
Aposta no O2O é certeira para se 
destacar no mercado

Saúde não se 
acessa pela prisão

Que tramitem no país 
projetos de lei para 
a prisão de pais que 
deixam de vacinar os 
filhos não surpreende

Expectativas de mais 
encarceramento para 
um país já recordista 

mundial em população pri-
sional correm por variados 
motivos, e é verdade que, 
entre nós, tem aumentado 
o número de não vacinados.

De acordo com pesquisa 
divulgada em 2019 pela 
Avaaz e pela Sociedade 
Brasileira de Imunizações, 
a cada dez brasileiros, sete 
acreditam em informações 
falsas quanto à vacinação. 

As entidades avaliam ne-
gativamente o contingente 
de possíveis 21 milhões de 
pessoas desprotegidas de 
doenças cuja erradicação 
depende disso. Das princi-
pais causas para a recusa da 
imunização, conforme o es-
tudo, constam as fake news. 
Contra essa mazela pouco 
fariam representantes, que 
se valem da mentira como 
estratégia política. 

A tensão entre Estado 
e família também se liga à 
recusa dos pais à vacinação 
de seus filhos. 

Os atritos acerca de quem 
apita mais alto sobre a in-
fância e a juventude acom-
panham as legislações e as 
políticas públicas dedicadas 
a essa parcela da população. 
As iniciativas inconstitucio-
nais contemporâneas de 
projetos como o Escola Sem 
Partido assim estampam. 
Há poucos anos, não menos 
conturbada, foi a proposta 
de proibição de castigos fí-
sicos pelos genitores contra 
os seus filhos. 

E quanto à vacinação 
obrigatória, argumenta-se 
que violaria a pretensa inge-
rência exclusiva das famílias 
sobre crianças e adolescen-
tes. Há campos de disputa 
nos quais se estabiliza que 
os pais é que têm a última 
palavra sobre os filhos. Que 
os genitores possam optar 
por iniciar, ou não, os filhos 
em alguma religião sem que 

o Estado interfira em prol da 
profissão de alguma fé em 
específico é exemplo disso. 

Em outros, por outro 
lado, também sem maiores 
controvérsias, estabiliza-se 
que compete ao Estado a 
última palavra. Que os ge-
nitores estejam obrigados 
a matricular os filhos, em 
dada faixa etária, em uma 
instituição educacional, 
é ilustrativo dos limites 
necessários ao poder pa-
rental. A tração oscilante 
neste cabo de guerra, 
habitualmente, ignora as 
personagens em nome de 
que mais se fala – crianças 
e adolescentes. 

O fetiche de autoritarismo 
se projeta sobre os adultos 
que se consideram legiti-
mados a qualquer decisão, 
ainda que injusta, quanto 
aos filhos. Do mesmo sinto-
ma antidemocrático padece 
um Estado cujas pretensões 
de prender só disparam. 
Os mais sérios estudos em 
segurança pública têm sido 
incisivos no sentido de que 
essa modalidade de respos-
ta é violenta, pouco efetiva 
e custosa. 

Por isso, da pergunta 
sobre a pertinência de pos-
sível previsão de pena de 
até um ano de prisão para 
genitores que não vacinam 
os seus filhos, é possível se 
livrar com facilidade: não é 
razoável a criminalização. 
Que se explorem medidas 
punitivas menos drásticas, 
como o empecilho de matrí-
cula escolar para jovens não 
vacinados. Desinformação, 
o centro deste debate, não 
se resolve do fundo de uma 
cela.

Da pergunta de que não 
se livra com facilidade é por 
que os mais sérios estudos – 
seja na pauta de segurança 
pública, que desaconselha 
o encarceramento, ou na 
pauta de saúde, que acon-
selha um encarte mínimo de 
vacinação infantil e juvenil 
– seguem negados pelos 
brasileiros. 
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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 2020

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio para se
reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 09h00 do dia 12/03/2020 e em 2ª convocação
às 09h30 do dia 12/03/2020, com qualquer número de acionistas presentes, na sede da Companhia sito na
Travessa Esparta, 60, Parque das Nações, Santo André/SP - CEP: 09210-110; a fim de discutir e delibe-
rar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, referente ao ano findo de 2019; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2019; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Santo André, 20 de fevereiro de 2020. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                       (20, 21 e 22)

Edital de Citação-Prazo de 20 dias. Processo Nº1004060-86.2015. 8.26. 0482. O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Presidente Prudente, Estado de SP, Dr(a). Leonardo Mazzilli Marcon 
des, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ettiene Laiane Gomes Pereira, Brasileiro, CPF 404.175. 
278-70, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte 
de Banco Toyota do Brasil S. A., alegando em síntese: que mediante contrato de financiamento 
para aquisição de bens, a requerida assumiu a garantia das obrigações e transferiu ao autor, em 
alienação fiduciária o veículo Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XLI 1.6 16V 110CV MEC, Ano 
de Fabricação/Modelo 2006/2007, Chassi: 9BR53ZEC178552425, Cor: Preto, Placa: DRM0280, 
RENAVAM: 896649849, que foi apreendido no decorrer deste processo. Encontrando-se o réu em 
local ignorado, 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 Presidente Prudente, aos 03 de fevereiro de 2020 

O número de fusões e 
aquisições realizadas por 
empresas de São Paulo 
aumentou 39% em 2019 se 
comparado ao ano anterior. 
Com um acréscimo de 259 
operações em relação ao 
volume registrado em 2018 
(662), o Estado concretizou 
921 transações no último 
ano. Os dados são de pes-
quisa da KPMG realizada 
com 43 setores da economia 
brasileira. 

