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Banco do futuro

@A everis, consultoria multinacional de soluções de es-
tratégia e de negócios, apresenta o espaço everis bank. 

Trata-se de um laboratório vivo de inovação e cocriação, que 
oferece ao ecossistema financeiro a possibilidade de entender 
e vivenciar as novas tendências que estão promovendo a 
transformação digital do setor. Neste espaço são recriados 
diferentes momentos de contato entre um cliente e sua 
entidade, melhorando a experiência e a segurança de cada 
processo, criando um conceito de espaço inteligente, capaz 
de adaptar-se a situações variadas. Para isso, combinam-se 
diferentes tecnologias, tais como visão cognitiva, reconhe-
cimento de emoções, biometria, interfaces de voz, realidade 
sintética, inteligência artificial, etc., capazes de melhorar 
a satisfação do cliente, bem como permitir que a entidade 
obtenha informações relevantes para aperfeiçoar seus pro-
cessos comerciais e oferecer um serviço mais personalizado 
a cada usuário (https://digitalbanking.everis.com/).    Leia 
a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

F1 em Mônaco
O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco acontece todos 

os anos na última semana de maio e é o maior evento do 
principado. A empresa Premium Charters preparou pacotes 
exclusivos e luxuosos para vivenciar a corrida à bordo de 
um superiate. Entre os dias 18 e 25 de maio, a Premium 
Charters terá à disposição uma seleção de iates de 92 a 
240 pés, que acomodam grupos entre oito e 10 pessoas. O 
embarque será feito na cidade francesa de Nice no dia 18 e 
chegará a Mônaco no dia 20, onde os passageiros poderão 
assistir aos treinos livres, classificatórios e, finalmente, ao 
Grande Prêmio de F1 no dia 24. No dia seguinte, os barcos 
retornarão à Nice para o desembarque. Mais informações 
(www.premiumcharters.com.br).   Leia a coluna com-
pleta na página 3

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
subiu para 65,3 pontos em 
janeiro. Com a alta de 1 pon-
to em relação a dezembro 
de 2019, o indicador está 
10,5 pontos acima da média 
histórica e é o maior desde 
junho de 2010.Os dados são 
da pesquisa divulgada ontem 
(23) pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).

“A confiança elevada se 
baseia não somente nas ex-
pectativas para os próximos 
seis meses, como também 
no sentimento de melhora 
da situação econômica cor-
rente”, diz a pesquisa. De 
acordo com a CNI, o índice 
que mede a percepção dos 
empresários sobre as con-
dições atuais dos negócios 
e da economia aumentou 
0,9 ponto frente a dezembro 

Confiança do empresário é a maior 
desde junho de 2010, diz CNI

e ficou em 59 pontos em 
janeiro, o maior nível desde 
junho de 2010. O índice de 
expectativas subiu 1 ponto 
em relação ao mês passado 
e está em 68,4 pontos. 

Na avaliação da CNI, isso 
mostra que os empresários 
estão otimistas em relação 

ao desempenho das em-
presas e da economia nos 
próximos seis meses. “Os 
empresários estão mais 
otimistas porque percebem 
melhoras no ambiente de 
negócios. Os juros e a infla-
ção estão menores e há um 
aumento da demanda e da 

produção. Desde o fim do 
ano passado, há uma melho-
ra da atividade”, afirmou, em 
nota, o economista da CNI, 
Marcelo Azevedo.

“Além disso, os empre-
sários acreditam que esse 
ambiente vai melhorar nos 
próximos seis meses. Por 
isso, a confiança começa 
o ano em alta”, completou 
Azevedo. Segundo o econo-
mista, a confiança elevada 
é condição necessária para 
aumentar a produção, os in-
vestimentos e o emprego. O 
levantamento também mos-
tra que o otimismo é maior 
entre os empresários da 
indústria de transformação. 
Nesse segmento, o Icei alcan-
çou 65,7 pontos em janeiro. 
Na indústria extrativa, foi de 
63,7 pontos e, na construção, 
de 64 pontos (ABr).

Profissões que mais cresceram
Segundo pesquisa feita pela Catho, que comparou a divulgação 

de novas vagas entre 2018 e 2019, além das oportunidades no setor 
tecnológico, funções no segmento comercial e de serviços também 
registraram avanços significativos, com números que variaram entre 
13% e 18%.     

Arrecadação com impostos
A arrecadação de impostos federais em 2019 totalizou R$ 

1,537 trilhão, um crescimento real de 1,69% em comparação ao 
ano anterior. Corrigido pela inflação, o valor chegou a R$ 1,568 
trilhão, o maior volume desde 2014, de R$ 1,598 trilhão. A análise 
das receitas do último ano foi divulgada ontem (23) pela Receita 
Federal.   

Produção de motocicletas
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomo-

tores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) prevê a produção 
de 1.175.000 motocicletas neste ano, o que representa aumento de 
6,1% ante 2019, quando foram licenciadas 1.107.758 unidades. A 
entidade, que representa 98% das fabricantes desse tipo de veículo, 
estima queda de 27,5% nas exportações, com as vendas passando de 
38.614 para 28 mil unidades. O índice é melhor do que o registrado 
na comparação de 2018 com 2019, de - 45,3%.  

Portal ERP

Otimismo é maior entre os empresários da indústria de 
transformação. 
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O estado atual e o futuro do mercado 
de telecomunicações do Brasil 

O Ministério da Saúde 
disse ontem (23) que já 
descartou a suspeita de ca-
sos de coronavírus em cinco 
unidades da federação. As 
notificações feitas pelas 
secretarias de Saúde do DF, 
Minas, Santa Catarina, São 
Paulo e Rio Grande do Sul 
não se enquadram nos crité-
rios estabelecidos pela OMS 
para diagnosticar a doença.

“Até o momento, não exis-
te nenhum caso suspeito de 
coronavírus no Brasil”, afir-
mou o secretário substituto 
de Vigilância em Saúde, Júlio 
Croda, ao explicar a jorna-
listas que o ministério vem 
acompanhando a situação 
mundial desde 31 de de-
zembro, quando o primeiro 
caso de infecção pelo novo 
coronavírus (219-nCoV) foi 
oficialmente registrado na 
China. Segundo o secretá-
rio, o Brasil está preparado 
para lidar com uma eventual 
epidemia da doença.

Evitando comentar o 
resultado dos exames labo-
ratoriais a que as pessoas 
foram submetidos nos cin-
co casos reportados como 

Saúde descarta suspeita 
de caso de 

coronavírus no Brasil

Comunicação

Hoje, vivemos em um mundo em que a 
comunicação instantânea é esperada e 
exigida pelos consumidores. 

A 
responsabilidade de um governo de permitir que 
seus cidadãos tenham acesso fácil às comunica-
ções e de proteger as condições favoráveis a essa 

realidade é uma necessidade. Enquanto algumas nações, 
como o Brasil, adotaram certas medidas protecionistas 
com o objetivo de proteger as indústrias domésticas, 
a demanda dos consumidores sempre triunfa sobre 
as medidas mercantilistas, especialmente no que diz 
respeito às telecomunicações.

Desde a urgência de receber um telefonema de um 
ente querido até obter o melhor sinal para ajudar a 
assistir ao programa de TV mais recente, esse princí-
pio é verdadeiro, e o Brasil não é exceção. Com uma 
população de aproximadamente 220 milhões e sendo 
o maior estado territorial da América do Sul, o Brasil 
é um país enorme.     Leia na página 6

suspeitos, o secretário foi 
taxativo. “A OMS estabe-
leceu dois critérios. Um 
clínico: a pessoa precisa ter 
febre e mais algum sintoma 
respiratório. E temos os 
critérios epidemiológicos, 
que são três: ter viajado para 
Wuhan, na China; ter tido 
contato com algum paciente 
suspeito de coronavírus ou 
com algum paciente com 
[a doença] já confirmada. 
São estas as situações em 
que uma pessoa pode ser 
enquadrada em um caso 
suspeito”.

Para Croda, há um justi-
ficado “medo generalizado” 
diante da nova doença que, 
além da China, já se espalhou 
por oito países (Arábia Sau-
dita, Cingapura, Coreia do 
Sul, Estados Unidos, Japão, 
Tailândia, Taiwan e Vietnã). 
Por isso, disse o secretário, 
para evitar alarmismo e 
gastos desnecessários, é im-
portante que os gestores de 
saúde estaduais se informem 
sobre as características do 
coronavírus e a respeito dos 
critérios estabelecidos pela 
OMS (ABr).

Bicicletas para estudantes
O MEC iniciou processo de com-

pra de 7.636 bicicletas, por meio do 
programa ‘Caminho da Escola’. As 
bicicletas serão usadas por estu-
dantes, que chegam a percorrer, a 
pé, diariamente, 15 km para chegar 
à escola ou ao ponto onde passa o 
ônibus escolar. “Com os veículos, 
o MEC tem objetivo de diminuir 
a evasão escolar e melhorar a 
qualidade do transporte escolar  
em áreas rurais e ribeirinhas”, diz 
nota do ministério.

Divulgação

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-estado-atual-e-o-futuro-do-mercado-de-telecomunicacoes-do-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/catho-aponta-profissoes-que-mais-cresceram-em-sp/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/arrecadacao-federal-com-impostos-chegou-a-r-1537-trilhao-em-2019/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/abraciclo-estima-aumento-de-61-na-producao-de-motocicletas/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/cotacoes/derivativos.htm
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O cliente como 
pilar central da 

transformação digital 
da sua empresa

A relação dos 
brasileiros com o 
mercado financeiro 
sempre foi cheia de 
percalços

Não é de hoje que es-
tamos vivenciando 
uma profunda trans-

formação social, e isso sem 
dúvida, passa por todos os 
setores da nossa vida.

O modo que assistimos à 
televisão, que ouvimos mú-
sica, lemos livros, pedimos 
uma pizza. Tudo mudou. 
Mudou o jeito que com-
pramos, mudou o jeito que 
vendemos. Hoje, o cliente 
não quer mais estar preso a 
uma empresa. Por isso, é de 
fundamental importância 
que as empresas estejam 
prontas para oferecer a me-
lhor experiência possível: 
com agilidade, simplicidade 
e de forma personalizada. 

