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A modernização das 

normas trabalhistas 

tornou-se necessidade 

cada vez mais premente 

nas últimas décadas.

Ganhou efetividade 
nos últimos governos 
federais, quando, fi -

nalmente, efetivou-se uma 
grande reforma na legislação, 
seguida por outras de menor 
porte. As relações de traba-
lho, extremamente sensíveis 
e delicadas, foram objeto de 
normas protecionistas, visan-
do a, especialmente, garantir 
direitos fundamentais dos 
trabalhadores e evitar abusos 
por parte dos empregadores. 

Sabe-se que tal protecio-
nismo, muitas vezes, foi des-
virtuado para abusos contra 
empregadores, assistindo-se 
a enxurradas de demandas 
judiciais e de reclamações 
com pleitos excessivos, mes-
mo quando o empregador 
estava em conformidade com 
a legislação. A Reforma Tra-
balhista, vigente desde no-
vembro de 2017, representou 
um equilíbrio maior nessas 
relações entre empregado e 
empregador.

Com ela, regras para uma 
maior efetividade das deman-
das judiciais, desafogando o 
Poder Judiciário e tornando 
as ações propostas mais as-
sertivas. A lei que implantou 
a importante Reforma Traba-
lhista de 2017 foi resultado 
de um projeto de autoria do 
Poder Executivo, que passou 
por longo crivo legislativo, 
com centenas de emendas 
e alterações, até sua efetiva 
aprovação.

Poucos meses depois da en-
trada em vigor da referida lei, 
foi editada a MP 808, trazendo 
novas alterações, como, uma 
das mais importantes, a veda-
ção de gestantes trabalharem 
em atividades insalubres. A 
MP é o meio legislativo que 
pode ser adotado pelo Pre-
sidente da República, com 
validade limitada de 60 dias, 
prorrogável por igual período, 
quando, se não convertida em 
lei, perde sua efi cácia.

Acompanhamos as ques-
tões políticas e os embates 
entre representantes dos 

poderes legislativo e execu-
tivo, cada qual com foco em 
interesses diversos, difi cul-
tando o processamento de 
importantes medidas para o 
País. Essa interdependência 
dos poderes é ainda mais 
evidente quando se trata de 
MPs que, em prazo exíguo, se 
não votada e aprovada torna-
se inefi caz desde sua edição. 
Esse foi o caso da MP 808 que, 
por não ter sido convertida 
em lei, perdeu sua efi cácia. 

Mesmo diante dessa pro-
blemática, considerando as 
mudanças necessárias na 
legislação, novas medidas 
provisórias têm trazido ex-
pressivas alterações, poden-
do-se citar a MP 881, esta 
sim convertida na chamada 
Lei da Liberdade Econômica, 
que instituiu, entre outras 
medidas, a Carteira de Tra-
balho Eletrônica, o controle 
com registro de ponto por 
exceção, além da substituição 
do programa e-Social.

Em seguida veio a MP 905, 
com signifi cativas alterações 
na legislação e ajustes relati-
vos à Participação nos Lucros 
e Resultados; revogação da 
Contribuição Social Rescisó-
ria – 10% sobre o FGTS; ex-
clusão da equiparação entre 
acidente de percurso como 
de trabalho; possibilidade 
de trabalho aos domingos; e, 
especialmente, a nova mo-
dalidade de contratação de 
jovens empregados de 18 a 29 
anos, pelo chamado contrato 
de trabalho verde e amarelo, e 
incentivos fi scais a empresas 
contratantes.

A MP 905, entretanto, ainda 
passa pela fase provisória dos 
120 dias, restando inseguran-
ça sobre o desfecho da norma, 
ou seja, se for convertida em 
lei. Dessa forma, apesar da 
almejada estabilidade das 
normas, esperada por toda 
a sociedade, o meio adotado 
para as reformas da legisla-
ção trabalhista ainda gera 
insegurança jurídica ante à 
possível provisoriedade de 
tais medidas.

