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News@TI

Indústria 4.0 é tema de webinar gratuito 
da Tech Data

@A Tech Data, em parceria com a PTC, promove quinta-feira (20), a 
partir das 10h00, um webinar gratuito com foco no treinamento de 

soluções para a Indústria 4.0 abordando propostas de IIoT (Industrial Iot) 
com capacidade para transformar digitalmente os negócios. Entre essas 
soluções estão a Realidade Aumentada, com um potencial de negócios 
estimado em US$ 90 bilhões; e a Internet das Coisas (Iot), que para esse 
ano projeta que 75% das grandes empresas de manufatura estarão en-
volvidas em operações com IoT, gerando assim informações para insights 
através de analytics. Para participar gratuitamente inscreva-se no link: 

https://bit.ly/2Sy6WFS. Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Concurso do Cartaz 
O Prêmio Design MCB, realizado pelo Museu da Casa Bra-

sileira, abre sua 34ª edição com as inscrições do ‘Concurso 
do Cartaz 2020’ que  conta com um tema para a elaboração 
dos trabalhos: ‘A função social do design’. O concurso é re-
alizado como parte da premiação, no intuito de incentivar o 
debate sobre o design gráfico e revigorar a importância do 
cartaz enquanto peça central em campanhas de divulgação. 
A linguagem definida pelo cartaz vencedor será utilizada 
como base de todas as demais peças gráficas da edição e, 
se possível, também incorporada no projeto expográfico 
da mostra dos produtos premiados, que acontecerá em 
novembro. Inscrições pelo site (www.mcb.org.br).  
Leia a coluna completa na página 3

Os pequenos negócios 
registraram, no primeiro 
semestre de 2019, uma 
melhora nas condições 
de acesso a crédito no 
Brasil, segundo dados 
do Sistema Financeiro 
Nacional, analisados pelo 
Sebrae

Com isso, as micro e pe-
quenas empresas (MPE), 

Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e Microempreendedores 
Individuais (MEI) realizaram, 
de janeiro a julho do ano pas-
sado, um total de 62,3 milhões 
de operações de crédito, o que 
representa um crescimento de 
1,48% em relação ao mesmo 
período de 2018. 

Já no volume de recursos 
mobilizados em financia-
mentos, o primeiro semes-
tre de 2019 registrou um 
aumento de 17,11% em 
comparação com o primeiro 
semestre do ano anterior. 
Segundo o Sistema Finan-
ceiro Nacional, os pequenos 
negócios obtiveram o mon-

tante de R$ 121,3 bilhões 
em crédito no primeiro 
semestre do ano passado. 

Do total de operações re-
alizadas para os pequenos 
negócios, 49,9% foram feitas 
pelas EPP, 42,9% por ME 
e 7,2% pelos MEI. Quanto 
ao volume de recursos fi-
nanciados, as Empresas de 
Pequeno Porte absorveram 
75,1% do total do crédito 
disponibilizado para as pe-
quenas empresas, seguidas 
pelas ME com 20,6% e MEI 
com 4,3%. Os resultados 
corroboram a pesquisa sobre 
condições (oferta, demanda 
e nível de aprovações) de 
crédito realizada pelo Banco 
Central. 

Todos os indicadores ainda 
estão em terreno positivo, 
apontando que o mercado 
de crédito deve continuar 
aquecido no primeiro semes-

Não há 
boa fé na 
América

Por Gaudêncio Torquato

Política

 Leia na página 7

O mundo está em constante transformação. Porém, nunca havia 
mudado em uma velocidade tão rápida quanto nos dias de hoje! 
Alteramos não só a forma como nos relacionamos com as pessoas, 
como também o jeito de levar a vida profissional: seja na hora das 
empresas recrutarem pessoas ou até mesmo a forma como os can-
didatos passam por processos seletivos. Tudo mudou. Com isso, 
surgiram novas carreiras, novos caminhos e profissões que antes 
não existiam.  

