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Apoio à ciclo de aceleração 

@A TransUnion, companhia global de soluções de infor-
mação e parceira do Darwin Startups, apoia o programa 

da aceleradora, que está em seu 8º ciclo. Cada uma das 
empresas selecionadas contará com um investimento inicial 
de R$ 200 mil, em troca de participação minoritária de 7%. 
A iniciativa busca startups com potencial para tornarem-se 
grandes negócios, preferencialmente nas verticais Big Data 
& Analytics, FinTech e TI & Telecom. Os empreendedores 
interessados devem realizar as inscrições até o dia 9 deste 
mês pelo site http://darwinstartups.com. As startups sele-
cionadas pelo Darwin e empresas parceiras - entre elas a 
TransUnion - recebem investimento, mentorias, conexões, 
acesso ao mercado e todo suporte necessário para seu 
crescimento.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Pesca Responsável
A Gomes da Costa, líder em pescados no Brasil, con-

quistou, mais uma vez, o selo Dolphin Safe. O objetivo 
da certificação internacional é comprovar que durante a 
pesca de atuns, nenhuma espécie de mamífero marinho 
(golfinhos e outros) foi capturada ou sofreu maus tratos. 
O prêmio é concedido pelo Earth Island Institute, sediado 
no Estado da Califórnia, que executa o programa Dolphin 
Safe Fishing. Companhias de enlatamento do mundo todo 
são acompanhadas por este programa de proteção dos 
golfinhos. São mais de 800 empresas em 76 países. Após a 
implementação desse programa em 1990, houve redução 
de 99% das capturas incidentais de mamíferos marinhos. 
Outras informações: (http://savedolphins.eii.org/).    

Leia a coluna completa na página 3

O ministro Dias Toffoli, 
presidente do STF, abriu na 
manhã de ontem (3) o ano 
judiciário com um discurso 
em que ressaltou o papel da 
Justiça ‘em promover a se-
gurança jurídica necessária à 
retomada do desenvolvimen-
to’. “Gerar confiança, previsi-
bilidade e segurança jurídica: 
esse é o objetivo primordial 
do Poder Judiciário na atual 
quadra da história do país, em 
que se anseia pela retomada 
do crescimento econômico e 
do desenvolvimento social 
sustentável”, disse Toffoli.

Toffoli destacou que o 
próximo semestre terá jul-
gamentos de grande impacto 
econômico, como o sobre a 
tabela do frete rodoviário, 
marcado para 19 de feve-
reiro, e o que trata sobre as 
regras da distribuição dos 

Toffoli abre ano judiciário dando 
ênfase à retomada econômica

royalties do petróleo, marca-
do para 29 de abril. Também, 
fez também acenos ao Legis-
lativo e ao Executivo, ao dizer 
que o trabalho do Supremo 
será feito “mantendo o devi-
do diálogo institucional com 
os demais Poderes”. 

No plenário, encontravam-

-se os presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre, e da Câmara, 
Rodrigo Maia, bem como o 
vice-presidente da República, 
general Hamilton Mourão, e 
ministros como Sergio Moro 
(Justiça) e Jorge Oliveira 
(Secretaria-Geral). Toffoli 
dirigiu-se ao cidadão brasilei-

ro, a quem reafirmou “o com-
promisso do Poder Judiciário 
com a promoção dos direitos 
e garantias fundamentais”, ao 
anunciar o lançamento de uma 
Carta de Serviços, que explica 
ao cidadão como pode acessar 
e utilizar os serviços prestados 
pelo Supremo.

Depois de ter uma liminar 
sua, sobre o juiz de garan-
tias, revogada pelo ministro 
Luiz Fux durante o recesso 
do Judiciário, Toffoli buscou 
ainda apaziguar ânimos en-
tre os colegas de Supremo, 
afirmando ser “óbvio que em 
todo colegiado há divergên-
cias, porque a razão de ser é 
a multiplicidade das visões”. 
“Ao fim e ao cabo, a síntese 
daquilo que deve prevalecer é 
como uma somatória das dife-
rentes visões”, acrescentou o 
presidente do Supremo (ABr).

Dias Toffoli destacou que o semestre terá julgamentos 
de grande impacto.
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O reboco da 
retrofit

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

O presidente Jair Bolsonaro enviou 
ontem (3) a mensagem do Poder 
Executivo para a abertura do ano 
legislativo no Congresso. A men-
sagem foi entregue pessoalmente 
pelo ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, já que o presidente 
cumpre agenda em São Paulo ao 
longo do dia. Entre as prioridades 
listadas pelo presidente da República 
estão os projetos que ainda aguardam 
votação, como a independência do 
Banco Central, a reforma tributária, 
a privatização da Eletrobras, o novo 
marco legal no saneamento e as pro-
postas de emenda constitucional do 
pacto fedetativo, dos fundos públicos 
e emergencial.

“Nossa taxa básica de juros 
(Selic) está em níveis mínimos 
históricos, a inflação sob controle, 
a Bolsa bateu sucessivos recordes 
e o risco-Brasil diminuiu significa-
tivamente. Com respeito ao nosso 
povo, faremos muito mais pelo 
País”, diz um trecho da mensagem 
de Bolsonaro. O texto também cita 

Reforma tributária e 
privatização da Eletrobras 

em mensagem ao Congresso

a carteira de cerca de 300 proje-
tos do programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI), que prevê a 
privatização e a concessão de ser-
viços públicos em diversas setores.

Outro ponto mencionado na 
mensagem é a continuidade do 
processo de acessão do Brasil 
para integrar a OCDE, grupo que 
reúne 36 das economias mais 
desenvolvidas do mundo. Após 
a sessão solene, o ministro Onyx 
Lorenzoni afirmou que o governo 
pretende mudar o patamar de 
governança pública do Estado 
brasileiro. “O presidente Bolsonaro 
manda um mensagem mostrando 
conceitualmente que novo Brasil 
nós estamos construindo. Então, 
aparece muito fortemente essa 
preocupação da acessão do Brasil 
à OCDE. Isso é relevante porque 
coloca a governança brasileira na 
sua relação com o Legislativo, o 
Judiciário e a sociedade, no padrão 
de comportamento das 36 maiores 
economias do mundo” (ABr).

Internet/Divulgação

AI/TransUnion 

Luis Macedo/Ag.Câmara

Desde o início do mandato do presidente Donald Trump nos Estados 
Unidos, a política de imigração para o país tem sido cada vez mais 
restrita. Os motivos para cruzar a fronteira são muitos, entre a vontade 
de ter uma vida melhor, mais oportunidades de trabalho ou até mesmo 
para ter um filho americano. No entanto, muitas pessoas optam por 
fazer isso de forma ilegal, acabando com qualquer possibilidade.   

Restrições na imigração nos EUA

Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP), realizada com 2.702 
adolescentes do nono ano em 119 escolas públicas e privadas da 
capital paulista, revelou que 29% deles relataram ter sido vítimas de 
bullying no ano passado e 23% afirmaram ter sido vítimas de violência. 
Além disso, 15% disseram ter cometido bullying e 19% ter cometido 
violência. Houve prevalência de vítimas por bullying e por violência 
entre adolescentes que declararam orientação não heterossexual e 
que disseram ter alguma deficiência.   

Bullying em escolas públicas

Apesar das turbulências do cenário econômico brasileiro, 
em 2020, os investimentos globais com TI devem ter uma re-
cuperação acentuada, comprovando que a tecnologia está, de 
fato, virando protagonista dos processos das empresas na era 
digital. O crescimento do mercado de TI (hardware, software e 
serviços) previsto para 2019 foi de 1,3% e irá acelerar em 2020, 
com aumento de 4,8%. A projeção é da consultoria IDC.   

Transformação Digital

Demonstrações financeiras

FIQUE ATENTO 
para a 

contabilização de 
arrendamentos 
no fechamento 

dos balanços 
empresariais 

Hospital em 10 dias
A China inaugurou um hospital 

construído especialmente para aten-
der pacientes da epidemia do novo 
coronavírus. O complexo oferece mil 
leitos e foi erguido em apenas 10 dias 
na cidade de Wuhan, onde a epidemia 
começou. Os primeiros pacientes 
chegaram por volta das 10h locais de 
ontem (3) ao hospital Huoshenshan. 
A estrutura, que totaliza 25 mil m², 
começou a ser montada no último 
dia 23, com cerca de 100 tratores e 
quatro mil trabalhadores. 

Onyx Lorenzoni, com os presidentes do Senado e da Câmara 
e a mensagem de Bolsonaro.

  Leia na página 6
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Ferramenta usa Big Data para ajudar os 
e-commerces a vender mais

@Justamente para tentar 
ajudar os donos de e-

-commerces e lojistas online 
a alcançar cada vez mais 
consumidores e incentivar 
que as compras online sejam 
recorrentes, que o ENVIOU 
apresenta o E-mail Marke-
ting Pró. A nova ferramenta 
faz uso de soluções de Big 
Data, responsáveis por ma-
pear o comportamento do 
consumidor que realiza suas compras online. Com base nas informa-
ções é possível que o time do e-commerce analise em quanto tempo o 
cliente precisará de um novo produto, de um complemento ou de um 
similar a fim de enviar ofertas que realmente interessem e possam gerar 
novas compras. “O objetivo é que a ferramenta possa ajudar as lojas 
online a serem mais assertivas em suas campanhas, além de entregar 
ao consumidor um conteúdo personalizado, que leve as lojas a vender 
mais, é claro”, explica Felipe Rodrigues, sócio-diretor do ENVIOU.

Hub AnnA oferece pesquisa de campo gratuita 
pelo WhatsApp, Messenger e Telegram

@Ciente da importância da realização de pesquisas de campo em 
aplicativos de mensagens a W5 Solutions tomou uma decisão 

inovadora. A organização vai disponibilizar, gratuitamente, o acesso à 
AnnA - hub conversacional que conecta pessoas a sistemas por meio 
de aplicativos de mensagens. A promoção será válida até o dia 20 de 

março de 2020. Limitado a 100 empresas, basta enviar as perguntas 
e opções de respostas para o time da W5 Solutions, que cuidará do 
desenvolvimento da parte técnica. Será então disponibilizado um link 
encurtado ou QR Code com o questionário pronto. A empresa então 
está pronta para disponibilizar essa pesquisa no WhatsApp. A partir 
do momento que o cliente acessa o link ele é direcionado para o am-
biente da AnnA, que conta com recursos como Inteligência Artificial 
e Machine Learning (https://testegratis30dias.anna.center/8F9E9).

Payly firmou parceria com a Cielo  

@A carteira digital Payly firmou 
parceria com a Cielo, maior 

credenciadora de cartões da América 
Latina, que proporciona aos seus clien-
tes uma nova opção de pagamento nos 
estabelecimentos comerciais. A partir 
de agora, os usuários podem efetuar 
seus pagamentos via app Payly em 
cerca de 1,5 milhão de terminais POS 
Cielo, disponíveis em diversas lojas 
físicas por todo o Brasil. As transações 
são realizadas via QR Code e agregam 
praticidade, segurança e rapidez para 
a rotina diária. A forma de utilização 
continua simples. O lojista gera o QR 
code na máquina de cartão Cielo, e o 
consumidor escaneia o código com o 
leitor do aplicativo Payly. Basta o usuário ter adicionado dinheiro no app 
Payly para realizar seus pagamentos. A Payly foi lançada no final do ano 
2018 pela Cosan, um dos maiores grupos privados do Brasil, em uma 
Joint Venture com o Grupo Manzat. Em seu primeiro ano de operação, 
obteve mais de um milhão de downloads.

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
Liberdade Econômica e 
a desconsideração da 
personalidade jurídica

Em meados de abril de 
2019, a presidência da 
República promulgou 
a  “MP da Liberdade 
Econômica”

O principal objetivo era 
compor as Declara-
ções de Direitos de 

Liberdade Econômica. Ela 
foi aprovada pelo Senado e 
sancionada pelo presidente 
em 20 de setembro de 2019, 
convertida na Lei 13.874. O 
foco principal era diminuir 
a burocracia do empresa-
riado, facilitando alguns 
processos rotineiros para 
empresas e empreendedo-
res, além de simplificar a 
abertura de novas empresas 
e acelerar o crescimento 
econômico ao fomentar o 
cenário do empreendedo-
rismo.