(*) - Sócio do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 
Público e Direito contábil (edison.

fernandes@ffl  aw.com.br);  
(**) - Advogado do FF Advogados, 

atua nas áreas trabalhista, tributária e 
de recuperação de empresas (richard.

abecassis@ffl  aw.com.br). 

Establidade face à 
provisoriedade das 

reformas trabalhistas
Edison Carlos Fernandes (*) e Richard Abecassis (**)
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 / NIRE: 35.300.381.351

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

Perlita Holding Ltda.
CNPJ/ME nº 61.788.709/0001-98  –  NIRE 35200977660

Extrato da 1ª Alteração do Contrato Social
Os sócios da Perlita Holding Ltda. com sede na Avenida Pedroso de Morais, 1.619, 8º Andar, 
Conjunto 807, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-001, a sa-
ber: (1) Paulo Diederichsen Villares; (2) Pedro Cruz Villares; (3) Luiz Cruz Villares; e (4) Berlim 
Participações Ltda., através da 1ª Alteração Contratual de 26/11/19, aprovaram a redução do capital 
social da Sociedade, por ser excessivo em relação aos seus objetivos sociais, mediante devolução 
de bens, direitos e/ou moeda corrente aos sócios, permitida a compensação de créditos, no valor 
de R$ 16.465.010,40 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e dez reais e qua-
renta centavos), nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, sem o cancelamento de quotas e 
com a diminuição do valor nominal das quotas da Sociedade de R$ 0,66 (sessenta e seis centa-
vos) para R$ 0,06 (seis centavos) por quota, passando, portanto, o capital social da Sociedade de 
R$ 18.111.511,44 (dezoito milhões, cento e onze mil, quinhentos e onze reais e quarenta e quatro 
centavos) dividido em 27.441.684 (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil, seiscen-
tas e oitenta e quatro) quotas com valor nominal unitário de R$ 0,66 (sessenta e seis centavos) para 
R$ 1.646.501,04 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e um reais e quatro cen-
tavos) dividido em 27.441.684 (vinte e sete milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil, seiscentas 
e oitenta e quatro) quotas com valor nominal unitário de R$ 0,06 (seis centavos). Após todas as deli-
berações, o contrato social foi consolidado. Nos termos e para os fins das disposições constantes do 
§1º do artigo 1.084 do Código Civil, será efetuada a publicação do presente extrato, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. Paulo Diederichsen Villares - Diretor Presidente.

Pegassus Investimentos e Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 56.526.684/0001-14  –  NIRE 35.203.878.441

Extrato da Alteração do Contrato Social
Os sócios da Pegassus Investimentos e Participações Ltda. com sede na Avenida Pedroso 
de Morais, 1.619, 8º Andar, Conjunto 807, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 05419-001, a saber: (1) Paulo Diederichsen Villares e (2) Perlita Holding Ltda., através da 
Alteração Contratual de 14/11/2019 aprovaram a redução do capital social da Sociedade me-
diante: (a) a absorção de parte dos prejuízos acumulados, conforme balancete de verificação de 
31 de outubro de 2019, no valor de R$ 187.995,23 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e noven-
ta e cinco reais e vinte e três centavos), nos termos do artigo 1.082, I, do Código Civil; e (b) a de-
volução de bens, direitos e/ou moeda corrente aos sócios, permitida a compensação de créditos, 
no valor de R$ 7.644.738,01 (sete milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta 
e oito reais e um centavo), nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, sem cancelamento de 
quotas e com a respectiva diminuição do valor nominal das quotas da Sociedade de R$ 5,00 (cinco 
reais) para R$ 0,02 (dois centavos) por quota, passando, portanto, o capital social da Sociedade de 
R$ 7.864.190,00 (sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa reais), dividido 
em 1.572.838 (um milhão, quinhentas e setenta e duas mil, oitocentas e trinta e oito) quotas com valor 
nominal de R$ 5,00 (cinco reais) cada para R$ 31.456,76 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e 
seis reais e setenta e seis centavos), dividido em 1.572.838 (um milhão, quinhentas e setenta e duas 
mil, oitocentas e trinta e oito) quotas com valor nominal de R$ 0,02 (dois centavos) cada. Após todas 
as deliberações, o contrato social foi consolidado. Nos termos e para os fins das disposições constan-
tes do §1º do artigo 1.084 do Código Civil, será efetuada a publicação do presente extrato, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos. Paulo Diederichsen Villares - Administrador.