Transição de carreira

Ainda que 87% das empresas afirmem se preocupar em reduzir o 
uso do papel no escritório, 63% das companhias brasileiras de todos 
os portes e segmentos ainda não adotaram o processo de assinatura 
digital e/ou eletrônica; continuam gastando recursos naturais ao usar 
papel e caneta para assinar documentos e lidando com os problemas 
relacionados ao seu armazenamento. A conclusão vem de uma pesquisa 
inédita da Serasa Experian, que mostra ainda que dos empresários 
entrevistados que já tiveram problemas relacionados à segurança do 
papel, 76% sinalizaram o extravio como o principal motivo, seguido de 
prejuízo financeiro (10%), vazamento de informações (10%) e fraudes 
de identidade (5%). Outras situações mencionadas foram fenômenos 
naturais, como chuvas e enchentes, e perda..  

Assinatura digital e/ou eletrônica

Existem vários planos para quem deseja empreender ou alavancar 
a própria empresa. Porém, para que isso dê certo é preciso pensar em 
metas e objetivos concretos. A gestão de negócio envolve diferentes 
áreas e todas elas são muito importantes.  

Otimizar a gestão do negócio

ijeab/Freepik

Pequenos negócios tiveram mais acesso 
a crédito e a investimentos em 2019

tre de 2020. As taxas médias 
de juros das operações 
de crédito permaneceram 
relativamente estáveis no 
primeiro semestre de 2019, 
com uma pequena alta sendo 
registrada para as Micro-
empresas, que passaram a 
contar com uma taxa média 
de juros de 50,7% ao ano, 
enquanto a média em 2018 
havia sido de 49,2%. 

Quando comparadas com a 
taxa média total para pessoa 
jurídica, o estudo do Sebrae 
mostra que as condições de 
juros ofertadas para os pe-
quenos negócios ainda pre-
cisam ser aprimoradas. Em 
2019, a taxa média total para 
PJ (todos os portes) atingiu 
15,7% ao ano. A justificativa 
para isso é que as empresas 
de médio e grande porte ab-
sorvem cerca de 80% de todo 
o crédito concedido para

Pessoa Jurídica no Sistema 
Financeiro Nacional, a taxas 
bem menores.

“A expectativa é de uma 
melhora ainda maior nas 
condições da oferta, deman-
da e aprovações de crédito, 
mantendo o comportamento 
já registrado ao longo de 
todo o ano passado”, afirma o 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles. Um outro aspecto re-
levante para o financiamento 
dos pequenos negócios no 
Brasil, segundo Melles, foi a 
intensificação da entrada no 
mercado de novos investido-
res, que estão apostando nas 
startups, os pequenos negó-
cios de inovação. “Muitos 
querem apostar em MPEs 
voltadas para as finanças, 
agronegócios, educação e 
de saúde, além de soluções 
para governos”, ressalta o 
presidente do Sebrae. 

“A tendência é que isso 
melhore ainda mais e é por 
isso que o Sebrae vem in-
vestindo em vários projetos 
para startups, principalmen-
te na capacitação desses 
empreendedores e também 
na formação de investidores-
-anjo, capazes não somente
de aportar recursos, mas que 
também apoiem as empresas 
com suas experiências, pois 
isso ajudará a ampliar as pos-
sibilidades de financiamento 
para os pequenos negócios
e também atrair ainda mais
investidores”, diz Melles (AI/
Sebrae).
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PuBLICAçõES LEgAIS COM CERTIFICAçãO DIgITAL 
SãO ACEITAS PARA ARQuIvAMENTO NA JuCESP

Leia na página 6

Em consonância com a Lei 6404/76

Os indicadores apontam que o mercado de crédito deve 
continuar aquecido no primeiro semestre.

Presidente do Sebrae, 
Carlos Melles. 
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Seguro em recuperação
O mercado de seguros aguarda 

crescimento na faixa dos 10% em 
2020 e, se incluídos os produtos de 
saúde, o aumento pode chegar a 
11%. A estimativa foi divulgada pela 
nova edição da Carta de Conjuntura 
do SindsegSP e pelo Sincor-SP. O 
crescimento do setor de 2018 para 
2019 foi de 7%. A expectativa para 
este ano é mais alta, já que o setor 
aposta nas reformas do governo 
para alavancar a economia brasileira 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/publicacoes-legais-com-certificacao-digital-sao-aceitas-para-arquivamento-na-jucesp/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-02-202/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/nao-ha-boa-fe-na-america/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/63-das-empresas-ainda-nao-assinam-documentos-no-ambiente-eletronico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estrategias-para-otimizar-a-gestao-do-negocio-neste-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transicao-de-carreira-na-era-digital-o-que-voce-precisa-saber/
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OpiniãO
Liderança criativa: 

a vantagem 
competitiva que 

pode ser desenvolvida 

Nos últimos tempos, 
o conceito de 
liderança criativa 
tem sido amplamente 
difundido