Nesse cenário de trans-
formação, vejo que muitas 
empresas estão adotando 
novas tecnologias ou ten-
tando se adaptar para seguir 
algumas modas do mercado. 
Mas é preciso entender 
que a tecnologia é apenas 
um meio e não o fim em si 
mesma. A transformação 
digital deve acompanhar 
as transformações sociais 
pelas quais seus clientes 
passam. É preciso, cedo 
ou tarde, mudar a forma 
de gestão e relacionamento 
com o cliente. 

O sucesso do cliente é 
o sucesso da empresa. É 
famosa a frase de Philip 
Kotler: “conquistar um novo 
cliente custa de 5 a 7 vezes 
mais que manter um atual”. 
Ok, sabemos disso. Mas, 
e agora: como manter os 
clientes? Como oferecer a 
melhor jornada de sucesso? 
Como ter um atendimento 
personalizado? Como se 
adiantar e oferecer exata-
mente o que ele precisa? 
Essas são perguntas que a 
maioria das empresas estão 
tentando responder. 

De acordo com um estu-
do realizado pela Gartner, 
mais de 50% das empresas 
do mundo irão investir em 
inovações direcionadas à 
experiência do cliente nos 
próximos anos. Claro que 
essa mudança não ocorre 
do dia para a noite. Muitas 
vezes é preciso revisitar - e 

reestruturar - processos 
internos a fim de começar 
uma transformação digital 
por meio da gestão do su-
cesso do cliente. 

Um passo fundamental 
nesse processo é sempre 
colocar a transformação 
social e os novos hábitos dos 
clientes em primeiro lugar. 
Ou seja, antes de pensar 
em tecnologias, equipes ou 
processos é preciso identifi-
car as demandas dos novos 
clientes. Se as pessoas com-
pram de um jeito diferente, 
sua empresa deve vender de 
um jeito diferente. O cliente 
deve ser o pilar central dessa 
transformação. 

Muitas empresas já pas-
saram por um processo 
de digitalização, ou seja, 
boa parte dos pontos de 
contato dos clientes já são 
transformados em dados 
e armazenados de alguma 
forma ou transformados em 
reports e dashboards. Todo 
o comportamento do cliente 
já é mapeado de alguma 
forma. Chegou a hora das 
empresas utilizarem esses 
dados a seu favor e a favor 
da experiência do cliente. 

Ao utilizar dados de forma 
acionável, sua empresa será 
capaz de desenvolver a ação 
certa, no cliente certo e no 
momento mais adequado. 
Esse tipo de ação é a chave 
do sucesso das empresas 
que mais crescem no mun-
do. A Netflix, por exemplo, 
consegue sugerir de forma 
proativa qual é o próximo 
conteúdo que você deve 
assistir com base no seu 
comportamento. Essa é uma 
forma de usar os dados para 
fazer a gestão do sucesso 
dos clientes. 

Ser data driven não é fácil, 
mas é um fator crucial para 
empresas que querem con-
tinuar crescendo de forma 
consistente e sustentável 
em um mercado cada vez 
mais competitivo. Usar os 
dados para desenvolver 
conversas contextualizadas 
e escalar ações em toda sua 
base de clientes é o próximo 
passo da experiência da 
jornada integrada. 

Que tal iniciar essa trans-
formação digital no seu ne-
gócio? Essa é, com certeza, 
uma jornada que está só no 
começo. 

(*) - É CEO da SenseData 
(www.sensedata.com.br).

Mateus Pestana (*)
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Migração de dados para a nuvem: 
passo a passo para o sucesso

Edson Costa (*)

Além de oferecer melhor infraes-
trutura e mais segurança para 
os dados, a migração para cloud 

proporciona acessibilidade, disponi-
bilidade, redução de custos e muitas 
outras vantagens. Contudo, para que 
o processo seja eficiente e gere im-
pactos nos negócios de sua empresa, 
é essencial seguir um planejamento, 
que vai garantir um resultado confiável 
e mais ágil.

O primeiro passo é planejar uma 
estratégia de migração para a nuvem. 
Como profissional ou gestor de TI, 
provavelmente você deve saber que 
não é recomendado adotar uma nova 
tecnologia em sua infraestrutura sem 
uma estratégia sólida. Logo, deve-se 
seguir essa mesma regra: planejar sua 
migração antes de transferir dados e 
sistemas para a nuvem é uma parte 
essencial do processo.

No entanto, isso não inclui apenas 
a escolha do provedor certo para sua 
empresa. É preciso considerar a aná-
lise de custos, o tempo de inatividade 
projetado, a segurança e a conformi-
dade dos dados, o treinamento dos 
funcionários e um tempo estimado para 
concluir a migração. Essa última parte 
é um elemento-chave, tende a levar um 
longo tempo (potencialmente até vários 
meses). Afinal, isso depende do tama-
nho da sua empresa e da quantidade 
de dados que você está movendo para 
a cloud pública ou privada.

O segundo e último passo, a migração 
para a nuvem, engloba 4 importantes 
etapas: escolha da melhor solução em 
nuvem pública, divisão da migração em 
estágios, treinamento dos funcionários 
para implementar a cloud e buscar uma 
empresa especializada para realizar o 
serviço.

Primeiramente, em seu planejamen-
to, determine com precisão todos os 
sistemas, dados, aplicações e infor-

mações que deverão ser transferidos. 
Esse levantamento permite projetar o 
tempo de migração e a necessidade de 
estratégias específicas para a transfe-
rência de cada tipo de sistema ou de 
aplicação.

Após mapear todo o “conteúdo” a ser 
migrado para a nuvem, o próximo passo 
é buscar no mercado um provedor que 
oferecs as soluções ideais para sua 
empresa. Então, nessa etapa, é válido 
buscar informações adicionais como 
os tipos de armazenamento que cada 
provedor disponibiliza e sua infraes-
trutura completa.

Uma das piores estratégias de migra-
ção para cloud é tentar mover tudo de 
uma só vez. Embora muitas empresas 
queiram efetivar a migração rapida-
mente, é fundamental saber quais 
dados devem ter prioridade. Assim, 
uma boa prática geral é começar pelos 
não essenciais ou redundantes em uma 
primeira etapa.

Como você ainda estará testando os 
sistemas ao iniciar o processo de migra-
ção, é possível que sua equipe cometa 
um erro que pode apagar, corromper 
ou proteger seus dados. Por isso, divida 
em estágios para não arriscar que isso 
aconteça com informações críticas ou 

confidenciais dos seus clientes. Além 
disso, com o objetivo de assegurar a 
integridade das aplicações e a precisão 
da implementação, teste o design de 
migração com dados reais.

Ao introduzir uma nova tecnologia 
em seus negócios, você precisa garantir 
que todos os envolvidos (TI e DevOPs) 
sejam treinados acerca de todos os sis-
temas e conceitos de nuvem. Portanto, 
em seu planejamento de migração, 
reserve um tempo para atualizar seus 
funcionários. Isso poupará tempo e 
dinheiro em longo prazo.

Por fim, a migração para nuvem é 
um processo complexo, crítico, no 
qual erros não são permitidos. Muitas 
vezes, pequenas falhas de configuração 
podem, além de custar muito caro 
para os negócios, comprometer dados 
sigilosos. Pensando nisso, considere 
contratar uma empresa especializada 
em migração para cloud que conheça 
profundamente as especificidades de 
plataformas como AWS, Google Cloud 
e Azure.

(*) Tem uma carreira de mais de 10 anos em IT/
Telecom, desenvolvida em empresas multinacionais 

e nacionais, como Microcity, Cimcorp, Eclipse 
Microcity Service, Dell e nos últimos anos focado 

em Cloud Services pela Claranet. Possui expertise 
principalmente na área comercial, com perfil 

consultivo e foco em agregar valor ao negócio dos 
clientes que atende.

A migração para a nuvem pública é uma estratégia de TI cada vez mais adotada por empresas 
no mundo todo
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LinkedIn revela as 4 tendências de 
talento para este ano
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News@TI
Nova plataforma baseada em inteligência 
artificial para detectar ciberataques

@Na edição 2020 do Fórum Internacional de Segurança 
Cibernética (FIC), a Thales lança o Cybels Analytics, 

uma plataforma de segurança cibernética que conta com 
tecnologias de inteligência artificial e análise de Big Data. A 
plataforma fornece uma detecção mais rápida, mais nítida e 
exaustiva dos ataques mais complexos, em tempo real ou de 
forma proativa em tempo diferido (busca). 

Grupo FCamara está em busca de novos 
“sangue laranjas”

@O Grupo FCamara está com inscrições abertas para o Pro-
grama de Formação em São Paulo e na Baixada Santista - SP. 

São oportunidades para atuar nas áreas de Desenvolvimento 
e UX Designer - o  programa é presencial, remunerado e com 
possibilidades de efetivação. As inscrições podem ser feitas 
no site da FCamara, até o dia 14/02 (https://bit.ly/2NR3YL1). 

Estudo feito com mais de 7 mil entre-
vistados mostra que a experiência do 
funcionário, uso de people analytics, 
recrutamento interno e força de tra-
balho multigeracional estarão em alta 
nos próximos meses

 
– O LinkedIn, maior rede social 

profissional do mundo, publicou nesta 
quarta-feira (22) a edição 2020 de seu 
relatório sobre Tendências Globais de 
Talento.

O estudo revela as grandes ten-
dências que deverão moldar a forma 

com que as empresas atraem e retém 
talentos no mercado de trabalho nos 
próximos meses.

As quatro tendências mapeadas 
para este ano são: a experiência do 
funcionário, o uso de people analytics 
(análise de pessoas), recrutamento 
interno e força de  trabalho multige-
racional.

A pesquisa foi feita com mais de 7 mil 
profissionais de talentos e gerentes de 
recrutamento de 35 países, incluindo 
respondentes do Brasil.

