outra conclusão é que a di-
versidade das jurisdições que 
atraem o fi nanciamento signi-
fi cativo de fi ntechs continuou 

a crescer, incluindo grandes 
negócios durante o primeiro 
semestre de 2019 vindos da 
França, Argentina, Canadá, 
China, Alemanha e Estados 
Unidos. A diversidade dos 
locais provavelmente ajudou 
a manter o investimento em 
fi ntechs relativamente forte 
nesses casos, apesar da falta 
de grandes negócios nessas 
jurisdições (AI/KPMG). 

A  América Latina foi um alvo muito atraente para os investido-

res em fi ntechs.
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Elena Ferrante, “A vida mentirosa 
dos adultos”, chegará ao mercado 
brasileiro em 2020. O romance será 
publicado pela Editora Intrínseca, 
que já traduziu quatro obras da 
misteriosa autora: “A filha per-
dida”, “Frantumaglia”, “Um amor 
incômodo” e “Uma noite na praia”. 
A data exata de lançamento do 
novo livro ainda não foi definida.

“A vida mentirosa dos adultos” 
chegou às livrarias italianas no 
início de novembro e narra o 
história da adolescente Giovan-
na, que enfrenta a dissipação de 
suas certezas, o divórcio dos pais 
e uma pouco exultante iniciação 
amorosa. Em 336 páginas (na 
edição italiana), Ferrante conta 
as transformações, as dificuldades, 

Novo livro de Elena Ferrante chega ao Brasil em 2020
o crescimento, o desencanto, as 
traições e as mentiras dos adultos 
na vida da jovem.

Quando é comparada pelo pai a 
uma tia excluída da família, a ado-
lescente entra em crise, questiona 
a própria beleza e faz de tudo para 
encontrá-la, no que será o estopim 
para um caminho de descoberta 
em sua vida. A obra é ambientada 
em Nápoles, mas desta vez em 
Rione Alto e no nobre bairro de 
Vomero, e não mais na periferia 
de Lila e Lenù, as protagonistas 
da célebre “tetralogia napolitana”.

Esse é o primeiro romance 
inédito de Ferrante desde “A 
história da menina perdida”, 
quarto e último volume da série 
“A amiga genial”, publicado em 
2014 (ANSA).

O romance será publicado pela 

Editora Intrínseca
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Especial

#tenhacicatrizes

Pérsio Alberto Mandel

2020 O ano do Gênio: VOCÊ

Pérsio Alberto Mandel (*)

Retornei de Londres onde, em 9 de dezembro 
de 2019, junto com o Prof. Dr. Júlio Facó, da 

Universidade Federal do ABC (UFABC), tive a 
honra de apresentar o projeto “A Jornada CLIPS”, 
que foi selecionado entre mais de 1.500 projetos, 
pelo congresso REIMAGINE EDUCATION. 

Nossa proposta foi a da criação de uma 
metodologia genuinamente brasileira, unindo 
curiosidade, criatividade, empreendedorismo e 
inovação para um mundo mais justo e sustentá-
vel, no qual as pessoas possam ter o sentimento 
de identifi car e desenvolver produtos e serviços 
inovadores.

Para nosso orgulho, o projeto foi agraciado 
com o certifi cado bronze, correspondendo ao 
terceiro lugar entre todos os projetos da Região 
Latino-Americana selecionados e apresentados.

Neste congresso, considerado o Oscar da 

Educação, tive contato com iniciativas e mui-
tos projetos idealizados e colocados em prática 
ao redor do mundo, sempre com o objetivo de 
buscando desenvolver as pessoas frente aos 

desafi os que o mundo atravessa.
Em uma das palestras, o palestrante fez a 

seguinte provocação:
“Não podemos bloquear a genialidade das 

pessoas”.
Pensei nesta frase durante o voo da volta, 

buscando o sentido da frase em tempos tão 
dinâmicos e incertos.

Thomas Mann disse “Todos nós fomos crianças 
prodígios”.

A ciência indica que o nosso cérebro é o mais 
poderoso sistema de retenção de conhecimen-
to e o mais engenhoso provedor de soluções 
criativas para os problemas, bem como o mais 
assertivo sistema de identifi cação de oportuni-
dades inovadoras.