Segundo um estudo da 
IBM, feito em 2012 com 
mais de 1500 CEOs, a 

criatividade é vista como a 
qualidade mais importante 
que um líder e companhia 
podem ter. Mas o que é lide-
rança criativa e por que as 
atenções estão se voltando a 
ela? Liderança criativa é a ca-
pacidade de propor soluções 
inovadoras, principalmente 
ao se deparar com situações 
complexas. 

Então, no contexto em 
que vivemos, construído 
a partir da transformação 
digital e ascensão de novas 
tecnologias, a necessidade 
de se trabalhar o potencial 
criativo das pessoas e corpo-
rações está em ultrapassar a 
complexidade trazida pelas 
demandas inovadoras, que 
são cada vez mais exigentes. 
Na vanguarda: a capacidade 
de prever os pontos-chave da 
vantagem competitiva. 

A inovação é uma vantagem 
competitiva e está direta-
mente ligada à criatividade, 
estruturando as condições 
favoráveis para que esta 
entre em ação e formando 
os alicerces em atividades 
que nunca ninguém colocou 
em prática. Nesse âmbito, 
prever as tendências do que 
será ou não favorável ao 
mercado é muito poderoso 
e direciona as tomadas de 
decisões. Experiências e 
ideias entram aqui como o 
diferencial necessário para 
estar sempre na vanguarda. 
Por mencionar o ato de estar 
constantemente um passo à 
frente, a criatividade consis-
te no desenvolvimento de 
repertórios, incentivando o 
investimento na quebra de 
paradigmas. 

Ações relacionadas à di-
versidade e inclusão, por 
exemplo, deixam os am-
bientes mais heterogêneos 
e contribuem genuinamente 
para mudar percepções de 
vida, impactando na maneira 
como as pessoas produzem, 
por se sentirem mais repre-
sentadas e, consequente-
mente, mais motivadas e 
socialmente responsáveis. 
Além disso, a empatia que 
isso gera ajuda as pessoas a 
se comunicar e se conectar 
melhor. 

É importante termos lí-
deres criativos, entretanto, 
ter uma equipe que pensa 
fora da caixa é ainda melhor. 
Propiciar ambientes em que 
exista a liberdade para ex-
perimentar, traz mais resul-
tados simplesmente por não 
sobrecarregar nenhuma área 

ou indivíduo. Precisamos ter 
líderes para orientar talentos 
e, com isso, cascatear as prá-
ticas, atingindo os objetivos 
propostos pelas estratégias 
de maneira mais assertiva. 

No Brasil, o número de 
pessoas que se sobressaem 
por essas qualidades é bai-
xíssimo e essa realidade tem 
de ser transformada. Aliás, 
a concentração de mentes 
que pensam forma disrupti-
va, grande parte por terem 
aprendido a usar a criativida-
de, precisa ser redistribuída 
mundialmente. Hoje, por 
exemplo, existem espaços 
como o Vale do Silício que 
acabam por concentrar as 
mentes “brilhantes”. 

E nas empresas, seria 
interessante trabalhar mais 
profundamente o intraem-
preendedorismo, ou seja, a 
mentalidade empreendedora 
dentro de seus próprios ni-
chos e negócios, formando 
áreas autossuficientes que 
se conectam naturalmente 
como parte de um grande 
ecossistema. 

Por que é tão difícil imple-
mentar tudo que foi discutido 
neste texto, na realidade? É 
uma questão de disparidade 
entre a teoria e a prática. O 
mundo, as organizações e as 
pessoas estão mudando e isso 
implica numa transformação 
de mindset. Os novos cená-
rios que a tecnologia e a au-
tomação trazem implicam em 
uma mudança de ritmo, por 
isso é necessário desenvolver 
a capacidade de adaptação 
frente às mudanças rápidas 
e frequentes de agora. 