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 – NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da A.G.E. realizada em 05.11.2019
Data, Hora e Local: Aos 05/11/2019, às 11hs, sede social, Rua Álvares Cabral, 1210, Diadema/SP. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. Ordem do Dia: a. Distribui-
ção de Dividendos. b) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Deliberações: A lavratura da presente ata em forma sumária, 
conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6404/76. a.A distribuição de dividendos por conta da Reserva de Lucros a Realizar o valor 
de R$10.000.000,00, para serem pagos neste mês, mantendo o saldo remanescente de R$812.567,47 para futuras deliberações. 
b.Nenhum outro assunto a tratar. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata, aprovada, e por todos os presente assinada: Silamo 
Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Jacques Mosseri p.p. Edson Cordeiro Neves; Umberto Silvio Mosse-
ri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Mar-
tina Mosseri Scatigno pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi 
Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri Kaufman pp. Ilana Mosseri Kaufaman; Sophie Carelli Wajngarten pp. 
Monelle Mosseri; Charis Mosseri Carelli pp. Monelle Mosseri; Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri: Secretario da Mesa: 
Edson Cordeiro Neves. Diadema, 05/11/19. JUCESP n° 609.674/19-5 em 27/11/2019, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRAZO PARA ENTREGAR O ATESTADO MÉDICO
Funcionário que possui atestado médico, possui prazo para comunicar 
a empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOTA FISCAL REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔ-
NICO EMITIDA POR EMPRESA DO SIMPLES, TERÁ RETENÇÃO DO INSS?

De acordo com o Artigo 143 da IN RFB 971/2009 não se sujeita à reten-
ção a prestação de serviços de administração, fiscalização, supervisão 
ou gerenciamento de obras, assim como a de assessoria ou consultoria 
técnicas nas quais se incluem projetos de arquitetos e engenheiros.

COMUNICAR O ENCERRAMENTO NO E-SOCIAL
Quais os procedimentos para o encerramento de empresa no o eSocial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DE ESTAGIÁRIO PARA APRENDIZ
Empresa possui contrato com estagiário próximo do vencimento, 
poderá contratar o ex-estagiário como aprendiz, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADO
Empresa disponibiliza o vale alimentação para os funcionários, poderá 
para o cargo de confiança oferecer um valor superior, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DA LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária afastada por licença maternidade que recebe Salário fixo 
+ Comissões sobre vendas, como calcular? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEVERÃO CONTINUAR ENTREGANDO
Empresas que possuem apenas pró-labore e que deverão iniciar em 
outubro a entrega da DCTFWeb, devem continuar entregando a GFIP, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Os dados foram compila-
dos pelo Centro de Es-
tudos e Investimentos 

Sociais (Censis), instituto de 
pesquisa socioeconômica que 
produz estatísticas anuais sobre 
a percepção dos italianos sobre 
a sociedade.

A sensação de aumento do 
racismo é maior no centro da 
Itália (75,7%) e no sul (70,2%) 
e entre os idosos (71%) e 
as mulheres (72,2%). Além 
disso, 58% dos entrevistados 
acreditam ter havido um cres-
cimento do antissemitismo. O 
país tem convivido nos últimos 
meses com recorrentes casos 
de racismo no futebol, envol-
vendo desde torcedores até 
a imprensa, e com a falta de 
ações concretas para combater 
a discriminação racial.