Startups podem se inscrever no Women 
Entrepreneurship até 07 de fevereiro

Startups brasileiras lideradas por mu-
lheres terão um prazo maior para garantir 
a inscrição no Women Entrepreneurship 
(WE). Até o dia 07 de fevereiro, as star-
tups poderão se inscrever para participar 
da iniciativa que visa difundir a cultura 
empreendedora e o empreendedorismo 
feminino no país por meio de educação 
empreendedora e acesso a capital. As em-
presas selecionadas receberão aportes que 
variam de 50 mil a 5 milhões nos próximos 
cinco anos. Podem participar startups 
com iniciativas tecnológicas e digitais, 
que tenham pelo menos uma mulher como 
sócia do empreendimento. A proposta do 
projeto é englobar projetos de todas as 
regiões do Brasil.

A atuação conjunta entre o Sebrae, 
Microsoft Participações, Bertha Capital, 
Belvedere Investimentos resultou em duas 
iniciativas: o Fundo de Investimentos em 
Participação de Capital Semente (Women 
Entrepreneurship – Fundo We) e o The We. 
Studio, responsável pelo gerenciamento do 
Portal We (www.weventures.com.br), que 
disponibiliza não só o acesso a iniciativa 
WE, mas também o conteúdo curado para 
as empreendedoras. Enquanto o Fundo 
We fomentará startups com aporte de 500 
mil a 5 milhões no período de cinco anos, 
o The We.Studio será o responsável pelos 
aportes entre R$50 e R$500 mil, além de 
oferecer capacitação de pessoas, negócios 
e de tecnologias e mentoria técnica.

O Sebrae participa do programa por 
meio de conteúdo de capacitação empre-
endedora disponibilizada no Portal WE e 
do Sebrae Lab, os espaços de coworking, 
visando minimizar dois dos principais pro-
blemas das startups: falta de capacitação e 
dificuldades no acesso a mercados. Renata 
Malheiros, coordenadora nacional de pro-
jetos de empreendedorismo feminino do 
Sebrae, destaca o significativo valor social 
do programa ao dar mais espaço para as 
mulheres no mercado: “O Women Entre-
preneurship busca criar as bases de uma 
cultura de inovação e empreendedorismo 
no país, além de proporcionar mudanças 
no padrão de baixa participação feminina 
nas startups brasileiras”.
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D - Indústria de Brinquedos
Entre os dias 8 e 11 de março, no Expo Center Norte, sob patrocínio 
da ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, 
e organizado pela Francal Feiras, acontece a ABRIN 2020 – 37ª Feira 
Internacional de Brinquedos. É o principal encontro anual do setor, 
além de plataforma de lançamentos da indústria de brinquedos. A feira 
movimenta os negócios do varejo para o ano todo e cumpre seu papel 
de colaborar para que os lojistas acompanhem as constantes transfor-
mações no comportamento dos consumidores para melhorarem seus 
resultados. São 135 expositores de brinquedos e tem sua abertura num 
domingo, fato que vai favorecer ainda mais a visita de pequenos lojistas. 
Mais informações: (www.abrin.com.br).

E - Práticas de Desburocratização
Boas práticas que resultaram em melhorias efetivas à prestação juris-
dicional podem ser inscritas até o dia 7 de fevereiro para concorrer ao 
Selo de Desburocratização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 
atividade, ação, projeto ou programa submetido à avaliação deve ter o 
foco na simplificação e modernização do Poder Judiciário e promover a 
qualidade dos serviços prestados pela Justiça brasileira. Serão conside-
radas boas práticas de desburocratização aquelas que contribuam para o 
aprimoramento e simplificação de tarefas, procedimentos ou processos de 
trabalho, de modo a promover agilidade, otimização de recursos e ganho de 
eficiência. Outras informações em: (https://boaspraticas.cnj.jus.br/portal).

F - Financeira e Contábil
Fundada em 2017, a Nucont é uma startup de inteligência financeira 
e contábil, que reposiciona o contador no mercado de trabalho, trans-
formando seu papel de um simples despachante do governo a um 
verdadeiro profissional de contabilidade. Por meio da contabilidade 
consultiva, a empresa auxilia escritórios de contabilidade, que, em 
sua maioria, oferecem serviços básicos de escrituração, enquanto seus 
clientes estão demandando cada vez mais análises e inteligência sobre 
suas finanças. A empresa criou o movimento #CSC - Contabilidade Sem 
Chatice, objetivando gerar mais valor e despertando o amor do contador 
pela profissão. Saiba mais: (www.nucont.com).

A - Personalidade do Ano 
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos anuncia a escolha de 
Luiza Helena Trajano para receber o Prêmio Personalidade do Ano 2020, 
realizado anualmente, desde 1970, com o intuito de homenagear dois 
líderes proeminentes, um brasileiro e um americano, que tenham exercido 
papel fundamental no fortalecimento das relações entre o Brasil e os 
Estados Unidos. O (a) homenageado (a) americano (a) será anunciado 
(a) em breve. Natural de Franca, Luiza é presidente do Conselho de 
Administração do Magazine Luiza. Será homenageada durante o jantar 
de Gala no Prêmio Personalidade do Ano 2020, que acontece no dia 14 
de maio, no Marriott Marquis, em Nova Iorque. 

B - Jornalismo Literário
Jornalistas que buscam uma oportunidade de desenvolvimento profissio-
nal podem participar do programa de residência de jornalismo literário 
do Banff Centre. Oportunidade para jornalistas passarem um mês com 
bolsa de estudos no Canadá e desenvolver um projeto de reportagem, 
memórias ou ensaio. A residência será realizada do dia 29 de junho a 
25 de julho na província de Alberta. O programa é aberto a escritores 
de ficção e não-ficção, jornalistas, críticos ou curadores freelancers, 
artistas e acadêmicos, com ênfase naqueles que podem escrever para 
um público leigo com lógica, vigor e charme. Outras informações em: 
(https://www.banffcentre.ca/program/apply/9819).

C - Empresa mais Sustentável  
O Banco do Brasil acaba de ser reconhecido como um dos bancos mais 
sustentáveis do mundo, no ranking Global 100, de 2020, da Corporate 
Knights. O ranking foi divulgado durante o Fórum Econômico Mundial 
em Davos. Após uma rigorosa avaliação de 7.395 empresas, com mais 
de US$ 1 bilhão de receita, o BB ficou na nona posição entre as ‘100 
Corporações Mais Sustentáveis do Mundo’, sendo a única empresa 
financeira da América Latina a integrar o índice e a empresa brasileira 
mais bem colocada. O índice classifica as empresas pelo desempenho 
em sustentabilidade, avaliando as dimensões econômica, ambiental e 
social. É baseado em dados públicos disponibilizados pelas empresas. 

G - Congresso de Neurogenética
Entre 26 e 28 de março, no Centro de Convenções Rebouças, a Acade-
mia Brasileira de Neurologia (ABN) realiza o II Congresso Brasileiro de 
Neurogenética – que tem organização da Associação Paulista de Medi-
cina (APM). Entre os temas que serão abordados estão as discinesias 
paroxísticas, além de: diversidade genética humana; neurogenética na 
prática diária; terapias avançadas em neurogenética; terapia gênica; se-
miologia em neurogenética; doenças mitocondriais; doença de Parkinson; 
etc. Também haverá princípios básicos de Neurologia para geneticistas 
e princípios básicos de Genética para neurologistas. Inscrições e mais 
informações em: (http://www.congressoneurogenetica.com.br/).

H - Programa de Estágio 
A B2W Digital - líder no e-commerce na A. Latina e detentora das marcas 
Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato - está com inscrições 
abertas para o Programa de Estágio B2W Tech 2020. Com 20 vagas para atu-
ação no Rio de Janeiro e em São Paulo, a companhia irá formar os estudantes 
durante seis meses para que se tornem desenvolvedores de software ao final 
do programa. Podem concorrer a uma vaga estudantes que estejam cursando 
a partir do 3º período dos cursos de Ciência ou Engenharia da Computação, 
Informática ou áreas afins. Inscrições pelo site (https://estagiotech.b2w.io/).

I - Poder para o Bem
Com o objetivo de combater a crise climática e a desigualdade social ao 
redor do mundo, a Laudes Foundation, mantida pela família Brennink-
meijer, apoiará ações para que o sistema financeiro e o mercado utilizem o 
seu poder para o bem. A nova organização dará continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelo Instituto C&A, que tinha como objetivo transformar a 
indústria da moda em um setor mais justo e sustentável. Trabalharemos com 
empresas, acionistas, investidores, intelectuais, acadêmicos, formuladores 
de políticas públicas, sociedade civil, imprensa e movimentos sociais para 
criar um novo conceito de valor, com credibilidade e que traga benefícios 
para a humanidade”, diz Martijn Brenninkmeijer, representante da família. 
Mais informações: (www.laudesfoundation.org).

J - 60 Anos do São Camilo
A Unidade Pompeia da Rede de Hospitais São Camilo está completando 
60 anos. O primeiro complexo hospitalar da Rede, que começou como um 
Centro de Assistência Médica, hoje conta com mais de 440 leitos e investe 
na modernização dos equipamentos e na qualificação do corpo clínico. 
Atuando de forma integral nas suas especialidades, a Unidade objetiva o 
desenvolvimento das linhas de cuidado das especialidades que são referência, 
como a oncologia e a cardiologia e toda a linha cirúrgica, incluindo a cirurgia 
robótica. Além disso, é referência no Transplante de Medula Óssea e conta 
com uma equipe especializada que já realizou mais de 550 transplantes.

Hábitos ineficazes 
que dificultam o 

sucesso da equipe

Ser líder requer 
grandes cuidados em 
muitos aspectos

As palavras possuem 
um peso ainda maior 
numa posição de 

destaque, por isso é impor-
tante estar atento ao uso 
de discursos ou palavras 
que podem soar negativas 
ou ser mal interpretadas. 
Mas essa consciência deve 
ir além da linguagem para 
que a imagem do superior 
não fique desgastada e as 
ações se tornem ainda mais 
eficazes. 

Existem alguns hábitos 
que, ainda que sejam prati-
cados por líderes de suces-
so, não geram resultados 
que eles esperam. 