Podemos dizer que o modo 
de pensar de um artista se 
assemelha a essa transfor-
mação: agir de maneira viva, 
curiosa, consciente e tendo 
disposição para experimen-
tar muitas vezes, de forma 
rápida e inteligente para 
descobrir o que realmente 
funciona. Há muitas questões 
em jogo e manter-se na dispu-
ta corporativa é, somente, a 
mais imediata. A criatividade 
nos dias de hoje já não é um 
diferencial, e sim uma ques-
tão de sobrevivência, somada 
às outras questões como 
agilidade, atenção às trans-
formações e às demandas do 
mercado de maneira única. 

O ponto aqui não é o sur-
gimento de novas empresas, 
mas que as já existentes 
precisam estar em constante 
evolução para se adaptar e se 
desprender da crença de que 
o que as levou até aqui será 
uma receita para o cresci-
mento futuro. É o momento 
de acordar, olhar o mundo de 
outra maneira, pensar e agir 
de maneira diferente, criativa 
e inovadora. 

(*) - É diretor financeiro da GFT para 
a América Latina e co-fundador da 

Academia da Criatividade.

Aloysio Ribeiro Neto (*)

Os "6Ds" cruciais para 
a inovação exponencial

Por estarmos em plena era da “lei 
dos retornos acelerados”, se um 
negócio pode ser digitalizado ou 

automatizado, ele será, pois a disrupção 
tem acontecido em ritmo desenfreado. 
Assim, empresas que participam de 
uma atividade ou negócio pautado 
em oferta tradicional e que saibam de 
movimentos de “digitalização” devem 
se preparar para a mudança que che-
gará a curto prazo. Segundo o CEO da 
EximiaCo, Elemar Júnior, as compa-
nhias precisam acompanhar o estágio 
de cada inovação. “A inovação digital 
disruptiva está acontecendo com mais 
frequência e rapidez, o que pode gerar 
tanto oportunidade como ameaça para 
as empresas. É importante se atualizar 
e prestar atenção aos movimentos do 
mercado”, sugere.

Para Elemar, que atua há mais de 20 
anos no desenvolvimento de negócios 
digitais, uma das alternativas a ser 
seguida por empresas que pretendem 
rumar para a inovação ex-
ponencial é se atendar aos 
“6Ds”. Confira a seguir.

1) Digitalização
Qualquer atividade ou 

processo que ganha uma 
versão digital passa a ser 
objeto de crescimento 
exponencial. Afinal, tem 
seu avanço associado ao 
ritmo de crescimento das 
capacidades computacio-
nais de processamento, 
armazenamento e trans-
missão de dados.

Negócios digitais são sustentados em 
informações que são fáceis (e baratas) 
de manter e compartilhar. Além disso, 
são fáceis de integrar a outros negócios 
digitais gerando ganhos em cadeia ou 
formação de plataforma.

“Empresas como a Uber, AirBnB, 
Spotify, Netflix são bons exemplos de 
companhias famosas que nasceram da 
digitalização de atividades que existiam 
muito antes e que ganharam escala 
rapidamente”, diz.

2) Decepção
A consolidação de uma alternativa 

digital para um negócio ou processo 
não ocorre rapidamente, embora os 
prazos estejam cada vez mais curtos. 
É comum que ocorra algum ceticismo 
quanto a viabilidade de um negócio 
digital, principalmente nos primeiros 
momentos.

A impressão 3D, por exemplo, ainda 
não causou o impacto que esperáva-
mos – e quando causar teremos uma 
reinvenção definitiva para a indústria, 

principalmente a logística. No passado, 
as câmeras digitais demoraram até se 
tornarem alternativas viáveis para as 
analógicas (a primeira câmera produ-
zida tinha resolução de 0,01MP).

“A condição inicial 
do movimento de digi-
talização costuma ser 
pouco atrativo para o 
capitalista. Entretanto, é 
marco para um processo 
sem volta. As empresas 
podem optar por não se 
envolverem com o início 
da curva, afinal, podem 
ser demandados inves-
timentos altos. Porém, 
a entrada retardatária 
pode ser fatal”, alerta.

