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4ª edição do ERP Summit

@O ERP Summit - maior evento da América Latina sobre 
software e gestão – chega à sua 4ª edição no Brasil tendo 

como tema central: “O software como agente da transforma-
ção humana e dos negócios”. O encontro acontece no Expo 
Center Norte com uma novidade: a ampliação no tempo de 
duração, que passa a acontecer em dois dias, 14 e 15 de abril 
de 2020. Dividido em Congresso e Expo, o evento consolida-
-se como a principal agenda de empresários, CEOs, VP’s, 
CIOs, CTOs, CFOs, diretores e gestores para abordarem 
as tendências, evolução e networking sobre a utilização de 
softwares na gestão das empresas. O evento é voltado, não 
apenas para profissionais do setor tecnológico, mas tam-
bém para quem compreende o investimento em tecnologia 
como fundamental para o crescimento do negócio (https://
erpsummit.com.br/).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Uvas & Vinhos
Prestes a completar nove décadas de atuação, a Coo-

perativa Vinícola Garibaldi está comemorando seu 89º 
aniversário de fundação, passando por um dos melhores 
momentos de sua história. Os bons resultados somam-se 
de forma impressionante: em 2019, registrou recorde de 
faturamento, com valores na casa dos R$ 175 milhões. A 
venda de seus espumantes cresceu 30%, e a comercializa-
ção de sucos de uva, 12%. No enoturismo, recebeu o maior 
volume de turistas já registrado: 144 mil pessoas passaram 
pela vinícola em 2019, experimentando atrações como a 
Degustação às Cegas, o Taça & Trufa, o Winebar e conhe-
cendo os produtos disponíveis no complexo enoturístico. 
Saiba mais em: (www.vinicolagaribaldi.com.br).   Leia 
a coluna completa na página 3

O Enigma 
de vender 
sempre mais

Por Marcelo Salvo

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

De acordo com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), o índice de Intenção 
de Consumo das Famílias 
(ICF) chegou a 97,1 pontos em 
janeiro, alcançando seu melhor 
resultado para um mês de janei-
ro desde 2015. Em relação ao 
mesmo período de 2019, houve 
crescimento de 1,2%. Mesmo 
com a alta, o indicador ainda 
permanece abaixo do nível 
de satisfação (100 pontos), 
patamar que ocupa desde abril 
de 2015, quando mediu 102,9 
pontos.

Com o ajuste sazonal, o ICF 
apresentou uma retração men-
sal de 0,3%. Apesar de ser a 
segunda consecutiva na série 
dessazonalizada, a queda foi 
menos intensa do que a regis-
trada em dezembro de 2019 
(-0,8%). De acordo com o pre-
sidente da CNC, José Roberto 
Tadros, os números mostram 
que os consumidores estão 
cautelosos com seus gastos no 

Intenção de consumo das famílias 
tem melhor janeiro desde 2015

curto prazo, mas representam 
um cenário mais otimista no 
longo prazo, além de serem um 
indicativo de que a economia 
brasileira deve ter um 2020 
melhor que 2019. 

“Os resultados estão alinha-
dos com uma melhora da per-
cepção econômica, já sinalizada 
pelo aumento da confiança 
dos empresários do comércio, 
que também teve seu melhor 
janeiro em anos. Os indicadores 

medidos neste primeiro mês 
traduzem uma recuperação 
gradual, impulsionados pela 
inflação baixa e redução nas 
taxas de juros”, afirma.

O item Acesso ao Crédito 
apresentou aumento mensal de 
0,3%, após queda de 1,2% em 
dezembro. O indicador atingiu 
91,7 pontos, o maior nível desde 
maio de 2015. Na comparação 
anual, o crescimento foi de 
5,6%. A melhora na percepção 

das famílias em relação ao mer-
cado de crédito também pode 
ser constatada pela redução da 
quantidade de brasileiros que 
acredita que comprar a prazo 
está mais difícil: 39%, contra 
39,7% em dezembro último e 
40,5% em janeiro de 2019.

Na esteira do crédito, a si-
tuação para aquisição de Bens 
Duráveis também se apresen-
tou mais propícia. A parcela 
de brasileiros que avaliou o 
momento como positivo para 
comprar este tipo de bem atin-
giu 34,6%, o maior percentual 
desde abril de 2015 e acima 
tanto dos 32,7%, observados no 
mês anterior, quanto dos 32% 
aferidos em janeiro passado. 
Dos sete componentes do ICF, 
este foi o item que apresentou 
as maiores variações positivas 
em ambas as bases de compa-
ração – mensal (+3,3%) e anual 
(+7,4%) –, chegando ao melhor 
patamar desde abril de 2015: 
77,5 pontos (Gecom/CNC).

Contabilidade 2020
“A tecnologia tem ajudado muito o nosso setor. Trata-se de uma 

forma de obtermos mais agilidade e segurança nos processamentos das 
informações de nossos clientes”, revela César Vieira, sócio do Grupo 
Lank. Segundo dados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
519.729 profissionais da área possuem registro ativo no Brasil.    

Cadastro Positivo
Já está valendo em todo o país, o Cadastro Positivo, um programa do 

SPC Brasil que reúne as informações de pagamentos dos brasileiros. Os 
dados levam em conta toda a vida financeira dos inscritos. O sistema 
constrói um histórico para ser avaliado pelo mercado, fazendo com 
que o consumidor possa receber mais créditos, a partir de um bom 
histórico de pagamento.   

Material escolar mais caro
Para a maioria dos brasileiros, o ano começa com muitas contas. E para 

os pais, além da rematrícula da escola, uma das principais despesas está 
relacionada à compra do material escolar. Segundo pesquisa realizada 
pelo Procon-SP o preço do material em São Paulo pode variar 300% - 
eles analisaram os valores de 126 produtos em oito lojas. Por exemplo, 
o preço do estojo de giz de cera com 12 cores chegou a 266% - de R$ 
1,50 para R$ 5,50. A maior diferença foi na borracha branca, com um 
aumento de 333% - ficou entre R$ 0,60 e R$ 2,60.  

Portal ERP

Os consumidores estão cautelosos com seus gastos no curto prazo.
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CEOs brasileiros estão confiantes no 
crescimento de suas empresas em 2020

Os usuários de todo país já 
podem consultar as linhas pré-
-pagas e verificar a possibilidade 
de cadastros indevidos. As 
empresas de telecomunicação 
brasileiras disponibilizaram, 
em parceria com a Anatel, um 
site (https://cadastropre.com.
br/#/) para que o usuário possa 
consultar. O consumidor da linha 
pré-paga que quiser fazer consul-
ta para verificar a ocorrência de 
fraudes com linhas associadas 
indevidamente ao seu CPF deve 
acessar o portal.

De acordo com a Anatel, a 
medida vai possibilitar ao consu-
midor verificar a linha pré-paga 
em seu nome. Caso contrário o 
usuário pede o cancelamento. 
“Hoje no Brasil há cerca de 135 
milhões de celulares pré-pagos e, 
destes, três acessos a cada 1.000 
apresentam inconsistências ca-
dastrais”, informou a agência. A 

iniciativa do portal visa “garantir 
uma base cadastral do serviço 
correta e atualizada, a fim de 
evitar a ocorrência de fraudes 
de subscrição (linhas associadas 
indevidamente a CPFs) e, dessa 
forma, proporcionar mais segu-
rança aos consumidores.”

O pedido de cancelamento 
feito pelo consumidor deverá 
ser atendido em até 24 horas, 
caso a solicitação seja executada 
por meio de atendente, e até 48 
horas se solicitada automatica-
mente (no call center ou portal 
da prestadora, sem a intervenção 
humana). A página também dis-
ponibiliza orientações para quem 
identificar a existência de linhas 
cadastradas indevidamente em 
seu nome. Neste caso, o cliente 
deverá entrar em contato com 
a operadora para correção das 
informações (www.anatel.gov.br/
dados/cadastro-pre-pago) (ABr).

Consumidores já 
podem consultar linhas 

pré-pagas pelo CPF

Cancelamento 
feito pelo 
usuário deverá 
ser atendido em 
24 horas.

Confiança

Os executivos brasileiros estão 
otimistas em relação aos resultados 
de suas empresas nos próximos 12 
meses. É o que aponta a 23ª edição da 
Pesquisa Global com CEOs da PwC (23rd 
Annual Global CEO Survey). Segundo 
o estudo, 78% dos líderes brasileiros 
relataram estarem confiantes quanto ao 
crescimento de suas receitas - sendo 
22% muito confiantes e 56% um pouco 
confiantes. 

N a pesquisa realizada no ano anterior, 
no contexto de expectativa de início de 
um novo governo, o otimismo era ainda 

maior (95%). O mesmo panorama também pode 
ser visto ao redor do globo - 72% dos CEOs 
acreditam em um bom desempenho financeiro 
de suas organizações em 2020, frente a 82% na 
pesquisa anterior.     Leia na página 6
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Marcello Casal Jr/ABr

Fernando Alves, sócio-presidente da 
PricewaterhouseCoopers Brasil.

Cesta básica teve alta
Pesquisa do Núcleo de Inteligência 

e Pesquisas do @proconsp  constatou 
que o valor da cesta básica paulistana 
do ano de 2019 apresentou alta de 
10,66%. Feito em convênio com o 
Dieese, o levantamento aponta que 
o valor médio era R$ 708,61, em 
dezembro de 2018, e fechou em R$ 
784,16, em dezembro de 2019. Todos 
os grupos tiveram alta. As variações 
acumuladas foram 7,55% para os 
produtos de Higiene, 10,96% para 
Alimentação, e 11,15% para Limpeza. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/ceos-brasileiros-estao-confiantes-no-crescimento-de-suas-empresas-em-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/o-enigma-de-vender-sempre-mais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/contabilidade-2020-conheca-algumas-das-principais-novidades-que-prometem-impactar-o-segmento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/cadastro-positivo-alternativa-de-credito-para-bons-pagadores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/aumento-de-quase-300-assusta-pais-na-hora-de-comprar-o-material-escolar/
http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/cotacoes/derivativos.htm


Página 2 São Paulo, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br
OpiniãO

As fintechs estão 
diversificando seus serviços
A relação dos 
brasileiros com o 
mercado financeiro 
sempre foi cheia de 
percalços

As crises econômicas 
impediam um melhor 
uso do dinheiro por 

grande parte da população, 
e as opções disponíveis fi-
cavam restritas aos bancos, 
que abusavam de uma rotina 
burocrática. A evolução 
tecnológica promoveu uma 
transformação no setor. 
Novas empresas surgiram 
com o intuito de agilizar e, 
principalmente, democrati-
zar os serviços financeiros.

As fintechs, expressão 
dada às startups que com-
binam tecnologia com fi-
nanças, crescem a cada ano 
e expandem seus serviços 
em diferentes segmentos e 
modelos de negócio. Não há 
um número concreto sobre 
a quantidade de empresas 
desse tipo em operação no 
Brasil atualmente. Contudo, 
estimativas e levantamen-
tos recentes indicam que 
há mais de 500 em operação 
desenvolvendo diferentes 
soluções.

A pesquisa Fintech Deep 
Diver, realizada pela consul-
toria PwC, mostra que quase 
a metade delas (46%) atua 
como meio de pagamento 
ou na oferta de créditos e 
negociações de dívidas, as 
duas categorias tradicio-
nalmente mais requisitadas 
pelos usuários. Mas há as 
que são especializadas em 
gestão financeira, de inves-
timentos, seguros, moedas 
digitais, câmbio, contabili-
dade, banco digital, entre 
outras áreas. 

Essa diversificação está 
ligada essencialmente à 
maturidade que o setor 
adquiriu nos últimos anos. 
No início da década, por 
exemplo, combinar tecnolo-
gia com serviços financeiros 
era visto como algo teme-
rário pelas organizações, 
uma vez que se trata de um 
mercado cheio de regras e 
que uma informação errada 
pode provocar uma reação 
em cadeia que coloca em 
risco o Sistema Financeiro 
Nacional. 

A preocupação se faz ne-
cessária, sem dúvida, mas 
as startups mostraram que é 
possível desburocratizar os 
serviços e oferecer soluções 
que impactam positivamen-
te a vida das pessoas. Foi 

um período de consolidação 
das fintechs no mercado, 
em que serviços disrup-
tivos foram idealizados e 
colocados em prática. A 
partir do momento em que 
conquistaram seu espaço e 
mostraram um novo jeito de 
trabalhar com o dinheiro, 
essas empresas puderam 
dar um passo adiante em 
seus negócios. 

Em suma: puderam ex-
pandir a atuação em outros 
segmentos, oferecendo 
serviços e produtos que não 
ficam restritos ao hábito de 
pagar as contas e negociar 
dívidas. Hoje, toda categoria 
em que há procedimentos 
financeiros pode - e deve 
- ser influenciada pelo de-
senvolvimento tecnológico. 
Diante desse ecossistema 
cada vez maior, os principais 
beneficiados são os próprios 
usuários, que podem lidar 
melhor com o dinheiro 
graças às inúmeras soluções 
disponíveis. 