Um desses costumes é 
ter uma opinião sobre to-
dos os assuntos possíveis, 
o desejo de adicionar seus 
“dois centavos” a cada 
discussão e tentar agregar 
conhecimentos em toda 
conversa, sendo que isso 
pode fazer com que a sua 
equipe perca autonomia. 
Em contrapartida, o hábito 
de não escutar é a forma 
mais passiva-agressiva de 
desrespeito pelos colegas.

Muitos não percebem, 
ou realmente fazem com 
alguma inocência, que estão 
promovendo comentários 
destrutivos, o sarcasmo das 
agulhas e os comentários 
cortantes que achamos 
que nos fazem soar vivos 
e espirituosos, podem des-
truir a equipe com quem 
trabalhamos. 

Começar as frases com 
“mas”, “não” e também o uso 
do “de qualquer forma” pode 
ser algo prejudicial para os 
líderes. O uso excessivo des-
sas palavras negativas faz 
com que qualquer frase soe 
como: eu estou certo, você 
está errado. Além disso, não 
perca tempo tentando obter 
o que as pessoas não têm. 

Trate de estimular o que 
equipe, ou o colaborador, 
já têm. 

O líder precisa aprender 
que o seu poder de ala-
vancagem depende muito 
mais de sua humildade e 
capacidade de apoiar seus 
colaboradores do que da sua 
capacidade técnica. Suas 
competências básicas são 
a delegação e o empower-
ment, a defesa da visão e o 
comportamento coerente 
com os valores. 

Em algumas pessoas tam-
bém é perceptível o egocen-
trismo, uma necessidade 
excessiva de ser o centro das 
atenções, mas é preciso ser 
sucinto e ter zelo ao exaltar 
as próprias virtudes. Quem 
convive com pessoas de su-
cesso entende que eles es-
tão nessa posição por mérito 
e ao exaltar determinadas 
competências o efeito pode 
ser exatamente o contrário 
do desejado. 

Em vez de tratar de re-
solver o defeito, deve-se 
investir suas fontes para 
corrigir o mecanismo que o 
gerou. Desse modo, não só 
se conserta aquele defeito 
específico como também se 
melhora o rendimento geral. 
Quando se sente à vontade 
de percorrer esse caminho, 
você entende por que os 
japoneses afirmam que “um 
defeito é um tesouro”. 

Quais desse comporta-
mentos, você como um líder 
de sucesso, tem percebido 
em si mesmo e não reconhe-
ce os efeitos e resultados 
no seu time? Se qualquer 
uma dessas situações es-
tiver acontecendo na sua 
empresa, e até mesmo na 
vida, é possível que você 
esteja perdendo dinheiro, 
produtividade e resultados 
por conta disso. 

(*) - É empreendedora, coach 
e palestrante. Além da formação em 

arquitetura, cursou a 
Marshall Goldsmith Stakesholder 

Centered Organization 
(https://palestras.renatatolotti.com.br).

Renata Tolotti (*)

A Pesquisa de Confiança dos Supermer-
cados do estado de São Paulo de janeiro 
aponta que os empresários do setor estão 
cautelosos sobre os resultados de vendas, 
taxas de juros, inflação e empregos. No 
geral, a neutralidade subiu de 28% em 
dezembro para 50% em janeiro, sendo a 

maior queda no otimismo (de 52% para 
38%). Para o economista da APAS, Thiago 
Berka, o resultado é esperado no começo 
do ano, quando muitos empresários re-
visam seus números no pós-Natal, ainda 
mais quando se registram seis meses se-
guidos de aumento na expectativa do setor. 

“O principal motivo para os empresários 
adotarem uma postura mais conservadora 
no início de 2020 pode ser explicado pela 
alta inflação dos supermercados em 2020 
de 5,3%. O principal motivo para esse 
aumento foi a súbita alta no preço das 
proteínas, impulsionado pela exportação 

para a China e preço da arroba do boi”, 
explica o economista, que ressalta que o 
valor das carnes já iniciou o ano em queda, 
refletindo o novo preço da arroba do boi. 
Para ele, o pior já passou e, desta forma, a 
APAS volta a projetar teto da inflação em 
4% e piso de 3% para este ano (AI/APAS).

Iniciativa faz parte do plano de investimentos da multinacional 
espanhola no Brasil até 2023.

O Governador João 
Doria e os Secretários 
de Desenvolvimento 

Econômico, Patricia Ellen, 
e Relações Internacionais, 
Julio Serson, se reuniram 
em Davos, na Suiça, com o 
Presidente e CEO do grupo 
Iberdrola, Ignacio Galán, e 
anunciaram o investimento 
de R$ 8,8 bilhões da mul-
tinacional espanhola para 
São Paulo e outros estados 
brasileiros

O recurso, que faz parte 
do plano de investimentos 
da empresa no Brasil até 
2023, vai beneficiar o sis-
tema de energia, progra-
mas sociais e modernizar 
tecnologias da área de 
energia. “Fico feliz em ver 
que nossos esforços para 

Fazendas no Rio Grande do Norte e no Ceará foram visitadas 
por técnicos chineses.

Inflação oficial 
fica em 0,71%

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da inflação oficial, registrou 
taxa de 0,71% em janeiro. 
O resultado ficou abaixo do 
1,05% do IPCA-15 de dezem-
bro, mas acima do 0,30% de 
janeiro de 2019. Essa é a maior 
taxa para o mês desde 2016 
(0,92%). O dado foi divulgado 
ontem (23) pelo IBGE.

A taxa do IPCA-15 acu-
mulada em 12 meses ficou 
em 4,34%, acima dos 3,91% 
registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. 
A taxa de janeiro foi puxada 
pelos alimentos e bebidas, 
que tiveram inflação de 1,83% 
e responderam por mais da 
metade da taxa de 0,71% do 
IPCA-15. Os principais res-
ponsáveis por esse resultado 
foram as carnes, que tiveram 
alta de preços de 17,71% no 
período e foram o item indi-
vidual com maior impacto. 
A alimentação fora de casa 
também teve alta importante, 
de 0,99%.

Também tiveram inflação os 
grupos de despesa vestuário 
(0,10%), saúde e cuidados 
pessoais (0,35%), despesas 
pessoais (0,47%), educa-
ção (0,32%) e comunicação 
(0,02%). Por outro lado, 
tiveram deflação (queda de 
preços) os grupos de despesa 
habitação (-0,14%) e artigos 
de residência (-0,01%) (ABr).

G
eo

rg
in

a 
Sa

nt
ia

go
/E

d.
G

lo
bo

/R
ep

ro
du

çã
o

G
ov

.S
P/

R
ep

ro
du

çã
o

Grupo Iberdrola vai investir 
R$ 8,8 bilhões no Brasil

Do total do investimento, R$ 2,1 bilhões serão para o Estado de São Paulo e R$ 6,7 bilhões para outras 
regiões do país

R$ 6,7 bilhões para outras 
regiões do país. A Iberdrola 
tem mais de 170 anos de 
história, é líder do setor 
energético global, além de 
ser a primeira geradora 
eólica e uma das maiores 
empresas de energia elé-
trica em valor de mercado 
do mundo. 

Ignacio Galán ressaltou 
que o investimento da Iber-
drola nos próximos anos no 
Brasil é em torno de R$ 30 
bilhões e cerca de 25% desse 
valor será destinado para o 
estado de São Paulo. “Se 
o Brasil vai bem, é porque 
São Paulo vai bem. O nosso 
compromisso com o país é 
total e estamos muito sa-
tisfeitos com essa parceria” 
(AC/SDE).

atrair novos investimentos 
e recuperar a confiança do 
mercado internacional es-
tão dando bons resultados. 
Mais empregos e renda para 

os brasileiros de São Paulo”, 
disse Doria.

Do total do investimento, 
R$ 2,1 bilhões serão para 
o Estado de São Paulo e 

A Administração Ge-
ral de Aduana da China 
(GACC, órgão responsável 
pela sanidade vegetal e 
animal) publicou comu-
nicado, em sua página 
oficial, ontem (23) que 
autoriza a importação de 
melão do Brasil. Em no-
vembro, o Brasil fechou 
acordo com a China para 
viabilizar a exportação 
de melão. O acordo é 
simbólico por se tratar do 
primeiro entendimento 
sobre frutas com o país 
asiático.

A China ainda irá pu-
blicar a lista de fazendas 
e estruturas de embalo 
para exportação (packing 
houses) certificadas para 
a venda ao mercado chi-
nês. Técnicos da GACC 
inspecionaram fazendas 
produtoras de melão no 
Rio Grande do Norte e 
no Ceará, neste mês. Os 
estados são os maiores 

China autoriza importação 
de melão do Brasil

produtores da fruta. O ob-
jetivo da visita foi verificar 
as plantações nas áreas 
livres da mosca-da-fruta 
nos estados. 

A China é o maior merca-
do consumidor de melões 
no mundo - consome cerca 
de metade da produção 
mundial, o equivalente a 
17 milhões de toneladas em 
2017. Se o Brasil conquistar 

1% do mercado chinês, o 
volume de exportações da 
fruta deverá dobrar. Em 
2018, o Brasil exportou 
cerca de 200 mil toneladas 
de melão para diversos 
países, como Estados 
Unidos, Chile, Argentina, 
Uruguai, Rússia e União 
Europeia. A safra brasilei-
ra coincide com a entres-
safra na China (AI/Mapa).

Setor supermercadista começa ano mais cauteloso



Gerir o tempo é um 
processo que ainda 
precisa virar rotina dos 
profissionais do direito, 
departamentos jurídicos 
e nos escritórios de 
advocacia

A correria do dia a dia, 
aliada à necessidade de 
cumprimento de prazos, 

faz com que advogados autôno-
mos e escritórios muitas vezes 
se percam na falta de organi-
zação. Priorizar uma estratégia 
de “arrumação” para a rotina é 
ainda mais fundamental.

Da organização da mesa de 
trabalho até o excesso de infor-
mação, o profissional do direito 
encontra diversos obstáculos 
para manter-se concentrado 
em sua rotina e precisa man-
ter ou até mesmo aumentar a 
produtividade. 