As diretrizes da agora 
Lei 13.874 não só trazem 
reflexos no cotidiano do 
empresário, mas também 
implicam consequências 
jurídicas. Em linhas gerais, 
ela flexibiliza regras traba-
lhistas, elimina alvarás para 
empresas cujas atividades 
são consideradas de baixo 
risco, determina a separa-
ção do patrimônio de sócios 
e sociedade, impede que 
bens de um mesmo grupo 
empresarial sejam consu-
midos para quitar débitos 
de uma das empresas, entre 
outras mudanças. 

Especificamente em re-
lação a esses dois últimos 
pontos, é importante apro-
fundar a reflexão. Até sua 
entrada em vigor, o art. 50 
do Código Civil estabelecia 
de forma bastante sucinta 
o que era a ferramenta da 
”Desconsideração da Per-
sonalidade Jurídica”. 

Esse instituto permitia ao 
credor lesado (ou ao Minis-
tério Público) que, após o 
esgotamento de busca de 
bens da empresa devedora 
e mediante comprovação de 
abuso de personalidade jurí-
dica (desvio de finalidade ou 
confusão patrimonial), fos-
sem os efeitos da obrigação 
da empresa devedora esten-
didos aos bens particulares 
de todos os administradores 
ou sócios. 

Com a entrada em vigor 
da Lei 13.874, alterou-se 
a redação do artigo 50 de 
modo definitivo. A alteração 
mais relevante instituiu 
que a desconsideração 

da personalidade jurídica 
passe a atingir exclusiva-
mente o administrador ou 
sócio beneficiado direta ou 
indiretamente pelo abuso 
da personalidade jurídica. 
A proposta visa garantir 
que a desconsideração não 
seja utilizada de forma des-
proporcional e extensiva, 
atingindo aqueles que não 
tenham praticado o ato tido 
como abusivo.

O artigo ganhou cinco 
parágrafos. Os dois pri-
meiros inovam ao trazer 
o significado de desvio de 
finalidade (utilização da 
pessoa jurídica com o pro-
pósito de lesar credores e 
para a prática de atos ilíci-
tos de qualquer natureza) 
e confusão patrimonial (a 
ausência de separação de 
fato entre os patrimônios). 
Para caracterizar o desvio 
de finalidade, é necessário 
estar presente a intenção ou 
o dolo por parte do agente 
praticante. 

Por sua vez, para caracte-
rizar confusão patrimonial é 
preciso ocorrer a conjunção 
entre o patrimônio da em-
presa e de seus membros, 
quando, por exemplo, a 
empresa cumpre obrigações 
do sócio ou administrador 
por repetidas vezes ou vice-
-versa (também conhecida 
como desconsideração in-
versa, objeto do parágrafo 
terceiro) ou quando ocorre 
a transferência de ativos 
ou passivos entre empresa 
sem que haja uma contra-
prestação. 

Outra importante alte-
ração no dispositivo de lei 
ocorreu com a inclusão 
do quarto parágrafo, que 
prevê que a mera existên-
cia de grupo econômico 
sem a presença de desvio 
de finalidade ou confusão 
patrimonial não autoriza a 
desconsideração da perso-
nalidade da pessoa jurídica, 
dando maior segurança 
jurídica e autonomia aos 
grupos econômicos. 

Por fim, o parágrafo quinto 
assegura que a expansão 
ou alteração da atividade 
econômica da empresa 
não constitui desvio de 
finalidade. Isso garante ao 
empresariado liberdade 
para expandir a produção 
ou serviço ofertado.

 
(*) - É internacionalista e advogada 

do Departamento de Contencioso 
e Arbitragem da Andersen Ballão 

Advogados.

Gabriela Ganasini (*)

O Customer Success 
precisa de propósito

Claudinei Elias (*) e Lucia Oliveira (**)

Ter propósito para uma empresa 
ou para um profissional acabou 
se transformando em algo quase 

mandatório. Mais que palavra da moda, 
o propósito é um direcionador funda-
mental. Recentemente, percebemos 
que a área de Customer Success (CS), 
que deve ser em 2020 uma das mais 
fundamentais – determinando, inclu-
sive, o crescimento e a procura por 
profissionais que entendam e saibam 
conduzir esses assuntos e atividades 
nas companhias -, precisa entender e 
estar apta a  conduzir com êxito os pro-
jetos de olho nos riscos, especialmente 
os reputacionais.

Propósito que muitas vezes não é 
identificado pela alta gerência da em-
presa, pois há falta (ou falha) de visão 
sobre a real importância e alcance do 
profissional que promove o “Sucesso do 
Cliente”. Além disso, o propósito deve 
estar alinhado à experiência do cliente e 
à solução dos problemas, especialmente 
ao retorno sobre investimento, ou seja, 
o cliente precisa ter o melhor resultado 
possível com o investimento realizado, 
de forma direta e indireta por meio da 
experiência, e claro, 
não somente quando é 
recebida uma reclama-
ção. Precisa ser algo 
preventivo. Tivemos, 
no último ano, um case 
em que a atuação do CS 
foi fundamental para 
entender o momento do 
cliente. Com a clareza 
do propósito do cliente, 
foi possível propor uma 
nova frente de trabalho, 
garantindo ainda a con-
tinuidade, renovação e 
ampliação do contrato. 
Detalharemos o case 
oportunamente.

Existem poucos cases notórios em 
companhias B2B – os mais destacados 
estão em B2C -, mas é notório que os 
profissionais que atuam com o Sucesso 
do Cliente têm grandes desafios na 
execução de suas funções. É comum 
encontrarem obstáculos relevantes 
pelo caminho, muitas vezes ligados à 
falta de clareza nos propósitos e da vi-
são. É de fundamental importância não 
focar apenas nas dores dos clientes e 
de fato colocá-los no centro do negócio, 
tirando insights do óbvio, antecipando 
necessidades ou hábitos.

Inclusive, ressaltamos aqui o retorno 
financeiro que as empresas que apostam 

no CS têm observado. Isso é possível, 
pois a atuação é algo como Inteligên-
cia por Experimentação, que não visa 
somente o lucro, mas a real satisfação 
(daí, a experimentação) do cliente.

Segundo a literatura sobre o tema, 
o Customer Success surgiu dentro 

das empresas de SaaS. 
O principal objetivo 
era manter e reter os 
clientes por mais tem-
po e ainda é assim 
em muitas empresas. 
Visa-se mais o lucro e 
os ganhos financeiros, 
deixando um pouco de 
lado outras questões 
fundamentais, que mi-
nam a sustentabilidade 
de receitas e a eficiên-
cias na oferta de valor. 
Principalmente, quan-
do falamos de projetos 
de Governança, Riscos 
e Compliance (GRC), 
que envolvem jorna-

das longas e com muitos temas que 
demandam engajamento e patrocínio 
por toda a companhia.

O CS, como é conhecido, não é sim-
plesmente um serviço de suporte ou um 
SAC com nome mais pomposo. A área 
e o profissional de CS trabalham com 
estratégias e com um olhar para Key 
Process Indicators (KPI’s) para auxiliar 
o cliente a obter o melhor resultado 
e o tão sonhado sucesso e se tornar 
um promotor da sua marca. Por isso, 
enfatizamos: precisamos de propósito.

O CS não cuida apenas do relacio-
namento com o cliente. Ele pode ser 

relevante para a execução da estratégia 
do negócio, pois é um processo trans-
versal, atuando de forma ativa com as 
áreas de Vendas, Marketing e Projetos, 
Entrega, Operações, Recursos Huma-
nos e outras, sendo um elo agregador 
entre as áreas e o cliente.

Muitos especialistas em CS têm pa-
lestrado e produzido literatura sobre a 
grande falha no processo de implemen-
tação de um departamento de Sucesso 
do Cliente. Toda a companhia (todas as 
áreas) tem que entender o propósito 
para fazer o Sucesso do Cliente acon-
tecer. Sem isso, fica extremamente 
complicado criar uma identidade para 
a jornada do cliente, tornando, por 
exemplo, o Ideal Customer Profile 
(ICP) impossível.

O engajamento nos diversos níveis 
nas organizações é de fundamental 
importância ao CS, desta forma será 
permitida uma leitura do ciclo de vida 
dentro da organização de maneira 
única e será um excelente agente de 
transformação.

Para o maior especialista em CS do 
mundo, Lincoln Murphy, é essencial 
também entender e reconhecer quais 
são os fits que fazem um prospect ser 
bad fit. E, por final, nunca podemos 
confundir sucesso com felicidade.

Vamos entender e fazer um CS com 
propósito.

(*) Claudinei Elias é CEO e fundador da Bravo GRC. 
Percebeu há mais de 15 anos que o GRC se tornaria 

algo fundamental nas companhias.
(**) Lúcia Oliveira é Customer Success na Bravo 

GRC. Possui experiência e conduz projetos 
de Customer Success em B2B com foco em 

Governança, Risco e Compliance (GRC).

O propósito tornou-se uma das palavras mais importantes dos últimos anos
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“Tivemos, no último 
ano, um case em que 
a atuação do CS foi 
fundamental para 
entender o momento 
do cliente. Com a 
clareza do propósito 
do cliente, foi possível 
propor uma nova frente 
de trabalho, garantindo 
ainda a continuidade, 
renovação e ampliação 
do contrato.
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Fintech inaugura Centro 
de Ciência Aplicada 

no Parque Tecnológico
A TradeMachine - fintech 

que automatiza investimentos 
na Bolsa por meio de robôs 
- inaugurou seu Centro de 
Ciência Aplicada no Parque 
Tecnológico de São José dos 
Campos (SP). Com sede em 
São Paulo, a startup viabili-
zou esses planos após captar 
aporte de R$ 2,2 milhões 
junto a Energhias, empresa 
de participações societárias 
focada em empreendimentos 
inovadores e com substancial 
ineditismo.

O objetivo do novo espaço 
é impulsionar o desenvolvi-

mento dos produtos, atrair 
talentos e promover o inter-
câmbio entre os pesquisado-
res da fintech e os principais 
especialistas da área. “Como  
a base dos nossos produtos 
envolvem a aplicação de 
ciência avançada e tecnolo-
gia de fronteira, faz todo o 
sentido estarmos próximos 
de universidades como ITA, 
UNESP e UNIFESP, referên-
cia nacional em engenharia, 
matemática, física, computa-
ção e estatística”, informou 
Rafael Marchesano, CEO da 
TradeMachine.



A adaptação dos shopping 
centers diante da 

transformação digital

O smartphone 
tornou-se um 
companheiro fiel dos 
seres humanos

Um equipamento de 
uso diário para os 
mais variados fins 

- seja para coisas simples, 
como ver a previsão do tem-
po ou a rota mais adequada 
para o trabalho, ou até para 
assuntos mais complexos, 
como cuidar da saúde ou 
garantir a segurança dos 
filhos. 

Alguns dizem que é mais 
fácil a gente sair de casa 
com uma roupa do avesso 
ou com as meias trocadas 
do que esquecer o telefone 
celular. 

Com essa transformação 
digital, empresas de di-
versos portes e segmentos 
precisaram adaptar-se, 
inclusive o varejo e os sho-
pping centers. 

Apesar de as novas ge-
rações apresentarem ne-
cessidades diferentes a 
cada dia, e o comércio 
eletrônico estar em franco 
crescimento, uma pesqui-
sa realizada pela CNDL e 
pelo SPC Brasil revelou 
que 97% dos entrevistados 
buscam informações na 
internet antes de comprar 
em lojas físicas, principal-
mente nos segmentos de 
eletrodomésticos (59%), 
celulares e smartpho-
nes (57%) e eletrônicos 
(50%). 