3) Disrupção
Uma vez que o negócio ou tecnologia 

digital (exponencial) supera a descren-
ça e se torna minimamente viável, a 
alternativa tradicional (linear), torna-o 
irrelevante.

“Se você pode assistir um filme por 
streaming, por que ir a uma locadora? 
Se pode ter acesso a música digital, por 
que comprar um CD? Se pode obter 
um livro digital instantaneamente, por 
que esperar um mês para receber uma 
nova encomenda vinda do mercado 
externo? Se pode chamar um carro 
por aplicativo, pagando pelo próprio 
app, por que chamar um táxi e pagar 
em dinheiro? Se pode resolver suas 
rotinas bancárias pela internet, por que 
ir a uma agência?”, compara.

4) Desmonetização
A evolução tecnológica torna a oferta 

de produtos naturalmente mais barata. 
Mesmo que os aparelhos celulares este-
jam mais caros, quando consideramos 
a quantidade de equipamentos substi-
tuídos por aplicativos, a comparação 
revela-se risível.

“Software é mais barato de manter 
e tem custo de replicação mais baixo. 
Por isso, ao longo do tempo, o custo 
dos serviços digitais tende ao zero - o 
que exige uma revisão dos modelos de 
negócio”, explica Júnior.

Outro ponto importante é que servi-
ços essenciais, fornecidos por software, 
são sempre propensos a revisão. “A 
Apple, por exemplo, popularizou a 
venda da música digital e acabou por 
desmantelar o modelo tradicional da 
indústria fonográfica. Pouco tempo 
depois, o Spotify tornou a proposta 
da Apple novamente obsoleta”, con-
textualiza.

5) Desmaterialização
As pessoas estão, rapidamente, subs-

tituindo hardware por software. Rádios, 
câmeras, GPSs, entre outros, têm dei-
xado de ser opções físicas e estão se 
convertendo em software nos bolsos.  

“É curioso ainda encontrar pessoas 
comprando calculadoras HP 12C, já 
que existe uma opção oficial (em sof-
tware), bem mais barata, disponível em 
qualquer loja de aplicativos”, comenta 
o executivo.

6) Democratização
Sem custo (direto), com acesso faci-

litado, a solução torna-se democrática. 
Ou seja, acessível a todos.

Até poucos anos atrás, tínhamos 
cuidado em preparar ambientes e 
selecionar fotos com cuidado. Atual-
mente, todo mundo tira foto de tudo, 
principalmente de pets e comida.

“No passado, comunicar com alguém 
distante era um processo lento e caro. 
Depois, SMS se tornou opção rápida - e 
cara. Hoje, todo mundo usa WhatsApp 
– até mesmo as pessoas de gerações 
mais antigas, que têm dificuldades para 
usar outros aplicativos”, conclui.

O ritmo das mudanças impulsionado pelo crescimento desmedido da capacidade de processamento de 
computadores, associado às capacidades cada vez maiores com custos reduzidos de armazenamento 
e a conectividade extrema têm propiciado o surgimento de modelos de negócio exponencial.
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News@TI
Agile Development Center

@A Embratel lançou o Agile Development Center para consultoria e 
desenvolvimento de soluções tecnológicas para empresas de todos 

os tamanhos. Desta forma, companhias que atuam em vários segmentos 
de mercado podem contar com a Embratel na criação de soluções para 
resolver os mais diversos desafios de negócio e avançar no processo 
de transformação digital. A oferta possibilita a redução de gastos com 
equipes próprias de TI, além de permitir operações ágeis, eficazes e se-
guras (www.embratel.com.br/solucoes-de-ti/agile-development-center).

Como usar a tecnologia para ter mais visibilidade

São Paulo, terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
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“Software é mais 
barato de manter 
e tem custo de 
replicação mais 
baixo. Por isso, ao 
longo do tempo, o 
custo dos serviços 
digitais tende ao 
zero - o que exige 
uma revisão dos 
modelos de negócio”

Negócios digitais

Quem tem um pouco de conheci-
mento em marketing digital sabe que 
usar ferramentas é crucial para otimi-
zar resultados, escalar crescimento e 
acelerar processos que, muitas vezes, 
demoram meses para aparecer.

