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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.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) anunciou que vai propor à Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) audiência pública para debater medidas de contenção do coronavírus

C

asos de pneumonia
provocados por um
vírus dessa linhagem
têm se espalhado pela China
ao longo do mês de janeiro, e
outros países já reportaram
ocorrências.
A primeira suspeita de
contaminação no Brasil surgiu na quarta-feira (22), em
Belo Horizonte. A senadora
cobra do governo federal que
elabore rapidamente uma
estratégia contra a propagação do vírus, tendo em vista
o influxo de produtos e de
pessoas que vêm da China
para o Brasil. “A prevenção e
atuação rápida podem salvar
vidas e evitar uma epidemia
no País. Portos e aeroportos
devem estar preparados
para receberem turistas e

Davi vai esperar para
se posicionar sobre
juiz de garantias

O presidente do Senado e do
Congresso Nacional, senador
Davi Alcolumbre, afirmou na
última quinta-feira (23) que
“decisão judicial não se contesta”. Ele fez essa declaração
ao comentar a liminar do ministro do STF, Luiz Fux, que
suspendeu por tempo indeterminado a implementação
do chamado juiz de garantias.
Essa figura está prevista no
pacote anticrime, que foi
aprovado pelo Congresso em
dezembro.
“Como se trata de uma
decisão monocrática, vou
aguardar a manifestação do
Plenário da Suprema Corte
para me posicionar como
presidente do Senado e chefe
de Poder Legislativo”, disse,
ao ressaltar que o país tem
poderes independentes, mas
que “a harmonia entre eles é
o que permite a sobrevivência
da República”.
“No Brasil, as atribuições
dos três poderes são muito
claras. A harmonia e o respeito
entre os poderes é fundamental. Mas a responsabilidade
de legislar é do Parlamento”,
acrescentou (Ag.Senado).

Governo brasileiro deve elaborar estratégia de prevenção,
defende Eliziane Gama.

cargas chinesas, bem como
o nosso sistema de saúde”.
O coronavírus é uma família viral já conhecida, mas
uma nova cepa foi descoberta na cidade de Wuhan.

Com mais de 11 milhões de
habitantes em sua região
metropolitana, a cidade
está entre as dez maiores da
China e é o centro urbano
mais importante da região

central do país. Desde a
últims quinta-feira (23),
todas as partidas de trens
e aviões a partir de Wuhan
estão canceladas e o transporte público da cidade foi
interditado.
Segundo a OMS, os sinais
da infecção são febre, tosse
e dificuldades para respirar. Em casos extremos, a
contaminação pode levar
a pneumonia e falência
dos rins e pode ser fatal.
A entidade recomenda as
precauções tradicionais
de higiene (lavar as mãos,
cobrir a boca e o nariz ao
espirrar e cozinhar bem os
alimentos) e também pede
que se evite o contato com
pessoas que apresentarem
os sintomas (Ag.Senado).

Bolsonaro descarta criação do
Ministério da Segurança Pública
O presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de recriação do
Ministério da Segurança
Pública. “O Brasil está
indo muito bem. Os números demonstram que
estamos no caminho certo
e a minha máxima é ‘em
time que está ganhando
não se mexe’. Lógico que
está descartado”, disse.
“A chance no momento é
zero, não sei amanhã. Mas
não há essa intenção de
dividir”, completou, em
entrevista a jornalistas na
sua chegada à Nova Delhi,
na Índia, onde é convidado
especial para as celebrações do Dia da República,
neste domingo (26).
“Os secretários, alguns,
não são todos, estão querendo a divisão, alguns podem estar bem-intencionados, outros podem querem
apenas enfraquecer o governo. Não existe qualquer
atrito entre eu e o Moro, eu

Bolsonaro fala à imprensa em sua chegada a Nova Delhi.

e o Guedes, eu e qualquer
outro ministro”, destacou.
Além das celebrações pelo
Dia da República na Índia,
a agenda do presidente brasileiro inclui reuniões com
o presidente indiano, Ram
Nath Kovind, e o primeiro-ministro e chefe de governo
do país Narendra Modi, para
assinatura de acordos entre
os dois países. Devem ser
assinados pelo menos dez
acordos bilaterais, em áreas

Infraestrutura de empresa
pode servir ao poder público

Aguarda designação de relator na Comissão de Infraestrutura do Senado o
projeto que obriga empresas de energia
elétrica, telecomunicações e radiodifusão a compartilharem a capacidade
excedente de suas infraestruturas com
órgãos da administração pública. Após,
o projeto será analisado pela CCJ em
decisão final.
O autor da proposta, senador Alvaro
Dias (Podemos-PR), observa que muitas vezes a falta de recursos inviabiliza
a realização de investimentos que
poderiam tornar os serviços, como os
de segurança pública, mais eficazes e
eficientes. “As empresas que recebem
outorgas da União para a prestação do
serviço, possuem infraestruturas que
poderiam ser disponibilizadas aos órgãos da administração pública direta ou
indireta, nas esferas federais, estaduais
e municipais.
Possuem, inclusive, torres de comunicação que poderiam ser compartilhadas com esses órgãos a fim de
que instalem seus equipamentos de
comunicação”, diz Alvaro, ao destacar
que o compartilhamento com órgãos de
segurança será feito de forma gratuita.
O projeto não exige que as empresas