Hoje, com soluções que 
combinam tecnologia e 
finanças, é possível ter 
mais praticidade para pa-
gar contas e compras do 
dia a dia, além de diversos 
serviços mais específicos, 
como administrar seus in-
vestimentos em uma única 
plataforma, ter mais segu-
rança em transações online, 
possuir uma conta bancária 
digital e até comprar moeda 
estrangeira sem sair de casa. 

A tendência é essa reali-
dade se aprofundar ainda 
mais nos próximos anos, na 
medida em que as soluções 
digitais desenvolvidas pelas 
fintechs (e também pelas 
instituições mais tradicio-
nais) integrarem o dia a dia 
das pessoas. Há empresas 
que identificaram um nicho 
de mercado importante, 
como a gestão dos benefí-
cios dos trabalhadores, que 
atende uma demanda atual 
e resolve uma importante 
questão do mercado cor-
porativo. 

Em um mundo cada vez 
mais conectado, contar 
com a tecnologia para so-
lucionar problemas do dia 
a dia torna-se fundamental. 
Espera-se que as empresas 
sigam nessa busca de iden-
tificar nichos e serviços que 
realmente resolvem situa-
ções reais dos consumido-
res e estimulem, assim, um 
setor tão disputado como o 
financeiro. 

(*) - É sócio fundador da Vee.

Raphael Machioni (*)
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As redes sociais a favor 
do seu e-commerce

Gustavo Hollatz (*)

A cada dia mais inovadoras, elas 
formam importantes canais de 
comunicação e têm se tornado 

fundamentais para o crescimento da 
visibilidade, das vendas e também da 
fidelidade dos clientes, já que estes 
meios de comunicação permitem que 
o empreendedor de qualquer segmento 
mantenha um contato mais informal e 
direto por meio dessas plataformas.

Esses meios devem caminhar lado a 
lado do e-commerce, mas para fazer 
esse mercado online girar de forma 
eficiente, é preciso saber usar essas 
plataformas, analisando cada detalhe 
do seu negócio.

Facebook, Instagram, YouTube e 
WhatsApp são as mídias mais utiliza-
das entre as grandes marcas no Brasil, 
porém, cada empresa/marca precisa 
se atentar às características do seu 
público alvo e entender que existem 
redes sociais de nicho que oferecem 
um resultado de engajamento maior do 
que as redes sociais mais conhecidas.

As marcas estão usando as redes 
sociais de forma cada vez mais criativa 
e inovadora, vou ressaltar o WhatsA-
pp, por exemplo. Acompanhamos o 
crescimento do uso desta mídia como 
ferramenta de comunicação entre 
marca e cliente e isso têm funcionado 
por ser um canal muito rápido e de 
fácil utilização.

Muitas compras em e-commerce não 
são concluídas por dúvidas simples dos 
clientes, e quando o cliente permite 
essa interação da marca através do 

aplicativo identificamos um aumento 
da conversão em vendas, isso porque 
o diferencial dessa ferramenta é que 
ela aproxima o cliente, pois a troca de 
informações, dúvidas, negociações, são 
vistas como uma relação de amigos, 
que conversam aberta e diretamente.

Todo esse movimento surge como 
uma visão das marcas em humanizar 
a comunicação em seus canais, o que 
não é um trabalho fácil, pois depende 
de toda uma cultura interna e de todos 
os colaboradores treinados e engajados 
para que essa comunicação seja perce-
bida pelo cliente em todos os canais. 
O WhatsApp, assim como os outros 
canais de comunicação da marca, como 
e-mail, chat online, telefone, além das 
informações no formato de FAQ, devem 
seguir o mesmo “tom da comunicação”. 
O que se deve respeitar é a velocidade 
de resposta em cada canal, assim como 
o conteúdo a ser disseminado.

Não existe uma receita para acertar 

no conteúdo, mas o básico é que ele 
seja relevante para o seu cliente e 
a partir disso, você pode pensar em 
formatos diferentes de compartilhar 
via mensagens de textos convencio-
nais, vídeos animados, motivacionais, 
ofertas, descontos e até a inauguração 
de novas lojas.

Além das mídias sociais servirem 
como ferramenta para ajudar a traba-
lhar no contato direto com o cliente, 
vale entender as possibilidades de uso 
de cada meio para assim experimentar 
as oportunidades de negócio em suas 
vertentes. O WhatsApp, por exemplo, 
pode ser usado também para entrar 
em contato com fornecedores, repre-
sentantes, o próprio time de vendas e 
o resultado desse trabalho com certe-
za será mais agilidade e eficiência no 
negócio.

(*) É Especialista em marketing de Aftermarket 
Solutions, unidade de negócios da CNH Industrial, 

formado em Publicidade com especialização em 
marketing, possui mais de 15 anos de experiência 

acadêmica e profissional em comunicação.

As redes sociais representam hoje não só uma nova era da comunicação, mas também uma nova era 
para os negócios
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As mudanças tecnológicas estão modi-
ficando a cada dia a maneira das nossas 
empresas fazerem negócios. Com soluções 
que otimizam desde o sistema operacio-
nal e as atividades cotidianas manuais, 
até a eficiência estratégica na gestão das 
companhias, a transformação digital vem 
sendo um fator determinante para a sus-
tentação e competitividade empresarial.

Diante deste contexto, com o início de 
cada ano, gestores de diferentes setores da 
economia global se atentam às tendências 
de tecnologia e inovação para a temporada. 
Para se ter uma ideia, de acordo com a últi-
ma projeção do Gartner, os gastos mundiais 
com Tecnologia da Informação chegaram 
a cerca de US$ 3,7 trilhões no último ano. 
Para 2020, estima-se crescimento de 3,7%.

Quanto ao mercado brasileiro, a con-
sultoria considera crescimento de 2,5% 
em relação a 2019, alcançando cerca de 
US$ 64 bilhões (o equivalente a R$ 266 
bilhões). Deste modo, soluções que apli-
cam Inteligência Artificial (AI), Internet 
das Coisas (IoT) e Analytics, por exem-
plo, ganharão ainda mais força dentro do 
âmbito corporativo.

Para firmar esta ideia, a fim de que 
as companhias consigam acompanhar o 
ritmo da transformação digital e, prin-
cipalmente, tornem seus negócios mais 
competitivos, separei algumas tendências 
de inovação e tecnologia que acredito 
serem decisivas para a sustentabilidade 
das empresas já neste ano. Entre elas, é 
importante destacar:

O poder dos dados:
Desde microempresas a multinacionais, 

a análise de dados se tornou primordial 
para o bom posicionamento das organi-
zações. Deste modo, adotar uma aborda-
gem ágil para gerenciar os dados, com a 
Inteligência Artificial e o aprendizado de 
máquina atuando em conjunto, ajuda a 
dar às empresas uma grande vantagem 

em 2020. Com isso, é possível, inclusive, 
unificar os fluxos de trabalho relaciona-
dos à análise de dados, proporcionando 
maior capacidade produtiva na extração 
de informações relevantes à companhia.

Automação de processos robóticos 
(RPA):

Designar tarefas repetitivas às máquinas 
já tem proporcionado um grande impacto 
na simplificação dos fluxos de trabalho. 
Para 2020, a projeção é que essa tecno-
logia ganhe ainda mais espaço dentro das 
instituições. De acordo com o Gartner, a 
RPA (Robotic Process Automation) tem 
superado todos os outros segmentos do 
mercado de software corporativo em 
todo o mundo, com receita de aproxima-
damente US$ 1,3 bilhão em 2019. Para 
os próximos meses, a expectativa é de 
que ainda mais empresas implementem 
iniciativas relacionadas à robotização.

Multi experiência:
A experiência dos consumidores tem se 

transformado de forma significativa. Isso 
porque, com a inserção das pessoas no 
mundo digital, as companhias precisam 
se reinventar diariamente na busca de 
canais de comunicação mais assertivos. 
Seja com recursos aprimorados de co-
mando e gerenciamento de voz ou com a 
realidade virtual e realidade aumentada, 

por exemplo, a verdade é que em 2020 
as empresas precisarão oferecer uma co-
municação inovadora e eficiente, a fim de 
proporcionar experiências mais assertivas 
aos consumidores.

Importância da Cloud Computing:
De acordo com o Gartner, neste ano, 

possuir Cloud Computing será um requi-
sito e não somente um diferencial compe-
titivo. Deste modo, podemos estimar que 
mais organizações passem a utilizar este 
recurso. No entanto, em consequência 
à hospedagem de soluções e dados na 
nuvem, é importante que os profissionais 
de segurança de dados atuem de forma 
efetiva, a fim de preservar toda a estrutura 
estratégica e operacional da organização.

Estabelecer uma cultura voltada ao 
potencial humano será decisivo

Para finalizar, acredito que, além das 
tendências citadas anteriormente, outro 
fator determinante para o universo cor-
porativo em 2020 será a democratização 
da experiência. O acesso a conhecimentos 
técnicos de ferramentas e o aprendizado 
de máquina, por exemplo, possibilitarão 
que profissionais que não são de TI ob-
tenham acesso a ferramentas e sistemas 
especializados que os capacitem usar e 
aplicar habilidades especializadas. Além 
disso, o compartilhamento do conheci-
mento é outra prática que promete ace-
lerar e potencializar a inovação.

Para tanto, intensificar o potencial hu-
mano e sua importância diante dos meios 
digitais é crucial, uma vez que, mesmo o 
futuro se tornando cada vez mais tecno-
lógico, todos os avanços de produtividade 
dependerão demasiadamente das ações 
e habilidades das pessoas!

(Fonte: Régis Lima tem mais de 16 anos de 
experiência em Gestão de Equipes e atuação 

em cargos executivos de empresas nacionais e 
multinacionais do mercado de TI. Atualmente é 

diretor executivo na Lumen IT, sendo responsável 
pelas áreas comercial, financeira e de marketing da 

empresa).

Tendências tecnológicas para 2020: como 
minha empresa deve se preparar?
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News@TI
Porto Digital abre Superchamada de 
empreendedorismo 

@Aqueles que já empreendem ou querem dar início a uma ideia 
de negócio vão poder se inscrever na Superchamada para to-

dos os programas de empreendedorismo do Porto Digital. Em sua 
segunda edição, a convocação abrange o Mind The Bizz, Mind The 
MINAs e a incubação. As inscrições já estão disponíveis em: http://
bit.ly/PD_Inscricao-Empreendedorismo .

Coworking público

@A Prefeitura de São Paulo inaugurou o Teia Centro, seu quarto 
coworking público. A nova unidade tem como foco os empre-

endedores que atuam na área cultural e de economia criativa. O 
Teia é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, executada pela Ade Sampa agência vinculada à pasta, 
que tem como objetivo oferecer uma rede de coworkings público com 
tudo que o empreendedor precisa e muitas vezes não tem acesso por 
conta do alto custo desses espaços. A unidade do centro conta com a 
parceria da Secretaria Municipal de Cultura, que disponibilizou o local. 
Funcionamento: segunda à sexta-feira. Horário: 10h às 19h. Local: 
Hemeroteca Mário de Andrade. Endereço: R. Dr. Bráulio Gomes, 125.
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bandas de consagração nacional e regional em eventos, custeados pela 
Pasta, através da plataforma (http://turismocommusica.turismo.gov.br/
cadban-web/#/home). O sistema tem o objetivo de dar transparência 
à contratação desses profissionais por gestores públicos de estados e 
municípios, além de apoiar os eventos que geram grande fluxo de tu-
ristas. Artistas como Luan Santana, Fafá de Belém e Bruno e Marrone 
são alguns dos aprovados para contratação e que possuem informações 
disponíveis no site. A verba é restrita a eventos gratuitos, comprovada-
mente tradicionais e de notório conhecimento popular.

E - Fusões e Aquisições
De acordo com levantamento exclusivo realizado pela KPMG, registrou-
-se em 2019 o novo recorde de fusões e aquisições no Brasil, com 1.231 
transações concretizadas. O número representa crescimento de 27,3% 
em comparação com 2018, quando foram realizadas 967. Pela terceira 
vez consecutiva essas operações quebram recordes, considerando 830 
em 2017. Houve aumento considerável nas transações domésticas, que 
saltaram de 550 em 2018 para 782 em 2019. Trata-se de um cresci-
mento de 42,2%. As aquisições pelas empresas estrangeiras também 
apresentaram expansão relevante, de 19%, totalizando 374 transações 
em comparação às 315 de 2018. 

