
Quando se fala em 

novas tecnologias, 

rapidamente algumas 

pessoas associam os 

novos mecanismos a 

modismos passageiros, 

como o APP do momento 

ou o aparelho da vez.

Mas engana-se profunda-
mente quem faz essa 
associação à Agricultura 

4.0. A chegada dessas tecno-
logias e soluções digitais para 
criação de valor na cadeia do 
Agronegócio veio para gerar uma 
drástica redução dos custos de 
produção, colheita, transporte, 
armazenagem, processamento 
e transmissão de dados. Ou seja, 
a Agricultura 4.0 permite medir, 
controlar e otimizar processos 
do Agronegócio de modos que 
seriam impraticáveis há poucos 
anos e isso não é passageiro. 

Essa praticidade e as tecnolo-
gias não irão regredir. Muito pelo 
contrário, só evoluir e auxiliar nos 
processos do Agronegócio, em 
todos os âmbitos. A Agricultura 
4.0 permite, por exemplo, a re-
dução na aplicação de defensivos 
e utilização de combustível e 
a aplicação de nutrientes cor-
retamente, de acordo com o 
potencial de resposta da planta. 
Gera ainda valor agregado, com 
a segregação e a rastreabilidade 
de produtos com características 
específi cas de qualidade e uso 
fi nal. 

Hoje o Agronegócio pode 
contar, por exemplo, com dro-
nes e satélites, que mapeiam o 
solo, identifi cam pragas; com 
a Internet das Coisas (IoT), 
que disponibiliza sensores no 
campo captam informações 
sobre a lavoura; com máquinas 
inteligentes que controlam a li-
beração de insumos, entre tantas 
outras inovações. Com as novas 
tecnologias também é possível 
determinar o local exato onde as 
pragas estão em uma plantação 
e, com isso, restringir o uso de 
defensivos, ao invés de aplicar 
na área toda plantada, como é 
comum nos dias de hoje.

A tecnologia 4.0 também pode 
ser usada na logística do campo, 
para monitorar e gerir frotas. 
Mas para se chegar a esta evo-
lução no campo, o Brasil deve, 
imprescindivelmente, se adap-
tar. Soluções digitais em geral 
requerem conectividade. A falta 
de acesso a redes de transmis-
são de dados pode difi cultar ou 
atrasar a adoção de tecnologias 
4.0 pelo Agronegócio brasileiro. 
Apesar do acesso considerável à 
Internet, apenas duas a cada 10 
propriedades são cobertas por 
redes 3G ou superior no Brasil. 

A presença de “máquinas 
inteligentes” na produção ainda 
é tímida, dada a relevância da 
agricultura brasileira. Ficamos 
atrás de países como a China e 
os Estados Unidos neste quesito. 
O tamanho de nosso país e as 
difi culdades de se obter a infra-

estrutura serão barreiras que 
devem ser vencidas de maneira 
complementar entre a iniciativa 
privada e também por iniciativas 
públicas. A tendência é o gargalo 
da infraestrutura ir diminuindo 
com o tempo, à medida que o 
produtor rural e o restante da 
cadeia mudarem a mentalidade.

Outra difi culdade a ser ven-
cida para a aplicabilidade da 
agricultura 4.0 no Brasil é que 
boa parte das informações da 
produção agrícola brasileira 
ainda se encontra em planilhas 
eletrônicas ou no “caderninho”. 
Essas duas maneiras citadas de 
se armazenar dados se tornam 
obsoletas dentro do conceito da 
Agricultura 4.0, pois só informam 
ao produtor e ao empresário o 
que foi feito (o passado e, no 
máximo, o presente). 

Enquanto as novas tecnologias 
permitem extrair conhecimento 
do passado e com isso a deci-
são do que é preciso fazer ou 
deveria ter sido feito (modelos 
preditivos). A falta de dados 
históricos estruturados sobre 
o desempenho da lavoura e do 
negócio é um grande obstáculo 
para a captura rápida dos bene-
fícios das tecnologias digitais. 
Apesar de representar mais de 
20% do PIB brasileiro, o setor do 
Agronegócio demandou menos 
de 2% dos investimentos em 
softwares no ano de 2018, o que 
é considerado muito pouco perto 
das possibilidades e da represen-
tatividade do Agronegócio.

O desenvolvimento de tec-
nologias 4.0 é mais “barato” em 
comparação com outras ondas 
de tecnologias agrícolas (como 
a química e a biotecnologia). 
Se por um lado isso aumenta 
as chances de surgimento de 
inovações valiosas, também cria 
difi culdades na hora de escolher 
onde colocar foco frente a tantas 
possibilidades. 