“A rotina do profissional do 
direito é dinâmica. Quanto mais 
organizado ele estiver, mas 
conseguirá entregar um bom 
trabalho e otimizar seu tem-
po, tendo oportunidade para 
atender mais clientes. Já exis-
tem plataformas que ajudam a 
otimizar e automatizar essas 
tarefas rotineiras”, explica 
Renan Oliveira, especialista em 
Direito Previdenciário e cofun-
dador do site Previdenciarista 
de consultoria especializada 
em Direito Previdenciário para 
advogados.

O especialista separou al-
gumas dicas para otimizar o 
tempo de trabalho e a rotina 
do advogado. Confira:
	 •	Organize	 e	 controle	 o	

fluxo de trabalho - O ad-
vogado trabalha em cima 
dos prazos dos proces-
sos nos quais representa 
uma parte. Estabelecer 
prioridades do que deve 
ser concluído, colocar as 
tarefas mais difíceis como 
prioridade e utilizar listas, 
agendas, planilhas são 
alguns exemplos de orga-
nização. Uma dica também 
é investir na Técnica Po-
modoro. 

  A técnica consiste na 
divisão do trabalho em pe-
ríodos de 25 minutos, sepa-
rados por breves intervalos. 
Assim, é mais difícil perder 
o foco ou se desviar para 
tarefas menos importantes, 
como responder um e-mail 

ou atender uma ligação que 
pode ser retornada depois.

	 •	Utilize	a	tecnologia	na	ges-
tão do tempo. Por falar em 
tecnologia, ela impactou – e 
continuará impactando - 
todos os setores. Com o 
Direito não é diferente. 
Hoje já é possível fazer 
acompanhamento online 
de processos, administrar 
a rotina dos escritórios de 
advocacia e também ter 
acesso a modelos de pe-
tições segundo a área de 
atuação, facilitando a rotina 
de trabalho e aumentando 
a produtividade.

  O site Previdenciarista, por 
exemplo, está no mercado 
desde 2013 e já possui 9 mil 
clientes - advogados espa-
lhados por todo o Brasil. A 
tecnologia pode resolver 
trabalhos braçais intermi-
náveis do direito em poucas 
horas e até prever chances 
de uma ação ter sucesso na 
Justiça, automatizar etapas 
do trabalho, gerar petições 
pré preenchidas, feitas a 
partir de documentos dos 
clientes, como o CNIS do 
INSS, além de gerenciar 
processos internos do 
escritório para facilitar o 
trabalho em ações judiciais.

	 •	Mantenha	 contato	 cons-
tante com os clientes - O 
envio de relatórios para 
cada cliente é uma forma 
de comunicar o andamento 
dos trabalhos. Além disso, 
é uma alternativa para a 
otimização e melhor ge-
renciamento do tempo, já 
que para as duas partes, 
ligações e reuniões ficam 
desnecessárias após o 
acompanhamento.

	 •	 Invista	 em	 especialização	
- As constantes modifica-
ções na legislação vigente 
são um desafio para qual-
quer advogado. Investir 
em cursos que possam 
atualizar seus conheci-
mentos são essenciais para 
o exercício da profissão e 
ajudam a manter e aumen-
tar a sua rede de contatos, 
proporcionando condições 
para novas oportunidades. 
Lembre-se que estar orga-
nizado é fundamental na 
hora de atender clientes 
novos.

Fonte: (https://previdenciarista.com/).

Especialista dá 4 dicas para 
melhorar produtividade 
na rotina do advogado

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Agendas conjuntas 
para os próximos 
dois anos
O presidente do CRCSP José Donizete Valentina 
recebeu, na manhã de ontem (23), a visita do 
vice-presidente de Política Institucional do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Joaquim 
de Alencar Bezerra Filho. O encontro aconteceu na 
sede do Conselho, na capital paulista

A reunião aconteceu para analisarem as agendas conjuntas do 
CFC e do CRCSP para os próximos dois anos. “Nosso obje-
tivo é unir esforços com o CFC, compartilhando o trabalho 

que fazemos pelo profissional da contabilidade e pela sociedade 
com nosso Conselho Federal e todos os CRCs”, afirmou Donizete.

Joaquim Bezerra parabenizou Donizete e desejou uma feliz 
gestão à frente do CRCSP. “Nós do CFC”, disse, “estamos à dis-
posição do CRCSP nesta empreitada pela valorização da profissão 
e do profissional” (CFC).

CFC e CRCSP

Joaquim de Alencar Bezerra Filho, vice-presidente de Política 
Institucional do CFC e Donizete Valentina, presidente do CRCSP.

O Congresso Brasileiro de 
Contabilidade –  idealizado pelo 
Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC) e realizado pela 
Fundação Brasileira de Conta-
bilidade (FBC) – ocorrerá de 15 
a 18 de novembro, em Balneário 
Camboriú (SC).

Terá como objetivo, contri-
buir para o debate de temas atu-
ais e tendências que conduzam 
ao desenvolvimento da área 
como ciência social aplicada e 
promete agradar pela progra-
mação técnica e científica com 
foco nas mudanças ocorridas 
na profissão nos últimos anos.

De acordo com a organização, 
o foco será na tecnologia aliada 
à contabilidade, além de ser 

21º Congresso Brasileiro 
de Contabilidade

“Ser Contábil: humano, digital e ético”: este é o lema da edição deste ano do congresso que 
espera reunir mais de seis mil  profissionais.

uma oportunidade para o de-
bate da evolução da classe. Os 
profissionais poderão submeter 
artigos científicos à avaliação.

Os artigos serão analisados 
por pelo menos dois consul-
tores ad hoc pelo sistema 
double blind review, sob a 
coordenação do Comitê Cientí-
fico do Congresso. Os critérios 
serão inovação,  profundidade, 
contribuição ao avanço do co-
nhecimento, da qualidade do 
referencial teórico, da análise 
dos resultados e das conclu-
sões. Também serão avaliados 
quanto à aplicação prática do 
conhecimento, à contribuição 
para a profissão contábil e à 
qualidade da análise dos resul-
tados e das conclusões.

Serão premiados os três 
melhores artigos científicos 
e os três melhores artigos 
técnicos, sendo: R$10.000,00 
(dez mil reais) para o primeiro 
colocado; R$8.000,00 (oito 
mil reais) para o segundo; e  
R$6.000,00 (seis mil reais) 
para o terceiro.

Serviço: Datas para Submissão 
dos artigos: Encerramento 
de submissão - 8/5/2020 - 
Divulgação dos resultados 
– 27/7/2020 -Prazo final para 
inscrição do candidato do 
autor – 28/8/2020
http://www.21cbc.com.
br/feira-de-negocios-e-
oportunidades/

(Comunicação CFC com Agência 
APEX)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006001-16. 2014.8.26.0291 O MM. Juiz de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Jaboticabal, Estado de SP, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Mário Ito Júnior - ME, CNPJ 07.835.435/0001-03, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando, 
em síntese: o Requerido contratou serviços da Requerente para ter passagem pelas praças de 
pedágio sem que fosse necessária a sua parada, efetuando, inclusive, a inclusão de diversos outros 
veículos. As cobranças ocorriam através da emissão de fatura, com débito automática em conta 
corrente, com dados fornecidos pelo Requerido, sendo que não foram liquidadas as faturas nº 
55013032, no valor de R$ 5.321,30, e nº 56946228, no valor de R$ 2.276,05. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 14 de novembro de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0011339-83. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)de  
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Fazendo 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 movi da por 
Luiz Riccetto Neto, ação esta ao qual foi julgada procedente condenando-o ao pagamento da 
quantia de R$ 15.800,00 ( 09.09.2019) valor da dívida, por estar a empresa requerida em lugar 
ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue 
o pagamento da dívida (atualizada na data de seu efetivo pagamento), sob pena de incidência de 
multa de 10%, e pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da dívida, a ser 
atualizada na data do efetivo pagamento. Fica advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 
523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. 

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e 
Serviços S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 9h00, do dia 
31/01/2020, no escritório da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São 
Paulo/SP, CEP 04306-020, a fim de deliberarem sobre a alienação de parte da carteira de clientes da 
Companhia e assunção de não concorrência. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

Style YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.394.244/0001-61-NIRE: 35.227.632.345

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 15 de Janeiro de 2020
Data, Hora e Local: 15/01/2020, às 16h, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, con-
junto 41, sala 34, Vila Nova Conceição/SP, Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade, conforme segue: 
(i) YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ/MF nº 11.653.262/0001-71, neste ato 
representada por seu administrador Abrão Muszkat, RG 2.935.505-9 SSP/SP e CPF/MF 030.899.598-87; (ii) Ti-
bério Construções e Incorporações S.A., CNPJ/MF 47.140.330/0001-46, neste ato representada, por seu 
bastante procurador Carlos Eduardo Araújo Tibério, RG 10.446.885-3 SSP/SP e CPF/MF 086.823.178-93, 
(iii) VRE D2 S.A., CNPJ/MF nº 17.825.402/0001-28, representada por seus diretores (i) Marcelo Rezende Rai-
nho Teixeira, RG 36.556.944-6 SSP/SP e CPF/MF 295.654.088-26; (iii) Thiago Bellini Motta Leomil, RG 
29.414.663-5 SSP/SP e CPF/MF 279.374.248-18. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat ;Secretário: Franco Gerodetti Neto. 
Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmen-
te às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 15.000.000,00, sendo que o capital social final após a 
redução será de R$16.608.181,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se a ata aprovada e assinada por todos os só-
cios. SP, 15/01/2020. Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário; YP Real Estate Em-
preendimentos e Participações Ltda. - Abrão Muszkat; Tibério Construções e Incorporações 
S.A.-Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixeira, Thiago Bellini Motta Leomil.

 YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27-NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 20 de Janeiro de 2020
Data, Hora e Local: 20/01/2020, às 10hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° Andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat e Secretário: Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia e Delibera-
ções: os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$15.00.000,00, sendo que 
o capital social atual da empresa é de R$97.500.000,00 e após a redução será de R$82.500.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 
20/01/2020. Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; Franco Gerodetti Neto-Secretário; Sócios: You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat-
Diretor Presidente; Franco Gerodetti Neto-Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC-(p.p) Ricardo José da Silva Raoul-Procurador.