F - Verão em Química 
De 10 a 14 de fevereiro, a UFSCar realiza a 40ª edição de sua Escola de 
Verão em Química “Prof. Dr. José Tércio Ferreira”, com palestras, mi-
nicursos e mesa-redonda e a participação de convidados internacionais. 
As vagas nos minicursos são limitadas e serão preenchidas por ordem de 
inscrição. O público do evento é formado por estudantes de graduação, 
pós-graduação e profissionais da área. São quatro os minicursos que 
serão oferecidos, ministrados por pesquisadores dos Estados Unidos, 
Reino Unido e Alemanha. As inscrições estão abertas no site do evento 
(www.evqdq.ufscar.br) até 7 de fevereiro. 

G - Programas de Capacitação 
Senac acaba de firmar parceria com a ONG Generation Brasil para sediar 
as aulas do Programa Desenvolvedor Júnior. A metodologia desenvolvida 

A - Concurso no Senado
O certame autorizado para este ano abrirá 40 vagas para a Casa. Do total, 
24 serão de nível médio para o cargo de técnico de policial legislativo, en-
quanto as demais exigirão nível superior para o cargo de analista legislativo 
nas especialidades de direito, administração, arquivologia, assistência social, 
contabilidade, enfermagem, informática legislativa, processo legislativo, regis-
tro e redação parlamentar, engenharia do trabalho e engenharia eletrônica e 
telecomunicações. A banca examinadora e o edital ainda não foram definidos, 
mas já há site com conteúdo gratuito e informações relevantes: (https://www.
senado.leg.br/institucional/datasenado/STRANS/hotsite_concurso/).

B - Programa de Talentos 
A C&A, empresa que oferece produtos e experiências para conectar as 
pessoas por meio da moda, inicia a edição 2020 do seu Programa de Ta-
lentos. Neste ano, as vagas são para Trainee Comercial, com atuação nas 
áreas de Planejamento, Supply Chain e Produto, e para Liderança Distrital 
de Loja, com atuação em Operações de Lojas. A busca é por profissionais 
com formações diversas, que possuam perfil criativo, que sejam hands on, 
protagonistas, que gostem de desafios e estejam dispostos a fazer parte de um 
ambiente em transformação. O candidato deve se identificar com a cultura 
da C&A -- ousada, jovem, alegre, dinâmica. Inscrições podem ser feitas por 
meio do hotsite: (http://cea.grupociadetalentos.com.br/talentoscea2020/).  

C - Preferida dos Investidores
A Órama foi eleita a instituição financeira mais bem avaliada em 2019 pelos 
usuários do Yubb, buscador de serviços financeiros, no primeiro ranking anual 
da casa. Ao todo, a Órama conquistou a nota geral mais alta entre corretoras, 
fintechs e bancos de médio e grande portes, somando 4,64, em uma escala de 
0 a 5. O ranking foi feito a partir de uma média das avaliações dos usuários do 
guia “Melhores Empresas de Investimentos”. Dentre os critérios avaliados pelos 
usuários para a votação, estavam a facilidade em usar as plataformas online, 
o atendimento ao cliente, os custos e as taxas praticadas pelas empresas. 

D - Artistas e Bandas
O Ministério do Turismo está com cadastro aberto para apoiar artistas e 

pela Generation combina o treinamento em habilidades técnicas, com-
portamentais e de mentalidades, preparando os jovens para os desafios 
reais do mercado de trabalho. Com formato Bootcamp, é gratuito para o 
participante e tem duração de três meses, de segunda a sexta, das 8 às 
18h (carga horária de 480 horas). Para participar do processo seletivo, é 
necessário que os jovens tenham de 18 a 29 anos de idade, Ensino médio 
completo e interesse em ingressar na área de tecnologia. Aulas na unida-
de Senac Lapa Tito. Mais informações: (www.corporativo.sp.senac.br). 

H - Sorvete de Plantas
Esqueça tudo o que você imagina sobre sorvetes veganos e lembre dos 
sorvetes à base de leite de vaca, que são cremosos e saborosos. Agora 
imagine essa mesma textura, com um sabor delicioso e feito somente 
com o uso de ingredientes à base de plantas. Essa é a proposta da Nice 
Foods, que chega ao mercado com a missão de reinventar a forma como 
são feitos os alimentos que estão presentes no nosso dia a dia, porém 
utilizando matérias-primas orgânicas e naturais, sem carne, lactose e o 
mínimo de industrializados possível. Em Curitiba a empresa já está em 
mais de 30 pontos de venda. Para 2020 os planos incluem a expansão 
para os estados do Sul e Sudeste. 

I - Transformação do Negócio
A Philip Morris International foi reconhecida como uma das 50 líderes 
globais em sustentabilidade dentro da comunidade empresarial interna-
cional, em um projeto documental intitulado “50 Sustainability & Climate 
Leaders”. A inclusão da empresa, juntamente com outras lideranças 
empresariais, destaca a forma como a Philip Morris enxerga a ambiciosa 
transformação de seus negócios através da lente da sustentabilidade, 
ao gerenciar a transição e o impacto na sociedade e no meio ambiente. 
A ambição da empresa é que pelo menos 30% de seus clientes, que de 
outra forma continuariam a fumar, mudem para seus produtos sem 
fumaça até 2025. Saiba mais em (www.50climateleaders.com).

J - Bússola para Empreendedores
Voltar para o passado com um bilhete premiado, apostar na loteria, 
ganhar uma bolada e nunca mais se preocupar com dinheiro na vida: 
ficção científica pura. Não quer dizer, entretanto, que não seja possí-
vel “enxergar” o futuro e – por que não? – empreender com base nas 
tendências. Com base em pesquisas, números e vertentes, o Sebrae/
PR lançou o Guia de Tendências para Pequenos Negócios - 2020/2021. 
São 35 páginas com as principais apostas de especialistas para os pró-
ximos anos, pautadas pela análise de diversos relatórios de empresas 
internacionais especializadas em estudos de tendências. É gratuito e 
está em (https://apihml.pr.sebrae.com.br/storage/caderno_tendencias/
home/2020/conteudo.pdf).

O “home office” 
e a modernização das 

leis trabalhistas

O número de pessoas 
trabalhando por meio 
do chamado home 
office, cresceu 22% no 
período entre 2016 e 
2018

Reflexo em parte da 
Reforma Trabalhista 
implementada em 

2017, vemos aqui os efeitos 
de uma das mudanças mais 
tidas como modernizadoras 
na CLT vistas no período 
recente. Tal modalidade já 
vinha ocorrendo na prática e 
foi regulamentada e prevista 
na legislação. A lei mudou 
para acompanhar o que já 
vem sendo observado no 
mundo todo e cabe agora a 
trabalhadores e empresas se 
adaptarem. 

A Constituição Federal 
trata o teletrabalho como 
uma prestação dos serviços 
realizada fora das dependên-
cias do empregador, de for-
ma preponderante, podendo 
ser realizado na própria re-
sidência do empregado. Tal 
prática tem sido permitida 
graças ao avanço tecnológico 
e para oferecer vantagens 
tanto à empresa, que atende 
a necessidades específicas, 
como ao trabalhador, que 
deixa de gastar horas do 
dia no trânsito ao fazer o 
deslocamento até a sede da 
empresa, por exemplo. 

Com as novas regras, as em-
presas deverão se organizar 
para evitar problemas com 
as fiscalizações e reclamató-
rias trabalhistas. A reforma 
alterou o regimento desta 
modalidade de prestação de 
serviço, pois agora os empre-
gados que atuam nesta mo-
dalidade não são submetidos 
ao controle de jornada e não 
terão direito ao recebimento 
de horas extras. Contudo, 
nada impede que o controle 
de jornada e as horas extras 
sejam acordados mediante 
acordo individual. 

A nova lei ainda não 
especificou quem deverá 
arcar com as despesas 

relacionadas à aquisição, 
manutenção e fornecimento 
dos equipamentos necessá-
rios para o trabalho, sejam 
tecnológicos ou referentes à 
infraestrutura. Dessa forma, 
essa responsabilidade deve-
rá estar prevista no contrato 
de trabalho. Além disso, o 
empregado segue com to-
dos os direitos trabalhistas 
previstos, como férias, 13º 
salário, aviso prévio e as 
verbas rescisórias previstas 
pela lei trabalhista. 

Mas com tais direitos ain-
da garantidos, como fica a 
segurança do trabalhador 
que atua por meio do home 
office? 

Quanto a esse tema, a lei 
deixa claro que é de respon-
sabilidade do empregador 
instruir os trabalhadores 
em teletrabalho sobre as 
precauções que devem ser 
tomadas para evitar doenças 
ocupacionais e acidentes, o 
que deve ser feito de maneira 
expressa e ostensiva. Desse 
modo, o trabalhador deverá 
assinar um termo de respon-
sabilidade, comprometen-
do-se a seguir as instruções 
que lhe foram repassadas. 

Com a modernização da lei, 
é o momento de empresas 
buscarem a transição entre 
antigos e novos modelos, 
não apenas do ponto de vista 
tecnológico, mas de cultura 
interna para prevenir possí-
veis problemas na Justiça do 
Trabalho. Muitas empresas 
têm buscado conciliar tanto 
o trabalho tradicional como 
o home office, ao permitir 
que empregados trabalhem 
em casa em alguns dias da 
semana ou apenas às sextas-
-feiras, por exemplo. 

Independentemente do 
local de trabalho, claro, cabe 
a todos cumprirem seus res-
pectivos direitos e deveres 
presentes na relação traba-
lhista. A lei se moderniza, 
mas tal compromisso nunca 
deve mudar. 

(*) - É advogada especialista em 
Direito do Trabalho do escritório Aith, 

Badari e Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)

Entre as mais procuradas estão medicina, direito e engenharia.

Os resultados estão 
no estudo “Empre-
gos dos sonhos? As 

aspirações de carreira dos 
adolescentes e o futuro do 
trabalho”, divulgado ontem 
(22) pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). 

A publicação analisa, en-
tre outras, as respostas à 
pergunta: “Qual profissão 
você espera ter aos 30 anos 
de idade?”. Os rankings das 
profissões mais desejadas 
variam de acordo com o 
gênero dos estudantes. 
Entre as mulheres, tanto 
em 2000 quanto em 2018, 
medicina, direito, pedagogia 
e licenciaturas, enfermagem, 
psicologia, administração e 
veterinária estão entre as 
top 10. Em 2000, profissões 
como jornalista, secretária 

Confiança da indústria 
cresceu 1,1 ponto 

A confiança dos empresários da 
indústria cresceu 1,1 ponto na 
prévia de janeiro, na comparação 
com o resultado consolidado de 

dezembro do ano passado. Com 
isso, o indicador chegou a 100,5 
pontos, em uma escala de zero a 200 
pontos, segundo dados divulgados 
ontem (22) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

O aumento da confiança foi pu-

xado pelo crescimento das expec-
tativas dos empresários em relação 
aos próximos meses. O Índice de 
Expectativas cresceu 2,4 pontos e 
atingiu 101,6 pontos, o maior valor 
desde junho de 2018 (102,3 pon-
tos). O Índice da Situação Atual, que 

mede a confiança dos empresários 
no momento presente, recuou 0,3 
ponto, para 99,3 pontos. O resul-
tado indica aumento de 0,4 ponto 
percentual do Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada da Indústria, 
para 75,5% (ABr).

Governo deve propor redução do pedágio em nova concessão.

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou, por meio de 
sua conta no Twitter, que 
não procede a informação 
de que seriam criadas, na 
Rodovia Presidente Dutra 
(Via Dutra), uma praça de 
pedágio em Guarulhos, na 
região metropolitana de 
São Paulo e outra na região 
de Barra Mansa, no estado 
do Rio de Janeiro.

Ainda pelas redes sociais, 
o presidente disse que no 
momento da renovação da 
concessão da Rodovia, que 
vence em 2021, o governo 
vai propor a diminuição 
do valor do pedágio e não 
permitirá a construção de 
novas praças de pedágio. 
De acordo com o Minis-
tério da Infraestrutura, a 
concessão da Nova Dutra 
deve ser o ativo que mais 
vai despertar o interesse 
dos investidores dentre 
os leilões de rodovias, ae-

Ferrari é eleita 
como marca mais 
‘forte’ do mundo

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a Brand Finance, 
consultoria que avalia as 
marcas mais significativas do 
mercado, declarou a Ferrari 
como a “mais forte e influen-
te” do mundo, com 94,1 
pontos em um índice que 
vai até 100. O relatório anual 
da organização foi divulgado 
ontem (22), em ocasião do 
Fórum Econômico Mundial 
de Davos, na Suíça.

A Brand Finance calculou 
que o valor da marca Ferrari é 
avaliado em US$ 9,1 bilhões, 
um aumento de 9% graças 
ao desempenho positivo 
das vendas e à força geral 
da montadora italiana. A 
Ferrari conseguiu manter a 
liderança do ranking mesmo 
que o desempenho da marca 
na Fórmula 1 esteja longe do 
esperado. A montadora é re-
conhecida em todo o mundo e 
famosa por ter sido o primeiro 
produtor de carros de luxo 
em nível internacional.