O Dicionário Michaelis tem como uma das 
defi nições para gênio 'Um Talento extraordi-

nário''. Concordo com esta defi nição, segundo 
a qual cada um de nós nasceu como uma criança 
prodigiosa, com talentos extraordinários, que 
fomos esquecendo com o passar dos anos.

Michael Gelb, no livro “Como descobrir a sua 
genialidade” traz a seguinte refl exão:

“Toda grande descoberta é resultado de uma 
complexa teia de infl uências, esforço e acaso. O 

pensamento mais avançado criativo e original é 
sempre produto de um contexto histórico e das 
infl uências dos gênios, mentores e colaboradores 
anteriores sobre a mente do criador”,

Convido você, caro(a) leitor(a), a analisar 
suas descobertas de 2019, suas infl uências, fazer 
conexões com seus mentores e colaboradores, 
além de revisitar seus talentos, os quais você 
certamente tem e conhece. Com isso, dentro 
do seu planejamento para 2020, busque metas 
para “destravar” o GÊNIO que existe em cada 
um de vocês, algo que certamente ajudará a 
fazer de 2020 um ano melhor.

Quanto a mim, este prêmio recebido em 
Londres fará com que eu continue a perseguir 
a minha genialidade na busca do extraordinário 
e no propósito de um Brasil mais social e sus-
tentável em 2020.

Vamos em frente, pois as oportunidades estão 
aí e o próximo ano tem tudo para ser o ano do 
Gênio, que é você. 

Acredite em VOCÊ.
Você tem o meu apoio. 
Um 2020 com muito sucesso.
São os meus votos.

Se quiserem compartilhar suas refl exões, ou 
seguir o bate papo, estou à disposição (persio@
akia.com.br).

(*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração 

de Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria 
Empresarial LTDA. com foco em Inovação Estratégica. 

Coautor do livro “Organizações Inovadoras do Setor 
Financeiro”. Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. 
Apresentador do Caso “Jornada CLIPS” no Congresso 
Reimagine Education 2019 – Prêmio Bronze na Região 

Latina Americana. Professor convidado no Curso Gestão 
da Inovação na UFABC.

O ano de 2018 teve a mais intensa 
queda dos últimos seis anos no 
número de associados a sindicatos, 
mostra pesquisa do IBGE. Segundo 
o instituto, mesmo com o aumento 
de cerca de 1,3 milhão na população 
ocupada, os sindicatos perderam 
mais de 1,5 milhão de associados no 
ano passado

Vinicius Lisboa/Agência Brasil 

Os dados são da pesquisa sobre mercado de trabalho, que 
teve informações adicionais divulgadas ontem (18). O 
percentual da população ocupada fi liada a sindicatos 

vem caindo desde 2012, quando era de 16,1%, e teve sua queda 
mais intensa no ano de 2018, quando chegou a 12,5%. Nos seis 
anos analisados, os sindicatos perderam quase 2,9 milhões de 
associados, grupo que chegou ao total de 11,5 milhões em 2018.

Analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy diz que diferentes fatores vêm puxando essa 
queda. “Essa população ocupada que cresce é muito calcada 
em trabalhadores por conta própria e empregados sem carteira 
assinada. Esses dois segmentos, tradicionalmente, não têm uma 
grande mobilização sindical”, afi rma ao identifi car a reforma 
trabalhista como fator que pode ter contribuído para a redução 
do número de associados em 2018. 

Apesar disso, a pesquisadora pondera que não é possível 
especifi car quantos pontos percentuais dessa queda podem ter 
relação com a mudança nas regras e quantos se devem à redução 
dos empregos com carteira assinada.