Essa liderança é expli-
cada pela experiência de 
compra, uma vez que mui-
tos consumidores acre-
ditam que as lojas físicas 
oferecem as melhores 
demonstrações do produ-
to e possuem facilidades 
na negociação de preços. 
Experiência de compra é 
um dos pontos mais im-
portantes do varejo inteli-
gente. Os clientes cobram, 
no mínimo, uma vivência 
fluída entre o virtual e o 
físico. 

Além disso, é cada vez 
mais comum as compras se-

rem feitas online e retiradas 
na loja. Ou ainda, devolver 
na loja física uma compra 
feita no e-commerce. É 
assim que os shoppings 
centers continuam como 
protagonistas do varejo, 
desde que estejam prepa-
rados para oferecer uma 
experiência positiva a esses 
consumidores.

O ponto alto do varejo 
inteligente é entender que 
os clientes têm acesso a 
mais informação sobre o 
que consomem e, conse-
quentemente, mais poder 
de escolha. Isso nos leva a 
refletir que treinamentos 
sobre produtos devem 
fazer parte da rotina, mas 
não criam diferenciais nem 
fidelizam clientes. 

O que estabelece a fideli-
dade e a afinidade é que os 
consumidores analisam se 
as marcas estão alinhadas 
às demandas atuais e como 
se relacionam com suas 
necessidades e propósitos. 
Mesmo estando no ano de 
2020, grande parte das 
empresas ainda não perce-
beu que as marcas devem 
seduzir e desenvolver uma 
aproximação na relação 
com seus consumidores. 

O propósito precisa ser 
verdadeiramente entre-
gue, deve inspirar seus 
colaboradores, transbordar 
e, como consequência, 
engajar consumidores. 
Apesar do mundo mais 
conectado, os sentimentos 
não devem ser esquecidos. 
As conexões humanas são 
valorizadas à medida que 
as pessoas se sentem mais 
sozinhas. 

Nas empresas, o inves-
timento em tecnologias 
e experiências digitais 
é um ponto importante, 
porém, conexão humana, 
cultura organizacional bem 
definida, sensibilidade, 
praticidade e comodidade 
são fundamentais para as 
marcas e um grande dife-
rencial nos dias de hoje.

(*) - É diretora de marketing do Grupo 
Tacla Shopping.

Cida Oliveira (*)

www.netjen.com.br
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D - Hackathon Exclusivo
Estão abertas as inscrições para o primeiro MovileHack Afro, ha-
ckathon com foco em pessoas negras, realizado pelo Grupo Movile, 
ecossistema de tecnologia líder na América Latina. A ação faz 
parte de diversas iniciativas focadas em trazer mais diversidade 
para as empresas do Grupo, além de promover a aproximação e 
capacitação para as comunidades de tecnologia. O evento, com 
duração de 30 horas, terá como desafio estimular os participantes 
a propor soluções em grupo para o seguinte problema: “Como 
educar jovens em situação de vulnerabilidade usando tecnologia?”. 
Inscrições até o próximo dia 17, pelo site (https://www.movile.
com.br/movile-hack).

E - Safra de Soja
O produtor rural tem muito a comemorar. Segundo dados da Conab 
o Brasil deve colher a maior safra de soja da história e, com isso,  
se tornar o maior produtor mundial do grão, superando os Estados 
Unidos. A previsão é de que a safra brasileira de soja possa superar 
a casa das 120 milhões de toneladas e bater o recorde histórico de 
2017/2018 (119 milhões de toneladas). A notícia foi celebrada por 
representantes do setor durante a Abertura da Colheita da Soja, 
que aconteceu em Jataí (GO). O presidente executivo da CropLife 
Brasil, Christian Lohbauer, participou do evento e ressaltou que “a 
colheita é a celebração do trabalho e estamos celebrando a maior 
safra do Brasil e do mundo da produção de soja”. 

F - Direito Comercial 
O 10º Congresso Brasileiro de Direito Comercial será realizado 
na sede da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), 
nos dias 14 e 15 de maio. Como parte da programação do evento 
será entregue o Prêmio Osmar Brina Corrêa Lima, referência no 
Direito Comercial brasileiro, ao melhor livro sobre Direito Comer-
cial publicado em 2019. Serão recebidas até final de fevereiro as 
indicações de livros para avaliação. Entre os temas do Congesso: 
responsabilidade da companhia perante os seus acionistas pela 
perda do valor da ação; propriedade intelectual, inovação disrup-
tiva, contratos empresariais, mercado de capitais e companhias 
abertas; entre outros. Inscrições e programação: (www.congres-
sodireitocomercial.org.br).

A - Evento de Inovação
O AppGuardian (www.appguardian.com.br) - app de controle paren-
tal que conecta pais e filhos - levou o prêmio de “Startup Destaque” 
no InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups na 
área de inovação e negócios. A empresa foi premiada na categoria 
Educação em evento que contou com mais de 400 participantes, 
mais de 100 startups e cerca de 200 investidores. O app permite que 
os usuários estabeleçam um acesso saudável à internet para suas 
crianças e adolescentes, estabelecendo limites diários de uso das 
telinhas, de celular ou tablets, monitorando conteúdo acessado e 
trazendo informações relevantes como gráficos de uso e apps mais 
acessados para que pais e mães conheçam melhor seus filhos por 
trás das telas. 

B - Techno Sport
A Trianons, empresa focada em inovação tecnológica, traz Hado ao 
Brasil, o primeiro techno esporte do mundo, em que os jogadores 
participam praticando atividade física ao mesmo tempo que jogam 
em um mundo digital por meio de realidade aumentada. A experi-
ência nascida no Japão ainda é totalmente nova e tem avançado a 
passos largos por combinar uma série de benefícios, conquistando 
desde entusiastas dos games e esportes a investidores interessados 
em liderar o negócio. Atualmente estão ativas pelo menos 60 arenas 
em 10 países e a expectativa é que no Brasil, até o fim deste ano, 
tenham pelo menos 13 arenas em atividade. Saiba mais em (www.
trianons.com.br).

C - Condições de Trabalho
A Philip Morris Brasil (PMB) acaba de ser certiticada, pelo quarto ano 
consecutivo, com o selo do Top Employers Institute – organização 
internacional e independente, com sede na Holanda, que reconhece 
excelentes condições de trabalho proporcionadas pelas empresas para 
seus funcionários. Para a PMB, o título de empresa Top Employer 
tem sido concedido em razão de várias práticas voltadas para gestão 
de pessoas, que potencializam a experiência organizacional de seus 
colaboradores, e por suas ações de engajamento para consolidar 
uma cultura de inclusão e diversidade. “O reconhecimento atesta 
que estamos no caminho certo para alcançarmos esse objetivo com 
sucesso”, destaca Renata Mazoco, gerente sênior de Eficiência Or-
ganizacional da PMB.

G - Melhores Talentos
A Stone, fintech de serviços financeiros, abriu inscrições para o 12º 
Recruta Stone. Destaque entre os maiores processos seletivos do 
Brasil, em sua última edição o programa recebeu mais de 70 mil ins-
crições. Com o objetivo de encontrar os melhores talentos do país, os 
avaliadores não utilizam a formação superior ou o curso universitário 
do candidato como fatores predominantes para sua continuidade na 
seleção ou aprovação final. Com uma proposta diferente dos processos 
seletivos tradicionais, avalia o histórico de cada participante, suas 
conquistas, vontade de evoluir e aprender. Saiba mais em: (www.
recrutastone.com.br). 

H - Compras Públicas
Será realizado em Brasília, entre os dias 27 e 29 de maio o Meeting de 
Compras Públicas, que objetiva promover um amplo debate para a qua-
lificação dos processos de Compras Públicas com inovação, eficiência 
dos gastos públicos, transparência e valorização dos agentes públicos. 
É dirigido a servidores e empregados públicos que exercem a atividade 
de pregoeiro; membros da equipe de apoio e de comissões de licitações; 
fiscais de contrato; gestores de contrato; procuradores; assessores 
jurídicos; ordenadores de despesas e todos os demais agentes públicos 
envolvidos no ciclo da compra pública (http://contreinamentos.com.br/
compras-publicas#inicio).

I - Vendas de Caminhões
Após reafirmar a liderança nas vendas de caminhões e ônibus no 
País no ano passado, a Mercedes-Benz começa 2020 com uma grande 
conquista: em apenas três meses após o início das vendas do Novo 
Actros, a Empresa já tem cerca de 500 unidades negociadas do 
caminhão mais inteligente, conectado e eficiente do Brasil, além de 
ser o primeiro digital do mercado. As entregas aos clientes ocorrerão 
a partir de abril. Para os negócios de ônibus, a expectativa é que 
o mercado brasileiro alcance 23.000 unidades em 2020, de acordo 
com a Anfavea. Esse total corresponde a aproximadamente 10% 
de crescimento sobre os 20.741 emplacamentos do ano passado.  

J - Trainee Comercial
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 Talentos. 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. Os  
selecionados participarão de uma trilha de aprendizado estruturada 
com oportunidades de aprendizado 360º e com possibilidades para 
ascensão de carreira após sua conclusão. A busca é por profissionais 
com formações diversas, que possuam perfil criativo, que sejam 
hands on, protagonistas, que gostem de desafios e estejam dispos-
tos a fazer parte de um ambiente em transformação. Inscrições no 
hotsite: (https://cea.grupociadetalentos.com.br/talentoscea2020/).

Em meio ao surto do coronavírus 2019-nCoV, os 
mercados chineses registraram nesta segunda-
-feira (3) a maior queda desde 2015, com as 
Bolsas recuando quase 8%. O índice composto da 
Bolsa de Xangai encerrou com recuo de 7,72%, a 
2.746,61 pontos. A Bolsa de Shenzhen, a segunda 
maior da China, caiu 8,41%, ficando em 1.609,00 
pontos. As Bolsas chinesas estavam fechadas 

desde 24 de janeiro devido ao Ano Novo Lunar. 
Hoje foi o primeiro dia de sessão após o recesso. 
Os mercados estão em pânico com o surto do 
novo coronavírus e os efeitos que ele pode ter 
na economia chinesa e mundial. No domingo (2), 
o Banco Central da China anunciou a injeção 
de US$ 175 bilhões para estimular a economia 
e tentar reverter o cenário (ANSA).

As informações constam no boletim Focus do Banco Central, 
com as projeções das instituições.

A projeção para o Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 

(IPCA – a inflação oficial do 
país – caiu de 3,47% para 
3,40%. A informação consta 
no boletim Focus, pesquisa 
semanal do BC, que traz as 
projeções de instituições 
para os principais indicado-
res econômicos.

Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também não 
teve alterações: 3,50% em 
2022 e 2023. A projeção para 
2020 está abaixo do centro 
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
4% em 2020, com intervalo 

Premiê britânico, Boris Johnson: objetivo é abrir mercados, 
mas sem as regulações do bloco.

O premiê britânico, Boris 
Johnson, está determinado 
a buscar um acordo comer-
cial com a União Europeia 
(UE), nos moldes de como 
fez com o Canadá, a fim de 
abrir mercados mas evitar 
as regulações do bloco. 
Johnson apresentou sua vi-
são sobre as relações futuras 
com a União Europeia em 
um discurso ontem (3) – o 
primeiro após o Reino Unido 
ter deixado o bloco na sexta-
-feira passada (31).

O premiê enfatizou que o 
Reino Unido vai ser capaz de 
manter os mais altos padrões 
de proteção social, meio am-
biente e outras políticas, sem 
aceitar as regras da UE. O 
primeiro-ministro disse que 
seu país quer abolir a maioria 
das tarifas, mas que não vai 
se sujeitar às regulações da 
União Europeia, citando o 

Petrobras 
começa venda de 
participação no 
campo de Papa-terra

A Petrobras anunciou, ontem 
(3), que começou a etapa de 
divulgação para a venda da to-
talidade de sua participação no 
campo de Papa-terra, localizado 
em águas profundas na Bacia 
de Campos. A companhia é a 
operadora do campo com 62,5% 
de participação, em parceria 
com a Chevron, que detém os 
37,5% restantes. O campo de 
Papa-terra faz parte da conces-
são BC-20 e está localizado em 
lâmina d’água de 1,2 mil metros. 