A Brand Finance calcula o 
“valor da marca” estimando 
o benefício líquido que seria 
obtido com o licenciamento 
da marca no mercado aberto, 
enquanto a força é medida 
com base na eficácia da em-
presa em comparação aos 
concorrentes (ANSA).
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Estudo da OCDE mostra futuro 
das profissões no mundo

Medicina, direito, engenharia, pedagogia e licenciaturas estão entre as carreiras mais procuradas por 
estudantes de 15 anos em 41 países. No Brasil, quase dois a cada três estudantes pretendem seguir as 
dez profissões mais citadas no questionário do Pisa 2018 por aqueles que fizeram as provas

2000, apenas mudaram de 
lugar no ranking. Engenha-
ria, que ocupava a terceira 
posição entre os meninos, 
passou a ser a mais buscada. 

O estudo analisou também 
os riscos de as profissões es-
colhidas pelos estudantes não 
existirem mais no futuro devi-
do ao uso de robôs e de inteli-
gência artificial para substituir 
trabalhadores. A maioria das 
carreiras mais populares entre 
os jovens, como profissionais 
de saúde e sociais, culturais e 
legais, tende a ter baixo risco 
de automação. Na Austrália, 
Irlanda e no Reino Unido, 
cerca de 35% dos empregos 
citados pelos estudantes 
correm o risco de automação. 
Na Alemanha, Grécia, Japão, 
Lituânia e Eslováquia, mais de 
45% desses empregos estão 
em risco (ABr).

e cabeleireira completavam 
o ranking. Em 2018, elas 
saíram e deram lugar às 
ocupações de designers, 
arquitetas e policiais. 

Entre os homens, as pro-
fissões mais procuradas 
em 2018 foram engenhei-

ro, administrador, médico, 
advogado, profissional de 
educação física, arquiteto, 
mecânico automobilístico, 
policial e profissional de 
tecnologia da informação e 
comunicação. As profissões 
são as mesmas desejadas em 

Descartada a criação de novos 
pedágios na Via Dutra

roportos, ferrovias e portos 
previstos para 2020.

A Via Dutra é adminis-
trada pela empresa CCR 
desde 1996. O contrato 
vence em março de 2021, 
mas a intenção do governo 
é realizar o certame no 
final do segundo semestre 
de 2020. O trecho a ser lei-
loado liga as duas maiores 

regiões metropolitanas do 
país (Rio de Janeiro e São 
Paulo), passando por 34 
cidades. Pelo cronograma, 
as informações sobre o 
leilão estão em consulta 
pública a cargo da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). As 
contribuições serão rece-
bidas até fevereiro.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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 

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - 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: ARThuR FELIPE DAnTAS MOuRA, profissão: operador de cobrança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Edilson Moura e de Ana 
Maria Dantas Moura. A pretendente: JéSSICA BATISTA DE SOuzA, profissão: con-
ferente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Souza Filho 
e de Aldeny Cordeiro de Souza.

O pretendente: BRunO FRAnçOzO DO nASCIMEnTO, profissão: publicitário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Flor do Nascimento Filho e 
de Katia Regina da Silva Françozo do Nascimento. A pretendente: LETICIA ORTIz DO 
nASCIMEnTO, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 27/06/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de 
Esmeraldo Pires do Nascimento e de Janete Ortiz Esteves do Nascimento.

O pretendente: GABRIEL FREITAS DA SILVA, profissão: fiscal de linha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivo da Silva Filho e de Alice Freitas da 
Silva. A pretendente: JAquELInE VIEIRA DA SILVA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Gomes da Silva e de Jack 
Sandra Vieira dos Reis.

O pretendente: RODRIGO CAMILO LOPES DE SOuSA, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Magnoilton Silva de Sousa 
e de Ana Paula Maria Lopes de Sousa. A pretendente: PATRICIA AnGELICA CELES-
TInO DA CRuz, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria Alice Celestino Cruz.

O pretendente: ISAAC GARCIA MAChADO, profissão: ajudante expedição, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Machado e de Rosemeire Garcia 
Machado. A pretendente: DAnILA DA SILVA MARTInS, profissão: lavradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Peçanha, MG, data-nascimento: 18/03/1994, residente e domiciliada 
em Peçanha, MG, filha de Nilo Acacio Martins e de Maria Aparecida da Silva Martins.

O pretendente: KAIquE RAMIRES ALECRIM, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Newton Ferreira Alecrim e de Eliane 
Ramires. A pretendente: MAíSA FERnAnDES DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Magno Fernandes dos Santos e de 
Julia Graciela Mano da Silva.

O pretendente: ADEILTOn DA SILVA ASSunçãO, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Pereira da Assunção e de Mariza Gomes da 
Silva. A pretendente: LARISSA DE SOuzA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Laercio Rosa Silva e de Ione Aparecida Goes de Souza.

O pretendente: nORBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Norberto de Oliveira Junior e de Suely 
Ferreira Lira de Oliveira. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SAnTOS, profissão: 
funcionaria pública, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adilson 
dos Santos e de Maria Helena da Silva Santos.

O pretendente: EVAnILDO PAuLO PAIVA, profissão: gerente, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Cariré, CE, data-nascimento: 11/09/1979, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Paiva e de Altina Paulo Paiva. A pretendente: 
MARInILDE DE JESuS FERnAnDES SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pio XII, MA, data-nascimento: 22/02/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio dos Anjos Santos e de Luiza Fernandes Santos.

O pretendente: AnDERSOn DE OLIVEIRA SAnChEz, profissão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Sanchez e de Sandra 
Regina de Oliveira Sanchez. A pretendente: SThEFAnI GOnçALVES GOMES, 
profissão: auxiliar de reposição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 19/11/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ricardo José 
Santos Gomes e de Rosana Gonçalves Gomes.

O pretendente: REnATO DO nASCIMEnTO, profissão: motoristra, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Três Lagoas, MS, data-nascimento: 21/11/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Antonio do Nascimento e de Eugenia dos 
Santos Nascimento. A pretendente: EDInALVA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: técnica 
em saúde bucal, estado civil: divorciada, naturalidade: Olho D'Água das Cunhãs, MA, 
data-nascimento: 29/08/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Fernandes da Costa e de Maria Oliveira da Costa.

O pretendente: WILLIAM DE SOuSA GOnçALVES, profissão: cabista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1998, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adair José Gonçalves e de Maria Eliliane de 
Sousa Freitas. A pretendente: LAVínIA DE ÁVILA BARBOSA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Corinto, MG, data-nascimento: 06/05/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucivânio Aparecido Barbosa e de 
Zilanda Ribeiro de Ávila Barbosa.

O pretendente: CLEITOn nASCIMEnTO TEÓFILO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hélio Martins Teófilo e de Jucélia 
Nascimento Teófilo. A pretendente: ESTEFAny DE JESuS SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabiano Batista da Silva e de Crispina 
Fernandes de Jesus.

O pretendente: EVERTOn ESTEVES DA SILVA, profissão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São José do Rio Preto, SP, data-nascimento: 06/10/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Everaldo Gabriel da Silva e de Roselí Esteves 
Machado da Silva. A pretendente: JOSILEnE CORREIA DE SOuzA, profissão: peda-
gôga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Santana de 
Souza e de Marilene Correia de Souza.

O pretendente: FLAVIO COSTA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Juberto Flavio da Costa e de Maria Georgina Severino. A pretendente: 
MARySOL CRISTInA MASCAREnhAS, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1986, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Wagner Miguel Mascarenhas e de Celia Regina Ledesma.

O pretendente: JEFFERSOn JESuS MASCAREnhA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/2001, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Solon Jesus Mascarenha e de Normeide 
Jesus dos Santos. A pretendente: SARA EVELyn GOnçALVES LIMA DA SILVA, 
profissão: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/07/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Edmilson 
Cadête da Silva e de Aurenice Gonçalves Lima da Silva.

O pretendente: SAMuEL LuCAS LOuREnçO, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rita de Cassia Lourenço. A pretendente: EMILy 
VERAS FERnAnDES, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sidney Eustaquio Fernandes e de Gesiane Veras Santos.

O pretendente: ROBSOn PEREz RODRIGuES, profissão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Perez Rodrigues e de Maria de Fatima 
Rodrigues. A pretendente: CAROLInA ALVES DE SOuzA, profissão: consultora de 
relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/09/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Herminia Alves de Souza.

O pretendente: DOuGLAS DE SOuSA DARu, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Davi Fagundes Daru e de Simone Pereira de Sousa 
Daru. A pretendente: STEFAnyE DOS SAnTOS FAuSTInO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Bispo Faustino e de Maria 
Luciene dos Santos Faustino.

O pretendente: CLEIDSOn ALEx CAMARGO FERREIRA, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiane Camargo Ferreira. A pre-
tendente: SuELLEn CRISTInA OLIVEIRA FERREIRA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Almeida Ferreira e de 
Rosilene Aparecida de Oliveira.

O pretendente: ALISSOn FERREIRA CATARInO, profissão: auxiliar operacional, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Eduardo Catarino e de Monica 
Ferreira Gomes Catarino. A pretendente: DAnIELLE ThAíS DAMOTA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldemir Francisco Damota 
e de Iara Virginia Damota.

O pretendente: MARCELO DA SILVA quInTãES, profissão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/01/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Ferreira Quintães e de 
Sandra Maria Brandão da Silva. A pretendente: KEISE SOARES MARTInS, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
-nascimento: 28/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Zito Martins e de Maria do Rosario Araujo Soares.

O pretendente: ROnALDO APARECIDO MAnOEL, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/02/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Manoel e de Zilda Leite Manoel. A pretendente: 
LuCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Euclides Custódio de Oliveira e de Maria Lucia de Oliveira.

O pretendente: WALKER VAnIO COMInI, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Manhumirim, MG, data-nascimento: 03/10/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geneci Comini e de Maria das Graças Leal Comini. 
A pretendente: SIMOnE MARTInS, profissão: diarista, estado civil: divorciada, natura-
lidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 09/09/1978, residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, filha de Maria da Conceição Martins.

O pretendente: MARCOS WEnDEL DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de estóque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 03/11/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Wilson dos Santos 
e de Creusa Maria Maganha dos Santos. A pretendente: MARISA CAnDIDA LOPES, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 27/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jaime Galdino Lopes e de Maria Candida Lopes.

O pretendente: CLEITOn RIBEIRO E SILVA, profissão: analista de faturamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Giovanini Moreira e Silva e de Maria de 
Fatima Ribeiro e Silva. A pretendente: AnnE CAROLynnE FRAnCISCA DOS SAnTOS 
GRAIA, profissão: analista de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/12/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valmir 
dos Santos Graia e de Creusa Francisca dos Santos.

O pretendente: DJALMA nOGuEIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de almoxarife, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Nogueira 
da Silva. A pretendente: JuLIAnA MARIA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino da Silva e de Alaíde Silva.

O pretendente: DEIVIDE FERnAnDO DA SILVA BRAz, profissão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jaú, SP, data-nascimento: 18/07/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Richard Braz e de Maria José da Silva 
Filha. A pretendente: JuLIAnA CAVALCAnTE nunES DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celio Nunes dos Santos e 
de Marcia Santos Cavalcante.

O pretendente: JuSCELInO OGuM DA ROChA, profissão: motoboy, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Lima da Rocha e de Sandra Aparecida 
Pereira da Rocha. A pretendente: FABIOLA DE PAuLA FRAnCISCO, profissão: au-
xiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Antonio 
de Paula Francisco e de Sonia Regina de Assis Francisco.

O pretendente: ROMÁRIO DA COnCEIçãO DOS SAnTOS, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Acajutiba, BA, data-nascimento: 17/07/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria da Conceição dos Santos. A 
pretendente: GLÁuCIA COSTA DA SILVA, profissão: técnica em enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/08/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos da Silva e de 
Elizabeth Costa Duarte da Silva.

O pretendente: AnTOnIO CICLAIR DéCO, profissão: técnico em manuntenção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Déco e de Joana de Lima 
Déco. A pretendente: MARISA DE CASTRO InOCEnCIO, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Carlos Gomes Inocencio e 
de Marcia de Castro Inocencio.

O pretendente: CARLOS SAnTOS DE MEnEzES, profissão: lubrificador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 10/01/1965, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olegario Fausto de Menezes e de Maura 
dos Santos Menezes. A pretendente: MARIA DA GLÓRIA DOS SAnTOS, profissão: 
doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Arauá, SE, data-nascimento: 10/05/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Francisco dos 
Santos e de Maria Conceição de Jesus Santos.

O pretendente: DAVID DE ARAuJO COnCEIçãO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alexandre Conceição e de Lisangela 
de Araujo Barbosa. A pretendente: JAquELInE RIThELLy DE MATOS PERES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/09/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Antonio Carlos Peres e 
de Rosemeire de Matos Peres.