Hoje, por exemplo, além da 
rotulagem de alimentos, os 
consumidores estão muito mais 
conscientes do que compõe 
sua alimentação. Querem saber 
exatamente o que comem. É pre-
ciso, então, que a outra ponta da 
cadeia, o produtor, esteja com as 
informações digitais interligadas 
a todo o sistema de produção, ar-
mazenamento e distribuição para 
que o consumidor fi nal tenha o 
seu desejo atendido corretamen-
te de origem e características dos 
alimentos. 

Os empresários da cadeia 
integrada do Agronegócio pre-
cisam de atentar às mudanças 
tecnológicas e se adaptar se 
quiserem sobreviver e, acima 
de tudo, prosperar. Pois, na 
busca pela efi ciência, efi cácia e 
pela qualidade, não dá para se 
destacar e se aprimorar fazendo 
o mesmo dos dias de hoje ou 
do passado.

(*) - Formado em Engenharia Florestal 
pela ESALQ/USP, com especialização 

em Gestão estratégica de Negócios 
pela Unicamp e MBAs em Finanças e 
Valuation pela FGV, é sócio fundador 

e diretor do Grupo Innovatech.

Agricultura 4.0 é uma 
realidade que veio para fi car

Robinson Cannaval Junior (*)
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SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2019

DOCUMENTAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA
Qual o prazo para entrega de documento para o registro do salário 
família? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO É OBRIGATÓRIO PARA 
EMPRESAS QUE SÓ POSSUEM EM SEU QUADRO PRÓ-LABORISTAS? 

Todas as empresas são obrigadas a possuir o livro de inspeção 
do trabalho, ainda que não possuam empregados, vez que esta 
exceção à regra não consta na CLT, entendimento que decorre da 
leitura do artigo 628, § 1º da CLT.

SALÁRIO PROPORCIONAL
Empresa contratou funcionária para trabalhar 04hs por dia, como 
calcular o salário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TABELA PRÁTICA PARA BASE DE CÁLCULO
Quais as verbas de proventos e descontos de folhas de pagamento 
que devem compor os encargos trabalhistas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE UTILIZAR A ASSINATURA DIGITAL NO AVISO DE 
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa neste sentido, sendo 
assim, entende-se que a assinatura digital pode ser utilizada desde que 
previsto em convenção coletiva ou autorização do sindicato da categoria.

DESCONTO DO AVISO PRÉVIO
Funcionária pede demissão e pretende não cumprir o aviso prévio, ale-
gando que conseguiu novo emprego e solicita o não desconto do aviso 
prévio, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAR ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO
Empresa possui funcionário na função de movimentador de mercadorias, 
entretanto efetua entrega ocasionalmente, devemos pagar o adicional 
de dupla função? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

• • •

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

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

LCJ S.A
CNPJ 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 19/12/2019, às 10hs, na sede social em São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Léo 
Wallace Cochrane Júnior; Secretária - Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait. Convocação e Publicação: Dispensada. De-
liberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do Capital Social de R$ 6.890.000,00 para R$ 2.400.000,00, com uma 
redução, portanto, de R$ 4.490.000,00, sem o cancelamento de ações. O montante de R$ 4.490.000,00, correspondente 
ao valor da redução do Capital Social, ora aprovada, será pago em moeda corrente do País, aos acionistas, de acordo 
com suas participações no Capital Social da companhia. Consoante deliberação acima decidem os acionistas alterar o 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º - O capital so-
cial da companhia é de R$ 2.400.000,00, dividido em 37.140 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 12.380 ações 
ordinárias e 24.760 ações preferenciais”. As ações Ordinárias estão divididas da seguinte forma: 6.314 ações ordinárias 
de classe “A” e 6.066 ações ordinárias da classe “B”. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada por todos os 
presentes. SP, 19/12/2019. Léo Wallace Cochrane Júnior - Presidente; Lenah Barrionuevo Cochrane Cutait - Secretária.