Autor da proposta, senador Alvaro Dias
(Podemos-PR).

executem serviços de comunicação
para os órgãos públicos, mas apenas
determina a disponibilização da infraestrutura existente.
Aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia em dezembro, o projeto teve
relatório do senador Confúcio Moura
(MDB-RO). Para ele, o custo para as
empresas de energia elétrica será pequeno, visto que o compartilhamento
será limitado à capacidade existente da
infraestrutura instalada, sem comprometer a qualidade dos serviços.
O relator lembrou que há muita
capacidade ociosa nos cabos de fibra
ótica de muitas empresas de energia
elétrica (Ag.Senado).

como segurança cibernética, bioenergia e saúde.
Bolsonaro também participa de café da manhã com
empresários indianos para
apresentar oportunidades
de negócios no Brasil, com
foco em investimentos no
setor de infraestrutura e
visita a cidade de Agra,
que abriga o famoso mausoléu Taj Mahal, um dos
principais monumentos
da Índia (ABr).

Bolívia suspende relações
diplomáticas com Cuba

O governo interino da Bolívia suspendeu as relações diplomáticas com Cuba.
A decisão foi comunicada pelo chanceler
interino do país, Yerko Núñez, que classificou de inadmissíveis as expressões
utilizadas pelo chanceler cubano ao
referir-se à presidente interina da Bolívia,
Jeanine Áñez.
O chanceler cubano, Bruno Rodríguez,
escreveu em sua conta no Twitter, no
dia 22, que “a golpista e autoproclamada” presidente interina disse “vulgares
mentiras e “deveria explicar ao povo
que, após a saída dos médicos cubanos,
mais de 454.440 atendimentos médicos
deixaram de ser feitos”.
Rodríguez disse ainda que “dois meses
sem a brigada médica cubana na Bolívia
se traduz em quase 1000 mulheres que
não tiveram assistência especializada em
seus partos e 5000 intervenções cirúrgicas e mais de 2.700 cirurgias oftalmológicas que não foram realizadas. Não são
apenas números, são seres humanos”.
Em coletiva de imprensa, em La Paz,
o chanceler boliviano interino afirmou
que a decisão de suspender as relações
diplomáticas “obedece às recentes e
inadmissíveis expressões do chanceler
Bruno Rodríguez Parrilla, à permanente
hostilidade e constantes queixas de Cuba
contra o governo constitucional boliviano
e seu processo democrático” (ABr).

Itália aprova decreto para reduzir imposto de renda
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O governo da Itália aprovou
um decreto para reduzir os
impostos que incidem sobre o
salário do trabalhador. A medida
chega em um momento de dificuldade para a base aliada, que
enfrenta desavenças entre seus
partidos e a incerteza provocada pela renúncia do chanceler
Luigi Di Maio ao cargo de líder
do antissistema Movimento 5

Estrelas (M5S), maior bancada
no Parlamento. O decreto aumenta de 80 para 100 euros o
desconto mensal na alíquota do
Imposto de Renda para Pessoas
Físicas (Irpef) e estende o benefício para todos aqueles que
recebem 28 mil euros brutos por
ano - o teto anterior era de 26,6
mil euros. Além disso, pessoas
que ganham entre 28 mil e 35

mil euros por ano terão uma
dedução mensal de 80 euros. O
governo calcula que o número de
beneficiados pelo bônus subirá
de 11,7 milhões para 16 milhões
de pessoas. A medida entrará
em vigor em julho e custará 3
bilhões de euros para os cofres
públicos em 2020. A redução
do Irpef foi uma das principais
bandeiras do governo de Matteo

Renzi (2014-2016), que hoje
lidera um partido minoritário
na base aliada, o centrista Itália
Viva (IV), e na época enfrentou
a oposição do M5S. “Essa é uma
primeira intervenção concreta
para uma ampla reforma do sistema fiscal”, afirmou o ministro
da Economia da Itália, Roberto
Gualtieri, do centro-esquerdista
Partido Democrático (ANSA).

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4AB7-2A8E-2346-2A94.