O pretendente: DAVID EMAnuEL DA SILVA BISPO, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 29/03/1995, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Josué Bispo dos Santos e de Marivalda da Silva 
Bispo. A pretendente: nATALIE nERES DE ARAuJO, profissão: lojista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Cerqueira de Araujo e de Lindaura 
de Jesus Neres.

O pretendente: hEnRIquE MARCEL SILVA MEzEnCIO, profissão: técnico em infor-
mática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Lazaro Mezencio Filho e de Maria Silvia 
Silva. A pretendente: JéSSICA KAROLInE SILVA PEREIRA, profissão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio da Silva Pereira e de Eliene 
Pereira dos Santos.

O pretendente: JOãO LuíS MOREIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Gomes Moreira e de Maria José Moreira. 
A pretendente: CRISTIAnE BEnTO, profissão: orientadora de público, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1977, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bento Filho e de Quiteria Maria 
do Carmo Bento.

O pretendente: CéLIO GABRIEL DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celio Rodrigo dos Santos Silva e de Margarete 
Mendonça da Silva. A pretendente: DEnISE MELO DE SOuzA, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/2003, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Deusdete Rodrigues de Souza Filho 
e de Ana Katia Melo.

O pretendente: ThIAGO VInICIuS DE SOuzA SEEMAnn FLuTuOSO, profissão: 
editor de video, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/1992, residente e domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Celso Luis 
Seemann Flutuoso e de Maria Lilian de Souza Seemann Flutuoso. A pretendente: 
MARInA JEnIFER SAnT'AnA BORGES, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1991, residente e domiciliada 
neste Distito, São Paulo, SP, filha de Adalberto da Silva Borges e de Roselene Maria 
Sant'ana Silva Borges.

O pretendente: GILVAn DE SOuSA TOMÁS, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 25/07/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Tomás Sobrinho e de Luciene Pedrina de Sousa 
Tomás. A pretendente: EVELyn PEREIRA FERREIRA, profissão: técnica em polisso-
nografia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves Ferreira e de 
Solange Aparecida Pereira.

A pretendente: MARíLIA BORGES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 06/03/1996, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Joaquim da Silva e de Marlene 
Borges da Silva. A pretendente: JEnIFER DOS REIS OLIVEIRA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cidnei dos Reis Oliveira e 
de Rosângela Regina Oliveira.

O pretendente: CAíquE MERInO DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Mota de Oliveira e de Consuelo 
Aparecida Merino. A pretendente: PAuLA ThAIS DE OLIVEIRA GARCIA, profissão: 
Instrutora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidnei Gonçalves Garcia 
e de Eliete Costa de Oliveira.

O pretendente: JOSé RODRIGuES, profissão: motorista, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Guairaça, PR, data-nascimento: 11/04/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonidos Rodrigues dos Santos e de Alzira Rodrigues 
de Oliveira. A pretendente: MARIA SuELI DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 20/02/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lidio Germino da Silva e de Alice 
Maria Batista da Silva.

O pretendente: DAVID RIBEIRO DE MOuRA, profissão: carteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/02/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Simeão de Moura e de Ana 
Maria Ribeiro Pereira. A pretendente: EDInEIA DE LIMA CORREIA, profissão: vigilante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/01/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel de Jesus Correia e de Elza 
Beserra de Lima Correia.

O pretendente: GuILhERME COnCEIçãO DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Virginio da Silva Filho e de 
Edneia Conceição Soares. A pretendente: RAFAELA RODRIGuES DOS SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto 
dos Santos e de Eliane Rodrigues Cardoso.

O pretendente: BISMARCK SOuSA COSTA, profissão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Costa de Oliveira e de Maria Solidade de 
Sousa. A pretendente: JuLIAnE CAVALCAnTE DE ALMEIDA, profissão: técnica de 
nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Osmar de Almeida e 
de Lucineide Cavalcante Pereira de Almeida.

O pretendente: ROnALDO FELICIAnO DE ALMEIDA, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Milton de Almeida e de Sueli 
Feliciano. A pretendente: JEnIFER DAMASCEnO DE OLIVEIRA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Vicente de Oliveira e de Flavia 
da Silva Damasceno.

O pretendente: BRunO DE AMORIM ARGOLO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Railton Argolo e de Francisca de Amorim Silva. 
A pretendente: CAROLInA MOnTEIRO DE CASTRO, profissão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
07/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Monteiro 
de Castro Filho e de Shirlei Maria de Castro.

O pretendente: uzOMA GABRIEL OKAFOR, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 16/09/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gabriel Okafor e de Hannah Okafor. A 
pretendente: DuLCILEnE MORAES DE LIMA, profissão: cuidadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Alves de Lima e de 
Thereza Moraes de Lima.

O pretendente: FABIAnO SAnTOS DE JESuS, profissão: construção civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itagi, BA, data-nascimento: 11/08/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo de Jesus e de Joelia Santos. A pretendente: 
MARIA DE LOuRDES COnCEIçãO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 26/03/1957, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severina Maria da Conceição.

O pretendente: ERICK VIAnA DA SILVA, profissão: bombeiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Jose da Silva e de Andreia Patricia Viana Silva. 
A pretendente: AMAnDA CORREIA CARDOSO, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guaratinguetá, SP, data-nascimento: 02/01/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aguinaldo Cesar Cardoso 
e de Sandra Regina Correia Cardoso.

O pretendente: BRunO DIAS DA Luz, profissão: mensageiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 25/05/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anfrísio Antunes da Luz e de Gerolina 
Maria Dias. A pretendente: CIBELE DuARTE CORREIA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Aparecido Correia e de 
Leonilda Benedita Duarte.

O pretendente: DAnILO SAnTAnA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Coimbra da Silva e de Normelia 
Santana Silva. A pretendente: nATALy SILVA SAnTOS, profissão: consultora de ne-
gócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo dos Santos e de 
Patricia Moreira da Silva Santos.

O pretendente: VAGnER DA SILVA AnDRADE, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises de Andrade e de Laura Santana da 
Silva Andrade. A pretendente: BEATRIz SOuzA DE MEnEzES, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo José de Menezes 
e de Solange de Souza.

O pretendente: ADRIAnO LOPES DA SILVA, profissão: gerente de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antenor Souza da Silva e de Edna 
Pereira Lopes. A pretendente: JOSEFA ROSAnGELA MARTInS BEzERRA, profissão: 
recreacionista, estado civil: solteira, naturalidade: Barra Santa Rosa, PB, data-nascimento: 
11/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bezerra 
e de Cleide Martins.

O pretendente: VICTOR AuGuSTO DEL nERO, profissão: gestor financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Susete Del Nero. A pretenden-
te: DéBORA CâMARA DOS AnJOS, profissão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan Carlos Câmara dos Anjos e de Sandra 
Regina Alves do Anjos.

A sugestão é de autoria do ex-
-senador Edison Lobão. A ma-
téria encontra-se pronta para 

pauta no colegiado.
O projeto modifica a sistemática de 

doação, passando a permitir a doação 
direta para os projetos aprovados por 
conselhos dos direitos da criança e do 
adolescente. Lobão observou que não 
há impedimentos à medida relativos à 
responsabilidade fiscal, uma vez que as 
doações, na prática, já são feitas e não 
geram gastos tributários adicionais. Para 
ele, a aprovação da matéria proporcio-
nará ao contribuinte maior poder de 

Dedução do IR para doações a projetos para crianças
fiscalização e controle sobre o dinheiro 
doado, por permitir que o doador indi-
que o projeto e a entidade beneficiária.

O autor afirmou que “o objetivo do 
presente projeto é suprir a lacuna 
legal existente, deixando expressa a 
possibilidade de doação direta na legis-
lação tributária, o que vai fortalecer e 
viabilizar a obtenção de recursos para 
projetos desenvolvidos por entidades 
de atendimento a crianças e adolescen-
tes”. Para ele, o projeto vai “fomentar 
práticas que ampliem investimentos 
em área assegurada como prioridade 
absoluta pela Constituição e pelo ECA”.

Com parecer favorável, o relator, 
senador Oriovisto Guimarães (Pode-
mos-PR), observa que a forma como a 
dedução poderá ser realizada aumenta 
os valores destinados às instituições, 
pois o contribuinte, no instante em que 
realiza a doação, já terá conhecimento 
do montante do imposto efetivamente 
devido. Além disso, o benefício social 
gerado pelo projeto será mais relevan-
te do que a eventual diminuição de 
recursos da União, pois o texto prevê 
a manutenção dos limites atualmente 
em vigor, de 6%, para o abatimento do 
imposto devido (Ag.Senado).

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisa projeto que prevê possibilidade 
expressa de doação direta, dedutível do Imposto de Renda (IR), em favor de projetos 
desenvolvidos por entidades de atendimento a criança e adolescentes D
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A importância da gestão 
de riscos na cadeia de 

fornecedores do agronegócio

O agronegócio tem 
um desempenho 
fundamental na 
economia brasileira

Não é à toa que so-
mos apelidados de 
celeiro do mundo, 

além de sermos o segundo 
maior produtor de soja do 
mundo e um dos maiores 
exportadores de milho e 
proteína animal - esta última 
fortemente impulsionada 
pela peste suína africana 
assolada nos rebanhos da 
Ásia em 2019. 

Tão forte quanto a presen-
ça do Brasil no agronegócio 
são os riscos ambientais que 
fazem parte do cotidiano do 
produtor rural. No último 
ano, o cenário interno pres-
sionou o agronegócio em 
busca de mais transparência 
e rigidez nas questões am-
bientais por conta da expo-
sição negativa do Brasil com 
as queimadas na Amazônia. 
Riscos de produção também 
fazem parte do dia a dia do 
empreendedor ruralista. 

O uso de defensivos agrí-
colas (ou agrotóxicos) é 
pauta altamente polêmica 
e que enseja argumentos 
inflamados por todos os 
lados, sem contar os efeitos 
das mudanças climáticas, 
que impactam a produção 
em muitas regiões. As 
intempéries de mercado, 
decorrentes da variação dos 
preços das commodities, do 
aumento de preços por que-
bra de safra e do controle 
de preços em alguns países 
também são problemas re-
correntes do produtor rural. 

Porém, ultimamente, o 
ruralista tem mais um risco 
a gerenciar devido ao au-
mento de sua criticidade, 
que são os riscos envolvidos 
na cadeia de fornecedores. 
Uma grande preocupação 
na gestão dos fornecedo-
res e produtores rurais é a 
utilização de trabalho aná-
logo à escravidão na cadeia 
de valor. Segundo dados 
do Ministério do Trabalho 
(MT), 43% da lista do tra-
balho escravo encontra-se 
na zona rural. 

Dentre os produtores que 
foram apontados, há um 
caso que se tornou público 
e envolveu a Starbucks e a 
Nespresso. A fazenda Cedro 
II fornecia café para ambas 
empresas e apareceu na 
lista do MT. Imediatamen-

te estas empresas abriram 
processos internos para 
investigação. Tarde demais, 
o estrago já estava feito. 

Para mitigar este e outros 
riscos na cadeia de fornece-
dores e produtores, uma das 
alternativas é a exigência 
de selos de qualidade e 
integridade. Dentre eles, 
destaca-se o “Agro Mais 
Integridade”, um reconhe-
cimento às empresas que 
adotam práticas de gover-
nança e de responsabilidade 
social e ambiental. Este tipo 
de atestado é importante 
porque demonstra o com-
prometimento de quem o 
recebeu na luta pelo com-
bate a atos ilícitos. 

Selos e reconhecimentos 
privados são menos efe-
tivos, haja vista a fazenda 
Cedro II que possuía certi-
ficados de qualidade, tanto 
da Nespresso quanto da 
Starbucks. Outra alterna-
tiva utilizada é o rastrea-
mento dos produtos por 
meio de tecnologias como 
o Blockchain. Basicamente, 
a tecnologia permite que 
dados sejam registrados e 
avaliados de forma descen-
tralizada, possibilitando que 
diferentes elos da cadeia se 
monitorem e não alterem as 
informações. 

Anteriormente a esta tec-
nologia, os dados eram ar-
mazenados em um banco de 
dados centralizado e, para 
ter confiança, era necessá-
rio um “custodiante” das 
informações. Natura e Car-
refour são dois exemplos 
de empresas que utilizam 
o blockchain para rastrear 
seus produtos desde a ori-
gem. Isto garante a ambos 
um acesso tempestivo e 
acurado das informações 
de tudo o que passa pelas 
empresas. 

Os consumidores procu-
ram cada vez mais produtos 
sustentáveis, no sentido 
mais amplo da palavra. Para 
isto, é fundamental que os 
produtores e fornecedores 
se integrem neste elo de 
controles, pois basta uma 
denúncia de práticas ilegais 
ou imorais para impactar de 
maneira negativa na reputa-
ção da empresa. 

Fique atento. 

(*) - É diretor de riscos e performance 
na ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados. 