O campo iniciou sua operação 
em 2013 e sua produção média 
de óleo e gás, em 2019, foi de 
17,3 mil barris equivalentes por 
dia. O material com as principais 
informações sobre a oportuni-
dade bem como os critérios de 
elegibilidade para a seleção de 
potenciais participantes está 
disponível no site da Petrobras.

Segundo a companhia, as 
principais etapas subsequentes 
do projeto serão informadas 
oportunamente ao mercado. 
A Petrobras informou que a 
divulgação para a venda do 
campo está de acordo com as 
diretrizes para desinvestimen-
tos da estatal. “Essa operação 
está alinhada à otimização do 
portfólio e à melhoria de alo-
cação do capital da companhia, 
visando à maximização de valor 
para os seus acionistas”, diz a 
nota da Petrobras (ABr).
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Mercado financeiro reduz estimativa 
de inflação para este ano

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa para a inflação 
este ano

grupo faz a primeira reunião 
do ano para definir a Selic. 
A expectativa do mercado é 
que a Selic caia para 4,25% 
ao ano até o fim de 2020. 

Para 2021, a expectativa 
é que a taxa básica suba 
para 6%. Para 2022 e 2023, 
as instituições estimam que 
a Selic termine os períodos 
em 6,5% ao ano.

A projeção para a expansão 
do PIB variou de 2,31% para 
2,30% em 2020. As estimati-
vas das instituições financei-
ras para os anos seguintes, 
2021, 2022 e 2023 também 
continuam em 2,50%. A pre-
visão do mercado financeiro 
para a cotação do dólar está 
em R$ 4,10 para o fim deste 
ano e R$ 4,05 para 2021 
(ABr).

de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo.

Para alcançar a meta de 
inflação, o BC usa como 

principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, atual-
mente em 4,5% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom). Nesta semana, o 

Reino Unido busca obter acordo 
comercial com a UE

exemplo do acordo de livre 
comércio assinado pelo Ca-
nadá com o bloco europeu.

O governo britânico espera 
concluir as negociações de um 
acordo com a UE antes que o 
período de transição expire, 
em 31 de dezembro. As regras 
da União Europeia ainda serão 

aplicadas nesse período, que 
foi estabelecido para evitar 
mudanças bruscas. As duas 
partes ainda divergem em 
muitos aspectos, e a União 
Europeia considera que será 
difícil concluir um acordo 
comercial abrangente em 
apenas 11 meses (ABr).

Bolsas chinesas têm maior queda em 5 anos
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: GERALDO DANIEL DOS SANTOS MATEUS, estado civil divorciado, 
profissão ajudante geral, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/02/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joselito Rogerio Mateus 
e de Elma Nascimento dos Santos Mateus. A pretendente: LAURA GABRIELLA PURCINA 
DE JESUS, estado civil divorciada, profissãodo lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (19/12/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria Aparecida Purcina de Jesus.

O pretendente: THIAGO GOMES TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (06/03/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliu Teixeira e de Maria José Gomes Teixeira. 
A pretendente: DANIELA DIAS ARAUJO, estado civil solteira, profissão analista de 
relacionamento ao cliente, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (16/09/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Dias Araujo e 
de Cicera Dias Araujo.

O pretendente: ISRAEL DE LIMA ALVES, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em Recife - PE (Registrado Distrito Urucuba, do Município de Limoeiro 
- PE), no dia (01/07/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de José Ismael Alves e de Maria de Lourdes de Lima Aguiar. A pretendente: THAYNÁ 
MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora, nascida nesta Ca-
pital, Vila Mariana  - SP, no dia (09/071/997), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Paulo César Santos de Oliveira e de Maria Aparecida Mendes 
dos Santos Oliveira.

O pretendente: EDERSON LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (02/02/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Alexandre da Silva e de Maria de Fatima Lima 
da Silva. A pretendente: PAULA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/11/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria Aparecida Rodrigues.

O pretendente: FRANCISCO LUIZ DA SILVA, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido em São Rafael - RN, no dia (27/01/1948), residente e domicilido neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Luiz Honorato da Silva e de Regina Etelvina da Silva. A preten-
dente: MARIA APARECIDA DA COSTA, estado civil solteira, profissão costureira nascida 
em Vertentes - PE ( Registrada em Frei Miguelinho - PE), nascida no dia (01/06/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Felipe da Costa 
Filho e de Iraci Severina da Costa.

O pretendente: AZUBUIKE OHADOMA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
na Nigéria, no dia (25/11/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Cyril Ohadoma e de Lovelyn Ohadoma. A pretendente: GRAZIELLE PRISCILA 
MACHADO DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida  nesta Ca-
pital, Tatuapé - SP, no dia (07/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Jeferson Santos de Araujo e de Katia Cilene Machado de Araujo.

O pretendente: WILTON MENDES SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de confecção, nascido nesta Capital, Cangaíba  - SP, no dia (30/11/1998), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anilton Silva Sampaio e de 
Gildete Oliveira Mendes Sampaio. A pretendente: BRUNA MATHEUS FRANÇA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, 
no dia (14/05/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Rubemval dos Santos França e de Andreia Matheus.

O pretendente: THIAGO NAOTO MACHADO MARUYAMA, estado civil divorciado, pro-
fissão autônomo, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/07/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Massao Maruyama e de 
Rosemere Machado Maruyama. A pretendente: STEFANY MARQUES FLORES DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Belenzinho  - 
SP, no dia (11/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Ronildo Santos de Souza e de Simone Marques Flores.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, 
nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (12/03/1996), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Rosa da Silva e de Alexsandra Maria 
de Lima da Silva. A pretendente: JOSIANY FERREIRA SANTOS COSTA, estado civil 
solteira, profissão engenheira civil, nascida em Guarulhos - SP, no dia oito (08/09/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josino Teixeira Costa 
e de Elisabete Ferreira Silva Costa.

O pretendente: WELLINGTON ASSI, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (17/09/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Armando Assi e de Maria Madalena Barros da Silva 
Assi. A pretendente: ÉBERLI ALVES GOMES, estado civil solteira, profissão funcionária 
pública, nascida em Guarulhos - SP, no dia (20/02/1987), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Balbino de Jesus Gomes e de Rosangela Maria Alves.

O pretendente: ISMAEL DOS SANTOS FLOR, estado civil solteiro, profissão técnico de 
manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/11/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antenor Balbino Flor e de Maria de Fatima dos 
Santos. A pretendente: ALINE MARTINS PEREIRA, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia (29/07/1992), residente e domiciliada em Guaru-
lhos - SP, filha de José Zacarias Pereira e de Renilda Alves Martins Pereira. Obs.: Bem 
como cópia recebida da Unidade de Serviço do 2º Subdistrito do município de Guarulhos, 
neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão policial militar, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (31/03/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Arlindo Ribeiro e de Maria Eufrasia Bego Ribeiro. A pretendente: 
JAILZA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em 
Ipirá - BA, no dia (19/01/1971), residente e domiciliada neste Subdisrtito, São Paulo - SP, 
filha de Laurindo José dos Santos e de Marinalva Silva Oliveira.

O pretendente: MARCOS ZAMPRONIO, estado civil solteiro, profissão técnico de raio-x, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/07/1975), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maximo Zampronio e de Maria Castelani Zampronio. A 
pretendente: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, 
nascida em Santo André - SP (Registrada em Utinga - SP), no dia (18/01/1977), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Alvaro de Oliveira e de 
Isabel Nabas de Oliveira.

O pretendente: EDISON DE ARAUJO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão professor 
de educação física, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (21/06/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edison de Araujo e de Silvia Regina 
Inacio de Araujo. A pretendente: CAROLINE GONÇALVES DE ARAUJO RALHADA, 
estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida nascida nesta Capital, Jardim Paulista 
- SP, no dia (27/04/1991) residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Edison Luiz Ralhada e de Angelica Gonçalves de Araujo Ralhada.

O pretendente: ALEXANDRE FERNANDES MONTEIRO, estado civil solteiro, profissão 
técnico de informática, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (09/12/1983), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Norberto Quelhas Monteiro 
e de Dilma Fernandes Monteiro. A pretendente: DANIELE DOS SANTOS MACÁRIO, 
estado civil solteira, profissão professora educação infantil, nascida nesta Capital, Bela 
Vista  - SP, no dia(11/07/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Francisco Jacinto Macário e de Maria Nelda dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON PAULINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/08/1984), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Paulino dos Santos e de Rosa 
de Lima do Prado dos Santos. A pretendente: THAIS SOLLA DO MONTE, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (16/04/1986), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Correia do Monte 
e de Maria Helena Solla do Monte.

O pretendente: RICARDO DOS REIS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (13/07/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo dos Reis e de Mary dos Reis. A pretendente: 
DANIELE NAVAS PAIVA, estado civil solteira, profissão fiscal de contrato, nascida nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (14/12/1988),residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Cláudio Gomes Paiva e de Marli Aparecida Navas Paiva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Conversao de União Estável em Casamento

O convivente: WEIJIE WU, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
China, data-nascimento: 20/05/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Dengjia Wu e de Meixiao Wu. A convivente: CHEN YANWEN, profissão: 
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: China, data-nascimento: 16/04/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Chen Shiqiang e de Chen 
Xingping. R$ 13,45

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOHNNY DE AGUIAR ULINGER, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/07/1996, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Fabio Ferreira Ulinger e de Erica Machado de Aguiar Ulinger; A 
pretendente: VICTÓRIA DINIZ DE AZEVEDO, solteira, nascida aos 05/11/1995, do lar, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Valdivino Fernandes de Azevedo e de Marcia Benta Diniz.

O pretendente: JACKSON TEODORO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/01/1995, atendente de caixa, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Antonizio de Sousa e de Noemi Teodoro Santana; A pre-
tendente: DAYANA ASSALIM DOS REIS, brasileira, solteira, nascida aos 03/04/1989, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Valmir Gomes dos Reis e de Maria de Fátima Assalim dos Reis.

O pretendente: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/12/1969, motorista, natural de Junqueiro - AL, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João Bispo dos Santos e de Maria Tereza de Jesus; A preten-
dente: FERNANDA DA SILVA PAIXãO, brasileira, solteira, nascida aos 17/09/1987, de 
serviços domésticos, natural de Junqueiro - AL, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Ivanildo da Paixão e de Vania Maria da Silva Paixão.

O pretendente: JAIMESON VICENTE DIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/01/1994, analista de contábil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Damiao Vicente da Silva e de Maria da Cruz Dias 
da Silva; A pretendente: SARA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/10/1997, operadora de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rogerio Bispo dos Santos e de Angela 
Pereira dos Santos.

O pretendente: DOARLY ARAúJO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/06/1990, 
cobrador, natural de Castelo do Piauí - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Expedito de Abreu Santos e de Maria das Graças Araujo Abreu; A 
pretendente: JUSSIARA DE JESUS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
01/06/1988, do lar, natural de Itacaré - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Cosme Bispo dos Santos e de Valdinete Conceição de Jesus.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/05/1992, 
comerciante, natural de Aracaju - SE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Givaldo Vieira Santos e de Fatima Oliveira Santos; A pretendente: ALINE ALVES 
CAVALCANTE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/01/1989, comerciante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Ednaldo Cavalcante da Silva e de Vanda Alves de Jesus Silva.

O pretendente: LEONARDO DOS ANJOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/01/1998, bancário, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Edimar Francisco da Silva e de Vera Lucia Rosa dos 
Anjos; A pretendente: DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/08/2000, jovem aprendiz, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Daniel Jose de Almeida e de Neuzeni 
Oliveira de Souza.

O pretendente: RAFAEL BRITO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/02/1994, 
chapeiro, natural de Anagé - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Galdino Pereira dos Santos e de Maria Senhora de Brito Santos; A pretendente: 
KETELYN DOS SANTOS BONFIM, brasileira, solteira, nascida aos 25/11/1998, ven-
dedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Jose Ilton do Bonfim e de Elisa Franch dos Santos.