Para 50,9% dos entrevista-
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Uruguai está em 1º lugar na 
América Latina e em 18º no 
mundo como país mais amigável 
e seguro para as comunidades 
de lésbicas, gays, bissexuais e 
transgênero (LGBT), segundo 
pesquisa divulgada pela empre-
sa Asher Fergusson – renomada 
especialista em viagens. 

A Suécia foi apontada como o 
país mais amigável no mundo. 
O novo ranking analisou os 
direitos e segurança oferecidos 
aos membros da comunidade 
em 150 países com base em 
oito fatores: 

-  Legalização do casamento 
entre pessoas do mesmo 
sexo;

-  Proteção de direitos no local 
de trabalho;

-  Proteção contra discrimi-
nação;

Quase 70% dos italianos veem 
aumento do racismo no país

Um relatório sobre a situação social da Itália mostra que 69,8% dos habitantes do país acreditam em 
um aumento dos episódios de intolerância e racismo contra migrantes ao longo do ano

Estátua é vendada em manifestação contra o racismo 

em Turim, na Itália.

20,5% pensam que os italianos 
são pouco abertos em relação 
a estrangeiros.

Quanto ao machismo, 73,2% 
das pessoas estão convencidas 
de que a violência contra a 
mulher é um problema real da 
sociedade italiana. Entre 1º de 
agosto de 2018 e 31 de julho 
de 2019, segundo o Censis, a 
Itália registrou 92 casos de fe-
minicídio no ambiente familiar 
ou afetivo. 

O Censis também descobriu 
que 48% dos italianos gostariam 
de um “homem forte no poder”, 
que não precisasse se preocu-
par com Parlamento e eleições. 
Esse percentual sobe para 56% 
entre pessoas de baixa renda. 
Por outro lado, 62% defendem 
que a Itália permaneça na UE, e 
61% apoiam a manutenção do 
euro (ANSA).

dos, o aumento dos episódios de 
racismo se deve às difi culdades 
econômicas e à insatisfação 
geral da população. Outros 
35,6% o atribuem ao cresci-

mento do medo de ser vítima 
de crimes, o que, por si só, já 
seria um sentimento racista. 
23,4% creem que isso depende 
do excesso de migrantes, mas 
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Uruguai é o país latino-americano mais seguro e amigável

Uruguai está em 1º lugar na América Latina e em 18º no mundo

-  Reconhecimento de adoção;
-  Punição por crimes de ódio;
-  Índice Gallup se é um bom 

lugar para morar;
-  Dois aspectos para a recusa: 

como as leis da moralidade 
e a ilegalidade das relações 
entre pessoas do mesmo 
sexo.

O Uruguai é o país latino-ame-
ricano mais bem posicionado, 
com uma pontuação de 237 (B 
+ se fosse um cartão de notas). 
Depois do vizinho, no ranking 
latino-americano está a Colôm-
bia. Na classifi cação mundial, 
o pais está acima de outros do 
primeiro mundo, como Estados 
Unidos e Alemanha. 

Entre os países mais perigo-
sos estão, nesta ordem: Nigéria, 
Catar, Iêmen, Arábia Saudita, 

Tanzânia, Irã, Sudão, Barbados, 
Malásia, Malawi. São nações 
(adicionadas a muitas outras 
que as seguem no ranking) sem 
nenhuma proteção à comuni-
dade gay, mas também com 
rigorosas leis de moralidade e 

proibição legal de fazer sexo 
com pessoas do mesmo sexo.

O país mais mal localizado das 
Américas é a Jamaica, onde há 
uma forte homofobia. Na América 
do Sul, o pior classifi cado é o Pa-
raguai (Fonte: Montevideo.com).