Rodrigo Castro (*)

Ekaterini Sakellaropoulou assumirá gabinete no dia 13 de março.

O Parlamento da Grécia ele-
geu ontem (22) a magistrada 
Ekaterini Sakellaropoulou 
para ser a primeira mulher a 
assumir a presidência da Re-
pública. A conservadora tem 
63 anos e é especialista em 
direito ambiental. Atualmen-
te, é presidente do Conselho 
de Estado, onde também foi 
a primeira mulher a ocupar 
o cargo.

Durante a sessão, ela 
recebeu 261 votos de um 
total de 300 deputados, in-
cluindo de representantes 

da esquerda e do Syriza, 
legenda que ficou no poder 
até julho de 2019. “Chegou a 
hora da Grécia se abrir para o 
futuro”, afirmou o primeiro-
-ministro grego, Kyruakos 
Mitsotakis, no início do mês, 
quando apresentou o nome 
da juíza para a votação no 
Parlamento. 

Sakellaropoulou assumirá o 
gabinete no próximo dia 13 de 
março. Na Grécia, o cargo de 
presidente é mais protocolar e 
quem de fato lidera o governo 
é o premier (ANSA).

O Imposto sobre Gran-
des Fortunas (IGF) 
incidiria sobre patri-

mônio líquido superior a R$ 
22,8 milhões, com alíquotas 
entre 0,5% e 1%. A proposta, 
do senador Plínio Valério 
(PSDB-AM), aguarda a de-
signação de relator.

O projeto considera gran-
de fortuna o patrimônio 
líquido que excede o valor de 
12 mil vezes o limite mensal 
de isenção do Imposto de 
Renda. 

Em 2019, foram considera-
dos isentos os rendimentos 
mensais de pessoas físicas 
até R$ 1.903,98. Também,  
prevê três faixas de tributa-
ção. Quem tem patrimônio 
líquido entre 12 mil e 20 mil 
vezes o limite de isenção 
(entre R$ 22,8 milhões e R$ 
38 milhões) pagaria 0,5% de 
imposto. As fortunas entre 
20 mil e 70 mil vezes (entre 
R$ 38 milhões e R$ 133,2 
milhões) pagariam 0,75%. 
Milionários com patrimônio 

O expressivo crescimento 
das exportações, combinado 
com a desvalorização da moeda 
brasileira frente a outras moe-
das, tem contribuído para a alta 
do preço da carne bovina no 
mercado interno, impactando 
o orçamento dos consumido-
res. Para evitar a redução do 
consumo do produto no país, 
projeto em análise na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado, estabelece a redução 
das alíquotas sobre o ICMS 
nas operações interestaduais 
relativas à carne bovina. 

A proposta, do senador Edu-
ardo Braga (MDB-AM), aguar-
da a indicação de um relator. 
Essas alíquotas passarão dos 
atuais 7% e 12%, a depender 
da origem e do destino das 
operações, para 3,5%, nas 
operações realizadas nas regi-
ões Sul e Sudeste destinadas 
às regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e ao estado do 
Espírito Santo. A alíquota será 
de 6% nas demais operações.

Ao justificar a iniciativa, 
Braga explicou que, apesar de 
o Brasil ser um dos principais 
produtores e o maior exporta-
dor de carne bovina do mundo, 

Está pronta para votação 
em Plenário a proposta do 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), que federaliza 
as regras para a segurança 
bancária e para o transpor-
te de valores. Pelo texto, 
somente a União poderá 
definir as regras de funcio-
namento e da segurança 
das instituições financeiras 
e do transporte de valores, 
assim como caberá ao 
Congresso, com sanção 
presidencial, regulamentar 
serviços, funcionamento e 
segurança de estabeleci-
mentos bancários.

A iniciativa atende uma 
reivindicação da Febraban, 
com apoio do Sindicato 
dos Bancários. Segundo 
eles, o emaranhado de re-
gras distintas nos estados 
e municípios brasileiros 
acaba enfraquecendo a se-
gurança bancária. Por isso é 
necessária a uniformização 
dessas ações por norma fe-
deral. Normas como uso de 
vidros blindados nas facha-
das das agências, presença 
de vigilantes no autoaten-
dimento após o expediente 

Atraso no 
prazo de 
entrega 
pode gerar 
reembolso

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) apre-
sentou à Comissão de 
Transparência e Fiscaliza-
ção do Senado um projeto 
que altera o Código de 
Defesa do Consumidor 
(CDC), estabelecendo que, 
caso o vendedor ou a em-
presa atrase a entrega do 
produto, o consumidor 
terá direito ao reembolso 
imediato do valor do frete.

“Segundo o CDC, os for-
necedores são obrigados a 
fixar, no momento da venda, 
o prazo para a entrega dos 
produtos adquiridos. O CDC 
define como prática abu-
siva não fazer isso. Apesar 
disso, ainda é comum os 
consumidores adquirirem 
produtos, pagarem por todo 
o frete, mas receberem as 
mercadorias com atraso, 
sem qualquer reparação do 
fornecedor. Isso não pode 
continuar assim. A pena de 
reembolso integral do valor 
do frete caso a entrega atrase 
aperfeiçoa o CDC”, defende 
Randolfe na justificativa (Ag.
Senado).

EPA

Comissão do Senado analisa imposto 
para taxar grandes fortunas

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisa projeto que pode obrigar milionários a 
pagarem mais tributos

Pelo projeto, patrimônios superiores a R$ 22,8 milhões serão 
taxados entre 0,5% e 1%.
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sobre o espólio das pessoas 
físicas. Segundo o texto, cada 
cônjuge ou companheiro de 
união estável será tributado 
individualmente. Mas o pro-
jeto admite a possibilidade 
de cobrança por metade do 
valor do patrimônio comum. 
Bens e direitos registrados 
em nome de filhos menores 
seriam tributados com os 
dos pais.

Para o senador Plínio Va-
lério, o IGF é uma “forma 
de tentar amenizar a grave 
desigualdade econômico-
-social que historicamente 
assola o país”. Na justificativa 
do projeto, ele argumenta 
que a iniciativa pode “re-
duzir injustiças provocadas 
pelas assimetrias inerentes 
à economia de mercado”. 
O parlamentar nega, entre-
tanto, que o projeto seja um 
“imposto Robin Hood”, que 
tira dos ricos para “acabar 
magicamente” com a miséria 
do povo (Ag.Senado).

acima desse valor seriam 
tributados em 1%.

Cada alíquota incide sobre 
a parcela do patrimônio 
prevista na respectiva faixa 
de tributação. Por exemplo: 
uma pessoa física com pa-
trimônio de R$ 150 milhões 
pagaria 0,5% sobre R$ 15,2 
milhões (diferença entre R$ 
38 milhões e R$ 22,8 milhões, 
da primeira faixa); 0,75% 
sobre R$ 95,2 milhões (dife-

rença entre R$ 133,2 milhões 
e R$ 38 milhões, da segunda 
faixa); e 1% sobre R$ 16,8 
milhões (diferença entre 
R$ 150 milhões e R$ 133,2 
milhões, da terceira faixa). 
O valor final do IGF seria a 
soma dessas três parcelas.

Pessoas físicas e jurídicas 
deverão pagar o tributo. 
Quem mora no exterior con-
tribuiria apenas sobre o pa-
trimônio existente no Brasil. 

Normas de segurança bancária 
poderão ser federalizadas

bancário, proibição de uso de 
celulares e outros temas, que 
hoje seguem regras distintas 
nas cidades brasileiras, serão 
sistematizadas.

“A segurança pública é 
tema de extrema relevância 
e fonte direta de preocupa-
ção para toda a população, 
que anseia por soluções para 
esse drama que aflige a to-
dos. Assim, a federalização 
da legislação relacionada 
à segurança privada, nela 
inserida a bancária, permi-
tirá que o tema seja tratado 
com mais racionalidade, 
facilitando a padronização 

de produtos, serviços, roti-
nas, processos, instalações 
e equipamentos aptos a 
produzir efeitos concretos, 
com um mínimo de falhas 
e impactos negativos”, ar-
gumenta Davi.

O relator da proposta na 
CCJ, senador Major Olimpio 
(PSL-SP), disse que a falta 
de previsão constitucional 
atribuindo competência pri-
vativa para a União legislar 
sobre segurança bancária, 
levou à criação desse ema-
ranhado de leis estaduais 
e municipais que versam 
sobre o tema (Ag.Senado).

Alcolumbre, autor da proposta: federalização permitirá mais 
racionalidade e padronização.
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Proposta reduz impostos para 
segurar alta dos preços da carne

o consumidor brasileiro foi pego 
de surpresa com a alta nos pre-
ços da proteína mais consumida 
no país. Um dos principais 
motivos para o encarecimento 
do produto, segundo ele, foi o 
aumento das exportações para 
o mercado chinês. Desde o fim 
do ano passado os pecuaris-
tas brasileiros comemoram o 
aumento das exportações de 
carne bovina. Os consumidores 
brasileiros, porém, começaram 
a sentir o reflexo disso no bolso.

De acordo com dados divul-
gados pelo Cepea/USP, citados 

por Braga, o preço do boi gordo 
subiu 23,27% em novembro de 
2019, e atingiu o pico de valo-
rização de 36,45% no final do 
mesmo mês. Ao defender sua 
proposta, Braga defende que 
a carne bovina é uma proteína 
essencial e cultural na dieta 
dos brasileiros, pois garante 
boa densidade calórica, sendo 
excelente fonte de proteína, 
ferro e diversos outros mi-
cronutrientes, o que assegura 
uma alimentação “nutricional-
mente” adequada, com preços 
acessíveis (Ag.Senado). 

Aumento das exportações e desvalorização do real levou ao 
aumento do preço da carne bovina em até 36%.
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Grécia elege pela primeira vez 
uma mulher como presidente

Parcerias com 
hospitais particulares 
para reduzir fila 
do SUS

Projeto em análise na Câma-
ra dos Deputados permite que 
sejam realizadas parcerias ou 
convênios com equipamentos 
de saúde particulares para 
desburocratizar a fila de espera 
dos exames do SUS. O autor 
da proposta, deputado Célio 
Studart (PV-CE), explica que a 
Constituição assegura o direito 
a saúde a todos os brasileiros e 
que é de competência comum 
da União, estados, DF e muni-
cípios o cuidado com a saúde 
e assistência pública.

“Segundo uma pesquisa do 
Datafolha, publicada no portal 
de notícias “G1” em setembro 
último, 18% (dezoito por cen-
to) dos brasileiros consideram 
a saúde o principal problema 
do país”, afirma Studart. Ele 
cita, como exemplo de boa ini-
ciativa, um programa conheci-
do como “Corujão da Saúde” no 
estado de São Paulo que realiza 
parcerias com equipamentos 
particulares de saúde para 
desburocratizar a realização de 
exames. O projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Marcelo Salvo

O Enigma de vender sempre mais

Marcelo Salvo (*)

Existe uma frase muito dita no mundo organi-
zacional em relação a vendas, que às vezes 

confunde e outras afasta as pessoas da função 
de vendedor, a frase é “Vendas é uma arte”.

E por que será que afasta pessoas da função? 
Porque as pessoas acham que qualquer arte 
é difícil, e sendo difícil de aprender é melhor 
nem tentar.

Demorou para eu pensar diferente, mas para 
mim, vendas não é uma arte, ela é dotada de uma 
junção de habilidades que, utilizadas da forma 
correta, consegue modificar comportamentos e 
resultados, influenciando pessoas a se interes-
sare por aquilo que você oferece.

É muito claro pra mim nos dias de hoje, que 
vendas é o calcanhar de Aquiles de muitas em-
presas, mas também é claro que as empresas e 
seus colaboradores só não aprendem a vender 
porque não querem, insistindo em seus conceitos 
e atitudes que não funcionam mais.

Na recente pesquisa da FIESP sobre as áreas 
de grandes desafios dentro das PMEs para 2020, 
quem lidera o ranking é a gestão de vendas, 

algo que não é para se espantar, tendo em vista a 
extrema falta de conhecimento na administração 
de vendas e o impacto da economia.

As coisas estão mudando rapidamente no 
mundo e em menor escala no Brasil, pois nossa 
economia passa por grandes problemas há mais 
de 5 anos consecutivos, sendo assim, as empresas 
pequenas e médias precisam se movimentar, 
diferenciando suas soluções e capacitando as 
equipes para passar por esse momento difícil.

Porém as empresas sempre deixam essas mu-
danças para depois, só percebem isso quando a 
empresa já está passando serias dificuldades, até 
então, fecham os olhos, promovem pessoas para as 
áreas sem capacitá-las, esperavam resultados sem 
mudar atitudes e colocavam na liderança pessoas 
por tempo de trabalho e não pela competência.