Em 2019, os dez setores 

que mais realizaram fusões 
e aquisições em São Paulo 
foram os seguintes: em-
presas de internet (247); 
tecnologia da informação 
(126); hospitais e labora-
tórios de análises clínicas 
(69); setor imobiliário (67); 
alimentos, bebidas e tabaco 
(35); telecomunicações 
e mídia (35); instituições 
financeiras (28); compa-
nhias de energia (27); e 
companhias de serviço (27) 
- (AI/KPMG). 

O cenário atual, tanto global, quanto doméstico, 
não favorecem um crescimento acelerado.

Ainda no início desse ano, a 
previsão do Produto Interno 
Bruto (PIB) era de 2,40%. A 
expectativa caiu em 0,10%. 
A queda da previsão está 
relacionada ao coronavírus 
e à negociação entre EUA e 
China, que pode prejudicar 
parte das exportações bra-
sileiras. Além disso, o fato 
do Presidente dos EUA, Do-
nald Trump tirar o Brasil da 
lista de países emergentes, 
ou seja, certos setores da 
economia brasileira devem 
perder proteção. 

Tudo isso pode afetar a 
velocidade de crescimento 
do PIB no país.

Guto Ferreira, Analis-
ta Político-Econômico da 
Solomon’s Brain, foi o pri-
meiro a afirmar abertamente 
que o crescimento não deve 
ultrapassar os 2,1%. “No 
fim do ano passado todos 
estimavam crescimento de 
2,5%, mas eu acredito que 
chegará no máximo em 

Quando o 
Certificado Digital 
pode ser exigido 
para MEIs

Os microempreendedores 
individuais (MEIs) podem 
utilizar certificados digitais em 
algumas situações, como para 
a emissão de Nota Fiscal Ele-
trônica (NFe) e no pagamento 
do eSocial. Embora não seja 
obrigatório para Micro Empre-
endedores Individuais (MEI), 
o Certificado Digital pode ser 
exigido em algumas situações 
específicas, de acordo com 
Maurício Balassiano, diretor de 
Certificação Digital da Serasa 
Experian.

Esses são os casos, por 
exemplo, de pessoas jurídicas 
que exigem a emissão de Nota 
Fiscal Eletrônica (NFe), de 
acordo com legislações es-
taduais e municipais. O MEI 
também terá de possuir um 
Certificado Digital no caso 
de pagamento de pró-labore, 
registro e remuneração de fun-
cionários por meio do eSocial.

Independentemente da exi-
gência, o uso do certificado 
pode ser uma vantagem para 
os pequenos empresários, na 
medida em que proporciona 
agilidade nas operações e mos-
tra profissionalismo e controle 
das próprias contas. Segundo 
a Receita Federal, o País pos-
sui, atualmente, mais de 9,6 
milhões de MEIs registradas. 
Para ais informações, acesse: 
(www.certificadodigital.com.
br) - (AI/SerasaExperian).

Por sua simplicidade 
e eficiência, as plata-
formas de compra e 

venda já são conhecidas dos 
consumidores: somente na 
OLX, são mais de 2 milhões 
de negociações concluídas 
por mês em suas 13 catego-
rias -- cerca de 50 vendas 
por minuto. Por isso, a OLX 
destaca 5 dicas para seus 
usuários comprarem para 
fazer a melhor negociação 
online. 
 1) Pesquise mais in-

formações sobre o 
comprador ou ven-
dedor: busque infor-
mações sobre quem 
está fazendo a nego-
ciação. Pergunte nome 
e sobrenome, onde 
trabalha e solicite ou-
tros dados que possam 
ajudar a identificá-lo, 
como pesquisa nas 
redes sociais. Se a 
pessoa parecer muito 
apressada, nervosa ou 
impaciente, desconfie;

Fique atento ao notar ofertas 
com valor muito abaixo do mercado.

As marcas usam o espaço virtual para 
atrair os clientes às lojas físicas.

As primeiras ações de 
O2O -- que significa Online 
to Offline --, surgiram em 
2015, mas muitas empresas 
ainda desconhecem o po-
tencial dessa metodologia 
que vem ganhando cada 
vez mais espaço. Trata-se 
de uma estratégia de ma-
rketing na qual as marcas 
usam o espaço virtual para 
atrair os clientes às lojas 
físicas, modificando a jorna-
da de compra de produtos 
e serviços. 