YP Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda.

CNPJ/MF 11.653.262/0001-71- NIRE 35.224.034.927
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 30 de Dezembro de 2019

Data, Hora e Local: 30/12/2019, às 10hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto  
41, Vila Nova Conceição.Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat e Secretá-
rio: Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da empresa de R$ 20.000.000,00, 
por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade, passando o capital social para R$ 11.595.540,00. Deliberações: Dis-
cutida a matéria em pauta, por unanimidade, resolvem os sócios reduzir o capital social proporcionalmente às quotas de 
cada sócio, passando o capital social de R$ 31.595.540,00 para R$ 11.595.540,00 representado por 11.595.540 quotas, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 30/12/2019. Mesa: Abrão Muszkat-
Presidente, Franco Gerodetti Neto-Secretário; Sócios: You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Franco 
Gerodetti Neto; Paladin Realty YI Homes Investors (Brazil), LP, (p.p) Daniel Dias Takase,(p.p) Ricardo José da Silva Raoul;

Consumidores 
brasileiros 
esperam 
inflação de 5%

Os consumidores bra-
sileiros acreditam que 
o país terá uma inflação 
acumulada de 5% nos 
próximos 12 meses. O re-
sultado é da Expectativa 
de Inflação do Consumidor, 
realizada em janeiro pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A taxa da pesquisa 
de janeiro é 0,2 ponto per-
centual acima do resultado 
obtido no levantamento de 
dezembro de 2019 (4,8%).

A pesquisa é feita com 
base em entrevistas com 
consumidores brasileiros, 
que respondem à seguinte 
pergunta: “Na sua opinião, 
de quanto será a inflação 
brasileira nos próximos 12 
meses?”. Segundo a econ-
omista da FGV, Renata de 
Mello	 Franco,	 depois	 de	
ficar dois meses no nível 
mínimo da série histórica, a 
expectativa de inflação su-
biu principalmente devido 
à alta do preço das carnes, 
que têm impacto na cesta 
de compras dos consumi-
dores de renda mais baixa 
(ABr).

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JOSÉ CARLOS SILVA DE AMORIM, estado civil divorciado, profissão 
coordenador técnico de áudio e vídeo, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/12/1973, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Nascimento de 
Amorim e de Zenaide Silva de Amorim. A pretendente: RAQUEL OLIVEIRA MARQUES, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Guaianases, SP, no dia 
17/01/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Pereira Marques e de Lucia Gomes Oliveira Marques.

O pretendente: ANDRE MOREIRA MODENA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 13/04/1993, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ariovaldo Modena e de Rosemeire Moreira Modena. 
A pretendente: JOANA MARTINS DANTAS DO AMARAL, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Pari, SP, no dia 14/07/1999, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Artur do Amaral e de Rogeria Martins Dantas.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão operador 
de estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/06/1959, residente e domicilia-
do neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Tudes da Silva e de Arminda Dias da 
Silva. A pretendente: SUELI LAURENTINO DA COSTA, estado civil divorciada, profissão 
babá, nascida em Campina Grande, PB, no dia 25/04/1964, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Palo, SP, filha de Antonio Laurentino da Costa e de Elvira dos Santos.

A pretendente: DAFFENNE CRISTINA CAETANO RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão segurança, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 29/11/1988, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Walker Rodrigues e de Débora 
Cristina Caetano Rodrigues. A pretendente: FRANCISCA ROSILANDIA PIMENTA, 
estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Jaguaretama, CE (registrada 
em Quixadá, CE), no dia 05/04/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, 
SP, filha de Manuel Gomes Pimenta e de Maria Edite Pimenta.

O pretendente: FERNANDO LUZ RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 27/06/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Henrique Alberto Rodrigues Junior e de Sonia Apareci-
da Luz Rodrigues. A pretendente: PAULA OKADA TONG, estado civil solteira, profissão 
analista de marketing, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 18/05/1991, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Chi Iek Tong e de Elise Machiko Tong.

O pretendente: THIAGO PALACIO SOUZA, estado civil solteiro, profissão gerente de 
operações, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 22/10/1981, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Carlos de Souza e de 
Rose Meire Palacio de Souza. A pretendente: CAROLINE CARDOSO MIRANDA RICCA, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta Capital, Vila Guilherme, SP, no 
dia 04/03/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Hamilton 
Miranda Ricca e de Sandra Regina Cardoso Ricca.

O pretendente: IGOR NOVAES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 15/09/1988, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Silva de Sousa e de Renilda dos Santos Novaes. 
A pretendente: BIATRIZ DA SILVA JUSTINO, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Intanhaém, SP, no dia 09/03/2000, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, filha de Robson Luiz Justino e de Maria Edilene da Silva Cavalcante.

O pretendente: ROMULO DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 19/03/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Puertas Rodrigues e de Zenilda Ferreira 
de Souza Rodrigues. A pretendente: CAMILA CESAR REZENDE, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 22/10/1990, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de George de Paula Rezende e de 
Cláudia Aparecida Cesar Rezende.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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: RAFAEL SCHEFFER ACEDO DOS SANTOS, profissão: funcionário 
público municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, 
data-nascimento: 23/03/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Antonio Aparecido dos Santos e de Marcia Scheffer Acedo. A pretendente: 
PAULA KAZUE OKA DE SOUZA, profissão: funcionário público municipal, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 07/07/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Silvio Candido de Souza e de 
Neusa Tomie Oka de Souza.

O pretendente: WILLIAN HILLES PIRES, profissão: técnico de emissões atmosférica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 
04/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo 
Luiz Pires e de Ivete Aparecida Hilles Santos Pires. A pretendente: JÉSSICA BONA 
LEME, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, 
data-nascimento: 02/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Marcia Bona Leme.

O pretendente: RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA CAITANO, profissão: encarregado 
de expedição, estado civil: divorciado, naturalidade: em Suzano - SP, data-nascimento: 
13/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Caitano Filho e de Sandra da Silva Figueira Caitano. A pretendente: CAMILO ANTONIA 
SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Guarulhos - SP, data-nascimento: 30/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio José Sousa Santos e de Meire Antonio Santos.

O pretendente: ANTÔNIO XAVIER PEREIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: viúvo, 
naturalidade: em Orós - CE, data-nascimento: 14/02/1956, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, filho de Francisco Xavier da Silva e de Maria Stela Pereira da 
Silva. A pretendente: IARECEMA DA ROCHA DE QUEIROZ MATIOLI, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Campo Alegre de Lourdes - BA, data-nascimento: 
06/12/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Saturnino 
Cipriano da Rocha e de Maria Dias da Rocha.

O pretendente: ALEXSANDER SALAS RODRIGUES, profissão: analista atuarial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 15/06/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Angelo de Jesus Rodrigues e 
de Edna Salas Rodrigues. A pretendente: ISABELA PAZ LEITE SUBENCO, profissão: 
encarregada de frios, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 10/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Agnaldo Subenco e de Rosangela Paz Leite.

O pretendente: BRENO ISRAEL GOIS VIEIRA MELLO, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 29/04/1997, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sandro Vieira Corrêa de Mello 
e de Valkatia Gois Vieira de Mello. A pretendente: DANIELA BENEDITO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 18/05/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geancarlo Roque dos 
Santos e de Roseane Benedito.

O pretendente: RICARDO APARECIDO DA SILVA TORRES, profissão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 
27/09/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Inacio 
Severiano Torres e de Creusa Rodrigues da Silva Torres. A pretendente: DULCE 
DE SOUZA SILVA, profissão: funcionária pública federal, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Ilhas das Flores - SP, data-nascimento: 19/07/1951, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jocelino José da Silva e de 
Noemia de Souza Silva.

O pretendente: MANOEL MESSIAS, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Francisco - MG, data-nascimento: 24/05/1951, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Anizio Pereira Lima e de Josefa 
Soares Lima. A pretendente: MARIA DE LOURDES DANIEL, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Inajá - PE, data-nascimento: 15/03/1935, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Zeferino Justo da Silva e de 
Virginia Daniel da Silva.

O pretendente: SILAS HENRIQUE SANTOS TEIXEIRA, profissão: operador de docu-
mentos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 
24/02/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Zaqueu 
Teixeira e de Maria da Penha Santos Teixeira. A pretendente: THAIS RODA LIROLLA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro 
- SP, data-nascimento: 01/10/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Marcos Antonio Lirolla e de Silvia Regina Roda Lirolla.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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Política
São Paulo, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
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Por um Brasil viável
Por milhares de anos 
a espécie humana tem 
sido mal orientada, 
arrastada para a 
indolência e estagnação

A massa semiescravi-
zada se deixou ape-
quenar, sem se equi-

par para desenvolver os 
talentos, reagir aos desafios 
com clareza e bom senso, 
permanecendo estagnada 
quando deveria evoluir de 
forma contínua. Em que os 
homens acreditam? Em que 
deveriam acreditar? Esta-
mos enfrentando inúmeros 
problemas decorrentes da 
construção imediatista sem 
observar as leis da natureza 
que a tudo abrangem. 

A displicência com os 
mananciais e os rios está 
mostrando as duras con-
sequências na escassez 
da água potável. O mundo 
materialista, fundamentado 
no dinheiro, que não se in-
teressa pelos ideais enobre-
cedores, começa a oscilar. 
Cai a construção áspera 
do homem dominado pelo 
raciocínio frio e calculista 
que quebrou a antena para 
a eternidade. Perdem-se as 
expectativas de progresso 
real para todos. 

O capitalismo de Estado 
vai introduzindo sistemas 
manufatureiros e tecno-
lógicos visando acumular 
riqueza, poder e controle, 
atento ao equilíbrio da 
balança comercial e geral 
para garantir o acúmulo 
de reservas internacionais. 
Importa apenas o essencial e 
matérias-primas, avançando 
pelo mundo com muita aten-
ção nos concorrentes. No 
mundo apressado, separado 
da consciência ancestral, a 
humanidade se fragmentou, 
perdeu a coesão ligada aos 
mandamentos naturais da 
mãe Terra. 