O pretendente: JHONATAN NOGUEIRA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/01/1985, corretor de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jaime Gomes e de Esmeralda Nogueira Gomes; A preten-
dente: CAROLINA CARDOSO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/10/1988, 
operadora de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Luciano Jose da Silva e de Gislaine Cardoso da Silva.

O pretendente: WELLINGTON JESUS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/08/1986, 
gerente comercial, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Israel Joventino da Silva e de Valdeci Maria de Jesus; 
A pretendente: GABRIELA DA SILVEIRA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 
18/02/1987, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Aguinaldo da Silveira Costa e de Nazira Ferreira da Silva Costa.

O pretendente: RONALTE RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/12/1988, motorista, natural de Jaguaquara - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Roque Belo da Silva e de Evanice Ribeiro Silva; A pretendente: 
ALESSANDRA DESIDERIO HUDSON, brasileira, solteiro, nascida aos 30/12/1982, 
cozinheira, natural São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de João Paulo Hudson e de Maria Helena Desiderio Hudson.

O pretendente: ALEX FARIAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/07/1995, 
churrasqueiro, natural de Rio Real - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Antonio Rodrigues dos Santos e de Valdece Santana Farias; A pretendente: 
RENATA PEREIRA DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 25/11/1995, do lar, 
natural de Tobias Barreto - SE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz de Jesus Cruz e de Rita Pereira Coelho de Jesus.

O pretendente: LEONARDO PINHEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/06/1996, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Roberto da Silva Santos e de Marcia Pinheiro Sa; A pretendente: 
ESTER BATISTA RODRIGUES, brasileira, solteira, nascida aos 31/05/2000, balconista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Jose Carlos Rodrigues e de Erly Batista Guimarães Rodrigues.

O pretendente: MARCOS GEÁLESSON DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/02/1991, analista de sistemas, natural de Juazeiro do Norte - CE, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Maria das Dores da Silva; A pretendente: 
GRAZIELY CRISTINA LOPES DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 04/06/1998, 
operadora de call center, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Valdecy Jose de Sousa e de Maria Vanda Lopes de Sousa.

O pretendente: CLEITON PEREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/12/1981, 
pedreiro, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Adelito Pereira da Silva e de Marinalva Pereira Costa Silva; A preten-
dente: ANTONIA ELIZETE FERREIRA GONÇALVES, brasileira, solteira, nascida aos 
30/11/1980, cabeleireira, natural de Nova Olinda - CE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de José Edimilson Gonçalves e de Maria Luiza Ferreira Gonçalves.

O pretendente: FERNANDO DOMINGOS LUCAS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/07/1978, aposentado, natural de Piedade de Ponte Nova - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Francisco Lucas e de Nilsa Izabel Lucas; A 
pretendente: NATÁLIA CRISTINA LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 05/08/1994, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de José Mauro Lopes e de Alessandra Aparecida Fideles Lopes.

O pretendente: FERNANDO DOMINGUES DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 14/10/1977, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Antonio de Souza e de Marlene Domingues de 
Souza; A pretendente: MARIZA GONÇALVES SIQUEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/08/1980, auxiliar financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Moyses Gonçalves Siqueira e de Lasara Paulela 
Gonçalves.

O pretendente: HELENILDO MORAIS DO NASCIMENTO FILHO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 28/09/1995, cozinheiro, natural de Macapá - AP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Helenildo Morais do Nascimento e de Maria da 
Assunção do Nascimento Morais; A pretendente: TATIANE FELICIO DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 08/07/1996, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Alves de Oliveira 
e de Maria Terezinha Felicio.

O pretendente: DIEGO DE SOUZA LIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 25/12/1986, 
técnico em radiologia, natural de Caruaru - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Cicero Sebastião de Lira e de Maria das Graças de Souza; A 
pretendente: ALINE PATRICIA DA SILVA DINIZ, brasileira, divorciada, nascida aos 
27/04/1986, empresária, natural de Belo Jardim - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Josivaldo Diniz e de Denise Alves da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VIEIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
19/03/1974, operador de raspagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Pereira da Silva e de Maria de Lourdes Vieira 
da Silva; A pretendente: NúBIA FARIAS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
26/03/1986, controladora de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Oliveira dos Santos e de Dejanira Farias de 
França Santos.

O pretendente: VINICIUS LEãO DIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/10/1994, ven-
dedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Sidnei Dias e de Selma de Souza Leão Dias; A pretendente: RENATA MARIA 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 06/01/1989, camareira, natural de Timbaúba 
- PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Mariano Urbano da 
Silva e de Angelita Maria da Silva.

O pretendente: IGOR SOUZA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/05/1996, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Ivan Gomes Mandú e de Sálvia Maria de Souza Mandú; A pretendente: 
CAMILA APARECIDA SOUSA SOARES, brasileira, solteira, nascida aos 17/10/1996, 
auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Osmir da Silva Soares e de Josenilda Sousa Alencar.

O pretendente: FAGNER RICARDO PEREIRA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/09/1991, auxiliar logístico, natural de Triunfo - PE, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Luzia Pereira Lima; A pretendente: LUZIA RODRIGUES 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 05/07/1981, de serviços domésticos, natural 
de Serra Talhada - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Severiano Antonio da Silva e de Enedina Rodrigues da Silva.

O pretendente: RENATO WALYSON DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/02/1987, técnico de tratamento de efluentes, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Reinaldo Nery dos Santos e de 
Marilucinéia Lopes dos Santos; A pretendente: MARIANA FERREIRA DE SOUZA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 25/05/1994, babá, natural de Piancó - PB, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Ferreira Sobrinho e de Josefa 
Ferreira de Souza.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/08/1999, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Odair Jose da Silva e de Cristiane de Oliveira Hermenegildo 
da Silva; A pretendente: THAYNARA SANTIAGO DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 19/07/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Luciene Santiago dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON DE FRANÇA MENDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/04/1996, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jose Silva dos Santos Mendes e de Quezia de França Mendes; 
A pretendente: NATHALIA MOREIRA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 
02/09/1996, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Marcos Gualberto de Almeida e de Veronica Moreira de Sousa.

O pretendente: RICHARD FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/12/1999, auxiliar fiscal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Valtemir Jesus dos Santos e de Andréa Ferreira da 
Silva; A pretendente: MARIA CÉLIA DA SILVA JULIO, brasileira, solteira, nascida aos 
04/11/1999, balconista, natural de Barras - PI, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco das Chagas Nascimento Julio e de Maria Rejane da Silva.

O pretendente: VICTOR SCHRADER, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/08/1990, 
gerente de negócios, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Roberto Dieter Armin Schrader e de Bernadete de Lourdes 
Schrader; A pretendente: NAIANA RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 04/10/1994, gerente de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim Ribeiro de Souza e de Ivone 
Josefa da Conceição Souza.

O pretendente: ELIAS SAMPAIO BASTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/05/1994, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Edmilson Queiroz Bastos e de Silvaneide Alves Sampaio 
Bastos; A pretendente: LETíCIA CANGUSSú PEREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 11/10/1992, assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ronivon Cangussú Pereira e de Francisca 
de Cassia Pereira de Lima.

O pretendente: ANDREI PAIXãO ARAGãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/08/1983, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Andre Luiz Oliveira Aragão e de Gilcelia Maria 
Paixão; A pretendente: FLAVIA AMORIM CAMPOS DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/08/1990, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Campos da Silva e de 
Maria Jose Silva de Amorim.

O pretendente: FRANCISCO AIRTON EPIFANIO DE FRANÇA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/10/1962, auxiliar de serviços gerais, natural de Guaraciaba do Norte - CE, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Martins de Freitas 
e de Otacilia Epifanio de França; A pretendente: ELIANE DA SILVA GONÇALVES, 
brasileira, divorciada, nascida aos 10/08/1972, do lar, natural de Recife - PE, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Gonçalves e de Josefa 
Maria da Silva Gonçalves.

O pretendente: WELLINGTON CASSIANO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 04/12/1988, operador de câmera, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Eunice Aparecida Cassiano dos 
Santos; A pretendente: VANESSA PINHEIRO DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 04/02/1991, auxiliar admistrativo, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Nilson Balbino dos Santos e de 
Maria Lucia dos Santos Pinheiro.
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

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 - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: TIAGO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão meta-
lurgico, nascido em João Alfredo, PE, no dia (16/11/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa da Silva Filho e de Josefa 
Arlinda da Silva. A pretendente: ALINE DOS SANTOS BATISTA, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Cajamar, SP, no dia (17/04/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Torres Batista e de 
Laudeci Quirino dos Santos.

O pretendente: JOãO ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Muritiba, BA, no dia (13/05/1960), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes da Silva e de Josefina Alves da Silva. A pretendente: 
GISELE BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profissão monitora, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (04/04/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Barbosa da Silva Filho e de Josefa Arlinda da Silva.

O pretendente: VALDEVANDO SOUZA COSTA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Iaçu, BA, no dia (25/03/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Raimundo Joviniano Costa e de Valmira Morais Souza. A pretendente: 
ACLES SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de logística, nascida 
em Salvador, BA, no dia (06/09/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Heleno Ferreira da Silva e de Antonia Sodré de Souza.

O pretendente: LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
gerente de padaria, nascido em Capoeiras, PE, no dia (08/07/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erinaldo José dos Santos e de 
Cremilda Maria dos Santos. A pretendente: LUCIANA MARIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Capoeiras, PE, no dia (16/03/2000), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Julio da Silva 
e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: DIEGO MATUCHESKI THOMAZ, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (31/08/1986), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Eduardo Carlos Thomaz e de Jaqueline Consuelo Matucheski Thomaz. 
A pretendente: ANA REGINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vigilante, nascida 
em Campos Sales, CE, no dia (21/09/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio José da Silva e de Maria Inez de Souza.

O pretendente: GABRIEL SILVA BERNARDES, estado civil solteiro, profissão promotor 
de loja, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/12/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Eduardo Bernardes e de Regiane Silva Padre. 
A pretendente: CAROLINE GABRIELA PEREIRA GODENCIO, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (27/02/2000), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Souza Godencio 
e de Alessandra Maria Pereira Godencio.

O pretendente: ALGEMIRO DA ROCHA VIANA, estado civil divorciado, profissão ele-
tricista, nascido em Machacalis, MG, no dia (27/11/1967), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Genésio Francisco Viana e de Clemência Vieira dos Reis. 
A pretendente: DILENE SOUSA ROCHA, estado civil divorciada, profissão costureira, 
nascida em Mata Verde, Almenara, MG, no dia (15/09/1964), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Sousa Rocha e de Maria de Lourdes Sousa Rocha.

O pretendente: VITOR HENRIQUE ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
designer gráfico, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (01/07/1993), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Alves Pereira e de Fatima Re-
gina de Azevedo Pereira. A pretendente: CAMILA SOUSA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, SP, no dia (13/02/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo José dos Santos e 
de Roselita de Sousa Oliveira.

O pretendente: ABRAHãO LESSA ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
mestre de obras, nascido em Ponta Grossa, PR, no dia (28/08/1955), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Lessa Alves da Silva e de Orozina 
Guilhermina da Silva. A pretendente: CLAUDINÉIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Irapuru, SP, no dia (26/08/1970), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Arcilio da Silva e de Arminda Santos da Silva.
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O reboco da 
retrofit

A arquitetura política 
no Brasil precisa de 
grande reformulação, 
a começar pelo reforço 
das identidades 
partidárias, hoje 
esgarçadas como pano 
roto imprestável 

Partidos abandonaram 
seus programas ini-
ciais, arrastados pela 

débâcle das ideologias, 
cujo marco foi a derruba-
da do Muro de Berlim. O 
socialismo clássico perdeu 
as estribeiras, o liberalismo 
mais parece uma parede re-
bocada a todo momento, ao 
gosto do experimentalismo 
de governantes sem rumo 
fixo, enquanto a social-
-democracia se estiola, 
perdendo substância.  