Fair Corretora de Câmbio S.A.
CNPJ nº 32.648.370/0001-26  NIRE 35300313755

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 22.08.2019

Data, Hora, Local: 22.08.2019, às 18:00 horas na sede so-
cial na Alameda Santos, nº 1800 - 9º ao 12º andar - Cerquei-
ra César São Paulo-SP. Presença: Representantes da única 
acionista. Mesa: Presidente: Caio Augusto Bastos Lucchesi 
e Secretário: José Lavia. Deliberações aprovadas: Apro-
var, sem ressalvas, as demonstrações fi nanceiras referentes 
ao exercício fi ndo em 31.12.2018, a saber: Balanço Patrimo-
nial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Mutações do 
Patrimônio Líquido; Fluxo de Caixa; Notas Explicativas e Re-
latório dos Auditores Independentes e o Prejuízo apurado 
no exercício fi ndo em 31.12.2018, no valor de R$ 
872.875,36 foi absorvido pelo saldo de reserva de lucros de 
exercícios anteriores (lucros a disposição dos acionistas). 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, São Paulo, 22 
de agosto de 2019. Presidente – Caio Augusto Bastos Luc-
chesi e Secretário: José Lavia. Jucesp nº 499716/19-0 em 
17.09.2019, Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“AGE” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 6 de janeiro de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifí-
cio São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (A) a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (i) alterar a redação do caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refl etir o aumento do capital social deliberado na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 24 de outubro de 2019, dentro do limite do capital autorizado, bem como o reestabeleci-
mento do capital autorizado previsto anteriormente a tal aumento no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (ii) re-
tifi car a numeração do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; (iii) alterar a redação do caput do 
artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número mínimo de membros que compõem o Conselho de 
Administração da Companhia, de 4 (quatro) para 5 (cinco) membros; (iv) excluir o artigo 21 e o seu parágrafo primeiro 
do Estatuto Social da Companhia, pelo fato de estarem duplicados e equivocadamente inseridos entre o caput do artigo 
20 e seu parágrafo primeiro;  (v) alterar a redação do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, 
para aprimorar os critérios de independência aplicáveis aos conselheiros independentes da administração da Companhia, 
em linha com boas práticas de governança corporativa; (vi) alterar a nomenclatura do cargo de “Diretor Executivo Geral” 
para “Diretor Presidente”, realizando a consequente alteração dos artigos 20, parágrafo quinto, artigo 25, caput, parágra-
fos primeiro e segundo, artigo 26, artigo 27, artigo 29 caput e parágrafo único, e artigo 30, parágrafos primeiro e segun-
do do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizá-los com a nova denominação do cargo; (vii) modifi car a redação 
do parágrafo terceiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para estabelecer que as deliberações do Conselho 
de Administração da Companhia serão tomadas por maioria dos presentes, salvo quando a lei exigir quórum especial e 
nas demais hipóteses indicadas no referido artigo; e (viii) alterar a denominação do Comitê de Crédito e do Comitê de 
Ativos e Passivos da Companhia para, respectivamente, “Fórum de Crédito” e “Fórum de Ativos e Passivos”, realizando a 
consequente alteração do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia para compatibilizá-lo com essas novas denomina-
ções. (B) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas a que se refere o item (A) acima; 
e (C) a ratifi cação de que os 3 (três) atuais membros independentes do Conselho de Administração da Companhia aten-
dem aos critérios de independência da forma proposta pelo item (1)(v) acima, caso tais critérios venham a ser aprovados 
na Assembleia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a Proposta 
da Administração e orientações detalhadas para participação na AGE, bem como todos os documentos pertinentes às ma-
térias a serem deliberadas na AGE, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Com-
panhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acio-
nista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acerca da do-
cumentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as 
seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: O Acionista deverá 
comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no 
caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apre-
sentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes bastantes, bem 
como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste 
item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procura-
dor: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no 
Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documen-
tos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. Para uma melhor organização da Assem-
bleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 
30 de dezembro de 2019, nos termos descritos no Manual. A administração da Companhia esclarece que somente as 
ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
ANA KARINA BORTONI DIAS 

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para
T : 3043-4171www.netjen.com.br

Isso porque, em uma década, 
de 2004 a 2015, a região 
sofreu uma redução de 30% 

no volume e de 22% na área.
Os dados foram adquiridos 

por meio de dois modelos 3D 
feitos por pesquisadores do 
Instituto de Ciências Marinhas 
do Conselho Nacional de Pes-
quisas (CNR-Ismar) e das Uni-
versidades de Trieste, Gênova 
e de Aberystwith, no País de 
Gales. O estudo “Evolução re-
cente da geleira Marmolada” foi 
publicado na “Remote Sensing 
of the Environment”, que tem 
análises sobre o meio ambiente.

“Mesmo que a temperatura 
permaneça como está, seu 
destino aparece, no entanto, 
marcado”, explicou Renato 
Colucci, do Cnr-Ismar, ressal-
tando que a geleira está em 
total desequilíbrio com o clima 
atual”. Segundo Colucci, as 
informações foram adquiridas 
utilizando um radar de pene-
tração no solo terrestre, uma 
tecnologia não invasiva usada 
em geofísica, baseada no sinal 
eletromagnético refletido e 
transmitido do solo, e por meio 
de dados coletados em voo com 
um helicóptero. 

Dessa forma, foi possível 
reconstruir dois modelos 3D 
da geleira “que nos permitiram 
medir com precisão não apenas 
as características morfológi-
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Geleira Marmolada corre risco 
de desaparecer em até 30 anos
Um estudo italiano revelou que, entre 25 e 30 anos, a geleira Marmolada, conhecida também como 
“Rainha das Dolomitas”, na província de Trento, pode desaparecer completamente

Estudo revelou que local está em total desequilíbrio com o clima.

cas e internas, mas também 
a recente evolução ao longo 
da década, quantifi cada em 
termos volumétricos”, explicou 
o especialista. Na pesquisa é 
revelado que a geleira, que já 
foi uma massa glacial única, 
está fragmentada e dividida 
em várias unidades, onde em 
diferentes pontos subjacentes 
às massas rochosas emergem. 