Poucos produtos no mundo 
são facilmente reconhecidos 
por sua sustentabilidade, pra-
ticidade e estilo como a lata 
de alumínio para bebidas. A 
embalagem mais reciclada do 
planeta, que modifi cou hábi-
tos e introduziu conceitos hoje 
fundamentais para a economia 
sustentável, completa 30 anos 
de fabricação no Brasil. 

A Abralatas - Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Latas de Alumínio e a Novelis, 
líder mundial em laminados 
e reciclagem de alumínio, se 
uniram para comemorar esse 
marco que revolucionou o 
mercado de bebidas ao inserir 
a embalagem sustentável no 
dia a dia dos brasileiros. O 
crescimento da lata de alu-

Lata de alumínio completa 30 anos no Brasil
mínio no Brasil é vertiginoso. 

Em 1989 iniciou-se a pro-
dução de latas de alumínio 
no Brasil. Apenas dez anos 
depois, em 1999, já atingía-
mos a marca de 10 bilhões 
de latinhas. Em 2009, se 
aproximava dos 20 bilhões e, 
em 2019, devemos alcançar o 
patamar próximo a 30 bilhões 
de latinhas. Produção que se 
consolida como terceiro maior 
mercado mundial, atrás ape-
nas de EUA e China. 

“A partir da primeira fábrica, 
instalada na cidade de Pouso 
Alegre, Minas Gerais, o setor 
investiu pesado para atender 
a demanda crescente dos 
consumidores e dos diversos 
fabricantes de bebidas por 
uma embalagem comprovada-
mente sustentável”, ressalta 
Cátilo Cândido, presidente 
executivo da Abralatas. 

Ele observa que hoje são 
22 unidades industriais es-
palhadas por todas as regiões 
do país. “Trinta anos depois, 
agora é a vez de envasarmos 
a primeira água em lata do 
Brasil” pontua Cândido. “A 
latinha possui ainda um ciclo 
de vida relativamente curto já 
que leva poucos meses para 
voltar ao ponto de venda após 
o consumo e descarte, for-
mando um conceito perfeito 
de economia circular” pontua. 

O crescimento da produção 

refl ete em mais de seis mil 
empregos diretos e geração 
de renda para cerca de 600 mil 
pessoas envolvidas na etapa da 
reciclagem. Um dos principais 
catalisadores do consumo de 
latas de alumínio é o cresci-
mento da participação da lata 
no mercado de cerveja, que já 
ultrapassou a marca dos 50%. 

O alumínio permite a criação 
de embalagens diferenciadas 
e modernas e, por ser leve e 
resistente, diminui o custo do 
transporte, reduzindo a pega-
da de carbono dos produtos. 
No caso da latinha de alumínio, 
além de gelar as bebidas mais 

rápido, as vantagens incluem 
uma melhor conservação do 
sabor do produto, pois impede 
a incidência de luz, até a eco-
nomia de espaço nos pontos 
de vendas, trazendo vantagens 
para os varejistas. 

Por ser 100% reciclável, a 
lata de alumínio se tornou 
sinônimo de consumo cons-
ciente e exerce um importante 
papel para a consolidação de 
um modelo de negócio sus-
tentável no país. A reciclagem 
de alumínio contribui para um 
menor impacto ambiental ao 
reduzir em 95% a emissão de 
gases e consumir apenas 5% 
de energia necessária para 
produção de alumínio a partir 
do minério. 

O Brasil se mantém como um 
dos líderes mundiais na reci-
clagem de latas de alumínio 
com o alto índice de 97,3%. “A 
Economia Circular faz parte 
do modelo de negócios da No-
velis e foi o que nos motivou a 
anunciar um investimento adi-
cional de R$ 650 milhões para 
expandir nossa capacidade 
de laminação e reciclagem.”, 
comenta Augusto Nogueira, 
vice-presidente Comercial da 
Novelis América do Sul. “A 
reciclagem gera renda para 
cooperativas de materiais re-
ciclados e movimenta cerca de 
R$ 1 bilhão por ano”, completa 
o executivo (AI/Abralatas). 
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