Adentramos na era da 
precarização geral que, no 
limite da insanidade mental 
coletiva, poderá resultar 
em incontidas explosões 
de rancor, o que leva a elite 
dominante a pensar que a 
solução estaria na imple-
mentação de um governo 
autoritário mundial. Os ido-
sos não se aprofundaram na 
compreensão do significado 
da vida e suas leis, e muitos 
deles vão perambulando 
pela vida com insatisfações 
e angústias, sem olhar para o 
sentido maior da existência, 
mas eles tinham educação 
e bom senso, o que está 
acabando. 

Os mais jovens não foram 
preparados adequadamente 
para a vida, mas geram filhos 
menos preparados ainda e 
provocam consequências 
ruins para o presente e o 

futuro. A Austrália, inicial-
mente povoada por presos 
ingleses, acabou se tornando 
uma região mais disciplinada 
que o Brasil corrupto e atra-
sado. Os ingleses também 
estiveram merendando no 
Brasil, mas pouco deixaram 
e muito levaram.

A  América Latina, com sua 
população sub educada e sub-
nutrida é o pasto de engorda 
dos astutos globalizados e dos 
corruptos. Na guerra cambial 
especulativa, a reserva em 
dólares poderá se reduzir. 
Tudo isso poderá tornar o 
Brasil inviável, de onde os 
cidadãos querem fugir.

A permissão para os go-
vernantes, especialmente 
de Dilma Roussef, para en-
dividar o país até o pescoço, 
desencadeou a continuidade 
do aumento da desigualdade 
até que a dívida possa alcan-
çar novamente os percentu-
ais exigidos pelo mercado 
financeiro. 

Entre as grandes ameaças 
estão a falta de preparo para 
a vida, que está sufocando 
os ideais enobrecedores, e a 
ampliação do entorpecimen-
to geral da população pelas 
drogas, cuja comercialização 
e faturamento clandestinos 
mundiais não têm medida. 
Muitas categorias profissio-
nais estão recebendo reajus-
tes insignificantes, mas os 
preços em geral estão sendo 
reajustados. É o aperto, a 
transferência dos encargos 
para a população, que, sem 
dinheiro, reduz o consumo e 
a inflação não se manifesta, 
dando espaço para a baixa 
dos juros, indispensável para 
a contenção da dívida cres-
cente e euforia nas bolsas.

Amplia-se o atraso e o 
desânimo. Diante dos acon-
tecimentos percebe-se que a 
construção financeira mun-
dial dá mostras de estresse. 
Elites dominantes pensam 
em nova ordem de mando, 
fundada em novo dinheiro 
mais controlador. A cada 
novo dia, enfrentamos as 
consequências das ações 
praticadas anteriormente, 
que pouco de bom promo-
veram.

Os indicadores apontam 
para anos difíceis pela frente. 
O século passado foi a coro-
ação da irresponsabilidade. 
No atual, não houve mudan-
ça. Nada a estranhar sobre 
o que vem por aí. Quando o 
mundo se libertará do dog-
matismo, do misticismo e de 
governantes que impõem sua 
vontade tirânica? 

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; Desenvolvimento 

Humano; O Homem Sábio e os 
Jovens; A trajetória do ser humano 

na Terra – em busca da verdade e da 
felicidade; e O segredo de Darwin - 
Uma aventura em busca da origem 
da vida. E-mail: (bicdutra@library.

com.br); Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (23) que o 
governo aguarda um ajuste 
com o Tribunal de Contas da 
União (TCU) para autorizar 
a contratação de militares 
da reserva para reforçar o 
atendimento nas agências 
do INSS. “Já assinei o de-
creto. Ontem eu mandei não 
publicar. Está faltando um 
pequeno ajuste junto com o 
TCU”, disse Bolsonaro.

Na semana passada, o 
governo anunciou que pre-
tende contratar tempora-
riamente cerca de 7 mil 
militares da reserva para o 
INSS para reduzir o estoque 
de pedidos de benefícios em 
atraso. A expectativa é que 
o acúmulo de processos 
caia para próximo de zero 
até o fim de setembro. A 
contratação dos militares 
será voluntária, sem haver 
convocação. Eles serão 
treinados em fevereiro e em 
março, devendo começar 
a trabalhar nos postos em 
abril, recebendo adicional de 
30% na reserva remunerada.

Segundo Bolsonaro, a 
medida está prevista na 

A possibilidade de prisão em 
segunda instância tem sido 
um tema polêmico no Con-
gresso Nacional. Enquanto 
alguns senadores alegam que 
a proposta é inconstitucional, 
outros dizem que o Congresso 
precisa ouvir o clamor da so-
ciedade e decidir logo sobre o 
tema. A expectativa de alguns 
senadores é que uma decisão 
legislativa ocorra ainda neste 
primeiro semestre. No Sena-
do, a proposta, de iniciativa do 
senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR), é uma das ma-
térias que permitem a prisão 
em segunda instância. 

Ao defender sua iniciativa, 
Oriovisto argumenta que a es-
pera pelo trânsito em julgado 
contribui para a impunidade. 
Ele argumenta que, quando 
se entende que a aplicação 
da pena depende do trânsito 
em julgado da sentença penal 
condenatória, “tem-se uma 
grave consequência: a utili-
zação da via recursal passa 

Decisão de ministro do STF suspende ponto do Projeto Anticrime 
aprovado pelo Congresso.

A medida estava pre-
vista no Pacote Anti-
crime, aprovado pelo 

Congresso e sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. O 
juiz de garantias atua na fase 
de instrução do processo. 
Ele pode autorizar buscas e 
quebras de sigilo, enquanto 
o julgamento fica a cargo de 
outro magistrado. O tema é 
alvo de quatro ações no STF, 
todas relatadas por Luiz Fux. 

Ao conceder a liminar, o 
ministro argumentou que 
o projeto para a criação do 
juiz de garantias deveria ter 
partido do Poder Judiciário, 
e não por sugestão de par-
lamentares. Além disso, se-
gundo Fux, a lei foi sanciona-
da sem previsão de impacto 
orçamentário. A suspensão 
do juiz de garantias ainda 

Imposição de 
cadastro de 
bloqueio para 
telemarketing

A Comissão de Fiscalização 
e Controle do Senado analisa 
um projeto que proíbe em-
presas de fazerem propagan-
da por telefone ou mensagem 
para consumidores inscritos 
em cadastros de bloqueio 
dessa atividade. O projeto, se 
for aprovado, poderá seguir 
diretamente para a Câmara. 
Estados como São Paulo, Mi-
nas Gerais e Paraná já contam 
com leis estaduais prevendo 
o cadastro de consumidores 
em listas que representam a 
recusa a receber ligações e 
mensagens de telemarketing. 

Da mesma forma, a Anatel 
iniciou em 2019 um serviço 
do tipo — o Não Me Per-
turbe — exclusivo para o 
setor. O projeto, do senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA), 
obriga as empresas a respei-
tarem esses cadastros locais 
e a criarem as próprias listas 
para estados e municípios 
que não ainda não tenham 
o serviço. Consumidores 
inscritos nos cadastros não 
poderão ser abordados com 
ofertas comerciais por tele-
fone em nenhuma hipótese. 

Mesmo aqueles que não 
se inscreverem terão uma 
proteção: só poderão rece-
ber ligações e mensagens 
em dias úteis e nos horários 
entre 10h e 18h. Os empre-
sários que descumprirem 
essas regras ficarão sujeitos 
às sanções penais e adminis-
trativas previstas no Código 
de Defesa do Consumidor 
(Ag.Senado).

Os danos ambientais ainda são incalculáveis.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT-MG) elogiou a 
denúncia do Ministério Pú-
blico que apontou homicídio 
doloso e crimes ambientais 
da mineradora Vale, da em-
presa alemã Tüv Süd e de 
16 pessoas envolvidas no 
rompimento da barragem 
da Vale em Brumadinho. Ele

foi o relator da CPI da 
Câmara que aprovou por 
unanimidade a sugestão de 
indiciamento das duas em-
presas e de 22 pessoas pelo 
crime socioambiental que 
deixou 270 vítimas, entre 
mortos e desaparecidos.

“Já era esperado que o 
Ministério Público iria na 
mesma linha que nós fomos 
na CPI. Primeiro, porque 
trabalhamos em conjunto e 
somos parceiros na apuração 
dos fatos. Em segundo lugar, 
porque ficou muito claro que 
tanto a Vale quanto a Tüv 
Süd agiram em conluio e 
sabiam do risco iminente de 
rompimento da barragem de 
Fundão: a barragem estava 
doente pelo menos desde 

Suspensão do juiz de garantias 
repercute no Congresso Nacional
Parlamentares reagiram ontem (23) à decisão do ministro Luiz Fux, do STF, que suspendeu por tempo 
indeterminado a implantação dos chamados dos juízes de garantias
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do dor Alvaro Dias (Podemos-
-PR), a decisão de Luiz Fux 
“é o começo da derrubada 
do juiz de garantias”. 

Segundo o senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-
-SE), a decisão “reestabele-
ce a estabilidade do sistema 
de justiça criminal”. “As 
mudanças inseridas na lei 
geravam dúvidas na apli-
cação e risco de lentidão 
e impunidade, juntamente 
o oposto daquilo que o 
Brasil precisa”, afirmou. A 
crítica mais contundente à 
liminar de Luiz Fux partiu 
do presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia. Ele 
classificou a decisão como 
“desnecessária e desres-
peitosa” com os Poderes 
Legislativo e Executivo (Ag.
Senado). 

precisa ser analisada pelo 
plenário do STF, que pode 
reverter a decisão. 