Vender nunca foi fácil, porém existem técnicas 
para que seja sempre lembrado nas cotações do 
mercado e as que fazem toda a diferença entre 
as empresas que mais vendem são:

- Prospectar para se fazer presente, 
porém poucos profissionais gostam de fazer 
essa parte. Se as empresas conseguissem 
contratar colaboradores, que ao menos por 
um tempo, fizessem isso com prazer, como 
caçadores do mercado, com certeza, a movi-

mentação de negócios será maior.

- Relacionar-se no tempo certo, essa é a 
parte que também deveria ficar com vendas. 
Seria o momento para compensar o desgaste da 
prospecção, mas atualmente muitas empresas 
estão utilizando outros setores para fazer essa 
parte, setores chamados de relacionamento 
corporativo, e lá a estratégia é outra; em algumas 
empresas são outros gestores, em outras nem 
capacitação focada nas competências necessá-
rias para o cargo existe, ao invés de aproximar 
clientes, afastam ou não aproveitam as oportu-
nidades por falta de habilidades.

- Persuadir com foco no valor entregue. 
Se nossos produtos e serviços precisam ser 
reconhecidos como um diferencial e ainda não 
são, temos de criar argumentação para que faça 
o comprador refletir sobre os nossos benefícios 
e decidir por nós, mas muitos vendedores nem 
fazem follow-up das propostas, não conhecem 
a fundo os seus produtos e serviços, enfim, 
o que esperar desses profissionais, líderes e 
empresas? Persuadir não é manipular e sim 
simplificar a ação do cliente para que a decisão 
seja rápida e isso acontece quando detectamos 
a necessidade do cliente com perguntas inte-
ligentes e mostramos o quanto ele ganhará ao 
resolver aquele problema escolhendo nossas 
soluções.

Isso é arte? Não, isso significa gestão por 
parte do líder, competência por parte do 
vendedor e estratégia por parte da empresa.

Tudo isso junto, podemos chamar de 
Arte.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado 
em Administração e Artes Cênicas – Ator, com 

especializado em Gestão de RH e pós graduado 
em Marketing e Negociação e Vendas pela FAAP .  

Professor de Pós e MBA na B. I. International e Senac, é 
também Escritor do livro Atitude Profissional.

Fernando Alves, sócio-presidente da PricewaterhouseCoopers Brasil.

Os executivos brasileiros estão 
otimistas em relação aos resultados 
de suas empresas nos próximos 
12 meses. É o que aponta a 23ª 
edição da Pesquisa Global com CEOs 
da PwC (23rd Annual Global CEO 
Survey). Segundo o estudo, 78% dos 
líderes brasileiros relataram estarem 
confiantes quanto ao crescimento 
de suas receitas - sendo 22% 
muito confiantes e 56% um pouco 
confiantes

Na pesquisa realizada no ano anterior, no contexto 
de expectativa de início de um novo governo, 
o otimismo era ainda maior (95%). O mesmo 

panorama também pode ser visto ao redor do globo 
- 72% dos CEOs acreditam em um bom desempenho 
financeiro de suas organizações em 2020, frente a 82% 
na pesquisa anterior. 

Quanto ao desempenho da economia global, há mais 
pessimismo. Apenas 19% dos CEOs brasileiros apos-
tam em um cenário de aceleração do crescimento em 
2020 (ante 50% em 2019), enquanto 45% preveem 
desaceleração. Este sentimento se repete na média 
global. Enquanto apenas 22% acreditam na melhora da 
economia global nos próximos 12 meses (na pesquisa 
anterior, eram 42%), 53% não veem sinais de melhora 
nesse período - chegando a um nível de pessimismo 
que não era visto desde 2012. 

Para viabilizar o aumento das receitas em 2020, 84% dos 
CEOs brasileiros afirmaram apostar em seu crescimento 
orgânico. E mesmo com o maior pessimismo quanto à 
economia global, as empresas revelam que continuarão 

CEOs brasileiros estão confiantes no 
crescimento de suas empresas em 2020

buscando estratégias para alcançar esse objetivo nos 
próximos 12 meses. Para isso, inovar será a palavra de 
ordem. Repetindo o mesmo cenário do ano anterior, 89% 
disseram que a principal estratégia será a melhoria da 
eficiência operacional, enquanto 78% vão investir no lan-
çamento de novos produtos ou serviços e 52% buscarão 
colaborar com outros empresários e startups. 

“As empresas brasileiras precisam elevar sua produti-
vidade para obter competitividade e sucesso em 2020 e 
nos próximos anos. A pesquisa serve como um indicativo 
do que elas deverão fazer para alcançar esse objetivo, 

Sergio Zacchi/Cordel Imagens

considerando, por exemplo, investimentos em tecnologia 
e também na qualificação de seus colaboradores. Esse é 
o desafio das empresas e também do Brasil”, comenta o 
sócio-presidente da PwC Brasil, Fernando Alves. 

Certos de que a tecnologia continuará exercendo um 
impacto relevante nos negócios nos próximos anos, os 
CEOs brasileiros já vis-
lumbram um cenário em 
que a automação estará 
cada vez mais presente 
e investir no desenvolvi-
mento e na qualificação de 
seus profissionais é uma 
necessidade - e não mais 
uma questão de opção. O 
desafio do aumento da pro-
dutividade é o imperativo 
maior. Entre as prioridades, 
estão os projetos voltados 
à qualificação profissional 
(upskilling), com foco em 
digital e visando o aumento 
da qualificação da força de 
trabalho e da inovação. 

Para a produção da 23ª 
edição da Pesquisa Global 
com CEOs, a PwC entre-
vistou 1.581 executivos de 
83 países, entre setembro e 
outubro de 2019, sendo 64 
deles do Brasil. As entre-
vistas foram realizadas em 
caráter confidencial e os 
resultados foram apresen-
tados na última segunda-feira (20), no Encontro Anual 
do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. 

Fonte e mais informações: (www.pwc.com).

“As empresas 
brasileiras 

precisam elevar 
sua produtividade 

para obter 
competitividade e 

sucesso em 2020 e 
nos próximos anos. 

A pesquisa serve 
como um indicativo 
do que elas deverão 
fazer para alcançar 

esse objetivo, 
considerando, 
por exemplo, 

investimentos em 
tecnologia e também 

na qualificação de 
seus colaboradores
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O departamento jurídico 
como uma 'unidade de 

negócios' da sua empresa

No Brasil, o chamado 
contencioso, ou seja, 
tudo o que pode ser 
alvo de contestação, 
disputa ou conflito 
de interesses, tem 
alternativas para sua 
resolução e dependerá 
de cada situação e 
interesse

Ele pode ser solucio-
nado pela via judicial 
quando recorre ao 

Poder Judiciário; arbitral 
quando é regido por uma 
câmara arbitral ou ainda 
pode ser resolvido no âm-
bito administrativo, quando 
o trâmite se dá no âmbito 
da administração pública. 
Quando ocorrem as ques-
tões litigiosas, elas podem 
ser desgastantes para a 
imagem de uma empresa, 
demorar para alcançar 
uma decisão final ou ainda 
onerar muito as atividades 
comerciais desenvolvidas 
pelo cliente. 

Portanto, hoje pode ser 
importante qualificar o con-
tencioso como uma espécie 
de ‘unidade de negócios’ da 
sua empresa, que o auxiliará 
na eficácia dos recursos, 
redução de custos e que 
poderá inclusive facilitar 
novos investimentos. Gros-
so modo, uma unidade de 
negócios seria, por exem-
plo, um departamento, um 
grande setor da empresa ou 
até mesmo uma empresa 
completa dentro de outra 
companhia de maior porte. 
Essa questão é extrema-
mente pertinente e é hoje 
um grande desafio tanto 
para os empreendimentos, 
quanto para advogados.

Para imensa maioria dos 
advogados, estagiários e de-
mais integrantes do mundo 
jurídico não é tão simples 
a análise desta questão. 
Geralmente, as faculdades 
de Direito focam no ensino 
de doutrinas e teses estri-
tamente jurídicas, consi-
derando a atividade jurídi-
ca quase exclusivamente 
como meio de pacificação 
social. Contudo, hoje em 
dia o advogado deve dar 
um passo além e aprimorar 
seu conhecimento com uma 
visão 360° das atividades 
comerciais desenvolvidas 
pelo cliente, compreenden-
do efetivamente quais são as 
dores que impactam o dia a 
dia dos empresários.

Essa visão para o advo-
gado é imprescindível e 
mudará seu ponto de vista 
de como o setor jurídico se 
situa dentro da empresa. 
Hoje há várias técnicas e 
recursos que auxiliam nes-
sa nova forma de enxergar 
os processos judiciais e 
administrativos. O ‘conten-
cioso estratégico’ apresenta 
algumas características 
interessantes. A primeira é 
que o advogado deve querer 
entregar mais resultados. 

Junto com suas petições 
impecáveis, o advogado 
deve conhecer mecanis-
mos que auxiliem na busca 
constante pela desburocra-
tização e simplificação das 
empresas, no diálogo com 
outros setores, na revisão 
de contratos e na orientação 
para evitar litígios. Hoje 
diante dessa nova ordem 
mundial o uso de tecnolo-
gias é indispensável e por 
isso o desenvolvimento de 
inovações para melhorar 
o trabalho humano é cres-
cente. 

Essas tecnologias não 
devem ser vistas como 
uma ameaça, mas sim 
como ferramentas que 
auxiliarão o advogado a 
direcionar sua energia 
no que realmente traz 
resultados para a empre-

sa. O uso de inteligência 
artificial, como também 
as lawtechs ou legaltechs 
(aquelas startups que 
criam serviços e produ-
tos tecnológicos para o 
setor jurídico) deve ser 
uma realidade para os 
advogados das empresas, 
para eles incrementarem 
qualidade e eficiência no 
trabalho final.

O ‘contencioso estratégi-
co’ deve contar com uma 
equipe engajada e com 
conhecimento do negócio e 
suas principais dificuldades. 
Assim sendo, o jurídico não 
pode ficar isolado com a 
única preocupação de cum-
prir prazos, fazer petições, 
participar de audiências e 
se envolver com protocolos. 
Ao lado das rotinas tradi-
cionais, todo departamento 
jurídico deve participar 
ativamente na vida empre-
sarial, até mesmo para que o 
advogado aprenda a analisar 
os resultados obtidos.

Naturalmente algumas 
práticas legais são perma-
nentes como, por exemplo, 
o estudo das principais 
questões jurídicas da em-
presa. As teses que valem 
a pena manter na discussão 
judicial ou administrativa 
devem ser selecionadas e 
separadas daquelas que não 
valem. Uma política jurídi-
ca e gerencial que busca a 
negociação extrajudicial e 
a composição entre as par-
tes também deve ser bem 
vista pelos departamentos 
jurídicos.

Dentro desse novo con-
ceito é indicado não esperar 
citações para agir. Assim é 
imprescindível manter uma 
rotina de pesquisa cons-
tante sobre a distribuição 
de novas ações. Isso vai 
dar uma margem maior de 
negociação e oportunidade 
de redução do número de 
demandas ativas contra a 
empresa. Nesse espaço, 
a análise de riscos e está 
entre os maiores desafios, 
pois a insegurança jurídica 
é uma realidade no Direito 
brasileiro. Contudo, a vida 
do empresário é justamente 
a gestão de riscos. 

A grande questão é como 
conciliar o risco intrínseco 
da atividade empresarial 
com a segurança jurídica? 
Trata-se de um grande desa-
fio, porém, são exatamente 
nessas situações desafiado-
ras que as inovações e novas 
oportunidades de negócios 
aparecem. A dúvida por que 
devo mudar a gestão do con-
tencioso da minha empresa 
tem uma resposta clara. 

O ‘contencioso estraté-
gico’ é uma ótima opor-
tunidade de aumentar a 
eficiência dos recursos 
da empresa, evitar custos 
desnecessários com lití-
gios sem chance de êxito, 
compreender a origem das 
demandas a fim de evitá-las 
ou, no mínimo, diminuí-las. 
Vale ressaltar que abso-
lutamente toda empresa 
tem a oportunidade de 
se valer do ‘contencioso 
estratégico’, seja por meio 
de um departamento ju-
rídico interno capacitado 
ou escritório externo que 
possua experiência no 
segmento.

A boa notícia é que cada 
vez mais o cenário jurídi-
co está se familiarizando 
com a visão estratégica do 
contencioso, até mesmo 
porque essa ótica permite 
ao advogado analisar quais 
efetivamente são os riscos 
envolvidos e propor as 
melhores e mais criativas 
estratégias ao cliente, inde-
pendentemente da comple-
xidade envolvida.

(*) - É sócia do Silveira Advogados 
e especialista em Direito tributário 

(www.silveiralaw.com.br).