Para o CEO da ROI Mine, 
Murilo Borrelli, o ambiente 
digital tem muito espaço a 
ser explorado. “A conver-
gência entre os ambientes 
digital e físico, proposta do 
O2O, dinamiza o processo 
de compra e é uma resposta 
às tendências de consumo 
dos compradores. A relação 
se torna mais próxima, 
rápida e eficiente, com 
destaque para a interação, 
que é determinante no 
processo.” 

Vender online para ob-
tenção offline é uma re-
alidade para muitas pes-
soas e empresas, como os 
aplicativos de transporte 
e alimentação. “Os smar-
tphones já se tornaram 
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Cinco dicas para fazer a 
melhor negociação online
As compras online vieram para ficar no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm), a expectativa é que o setor cresça 20% em 2020, movimentando um volume de 
R$ 106 bilhões

 4) Pegou, pagou: não 
deposite ou realize 
transferências de va-
lor antes de receber o 
produto e fique atento 
a comprovantes falsos 
de depósitos. Prefira 
fechar a negociação 
em um local público e 
só faça o pagamento 
após ter sua compra 
em mãos;

 5) Utilize o chat: cen-
tralize a sua comu-
nicação via chat da 
OLX e evite migrar 
para outras platafor-
mas. Qualquer pes-
soa também pode 
denunciar práticas 
irregulares ou con-
teúdos indevidos por 
meio de um um botão 
de denúncia  pre-
sente em todos os 
anúncios. A iniciativa 
permite que a empre-
sa delete anúncios 
e bloqueie usuários 
denunciados (OLX).

 2) Preço justo: pes-
quise e fique atento 
ao notar ofertas com 
valor muito abaixo 
do mercado ou então 
com muitas facilida-
des. Por exemplo, se 
você busca um celular 
e encontra algo por 
menos da metade do 
preço e que o vende-
dor afirma estar em 

ótimo estado, isso é 
um sinal de alerta;

 3) Documentos: ao com-
prar produtos eletrô-
nicos, por exemplo, 
sempre peça a nota 
fiscal e outros docu-
mentos disponíveis. 
Essa é uma das formas 
de saber mais sobre o 
produto de interesse e 
tirar dúvidas técnicas; 

acessórios indispensáveis 
aos brasileiros, e 67% deles 
têm acesso à rede”, diz Bor-
relli. As empresas podem 
criar estratégias para se 
inserirem nesse mercado. 
Uma delas é apostar em 
aplicativos que vendem 
virtualmente e direcionam 
para estabelecimentos, 
onde a experiência online 
se converte em offline com 
a compra. 

A geolocalização é ou-
tra ferramenta funcional, 
pois as marcas conseguem 
saber onde o consumidor 
está e podem direcioná-lo 
às unidades mais próximas. 
Um aprimoramento dessa 

experiência é mostrar em 
qual loja existe estoque de 
um determinado produto 
para a compra no próprio 
estabelecimento. 

Essa realidade do ma-
rketing desenhou uma 
jornada de compra muito 
mais dinâmica e o processo 
não se limita somente aos 
smartphones. Afinal, são 
180 milhões de computa-
dores, notebooks e tablets 
espalhados pelo país, o 
que, segundo Borrelli, 
também corrobora para a 
viabilidade da metodologia 
O2O nas empresas. Fonte 
e mais informações: (www.
roimine.com). 

PIB brasileiro pode ter crescimento menor que o esperado?
conta do tanto de turistas e 
imigrantes asiáticos”.

Para ele, também vale a 
pena destacar o acordo entre 
EUA e China, que protagoni-
zaram uma guerra comercial, 
que acontecia desde 2018. 
Os países são os maiores par-
ceiros comerciais do Brasil, 
o que pode prejudicar parte 
das exportações brasileiras. 
“Há também a questão entre 
EUA e China, os dois maiores 
parceiros comerciais do Bra-
sil. Isso compromete parte 
do commodity brasileiro”. 
Para ele, a decisão de Trump 
de tirar o Brasil da lista de 
países em desenvolvimento, 
pode afetar alguns setores 
da economia por aqui. O 
Analista Político-Econômico 
afirma que os fatores devem 
cooperar para o crescimento 
a passos lentos. “Tudo isso 
alinhado, forma um cenário 
de crescimento bem abai-
xo das previsões”, conclui 
(Gueratto Press).

2,1%”. Ferreira aponta que 
o cenário atual, tanto glo-
bal, quanto doméstico, não 
favorece um crescimento 
acelerado. 

“Com as recentes ques-
tões, o país não tem espa-
ço para uma recuperação 
adequada, o que nos leva 
a acreditar ainda mais 
neste cenário de menor 

crescimento”. Além dis-
so, o Analista Político-
-Econômico pontua que o 
coronavírus é um fator de 
impacto considerável na 
economia global. “Tem um 
impacto no mundo inteiro 
pelo coronavírus, mesmo 
com um nível baixo de 
letalidade, há um impacto 
na economia mundial, por 

Fusões e aquisições em SP 
cresceram 39% em 2019
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