De acordo com o pesquisador 
italiano, os solos cársticos, como 
a Marmolada, são irregulares e 

consistem em colinas. Neste 
caso, se o gelo derreter gradu-
almente, as áreas em relevo apa-
recem, tornando-se fontes de 
calor dentro da própria geleira.

“Esse aspecto, combinado 
com a mudança de albedo - 
quando a neve e gelo refl etem 
muita radiação solar por serem 
brancos, enquanto a rocha mais 
escura refl ete menos - está mi-
nando ainda mais a ‘saúde’ da 
Marmolada, acelerando a fusão 
forte e rápida”, afi rmou Colucci.

Com isso, a geleira pratica-
mente desaparecerá entre 25 
e 30 anos, deixando apenas 
uma pequena cobertura de 
gelo e neve. “O gelo deixará de 
existir. E se, como nos cenários 
climáticos, a temperatura nas 
próximas décadas aumentar a 
uma taxa mais acelerada, essa 
previsão poderá até ser subes-
timada e o desaparecimento da 
geleira poderá ocorrer ainda 
mais rapidamente”, concluiu o 
estudo (ANSA).
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ãoAs autoridades italianas 
prenderam 334 pessoas ontem 
(19), em uma megaopera-
ção contra núcleos da máfi a 
‘Ndrangheta, originária da 
região da Calábria. Entre os 
detidos, estão políticos, advo-
gados, funcionários públicos e 
maçons. A operação, batizada 
de “Renascimento-Scott”, foi 
conduzida por policiais do 
Comando Provincial de Vibo 
Valentia, com coordenação 
das autoridades de Catanzaro.

Alguns dos alvos da ope-
ração foram o ex-advoga-
do parlamentar do partido 
Força Itália Giancarlo Pitelli 
e o prefeito de Pizzo, Gian-
luca Call ipo, do Partido 
Democrático (PD), além do 
ex-conselheiro regional do 
PD Pietro Giamborino. A 

Megaoperação contra máfi a na Itália prende 334 pessoas

Operação resultou na prisão de empresários, funcionários 

públicos, políticos e até policiais.

operação desarticulou vá-
rias organizações ligadas ao 
grupo mafioso ‘Ndrangheta. 
Ao todo, 416 pessoas estão 
sendo investigadas, acusa-
das de crimes de associação 
mafiosa, homicídio, extorsão 
e lavagem de dinheiro.

As autoridades também pe-
diram a apreensão de bens no 
valor de 15 milhões de euros. 
Além da Calábria, a operação, 
cujas investigações levaram 
anos para serem concluídas, 
envolve outras regiões da 
Itália: Lombardia, Piemonte, 
Vêneto, Ligúria, Emilia-Ro-
manha, Toscana, Lazio, Sicí-
lia, Puglia, Campânia e Basili-
cata. Alguns dos investigados 
foram encontrados e detidos 
também na Alemanha, Suíça 
e Bulgária (ANSA).

Giuseppe Garibaldi (1807-1882), 
artífi ce da unifi cação do país. 

A Arma dos Carabineiros da 
Itália recuperou o escudo dado 
de presente pelo povo siciliano 
em 1878 a Giuseppe Garibaldi 
(1807-1882), um dos artífi ces 
da unificação do país, em 
função de seu desembarque 
em Marsala, ocorrido 18 anos 
antes. O escudo havia sido 
doado por Garibaldi à cidade 
de Roma, que o guardara no 
Museu Capitolino e, depois, no 
Museu Nacional do Ressurgi-

Reencontrado escudo de Giuseppe Garibaldi
mento, de onde desapareceu 
sem deixar rastros no início 
dos anos 2000.

Segundo a polícia militar 
italiana, o objeto estava na 
casa de um arquiteto romano, 
mas as investigações para 
reconstruir seu sumiço ainda 
estão em curso. O escudo de 
bronze tem formato circular, 
diâmetro de 118 centímetros 
e pesa cerca de 50 quilos. A 
obra é de Antonio Ximenes, 

pai do conhecido escultor 
Ettore Ximenes, e exibe no 
centro o busto de Garibaldi, 
rodeado por símbolos de suas 
principais batalhas.

Além de sua participação na 
unifi cação da Itália, Garibaldi 
também é personagem impor-
tante na história do Brasil, onde 
atuou na Revolução Farroupi-
lha (1835-1845) - (ANSA).
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