O senador Major Olimpio 
(PSL-SP) elogiou a liminar. 
Em uma rede social, ele 
anunciou que vai sugerir a 

retirada de “pontos inde-
vidamente acrescentados” 
no Pacote Anticrime, que 
podem “prejudicar o comba-
te à corrupção e atrapalhar 
operações como a Lava 
Jato”,escreveu. Para o sena-

Governo aguarda ajuste do TCU 
para contratar militares da reserva

Bolsonaro: a medida exige menos burocracia que a contratação 
de civis. Foto: José Cruz/ABr

legislação e exige menos 
burocracia que a contratação 
de civis. “Por que militar da 
reserva? Porque a legislação 
garante. Se contratar civis, 
para mandar embora... entra 
na Justiça, direito traba-
lhista, complica o negócio. 
Militar é fácil, eu contrato 
hoje e demito amanhã sem 
problema nenhum, essa é a 
facilidade. E o pessoal está 
clamando por aposentado-
ria. Não é convocação, é um 
convite, é a facilidade que 
nós temos desse tipo de mão 
de obra”, explicou.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, a medida 
custará R$ 14,5 milhões 
por mês ao governo, mas 
o custo deve ser compen-
sado pela diminuição da 
correção monetária paga 
nos benefícios concedidos 
além do prazo máximo de 
45 dias depois do pedido. 
Paralelamente, entre 2,1 
mil e 2,5 mil funcionários 
do INSS que hoje trabalham 
no atendimento presencial 
serão remanejados para 
reforçar a análise dos pro-
cessos (ABr).

Relator de CPI cobra instalação de 
observatório sobre Brumadinho

Prisão em segunda instância: 
definição será no primeiro semestre
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2017, e a situação foi se 
agravando”, disse o deputa-
do. “Também ficaram muito 
claras as responsabilidades 
individuais, em especial a do 
ex-presidente da Vale Fábio 
Schvartsman”, declarou.

O relatório final da CPI de 
Brumadinho também sugere 
a instalação de um observa-
tório permanente com foco 
na prevenção e reparação de 
danos. “Existem pelo menos 
mais 20 barragens com risco 
iminente de rompimento. 

Então, sugerimos a criação 
do observatório permanente 
para acompanhar tanto as 
ações relativas à recupera-
ção das pessoas e do meio 
ambiente de Brumadinho e 
de Mariana quanto dessas 
outras barragens que tam-
bém correm risco. Ficou ao 
encargo do Ministério Pú-
blico marcar uma primeira 
reunião para nós inaugu-
rarmos esse observatório 
permanente”, disse Correia 
(Ag.Câmara).

Projeto do senador Lasier 
Martins foi aprovado na CCJ 
na forma de um substitutivo.

(PSL-MT), foi aprovado em 
caráter terminativo e seria 
enviado para a Câmara. No en-
tanto, devido a apresentação 
de um recurso, o texto ainda 
será analisado no Plenário. 
Para o líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), a questão 
pode ser resolvida até o fim 
deste primeiro semestre.

O projeto de Lasier promove 
mudanças no Código de Pro-
cesso Penal e foi elaborado 
após articulação entre alguns 
senadores e o ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro. O texto alte-
ra o dispositivo que condiciona 
o cumprimento da pena de 
prisão ao trânsito em julgado. 
De acordo com a versão apro-
vada na CCJ, essa prisão pode 
se concretizar em decorrência 
de condenação criminal por 
órgão colegiado. Na prática, 
a proposta de Lasier abre a 
possibilidade para a prisão 
após condenação em segunda 
instância (Ag.Senado).

a servir para retardar o cum-
primento da sanção penal, o 
que só aumenta o sentimento 
de impunidade generalizado 
entre os brasileiros”.

Outra matéria com o mesmo 
objetivo é o projeto do senador 
Lasier Martins (Podemos-
-RS), aprovado na CCJ  no 
último dia 11 de dezembro. 
O substitutivo, apresentado 
pela senadora Juíza Selma 
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Matéria de capa

“A interferência 
contínua do governo 
e a falta de reforma 

desincentivaram 
a concorrência no 

mercado doméstico, 
como evidenciado 
pela tendência no 

total de pedidos de 
patentes no INPI 

(Instituto Nacional 
de Propriedade 

Intelectual) 
apresentados 
anualmente - 

em 2000, havia 
998 pedidos 

de patentes de 
telecomunicações, 

em 2017 havia 
apenas 177.

Hoje, vivemos em um mundo em 
que a comunicação instantânea 
é esperada e exigida pelos 
consumidores

Vladimir Fernandes Maciel (*) e Julian Alexienco Portillo (**) 

A responsabilidade de um governo de permitir 
que seus cidadãos tenham acesso fácil às 
comunicações e de proteger as condições 

favoráveis a essa realidade é uma necessidade. 
Enquanto algumas nações, como o Brasil, adota-
ram certas medidas protecionistas com o objetivo 
de proteger as indústrias domésticas, a demanda 
dos consumidores sempre triunfa sobre as medidas 
mercantilistas, especialmente no que diz respeito 
às telecomunicações. 

Desde a urgência de receber um telefonema de um 
ente querido até obter o melhor sinal para ajudar a 
assistir ao programa de TV mais recente, esse prin-
cípio é verdadeiro, e o Brasil não é exceção. Com 
uma população de aproximadamente 220 milhões 
e sendo o maior estado territorial da América do 
Sul, o Brasil é um país enorme. 

Com a nona maior economia do mundo, segundo 
os dados do FMI, o país não pode ser simplesmente 
ignorado por vizinhos ou pela comunidade inter-
nacional - o mundo não é apenas EUA e China. 
Portanto, a extrema necessidade de 
reforma em seus mercados domésticos 
de telecomunicações é um assunto que 
vale a pena tratar em 2020. 

Para começar, o Brasil privatizou 
partes de seu mercado de telecomu-
nicações nos anos 90, o que, por sua 
vez, levou a uma entrada maciça de 
capital estrangeiro, especialmente no 
setor móvel doméstico. A partir daí, 
ocorreu uma explosão no número de 
conexões. 

Somente nos últimos cinco anos, o 
acesso à Internet móvel com tecnologia 
4G aumentou em cento e trinta milhões 
de novos clientes, o acesso em banda 
larga aumentou em nove milhões de 
novos clientes e o país atingiu uma 
média de pouco mais de uma linha de 
telefonia celular por habitante. Essa 
taxa de crescimento tornou obsole-
tas várias partes da regulamentação 
existente, que trata separadamente 
os diferentes mercados - telefonia fixa, telefonia 
móvel, transmissão de dados e televisão paga - que 
graças à inovação tecnológica são convergentes 
(convergência de mídias). 

O estado atual e o futuro do mercado 
de telecomunicações do Brasil

Café com Ideia

Portanto, um status quo estranho caracteriza o 
mercado de telecomunicações brasileiro, onde é 
simultaneamente dominado pela regulamentação 
do governo e por empresas privadas. Por exemplo, 
o setor móvel é dominado por capital estrangeiro, 

com mais de 98% da participação de 
mercado pertencendo a apenas qua-
tro empresas e serviços de televisão 
relacionados sendo regularmente 
sujeitos a regulamentos que tornam 
praticamente impossível a entrada de 
capital estrangeiro. 

A interferência contínua do governo 
e a falta de reforma desincentivaram a 
concorrência no mercado doméstico, 
como evidenciado pela tendência no 
total de pedidos de patentes no INPI 
(Instituto Nacional de Propriedade 
Intelectual) apresentados anualmen-
te - em 2000, havia 998 pedidos de 
patentes de telecomunicações, em 
2017 havia apenas 177. 

Isso é combinado com um ambien-
te onde, apesar da forte proteção 
a marcas e patentes, a burocracia 
faz com que um pedido de patente 
receba aprovação, em média, após 
aproximadamente 13 anos (!). Esse 

prazo inaceitável permitiu que milhares de ideias 
e invenções ficassem sujeitas a roubo em um mer-
cado que historicamente vem lutando por práticas 
mais transparentes de operação. 

Além disso, o Índice de Barreiras ao Comércio 
Internacional da Property Rights Alliance, que 
avalia as políticas e práticas de livre comércio das 
nações, reafirma essa realidade infeliz e classifica 
o Brasil na posição 77 dentre 86 países analisados 
e na 15a de 16 países da América Latina. Esse 
desempenho é, em grande parte, devido ao uso 
excessivo de medidas não-tarifárias para “proteger” 
as empresas domésticas. 

Da mesma forma, o Índice Internacional de Direi-
tos de Propriedade da Property Rights Alliance, que 
classifica as habilidades e compromissos de uma 
nação para proteger os direitos de propriedade, 
classificou o Brasil na posição 62 dentre 131 nações 
avaliadas em todo o mundo. Por não permitir que 
a livre concorrência no mercado opere e por não 
monitorar adequadamente a concorrência, quan-
do o faz, o Brasil não atende às necessidades de 
seus cidadãos nem se posiciona para permanecer 
competitivo no longo prazo. 

É claro que o Brasil fez um enorme progresso 
social e econômico desde sua transição para a 
democracia. No entanto, ainda precisa continuar 
reformando da mesma maneira que sua vizinha 
Colômbia. A Colômbia lutou por anos com confli-
tos internos e empresas estatais ineficientes, mas 
desde então corrigiu o rumo. Ela mudou a gover-
nança das empresas estatais, retirando ministros de 
seus conselhos, reformando seu sistema judiciário 
e reduzindo a informalidade em seu mercado de 
trabalho, todas as medidas necessárias para facilitar 
uma economia mais livre e uma sociedade menos 
corrupta. 

Como resultado, a Colômbia foi reconhecida com 
sua recente inclusão na OCDE. Se o Brasil continuar 
diminuindo as barreiras comerciais para empresas 
estrangeiras, removendo a burocracia para seu 
mercado doméstico - como o de telecomunicações 
- e fortalecendo seu compromisso com a proteção 
dos direitos de propriedade (inclusive intelectual), 
ele não apenas terá um crescimento considerável 
a longo prazo, mas também uma ascensão em seu 
prestígio internacional - atraindo investimento 
estrangeiro direto. 

Concluindo, as questões que afetam o mercado de 
telecomunicações do Brasil não negam o desempe-
nho econômico e institucional do país nas últimas 
décadas, mas provam que, se a interferência do 
governo não for repensada e o marco regulatório 
modernizado, isso impedirá a inovação e sufocará 
o crescimento econômico a longo prazo do país. 

(*) - É coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e professor do 
Mestrado Profissional em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 
(**) - É engenheiro de telecomunicações, mestrando em Economia e Mercados 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie e bolsista de pesquisa do Centro Mac-
kenzie de Liberdade Econômica. 
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