Por aqui, o esforço de 
renovação tem se concen-
trado na superfície, mais 
claramente no nome da 
sigla. O DEM, que subs-
tituiu o PFL, se esforçou 
para apagar sua ligação 
com a ditadura militar. O 
PMDB, mais recentemente, 
tirou o P de partido, mas 
não conseguiu acender a 
velha chama que Ulisses 
Guimarães carregou por 
anos a fio, sob os hinos 
da liberdade, dos direitos 
humanos e da democracia. 
Bolsonaro tenta criar um 
partido para chamar de seu, 
o Aliança pelo Brasil, cujo 
escopo aponta para três Bs: 
boi, bíblia e bala.

Cheguemos perto do PT. 
Onde está a coluna verte-
bral do ente criado em fins 
dos anos 80 no ABC Paulis-
ta, sob o calor do chão de 
fábricas, o grito rouco de 
Lula, a bandeira vermelha 
do socialismo e a corrente 
uníssona de trabalhado-
res? Hoje, o PT está no 
epicentro da crise política 
que, há tempos, massacra 
a imagem de protagonistas, 
muitos expulsos da vivên-
cia congressual pelo voto, 
alguns detidos e outros 
respondendo a processos.

O PT está na caldei-
ra fervente da Operação 
Lava-Jato. A sigla saiu da 
redoma do exclusivismo 
ético e moral em que se 
refugiou por muito tempo. 
Já não tem credibilidade 
para fazer a pregação entre 
“nós e eles”. O PT, como 
outros entes partidários, 
pode fazer algo para limpar 
sua fachada?

O governador do Mara-
nhão, Flávio Dino, apontou 
uma pista. Estreita, mas 
pode ser o início de ampla 
remodelagem. Sugeriu a 
mudança de nome. Surgiu 
até a expressão “retrofit”. 
Esse termo, surgido na 
Europa e Estados Unidos, 
significa “colocar o antigo 
em forma” (retro do latim 
“movimentar-se para trás” 
e fit do inglês, significan-
do adaptação, ajuste). Na 
arquitetura, abriga um 
conjunto de ações de mo-
dernização e readequação 
de instalações. O objetivo 

é preservar o que há de 
bom na velha construção 
e adequá-la às exigências 
atuais.

Fiquemos, por enquan-
to, na mudança de nome. 
Dará resultados? Depende. 
Colocar uma embalagem 
nova num produto des-
gastado mais parece um 
drible para enrolar eleitor. 
Mudar nome de partido 
sem mudar as pessoas ou 
reinserir um programa 
ideológico é querer dar 
uma solução perfunctória, 
inútil. Como se diz no vulgo: 
tapar o sol com peneira. 
Mas pode ser a chave para 
abrir a porta. Nesse ponto, 
convém lembrar o conceito 
de identidade e de imagem. 

Identidade é a soma 
do escopo programático, 
tradição, lutas, história 
de sucesso e insucesso, 
quadros, enfim, tudo que 
lembre a grandeza do par-
tido. Imagem, por sua vez, 
é a projeção da identidade, 
a percepção sensitiva cap-
tada pelos cidadãos, a ideia 
que se tem da agremiação.   

A imagem dos partidos 
brasileiros está no fundo do 
poço. E sua elevação para 
níveis satisfatórios não se 
dará apenas por meio de 
artifícios do marketing, 
o que chamo também 
da cosmética partidária. 
Voltemos ao exemplo da 
parede. Pintar uma parede 
velha sem mexer no reboco 
poderá deixá-la bonita por 
pouco tempo. Desabará se 
não receber massa para 
sustentá-la.

Mais que retrofit imagé-
tico, os partidos deverão 
mexer em sua completa 
engenharia, montando 
uma base de conceitos e 
programas, um arsenal de 
compromissos, estruturas 
sólidas capazes de suportar 
as tempestades da política. 
E o que acontecerá se as 
siglas não se vestirem com o 
manto de conteúdos? Ora, 
afastamento progressivo da 
sociedade. Os eleitores aca-
barão votando em figuras 
do momento, aventureiros, 
impostores, perfis canhes-
tros e sem preparo. 

Sob essa teia, entrare-
mos nas próximas rodadas 
eleitorais. Não se percebe 
no horizonte nenhum sinal 
de renovação partidária, a 
partir das premissas aqui ex-
postas. Um ou outro partido, 
como o Novo, engatinham na 
trilha mudancista. Mas uma 
andorinha só não faz verão. 
E tem faltado a essa sigla 
capacidade de comunicação 
e de articulação social. 

O momento sugere seguir 
os passos de Zaratustra, 
o profeta de Nietzsche: 
“novos caminhos sigo, 
uma nova fala me empol-
ga. Cansei-me das velhas 
línguas. Não quer mais o 
meu espírito caminhar com 
solas gastas”. 

(*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor 

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 04 de fevereiro de 2020Política 5

A venda de cerca de 300 
mil terrenos de marinha 
(próximos da linha das 
marés) em todo o país 
pode render R$ 3 bilhões 
à União. O levantamento 
foi divulgado pela Secre-
taria de Coordenação e 
Governança do Ministério 
da Economia. A proprie-
dade desses terrenos é 
dividida entre a União e 
um particular – cidadão 
ou empresa. O particular 
fica com 83% do domínio, 
cabendo à União a posse 
dos 17% restantes, num 
regime chamado de afo-
ramento. 

Nesse modelo, o ocu-
pante paga a taxa anual 
de foro, espécie de alu-
guel pelo uso da parte 
pertencente ao governo. 
O Ministério da Economia 
pretende vender os 17% 
da União aos ocupantes, 
que passarão a ter to-
tal posse dos terrenos. 
Embora o instrumento 
exista na legislação, a 
MP 915, editada no fim 
de dezembro, simplifica 

Queda no 
desemprego ajuda a 
aquecer o consumo

A queda na taxa média de 
desemprego no País em 2019, 
apontada pelo IBGE na sexta-
-feira (31), deve ter impacto 
positivo no desempenho do 
consumo. “Qualquer elevação 
no número de pessoas em-
pregadas, seja com carteira 
assinada ou não, é importante 
porque aumenta a renda do 
trabalhador e, por consequên-
cia, o consumo, que é a mola 
propulsora da economia”, diz 
Marcel Solimeo, economista da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP).

A pesquisa Pnad aponta que 
a média de pessoas desem-
pregadas em 2019 foi de 12,6 
milhões, 1,7% a menos do que 
no ano anterior. A informalida-
de, no entanto, subiu de 39% 
para 41,1% no mesmo período. 
Segundo Solimeo, a carteira 
assinada é importante para 
dar estabilidade e segurança 
ao trabalhador e, também, 
ajuda na arrecadação para a 
Previdência.

“O aumento no emprego 
indica que a economia está cres-
cendo. Mesmo que lentamente, 
o importante é que a taxa de 
ocupação está melhorando, 
assim como a economia como 
um todo. Mas a caminhada é 
longa e difícil até chegarmos 
aos níveis de antes da crise”, 
afirma (AI/ACSP).

Davi revelou seu otimismo com as mudanças que começaram a 
ser implementadas em 2019.

Com discurso concilia-
dor, Davi aposta no 
reforço do papel de-

cisório do Parlamento como 
fiel da balança para fortalecer 
as instituições e construir 
uma legislação favorável ao 
crescimento econômico e ao 
ambiente democrático.

“Seremos a Casa da pon-
deração, da moderação e da 
conciliação, porque o que os 
brasileiros esperam da gente 
não é uma briga institucio-
nal. O que está assegurado 
na Constituição é a harmonia 
e a independência dos Pode-
res. Eu quero manter esse 
equilíbrio, o diálogo, o en-
tendimento e colocar a pauta 
do Senado e do Congresso 
para trabalhar a favor dos 
brasileiros, para reaquecer 
a economia, gerar empregos 
e melhor qualidade de vida”, 
declarou.

Como estão as condições 
dos imigrantes no Brasil

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) 
vai discutir, hoje (4), a situação dos imi-
grantes no país. A audiência pública foi 
pedida pelo presidente do colegiado, sena-
dor Paulo Paim (PT-RS). De acordo com 
o Relatório Anual do Observatório das Mi-
grações Internacionais (OBMigra), lançado 
pelo Ministério da Justiça em 2019, o país 
registrou, de 2010 a 2018, um total de 774,2 
mil imigrantes e refugiados. 

Haitianos e venezuelanos são as princi-
pais nacionalidades registradas no Brasil. 
Levantamento feito também em 2019 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) aponta que apenas 
215 cidades no país oferecem algum tipo 
de serviço aos imigrantes ou refugiados 
registrados em 3.876 dos 5.568 municípios 
brasileiros.

Foram convidados para a reunião a as-
sessora para assuntos sobre refugiados 
do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Claudia Giovannetti, o 
presidente da Comissão Nacional de Di-
reitos Humanos do Conselho Federal da 
OAB, Hélio das Chagas Leitão Neto, e o 
embaixador diretor do Departamento de 
Nações Unidas do Itamaraty, Luís Fernando 
Abbott Galvão.

Também são esperados para o debate 
o oficial da unidade de proteção do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados no Brasil (Acnur), Pablo 
Mattos, a coordenadora programática da 
Fundação Avina, Rogenir Almeida Santos, 
e a presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos Federais (Anadef), 
Luciana Grando Bregolin (Ag.Senado).

Projeto do senador Irajá (PSD-
-TO) cria novo modelo de empresa 
para jovens empreendedores, que 
poderão ganhar incentivo para abrir 
um negócio. O projeto cria uma 
nova modalidade empresarial cha-
mada Microempreendedor Jovem. 
A proposta aguarda designação de 
relator na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

De acordo com o autor, a proposta 
adapta as regras do Microempreen-
dedor Individual (MEI) previstas no 
Simples Nacional e abre uma nova 
faixa de faturamento de até R$ 180 
mil com pagamento de impostos 
reduzidos e fixos (R$ 122,98 por 
mês), exclusivamente para micro-
empresas que tenham em seu quadro 
societário jovens de até 29 anos. Em 
sua justificativa, Irajá cita o projeto 
que institui a Nova Lei do Primeiro 
Emprego para melhorar a situação 

dos brasileiros em busca de trabalho, 
e que vem em complemento a essa 
iniciativa. 

“Segundo dados do IBGE, o de-
semprego afeta principalmente os 
jovens. A maior taxa fica para o grupo 
de 25 anos a 39 anos, que chega a ser 
quase três vezes superior à média ge-
ral. E entre os jovens que encontram 
emprego, a imensa maioria, quase 
90%, vão para a informalidade, tra-
balhando sem carteira assinada ou 
por conta própria, mas sem empresa 
constituída”, argumenta Irajá.

Segundo o autor, o objetivo é 
avançar com medidas que, além de 
incentivar a contratação de jovens, 
estimulem a formalização de empre-
sas por cidadãos com até 29 anos. O 
projeto também deverá passar pela 
Comissão de Assuntos Econômicos 
e pelo Plenário, antes de seguir para 
a Câmara (Ag.Senado). 

Presidente do Senado aposta nas 
reformas para o país crescer em 2020
Projetos de desenvolvimento econômico aliados às pautas sociais são prioridades este ano para o 
Congresso Nacional, de acordo com o presidente Davi Alcolumbre, otimista com a retomada dos 
trabalhos legislativos
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do ritária está a reforma tribu-
tária com uma proposta de 
mudança na cobrança de 
impostos. Senado e Câmara 
instalam neste mês uma 
comissão mista com a tarefa 
de reunir em um só texto as 
principais matérias sobre o 
assunto no Congresso. 

“O cerne da reforma tri-
butária é a simplificação 
da cobrança dos impostos. 
Precisamos de tranquilidade 
jurídica porque são porta-
rias, resoluções, instruções 
normativas, cada estado tem 
a sua, a União tem a sua, os 
municípios têm a sua. Com a 
preocupação de que a gente 
possa equilibrar uma possí-
vel perda de arrecadação dos 
municípios e dos estados, e 
que a gente possa conciliar 
isso para ninguém perder 
nada”, destacou Davi (Ag.
Senado). 