Quando se fala em busca orgânica do 
Google, já pensamos em estruturas de 
site, técnicas de escrita e assertividade 
nas palavras-chave para buscar um 
resultado em longo prazo.

Foi pensando nisso que a Blob criou 

a TPI – Tecnologia de Posicionamento 
Inteligente – uma ferramenta que alia 
escolha de termos de busca, textos 
otimizados e estrutura própria, e ga-
rante resultados em 60 dias após sua 
implantação.

O grande diferencial da TPI é o 
custo-benefício, já que não há a neces-
sidade de mudar o site, ter um time es-
pecializado, nem analisar a estratégia 
para chegar ao cliente. “A Blob conta 
com todos esses profissionais, que se 
mantém atualizados, e antenados nos 

mais de 200 parâmetros do Google, 
que mudam constantemente”, contou 
Rodrigo Oliveira, CEO da empresa.

Com a TPI é possível aparecer na 
primeira página da busca orgânica 
do Google, sem custo por clique, sem 
mexer na programação do site e 24 
horas por dia. “Mais do que colocar 
na cara do gol, nós analisamos a es-
tratégia comercial de cada cliente, 
criando projetos personalizados e que 
trarão resultados assertivos para eles”, 
completou Oliveira.



A tecnologia que 
monitora a produção, 

do campo à mesa

É possível comprovar 
todos os processos e 
adotar a agricultura 
de precisão

A velocidade no avanço 
da tecnologia, o im-
pacto e as mudanças 

que provoca no cotidiano da 
população, já que também 
trilha um caminho mais 
acessível a todos, permite 
ao produtor rural assumir 
para si as responsabilidades 
sobre a qualidade da pro-
dução e, com isso, realizar 
o monitoramento de tudo 
que acontece na fazenda, 
o que é imprescindível no 
campo atual. 

O agronegócio nunca 
esteve tão em foco entre 
as soluções lançadas no 
mercado tecnológico, até 
mesmo por influência do 
comportamento da socieda-
de, que é cada vez mais exi-
gente sobre a procedência 
e as metodologias dos pro-
cessos produtivos daquilo 
que consome. E hoje, por 
meio do apoio das agtechs, 
principalmente, é possível 
atender a essa demanda, 
inclusive por meio do rastre-
amento do alimento que sai 
das propriedades agrícolas.

A partir do princípio de 
food safety, que implica em 
produtos mais saudáveis, de 
acordo com as orientações 
da Anvisa, é possível com-
provar com tranquilidade a 
origem dos alimentos e os 
procedimentos aplicados 
nas lavouras e pastos, desde 
que seja feito o monitora-
mento e rastreamento de 
tudo o que acontece durante 
o processo produtivo – do 
campo à mesa do consu-
midor. 

Na atualidade, as fa-
zendas podem ser com-
pletamente monitoradas, 
graças às tecnologias 
disponíveis. Nada passa 
sem registro, inclusive, e 
principalmente, a maneira 
como é feito o manejo dos 
defensivos e fertilizantes, 
vistos muitas vezes pela 
população como vilões. 
Esses produtos, no entan-
to, são essenciais para um 
cultivo em larga escala e 
de qualidade. 

Com aplicativos que ofe-
recem as informações ne-
cessárias para preparar 
o solo corretamente, por 
exemplo, o agricultor con-
segue tornar a plantação 
mais bem-sucedida, e apli-
car os insumos de maneira 
controlada, com o menor 
risco possível à natureza. As 
novas tecnologias definem 
não só os locais específicos 
onde devem ser aplicados 
os produtos, como também 
a quantidade para cada caso 
com precisão. 

Nesse sentido, as startups 
e as principais empresas 
do país estão sendo funda-
mentais, pois disponibilizam 
ferramentas que ajudam, 
ainda no planejamento e na 
mensuração de resultados. 
Assim, é possível comprovar 
todos os processos e adotar 
a agricultura de precisão, 
gerando valor aos produtos 
por meio da certificação de 
qualidade e atendendo um 
consumidor cada vez mais 
consciente. Além de ser 
um fator importante para 
o mercado interno, todos 
esses passos impactam po-
sitivamente a exportação.