Os empregados do setor público têm a mais alta taxa de asso-

Os empregados do setor público têm a mais alta taxa de associação a sindicatos, com 25,7%.
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Depois dos serviços domésticos (2,8%), as menores taxas de 
sindicalização estão na construção (5,2%).
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As regiões Norte e Centro-Oeste têm os menores 
percentuais de população ocupada sindicalizada.
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Sindicatos 
perderam
1,5 milhão
de associados 
em 2018

ciação a sindicatos, com 25,7%, seguidos pelos trabalhadores do 
setor privado com carteira assinada, com 16%. Entre os traba-
lhadores domésticos, apenas 2,8% estão associados, e, entre os 
trabalhadores do setor privado sem carteira assinada, o percentual 
é de 4,5%. Os que atuam por conta própria também estão bem 
abaixo da média nacional de sindicalização, com 7,6%.

As regiões Norte e Centro-Oeste têm os menores percentuais 
de população ocupada sindicalizada, com 10,1% e 10,3%, respec-
tivamente. As duas regiões tiveram as maiores quedas no con-
tingente de sindicalizados em 2018, chegando a uma redução de  
20% em relação a 2017. Já o Nordeste tem o maior percentual do 
país, com 14,1% da população ocupada sindicalizada. Na região, 
estão os únicos estados em que houve aumento do contingente 
de sindicalizados em 2018: Pernambuco, Sergipe e Piauí.

Em relação a gênero, o IBGE mostra que a população ocupada 
masculina é mais sindicalizada que a feminina, com uma diferença 
de 12,6% para 12,3%. Somente no Nordeste as trabalhadoras são 
mais sindicalizadas que os homens, com 14,9% contra 13,5%. A 
queda registrada em 2018 fez com que todas as atividades da 
economia atingissem o menor patamar de sindicalização da série 
histórica iniciada em 2012. 

Os setores em que a taxa de sindicalização é mais elevada são 
a administração pública, defesa e seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais, em que o percentual chega a 
22%. Em segundo lugar vem o grupamento de agricultura, pe-
cuária, produção fl orestal, pesca e aquicultura, com 19,1%. Na 

Indústria geral, o percentual é 
de 15,2%.

Depois dos serviços do-
mésticos (2,8%), as menores 
taxas de sindicalização estão 
na construção (5,2%), outros 
serviços (5,3%) e alojamento 
e alimentação (5,7%). A queda 
no número de associados tam-
bém foi registrada entre todos 
os níveis de escolaridade. As 
taxas de população ocupada 
sindicalizada chegaram, em 
2018, a 10,4% no Fundamental 
incompleto, 8,1% no Funda-
mental completo, 11,5% no 
Médio completo e 20,3% no 
Superior completo.

O IBGE também verifi cou 
que 19,4% das pessoas que 
trabalham por conta própria 

têm CNPJ. Esse percentual cresceu entre 2012 e 2018, quando 
chegou ao maior índice da série histórica, mesmo após pequena 
queda em 2017. “Isso é importante para saber como estão se 
estruturando e qual é a viabilidade que eles têm de ter acesso a 
crédito e emitir nota fi scal”.

Entre os empregadores, a cobertura do CNPJ chegou a 82,5% 
em 2015 e vem caindo desde então, encerrando 2018 em 79,4%.

A Região Sul tem os maiores percentuais de CNPJ para esses 
dois grupos (com 28,8% e 87%), e a Região Norte, os menores 
(7,5% e 59,3%). O crescimento do CNPJ entre os empregados 
por conta própria se dá com mais intensidade nos mesmos se-
tores em que o número de empregadores mais cai: indústria, 
comércio e construção.

Outro movimento captado pela pesquisa é a queda na proporção 
da população ocupada no setor privado que trabalha em esta-
belecimentos dos próprios empreendimentos que a empregam, 
como lojas, fábricas e escritórios. Esse percentual vem caindo 
desde 2014 e chegou a 59,8% em 2018, o que está associado à 
redução do emprego com carteira assinada em setores como a 
indústria e a construção.

Já o pessoal ocupado em fazenda, sítio ou granja também está 
em queda, puxado pelos resultados do Nordeste, onde esse 
movimento é mais intenso. O percentual de trabalhadores do 
setor privado nesses locais chegou a 10,7% em 2018. Por outro 
lado, crescem as fatias que trabalham em local designado pelo 
empregador, patrão ou freguês (13,5%), no domicílio de resi-
dência (5,2%), em veículo automotor (4,8%) e em via ou área 
pública (3,1%).
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