Davi avalia que as campa-
nhas para as eleições muni-
cipais não devem interferir 
no ritmo das votações no 
Senado. “Quando a gente 
tem a alternativa de uma 
legislação em que há a con-
ciliação, e ela é importante, 
os líderes podem até abrir 

mão dos prazos. Então, se 
construirmos isso, conse-
guiremos nesses quatro me-
ses colocar muitas matérias 
importantes em votação e 
aprovação, e encaminhar ao 
Executivo para a sanção”, 
disse.

No topo da agenda prio-

Venda de terrenos de marinha 
pode render R$ 3 bilhões

os procedimentos para a 
remissão de foro, nome 
oficial desse tipo de venda.

A MP também agiliza 
a avaliação do valor das 
propriedades. Até o fim 
do ano passado, o terreno 
precisava receber a visita 
de um agente da União 
para ser avaliado. Agora, 
o procedimento passará a 
ser feito automaticamente, 
por meio de uma avaliação 
informatizada baseada em 
modelos estatísticos adap-
tados a cada localidade. 
Nas próximas semanas, o 

Ministério da Economia 
editará uma portaria re-
gulamentando a avaliação 
eletrônica.

O modelo de aforamento 
baseia-se num contrato 
de 1831 que delimitava 
as áreas pertencentes à 
União conforme o movi-
mento das marés. Segun-
do a Superintendência 
do Patrimônio da União, 
esse regime não condiz 
com a realidade atual, o 
que justifica a venda dos 
terrenos em larga escala 
(ABr).

A MP 915 simplifica os procedimentos para a remissão de foro, 
nome oficial desse tipo de venda.
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Austria Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 12.825.404/0001-01 - NIRE 35.224.836.519

Ata de Reunião de Sócios Quotistas
1. Data, Horário e Local: 10/12/19, às 10h, na sede social da sociedade Austria Incorporadora Ltda., com sede em São Paulo/SP, Avenida 
República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, CNPJ/MF nº 12.825.404/0001-01, com seu contrato social devidamente arquivado 
na JUCESP sob o NIRE 35.224.836.519, em 28/10/10 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos sócios da Sociedade, conforme facultado pelo disposto no artigo 1.072, §2º, do Código Civil vigente, a saber: EZ 
TEC Empreendimentos e Participações S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Paulo/SP, Avenida República do Líbano, 
1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.334.345, neste ato representa-
da por seus diretores, Srs. Flavio Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 7.746.329-8, SSP/SP, CPF/MF nº 035.893.548-28;
e Roberto Mounir Maalouli, brasileiro, casado, advogado, RG 35.092.446-6, SSP-SP, CPF/MF nº 308.038.838-03, ambos residentes e domi-
ciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, e Cyrela Brazil Realty 
S.A. Empreendimentos e Participações, sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Paulo/SP, Rua do Rócio, 109, 2º andar, Sala
1 - parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.137.728, neste ato repre-
sentada por seu diretor, Sr. Miguel Maia Mickelberg, brasileiro, casado, economista, RG 62.680.742-6, SSP/SP, CPF/MF nº 006.105.080-67,
juntamente com sua procuradora Sandra Esthy Attié Petzenbaum, brasileira, casada, analista de sistemas, RG 17.015.805-6, SSP/SP, CPF/
MF nº 132.903.268-37, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 
1 - parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. 3. Mesa: Presidente - Flavio Ernesto Zarzur; Secretário - Roberto Mounir Maalouli. 4. Ordem do
Dia: deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade, com consequente autorização para alteração do contrato social, conforme 
disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil vigente, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. 
5. Deliberações: Após discussão e votação a respeito da ordem do dia, resolvem os Sócios, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas,
reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, inciso II, do Código Civil vigente), atualmente de 
R$ 25.497.000,00 para R$1.000.000,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata,
na forma da lei, para os devidos fi ns. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. Presidente - Flavio Ernesto Zarzur; Secretário - Roberto Mounir Maalouli; Sócios Quotistas: EZ TEC Empreendimentos e 
Participações S.A. e Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações. (todos acima identifi cados e qualifi cados).

Projeto incentiva jovens 
empreendedores a abrirem negócio

A proposta adapta as regras do MEI e cria o Microempreendedor Jovem.
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 04 de fevereiro de 20206

Demonstrações financeiras

Jean Paraskevopoulos Neto (*)

Começa, com o ano novo, a temporada de fe-
chamento de balanços, na qual as empresas, 
independentemente de seu porte ou nível de 

governança, devem apurar seus resultados e prestar 
contas aos acionistas, órgãos reguladores, autoridades 
fiscais, bancos, colaboradores e outros interessados 
em suas demonstrações finan-
ceiras. As de capital aberto e as 
sociedades anônimas as tornarão 
públicas e as demais cumprirão 
suas regras estatutárias e legais, 
inclusive quanto à necessidade de 
auditorias independentes. 

Quando lermos as demonstra-
ções financeiras do exercício 
encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, veremos algo significa-
tivamente novo. Com a primeira 
adoção do CPC06 (R2), versão bra-
sileira da IFRS16, conforme regras 
de contabilidade internacional, 
que trata sobre a contabilização 
de arrendamentos, esta será a 
primeira vez em que os contratos de arrendamento, 
leasing ou locação, como são usualmente conhecidos, 
serão registrados de modo consistente nas demonstra-
ções financeiras das empresas. 

Preparar 
demonstrações 

financeiras 
fidedignas 
sempre foi 
e será um 

grande desafio. 

Getty Images/Reprodução

Fique atento para a contabilização 
de arrendamentos no fechamento 

dos balanços empresariais

Esta será a primeira vez em que os contratos de arrendamento, leasing ou locação serão 
registrados de modo consistente nas demonstrações financeiras das empresas. 

Sir David Tweedie, ex-presidente do IASB, sigla para o 
International Accounting Standards Board, órgão interna-
cional responsável pelo desenvolvimento das Normas Inter-
nacionais de Contabilidade (IFRSs), que representam a base 
dos Pronunciamentos Contábeis CPCs que temos no Brasil, 
costumava dizer em suas palestras que “sonhava com o dia 
em que poderia voar em um avião que estivesse registrado 
nas demonstrações financeiras daquela companhia aérea”. 

Isso era uma forma descontraída 
de chamar a atenção da sociedade 
de que as práticas contábeis não 
estavam suficientemente desenvol-
vidas para capturar a essência das 
transações de arrendamento e que 
muitos contratos definidos como 
arrendamentos operacionais eram 
reconhecidos apenas quando suas 
parcelas de aluguéis eram pagas 
como despesa e o ativo principal ou 
direito de uso e sua correspondente 
obrigação não eram reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, muitas 
vezes considerando um viés tributá-
rio por esta forma de contabilização. 

Sem dúvida, o tema foi um dos principais assuntos que 
estiveram na pauta de 2019 dos contadores, diretores fi-
nanceiros e auditores independentes. No entanto, os temas 
contábeis relevantes de 2019 foram mais amplos. Dentro 

das principais pautas de discussão do ano, tivemos os cri-
térios de reconhecimento dos processos de ICMS na base 
de cálculo de PIS e COFINS, pelos quais muitas empresas 
tiveram seus processos transitados em julgado, mesmo 
sem a definição da forma de modulação pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Mas, podemos acrescentar alguns temas importantes 
nessa lista. Ainda como reflexo da desaceleração da eco-
nomia dos anos anteriores, com muitas discussões sobre 
a necessidade de testes de recuperabilidade de ativos, os 
chamados testes de impairment, e como mensurar os ris-
cos de crédito das carteiras de clientes para as conhecidas 
provisões para devedores duvidosos. 

Preparar demonstrações financeiras fidedignas, atenden-
do a todos os aspectos das Normas Contábeis Brasileiras e 
Internacionais, bem como com as regras tributárias, sempre 
foi e será um grande desafio para os administradores, seus 
contadores e auditores independentes. Existe uma vasta 
oferta de materiais técnicos disponíveis que podem auxiliar 
neste processo. 

No próprio site do CPC - Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (www.cpc.org.br), podemos encontrar versões 
completas de todos os pronunciamentos, interpretações e 
orientação; no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliá-
rios (www.cvm.gov.br), há instruções para as companhias 
abertas, com seu tradicional ofício de encerramento, que 
também apresenta rico conteúdo e interpretações de temas 
relevantes que podem ser usados como benchmark para 
as companhias não registradas.

Além de inúmeras normas, resoluções e instruções podem 
ser consultadas nos websites do CFC -- Conselho Federal 
de Contabilidade (www.cfc.org.br) e do CRC - Conselho 
Regional de Contabilidade (www.crcsp.org.br). 

Informação não falta! 

(*) - É sócio-líder de Auditoria da KPMG Campinas. 
É a primeira vez em que os contratos de arrendamento, leasing ou locação serão 

registrados nas demonstrações financeiras.
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“Preparar demonstrações 
financeiras fidedignas, 
atendendo a todos os 
aspectos das normas 

Contábeis Brasileiras e 
internacionais, bem como 
com as regras tributárias, 

sempre foi e será um 
grande desafio para os 
administradores, seus 

contadores e auditores 
independentes.

Começa a temporada de fechamento de balanços.
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Vantagens 
de se investir em 

uma franquia

Você que busca 
empreender deve 
observar com bons 
olhos investir em 
uma franquia

Com vários modelos e 
marcas no mercado, 
esse tipo de empre-

sa dá maior segurança de 
sucesso ao empresário. E 
erra quem pensa apenas 
em fast food: as franquias 
estão divididas em diversos 
segmentos. Ter dinheiro 
suficiente não é sinônimo 
de bons resultados. Investir 
certo é uma atitude inteli-
gente. Então, por que não 
comprar uma franquia? 

O que é uma franquia? É 
uma nova unidade de uma 
empresa que já existe. E 
muitas delas já consolida-
das. Essa nova unidade, 
tem os mesmos serviços e 
produtos, além do mesmo 
nome. Aqui estão alguns 
motivos para os empreende-
dores abrirem uma franquia 
ao invés de tentar iniciar um 
novo negócio: 
	 •	Contínua inovação: 

as franqueadoras rea-
lizam um trabalho de 
inovação constante. 
Para isso, elas criam 
novas apresentações e 
novos produtos, sem-
pre visando atender 
às necessidades dos 
clientes. É bom lem-
brar que a própria 
rede já cria inúmeras 
demandas de atua-
lização através das 
regionalidades de seus 
franqueados; 

	 •	Suporte da franque-
adora: uma unidade 
franqueada recebe su-
porte e orientação da 
franqueadora na esco-
lha do ponto comer-
cial, gerenciamento, 
orientação na gestão, 
treinamentos dos cola-
boradores, estratégias 
de marketing, criação de 
novos produtos, entre 
outros; 

	 •	Seleção de bons for-
necedores: com tantas 
possibilidades de forne-

cedores, o franqueado 
- quando entra em um 
modelo de franquias - já 
conta com todo um mer-
cado de fornecedores 
mapeados, testados e 
homologados; 

	 •	Escala: a economia de 
escala também é uma 
das vantagens de se 
escolher investir em 
franquias. Os custos de 
alguns insumos e produ-
tos são divididos e acaba 
saindo mais barato para 
toda a rede; 

	 •	Variedade de opções 
e segmentos: casa e 
construção, alimenta-
ção, informática, co-
municação, educação, 
serviços automotivos, 
moda, saúde, beleza, 
bem-estar, perfumaria, 
hotelaria, entreteni-
mento e tantos outros; 

	 •	Marca consolidada: 
quando já existe uma 
fidelização, uma marca 
com nome sólido no 
mercado, fica mais fá-
cil fazer o trabalho de 
marketing e a captação 
de clientes. Sem contar 
que muitos clientes já 
buscam por esta marca; 

	 •	Padronização: para 
empreendedores que 
estão começando, a 
padronização é uma 
vantagem importante. 
Isso porque, como toda 
parte de layout e de-
sign já é estabelecida, 
esse aspecto deixa de 
ser uma preocupação. 
Ou seja, irá iniciar uma 
operação já aprovada 
pelos clientes. 