“D

ispor com antecipação de algo a
fim de evitar mal
ou dano; impedir”. Pela definição dada pelo dicionário,
fica bem claro que prevenir
sempre terá um contexto
positivo. Agora, imagine
quando o assunto é saúde? A
importância aumenta exponencialmente e torna-se indispensável. Ainda é preciso
reforçar sobre a necessidade
de prevenção bucal.
Muitas pessoas têm o
errôneo hábito de procurar
o cirurgião-dentista apenas
quando surge algum problema, sendo, geralmente,
o principal motivador a
dor de dente. Esquece ou,
até mesmo, nem considera
a hipótese de não a sentir
se existisse a preocupação
em preveni-la. Uma simples visita ao profissional
competente com o acompanhamento cotidiano pode
impedir complicações.
Evitar o problema é muito
melhor do que tratá-lo, pois
o tratamento envolve custo,
tempo e efetividade, que
varia de pessoa para pessoa.
Neste sentido, mais uma
vez, os planos odontológicos são excelentes aliados.
Mas, infelizmente esta ideia
equivocada de procurar
o cirurgião-dentista só
quando algum problema
for sinalizado acaba sendo
reforçada até pelos meios de
comunicação, que, na minha
opinião, deveriam orientar
sobre a necessidade da
prevenção, encorajando as
pessoas a buscarem apoio
profissional sem estarem
doentes.
Recentemente, uma emissora de televisão realizou
uma reportagem mostrando
que o número de pessoas
que buscam acesso à saúde
bucal tem aumentado. Informação que é comprovada
pelo crescimento constante
de beneficiários de planos
odontológicos. Porém, a
matéria ressaltou bastante
o medo que as pessoas
sentem em procurar os consultórios odontológicos e
que só os procuram quando
sentem alguma coisa. Ora,
se é possível prevenir porque remediar?
A imprensa tem importante papel na desmistificação
de alguns ‘achismos’, como
o de que ir ao cirurgião-dentista é sempre penoso.
Com saúde não se brinca
e o único medo que as pessoas devem ter é de ficarem
doentes. Para evitar que
isso aconteça, o melhor
caminho é a prevenção.
A Odontologia Suplementar tem exatamente este
propósito: facilitar que a
população tenha acesso aos
tratamentos, determinados

pela ANS, para prevenir as
doenças bucais.
Hoje, cerca de 26 milhões
de usuários contam com os
serviços oferecidos pelos
planos odontológicos, sendo que 85% estão muito
satisfeitos, de acordo com
recente pesquisa divulgada
pelo Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar (IESS).
O SINOG em 2019, junto às
operadoras de planos odontológicos, trabalhou muito
para solidificar ainda mais
o mercado e educar sobre a
importância da prevenção,
com a antes tão pouco falada, atenção primária.
E pensamos que essa
conscientização só tende a
aumentar, pois os resultados começam a aparecer. O
último levantamento divulgado pela Agência de Saúde
Suplementar mostrou que
em 2018 foram realizados
cerca de 72 milhões de
procedimentos preventivos
nos beneficiários de planos
odontológicos, dentre os
quais a atividade educativa
individual, aplicação tópica
de flúor e selante por elemento dentário em menores
de 12 anos. Acreditamos
que no próximo levantamento, que deve ocorrer no
meio do ano, este número
será ainda mais expressivo.
Temos que reconhecer
que, mesmo lentamente,
está havendo uma mudança
de pensamento e atitude.
Aos poucos a população
começa a dar mais importância à saúde bucal e a
entender que é necessário
manter uma periodicidade
ao consultório do cirurgião-dentista, além de uma
adequada higienização.
Também estão percebendo
que se deixar para cuidar
dos dentes quando apresentar algum problema,
pode haver complicações e
o tratamento pode comprometer o orçamento.
Afinal, ninguém coloca na
planilha de gastos mensais
uma restauração, canal
de um dente ou qualquer
outra necessidade deste
tipo. Mas pode facilmente
colocar o valor de um plano
odontológico, que por meio
do mutualismo, um sistema sustentável, consegue
oferecer aos beneficiários
acesso aos profissionais
qualificados para realizarem
os tratamentos preventivos
e curativos necessários,
com uma excelente relação
custo X benefício.
Mais um ano está começando e, entre as resoluções
para sua vida, coloque na
lista ser uma pessoa prevenida, principalmente em
relação à saúde. Lembre-se,
enquanto estamos prevenindo temos o controle da
situação, depois que surge
o problema precisamos buscar a solução e, muitas vezes, por diferentes fatores,
não conseguimos controlar
totalmente os resultados.
Por isso, previna-se!

Alan Santos/PR

Prevenir. Esta palavra
está começando a fazer
parte do vocabulário
do brasileiro, que, em
muitas situações, é
conhecido por deixar
tudo para a última
hora

Pedro França/Ag.Senado

Geraldo Almeida Lima (*)

Prevenção a novo vírus chinês
será tema de audiência no Senado
Marcos Oliveira/Ag.Senado

Prevenir é a melhor opção