Juliana Gonçales (*)

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. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/12/2019
Data e horário: às 14 hs do dia 20/12/2019. Local: sede social, na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações 
Unidas, no 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e 
Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia 
do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. 
(“Companhia”). Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação 
dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo 
§ 4º do artigo 133 da referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) A alienação de 100% das Quotas da empresa Simple 
Energy Comercializadora de Energia Ltda. detidas pela Companhia; (ii) A alienação de 100% das Quotas da empresa Simple 
Energy Assessoria e Gestão de Energia Ltda. detidas pela Companhia; (iii) A aprovação da assinatura de quaisquer outros 
contratos ou acordos relacionados aos assuntos (i) e (ii); Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes 
assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: (i) A alienação de 100% das Quotas detidas pela Com-
panhia da empresa Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida das Nações 
Unidas, no 14.171, 11º andar, conjunto 1101, Brooklin Novo, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 17.112.981/0001-61, que tem como sócios atuais a Companhia e os Srs. Leonardo Afonso Lopes, titular da RG nº 
28.371.201-6 SSP/SP, e CPF/MF nº 281.334.618-71; Mauro Sergio Garcia, titular da RG nº 20.197.345 SSP/SP, e CPF/MF nº 
112.391.548-37; e Ricardo Moraes Matos, titular da RG nº 34.682.011-X SSP/SP, e CPF/MF nº 310.080.128-82, pelo valor de 
R$ 6.300.000,00. A aprovação da alienação das Quotas da empresa supra citada segue o disposto no Artigo 10º, IX, do Esta-
tuto Social da Companhia, que estabelece como Competência da Assembleia Geral deliberar sobre a alienação de participa-
ção societária em outra empresas; (ii) A alienação de 100% das Quotas detidas pela Companhia da empresa Simple Energy 
Assessoria e Gestão de Energia Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida das Nações Unidas, no 14.171, 11º andar, 
conjunto 1101, Brooklin Novo, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.667.402/0001-
11, que tem como sócios atuais a Companhia e os Srs. Leonardo Afonso Lopes, titular da RG nº 28.371.201-6 SSP/SP, 
e CPF/MF nº 281.334.618-71; Mauro Sergio Garcia, titular da RG nº 20.197.345 SSP/SP, e CPF/MF nº 112.391.548-37; e 
Ricardo Moraes Matos, titular da RG nº 34.682.011-X SSP/SP, e CPF/MF nº 310.080.128-82, pelo valor de R$ 3.500.000,00. 
A aprovação da alienação das Quotas da empresa supra citada segue o disposto no Artigo 10º, IX, do Estatuto Social da 
Companhia, que estabelece como Competência da Assembleia Geral deliberar sobre a alienação de participação societária 
em outra empresas, e (iii) A assinatura dos distratos aos acordos de sócios, dos acordos de prestação de serviços e demais 
contratos ou acordos que estejam relacionados com os assuntos (i) e (ii) acima. Lavratura e Leitura da Ata: Foram 
encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata 
lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São 
Paulo, 20/12/2019. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa. 
Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, 
por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifico que a presente ata 
é cópia fiel daquela que se acha transcrita no livro próprio. Ryo Miyajima- Presidente da Mesa; Gabriela de Maga-
lhães Gabriel Doubek-Secretária. JUCESP n° 31.475/20-6 em 13/01/2020, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

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.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 03 de Dezembro de 2019.

01-  Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da Companhia 
situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, 
Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento ao 
21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ana Karina Bortoni Dias, Antonio Mourão Guimarães 
Neto, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sandoval 
Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Karina 
Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (i) Abertura e Instalação de nova agência 
em Boa Vista/Roraima. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores 
Conselheiros deliberaram autorizar a abertura e instalação de nova agência em Boa Vista/Roraima, cujo endereço segue: Avenida 
Getúlio Vargas, nº 5.664 – Bairro Centro – CEP: 69301-030 – Boa Vista/Roraima. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar 
todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas as 
deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que 
foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 03 de dezembro de 2019. Ana Karina Bortoni Dias, Antonio Mourão Guimarães 
Neto, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sandoval 
Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues 
- Secretária da Mesa. JUCESP nº 31.546/20-1 em 15.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

SPE GL Events Centro de Convenções Imigrantes S.A
CNPJ/MF n.º 18.942.023/0001-80 - NIRE. 35.3.0045730-7

Ata da AGE realizada em 01/12/2019, lavrada em forma de sumário
1. Data, Hora e Local: Dia 01/12/2019, às 10 hs, na sede social, situada na Rodovia dos Imigrantes, s/nº Km 1,5, 
Cidade e Estado de São Paulo.   2. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e do Anexo I. 3. Convocação: Dispensada 
a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, na forma do artigo 124, § 4º, e 133, § 4º, da Lei n.º 6.404/76. 4. Composição da Mesa: 
Presidente: Damien Denis Marie Timperio; Secretário: Gustavo Gregati. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução 
do capital social da Companhia. 6. Deliberações Aprovadas pela totalidade das Acionistas: 6.1. Foi aprovada, sem 
ressalvas, a redução do capital social da Companhia por encontrar-se excessivo em relação ao seu objeto social, 
nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, no valor total de R$ 12.336.379,25, correspondendo a uma redução 
de aproximadamente 3.342% do capital social, com cancelamento de 12.336.379 ações de emissão da Companhia, 
passando o capital social de R$ 359.932.908,00, no qual desprezam-se os centavos, para R$ 347.596.528,00, divi-
didos em 347.596.528 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 6.2. A restituição dos valores da redução 
de capital no valor total de R$ 12.336.379,25, deverá ser efetuada às Acionistas GL Events Brasil Participações 
Ltda. 7. Tendo em vista a deliberação acima, as Acionistas aprovam, ainda, a reforma do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia para refletir a redução do capital social, de modo que a referida Cláusula passa a vigorar 
com a redação a seguir: “Artigo 5o - O capital social totalmente integralizado é de R$ 347.596.528,00, divididos em 
347.596.528 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §Único - Cada ação ordinária dá direito a um voto 
nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia.” 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa 
a Assembleia Geral para a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei n.º 
6.404/76, a qual, após lida, foi aprovada pela Acionista presente. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada 
em livro próprio. São Paulo, 01/12/2019. Damien Denis Marie Timperio-Presidente; Gustavo Gregati - Secretário.

Mas o que muitos 
não sabem é que 
isso pode ser uma 

inconveniência muito grave 
para as pessoas que sofrem 
da doença celíaca.

A doença celíaca ou in-
tolerância ao glúten é uma 
doença intestinal que não 
possui um padrão de apre-
sentação clínica, o que torna 
o seu diagnóstico um dos 
mais difíceis do mundo. Se-
gundo dados da Federação 
Nacional das Associações de 
Celíacos do Brasil (Fenacel-
bra), cerca de dois milhões 
de brasileiros sofrem da 
doença.

Hoje a enfermidade apre-
senta uma predisposição 
genética na maioria das 
pessoas que desenvolvem a 
intolerância ao glúten e, ape-
sar do número alto de aco-
metidos, ainda não há uma 
maneira exata de impedir o 
aparecimento do distúrbio. 
Desta forma, o histórico 
familiar se tornou essencial 
para ajudar no diagnóstico 
precoce e desenvolver dietas 
para evitar possíveis lesões 
no intestino.

A intolerância ao glúten é uma doença intestinal que não possui 
um padrão de apresentação clínica.

Conheça os benefícios da 
alimentação sem glúten

Acordar, jogar uma água no rosto, preparar o café e comprar aquele pãozinho quentinho e crocante, está 
incluído na rotina matinal de milhares de brasileiros que nasceram, cresceram e hoje vivem começando o 
dia da mesma forma
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glúten. Todos os produtos 
fabricados na Uni possuem 
essa restrição”.

Biscoitos de polvilho, de 
coco, de canela, de parme-
giana, tapiocas tradicionais, 
tapiocas de espinafre, chips 
de mandioca e chips de 
batata-doce, fazem parte 
da atual linha de produtos 
sem glúten da Uni Alimen-
tos. Hoje, os produtos já 
podem ser encontrados 
por meio do  site (www.
fenacelbra.com.br)., e de 
e-commerces, como por 
exemplo o portal (www.
unidune.com.br).

“A linha de snacks e ali-
mentos fabricados na Uni 
Alimentos é uma forma legal 
para quem está tentando 
não realizar uma mudança 
radical na alimentação sem 
glúten. A tapioca se asse-
melha ao pão, algo que faz 
parte do cardápio de muitos 
brasileiros e deixa a dieta 
menos radical. Mesmo as-
sim, o ideal na hora de fazer 
qualquer dieta, é procurar 
uma nutricionista”, conclui 
a engenheira.

Já existem marcas que 
oferecem produtos e ali-
mentos que não possuem 
glúten, ajudando na hora 
de elaborar uma dieta para 
quem sofre da doença. A Uni 
Alimentos - empresa que 
comercializa snacks saudá-
veis -, por exemplo, oferece 
hoje, uma linha completa de 
alimentos sem a proteína. 
Vagner Gomes, CEO e fun-
dador da marca, conta que 
“antenado às necessidades 
da sociedade, aliado a segu-

ridade, sabor e praticidade”, 
conseguiu trazer aos seus 
consumidores, produtos 
reais e com ausência total 
do glúten.

Rafaella Oliveira, enge-
nheira de alimentos na Uni 
Alimentos, explica que a 
linha sem glúten feita na 
empresa, contribui para as 
pessoas celíacas. “Aqueles 
sintomas de gases, ânsia 
de vômito e até diarreia, 
causados por alimentos com 
glúten, são evitados com uma 

A carne de frango tem 
se tornado cada vez mais a 
pedida certa para compor 
a mesa e se firmando no 
topo das listas de compras 
dos brasileiros. No entanto, 
ainda assim, um mito surge 
dentre os mais saudáveis 
dos consumidores: qual a 
procedência da tal carne?

De acordo com a geren-
te comercial da Quimtia 
Brasil, a veterinária Ma-
ria Antoanete Brandalize, 
empresa especialista na 
produção de insumos para 
ração de aves, é válido res-
saltar que o mito de que as 
aves ingerem hormônios ou 
quaisquer substâncias para 
estimular ganho de peso 
não procede.

“Ao contrario do que as 
pessoas pensam, o pro-
cesso de criação de aves é 
extremamente tecnificado 
e monitorado. Atualmente, 
as agroindústrias adotam 
medidas sanitárias e de 
biosseguridade intensas 
para garantir a saúde dos 
animais, ou seja, uma carne 
de qualidade disponibiliza-
da ao consumidor”, afirma.

Segundo a executiva, as 

O mito de que as aves ingerem hormônios para estimular ganho 
de peso não procede.

Carne de ave se destaca 
como opção ‘mais saudável
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aves crescem rapidamente 
porque têm potencial gené-
tico para isto e são muito 
bem cuidadas e alimenta-
das, graças a uma metodo-
logia de nutrição adequada, 
a chamada Nutrição de Pre-
cisão. Antoanete comenta 
também, que o termo ainda 
é desconhecido entre os 
consumidores finais, mas 
ocorre quando a alimenta-
ção das aves possui a quan-
tidade essencial e exata de 
proteínas, carboidratos e 
gorduras necessárias para 
cada fase do crescimento 
do animal.

“O objetivo é que técnicos 
de campo possam oferecer a 
estas aves uma alimentação 
rica em nutrientes, o que 
acaba possibilitando um 
crescimento saudável e o 
mínimo de estresse duran-
te o período de criação”, 
comenta a veterinária. 
Recentemente, a Fipe/USP 
divulgou um estudo em que 
aponta um aumento nos 
valores das carnes bovina, 
suína e de frango. No entan-
to, dentre elas, segundo a 
pesquisa, a carne de ave foi 
a que menos encareceu em 
2019 (AI/Quimtia Brasil).

Sacolas que não 
poluem os oceanos

Uma empresa com sede no 
oeste do Japão desenvolveu 
sacolas de compras que não 
poluem os oceanos. A Fuku-
suke Kogyo, da província de 
Ehime, juntamente com pes-
quisadores da Universidade 
de Gunma, desenvolveram 
sacolas feitas de resinas de 
cana-de-açúcar e milho. Se as 
sacolas chegarem ao oceano, 
bactérias marinhas podem 
decompor mais de 90% de 
seu material em 180 dias.

No início desta semana, 
o governo chinês anunciou 
nova medida para combater 
a poluição. O país quer que as 
maiores cidades fiquem sem 
sacos de plástico descartável 
até o fim deste ano. Os sacos 
de plástico vão ser proibi-
dos nas principais cidades 
chinesas até o fim de 2020 
e, até 2022, a medida vai se 
estender a todas as cidades 
e vilas.

A China é o maior fabri-
cante de plástico do mundo, 
produzindo cerca de 29% 
dos produtos de plástico. 
A Indonésia também im-
plementou medida em que 
proíbe o uso de sacos plás-
ticos descartáveis em lojas, 
supermercados e mercados 
tradicionais até junho de 
2020 (NHK/RTP/ABr).

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 7
79

C
-7

F4
0-

BB
D

F-
27

70
.