Por todos os pontos colo-
cados acima, adquirir uma 
franquia é uma opção para 
quem deseja um negócio 
testado e com grandes chan-
ces de sucesso. Fique atento 
na escolha de sua franquia 
e decida por aquela que se 
assemelhe ao seu perfil e 
valores. Boa sorte! 

(*) - É Diretor de expansão 
da Bicalho Consultoria Legal, 

empresa especializa em 
migração, internacionalização de 

negócios e franquias.

Renato Alves (*)

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em Solânea - PB, no dia 13/02/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Pereira da Silva e de Vanuza Barbosa de Lima. 
A pretendente: ANA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Altamira do Maranhão - MA (Registrada 4ª Zona de São Luis - MA), no dia 
(24/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ilson 
Alexandre da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: LEONARDO SIM, estado civil solteiro, profissão preposto de leiloeiro, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 08/08/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reginaldo Sim e de Maria de Lourdes Sim. A 
pretendente: TATIANE XAVIER DA SILVA, estado civil divorciada, profissão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (21/01/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José dos Passos Mendes da Silva e de Marta 
Xavier da Silva.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia 22/03/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre de Jesus Ferreira e de 
Karla Lins de Oliveira Ferreira. A pretendente: ELIONAI ANÁQUIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão assistente juridica, nascida em Jaboatão dos Guararapes - PE, 
no dia (05/01/1996), residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, filha 
de José Antônio da Silva e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SENKIIO, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 01/03/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Senkiio Filho e de Rosa Maria Alves 
Senkiio. A pretendente: ELAINE SOARES BORBOREMA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (24/09/1978), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Dias Borborema e de Eliene 
Soares Borborema.

O pretendente: NICOLAS PREVIDELLI SPINA, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 19/08/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto Spina Junior e de Thais Cristine 
Previdelli Spina. A pretendente: BIANCA LOPES D' ANGELO, estado civil solteira, pro-
fissão bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (08/07/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Felipe D' Angelo e de Juliane 
Magda Lopes D' Angelo.

O pretendente: DAMIÃO HORTILINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinhei-
ro, nascido em Pedra Lavrada - PB, no dia 04/07/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Severino da Silva e de Maria Hortilina 
da Silva. A pretendente: MILENA DE PAULA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, nascida em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (12/11/1983), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ferreira dos Santos e de 
Jeonisce Almeida de Paula Santos.
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

O violonista e compositor Yamandu Costa.

Em entrevista ao pro-
grama Impressões, da 
TV Brasil, o músico 

falou sobre sua recente mu-
dança para a Europa. “Sinto 
que estou no momento de 
ter essa experiência fora do 
país. Tive oportunidades de 
morar fora algumas vezes e 
nunca quis. Agora, me deu 
essa sensação de que vai ser 
um momento muito legal”.

Filho de um casal de artis-
tas, pai multi-instrumentista 
e mãe cantora, o menino 
Yamandu começou a tocar 
violão aos sete anos. Fez do 
gosto musical a sua forma 
de ver o mundo. “Música 
para mim é remédio, é forma 
de vida. As pessoas ainda 
entendem de uma maneira 
bastante superficial essa 
linguagem. Acho que se a 
música fizesse parte do dia a 
dia das pessoas, sem dúvida 
os dias teriam mais sentido, 
mais profundidade”.

Para ele, é preciso ter uma 
mudança de percepção das 
pessoas. “Eu acho que é um 
entendimento. Primeiro, é 
um entendimento e o respei-
to. Isso se trata basicamente 
de educação, uma coisa que 
faz bastante falta no nosso 
país. Então, quando se tem 
um pouco mais da compre-
ensão disso, acho que a gente 
vai melhorar muito como ser 
humano”.

Completamente conecta-

Música é remédio, diz 
violonista Yamandu Costa
Morando em Portugal e com uma agenda cheia de shows no Brasil, o violonista e compositor Yamandu 
Costa é um dos maiores fenômenos da música brasileira quando se trata de explorar as diversas 
possibilidades de um violão de sete cordas
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palavra, só tem poesia, ela 
é completamente ilimitada. 
Você consegue rodar o pla-
neta inteiro e se comunicar 
por meio dela”.

Com um virtuosismo sem 
limites, Yamandu também 
fala do recente lançamento 
de um trabalho inédito de 
voz e violão, o álbum ‘Vento 
Sul’, onde pela primeira vez 
ele aparece cantando. “É a 
primeira vez que eu gravo 
cantando. É muito difícil. 
Esse negócio de cantar não 
é uma coisa fácil, não. É um 
registro, aí as pessoas num 
momento tão agressivo do 
mercado, que a gente vive 
por meio dessas dessas redes 
digitais, não entendem mui-
to bem como alguém pode 
lançar um produto que não 
tenha a intenção de ter um 
viés comercial”. 

E sem medo de rótulos, 
completa: “Eu acho que a 
gente pode fazer o que a 
gente quiser. Tem que ter 
verdade no coração”. Aficio-
nado pelo violão, Yamandu 
revela que tem mais de 30 
instrumentos. Diz que esco-
lheu o violão de sete cordas 
pela vasta amplitude sonora. 
“Há uma frase de um maestro 
italiano que diz que somente 
a música é capaz de salvar 
um homem da enganação das 
palavras, eu acredito nisso”, 
conclui (ABr).

do ao mundo digital, com 
canal no youtube, perfil no 
instagram e site na internet, 
o músico gaúcho não para. 
Criou até um aplicativo com 
partituras para os aman-
tes do violão. “A gente vai 
tentando se aproximar das 
pessoas”, afirma. E analisa 
com entusiasmo: “O lado 
bom que a internet nos pro-
move é grande demais, uma 
quantidade de informação. A 
geração nova já vem de outro 
patamar, né? Na minha épo-
ca, a gente aprendia música 
com fita cassete, ouvindo, 
tirando de ouvido... Hoje em 
dia está tudo aí.”

Por meio de ‘Histórias do 
violão’, série que ele criou 
no youtube para mostrar 
a sua rotina de músico em 
lugares e países diversos 
onde se apresenta, Yamandu 

aposta na revolução digital 
para garantir ao público um 
aprendizado que vai além da 
música. Argentina, Brasil, 
Colômbia, Tóquio, Rússia 
são apenas alguns dos luga-
res retratados em seu canal. 
Para ele, é importante “ter 
um material que aproxime 
as pessoas da sua vida, não 
da sua parte artística. Poder 
levar as pessoas nas viagens”.

Segundo o músico, um 
dos maiores prazeres é 
conhecer o mundo levando 
a sua música. “As pessoas 
te recebem sempre com a 
comida local, com a música 
local, com aquele carinho, 
com a coisa da cultura e 
por que não poder mostrar 
isso para as pessoas, né?”  
Para ele, uma prova de 
que a linguagem musical é 
universal. “Tratando-se de 

O Ministério de Bens e 
Atividades Culturais da 
Itália (Mibac) revelou  que 
o Parque Arqueológico 
do Coliseu, em Roma, foi 
o museu mais visitado da 
Itália em 2019, com mais 
de 7,5 milhões de visitan-
tes. O Coliseu foi seguido 
pelas Gallerie degli Uffizi, 
em Florença, que recebeu 
quase 4,4 milhões de pesso-
as, e o Parque Arqueológico 
de Pompeia, na região da 
Campânia, que registrou 3,9 
milhões de visitantes, 160 
mil a mais do que em 2018.

A Galleria dell’Accademia 
di FirenzE e o Castelo 
Sant’Angelo, quarto e quinto 
colocados, respectivamente, 
também tiveram mais de um 
milhão de visitantes ao longo 
do ano passado. Entre os 
destaques do ranking, está a 
Galeria Nacional das Marcas, 
que registrou um aumento 
de 36,8% e subiu sete posi-
ções na lista, fechando 2019 
na 26ª colocação.

O Coliseu recebeu mais de 7,5 milhões de visitantes.

Coliseu foi o local mais 
visitado na Itália em 2019
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Um crescimento significa-
tivo também foi registrado 
pelos museus napolitanos, 
como o Museu de Capodi-
monte, que teve um aumen-
to de 34% no número visi-
tantes. O Castelo Sant’Elmo 
(+18,7%) e o Palazzo Reale 
(+11) também apresenta-
ram bons números. No ge-
ral, os 30 primeiros museus 
e parques arqueológicos 
da lista receberam quase 
30 milhões de visitantes, 

cerca de 700 mil a mais que 
em 2018.

“Alguns anos após a refor-
ma dos museus, os resultados 
extraordinários são vistos 
cada vez mais graças ao tra-
balho de diretores e funcioná-
rios. Mais coleções significam 
mais recursos para proteção e 
pesquisa. Continuaremos no 
caminho da inovação”, disse 
Dario Franceschini, ministro 
dos Bens Culturais da Itália 
(ANSA).

Cidade italiana quer preservar o meio ambiente.

O prefeito de Veneza, Lui-
gi Brugnaro, assinou uma 
ordem que proíbe o uso de 
confetes e serpentinas de 
plástico durante o carnaval, 
considerado o mais famoso da 
Itália. A restrição atinge todo 
o território municipal, mas, 
sobretudo, a área histórica de 
Veneza, e inclui os materiais 
similares ao plástico. 

Quem violar a regra recebe-
rá uma sanção administrativa 
e a apreensão dos adereços. A 
medida é mais uma tentativa 
da Prefeitura de Veneza de 
reduzir utensílios plásticos na 
cidade e promover a proteção 
do meio ambiente.

Em 3 de julho do ano passa-
do, o Conselho Comunal lo-

Síndrome de Burnout 
presente na vida dos 
brasileiros

Luciano Filho/Jornal da USP

Com o mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo e 
o alto número de demissões 
no País, os profissionais estão 
sentindo cobranças diárias 
por melhores resultados. A 
pressão, somada ao cansaço e 
até mesmo às más lideranças, 
está tornando o ambiente de 
trabalho cada vez mais preju-
dicial para a saúde.

Esse cenário é o ideal para o 
aparecimento da síndrome de 
Burnout, que no Brasil atinge 
cerca de 30% dos mais de 100 
milhões de trabalhadores, se-
gundo a Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho (Ana-
mt). O problema, que também 
é conhecido como síndrome 
do esgotamento profissional, 
tem sintomas parecidos com os 
da ansiedade e da depressão, 
como esgotamento de energia 
e distanciamento de amigos e 
familiares.

A síndrome de Burnout vem 
ganhando cada vez mais espa-
ço, tanto na área da saúde, por 
meio de pesquisas, quanto na 
mídia, ao ser tema de várias re-
portagens. No entanto, existem 
detalhes que precisam estar 
claros para que a síndrome não 
seja confundida com outros 
problemas de saúde.

De acordo com Marina 
Greghi Sticca, professora do 
Departamento de Psicologia 
da Faculdade de Filosofia da 
USP em Ribeirão Preto, “can-
saço extremo, sensação de 
desânimo, tensão emocional, 
estresse e o próprio cinismo 
são alguns dos sintomas carac-
terísticos dessa síndrome, que 
é um fenômeno causado pelo 
ambiente de trabalho, quando 
a pessoa não consegue lidar 
com a exposição a situações 
estressantes”.

A professora comenta a 
decisão da OMS, que deter-
minou, no final de 2018, que a 
síndrome de Burnout passará 
a integrar a sua lista de doen-
ças em janeiro de 2022. “Essa 
nova classificação mostra o 
reconhecimento da síndrome 
como um fenômeno ocupacio-
nal, facilitando o diagnóstico e 
permitindo que as pessoas pos-
sam ser afastadas do trabalho”.

Veneza proíbe confete e 
serpentinas de plástico

A
N

SA

cal aprovou por unanimidade 
a adesão à campanha “Plastic 
Free Challenge”, promovida 
pelo Ministério do Meio Am-
biente da Itália. O carnaval 

de Veneza, conhecido pelo 
desfile de máscaras e pelo 
voo do Anjo, começa no 
próximo dia 8 de fevereiro 
e vai até o dia 25 (ANSA).
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