O agricultor brasileiro 
quer, e precisa, se diferen-
ciar cada vez mais para se 
tornar mais competitivo. 
Daí a importância na trans-
parência dentro do agrone-
gócio. A realidade do que 
acontece no campo deve 
ser exposta e é de interesse 
público. A conscientização 
do varejo e do consumidor 
sobre o assunto é também 
essencial, uma vez são eles 
que estão na ponta da ca-
deia, exigindo do produtor 
mais qualidade, segurança 
e informação.

Unidos, podem cobrar por 
um “selo de garantia” das 
propriedades, priorizar os 
produtos que são rastrea-
dos, certificar o manejo e 
acompanhar todo o trajeto 
do alimento, do plantio à 
mesa. Tudo isso pode e deve 
ser feito. Esse é o tipo de 
produção que mais chama 
atenção no mundo.

(*) - É diretor do grupo JCN, que produz 
soja, milho, algodão e café, e sócio-

fundador da startup Perfect Flight, que 
promove a gestão e monitoramento da 
pulverização de defensivos agrícolas.

Kriss Corso (*)

www.netjen.com.br
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D - Voluntários para Pesquisa
Solteiros e solteiras com mais de 18 anos podem responder um ques-
tionário on-line criado por pesquisadores que buscam entender por que 
uma porção considerável de pessoas não está em um relacionamento 
romântico. A participação é voluntária, ou seja, não há pagamento, 
mas quem participar estará ajudando a ciência a entender melhor os 
mecanismos psicológicos e ambientais associados com o bem-estar na 
atualidade. O formulário leva de 15 a 20 minutos para ser respondido. 
A pesquisa envolve uma área chamada psicologia evolucionista. Mais 
informações: (11) 3091-1938, e-mail (jaroslava@usp.br).

E - Temporada de Contratação
A maior empresa de aluguel de carros para motoristas de aplicativo no Brasil, 
a Kovi, vai abrir mais de 200 vagas que serão preenchidas ainda no primeiro 
semestre. A startup busca profissionais das áreas de operações, jurídico, 
financeiro, marketing, supply, growth, engenharia e dados. Os pré-requisitos 
variam de acordo com a vaga a ser preenchida, mas há alguns diferenciais 
que podem beneficiar os candidatos, como alinhamento com o propósito da 
marca: ser apaixonado por melhorar a vida das pessoas, mudar a mobilidade 
urbana, querer trabalhar em empresa de tecnologia em ambiente de startup. 
Os interessados podem conferir todas as vagas no link (https://kovi.gupy.io/).

F - Café e Confraternização
Para ampliar o conhecimento e mergulhar no universo de uma das bebi-
das mais apreciadas no planeta, a Bienal do Ibirapuera sediará a feira ‘SP 
Café, porque café é conexão’ entre os dias 15 e 17 de maio.  O objetivo 
da feira é apresentar do fruto à xícara para o consumidor final da cadeia 
do agronegócio café. Café é conexão e, por isso, esses dias serão uma 
experiência inesquecível para todos os públicos, inclusive para as crianças, 
como uma grande confraternização de profissionais, famílias, produtores, 
especialistas e apaixonados em torno do café. Além da presença de diversas 
empresas, profissionais e especialistas do café, o público terá experiências 
de conteúdos. Mais informações: (www.souspcafe.com.br).

G - Cascola no Carnaval
Multissolução em adesivos e selantes pertencente à alemã Henkel, a 
Cascola renovou a parceria com a Rosas de Ouro, tradicional escola de 

A - Submissão de Artigos
O 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, idealizado pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e realizado pela Fundação Brasileira de Con-
tabilidade a cada quatro anos, recebe até o dia 8 de maio as inscrições 
para submissão de artigos. Os seis melhores artigos, sendo três técni-
cos e três científicos, receberão premiações em dinheiro, sendo R$10 
mil ao primeiro colocado; R$ 8 mil ao segundo; e R$ 6 mil ao terceiro. 
Os trabalhos premiados serão apresentados durante o 21º CBC, que 
acontece de 15 a 18 de novembro, em Balneário Camboriú. Para mais 
informações acesse o site do 21º CBC (http://www.21cbc.com.br/comite-
-cientifico/#submissao-de-artigos).

B - Digitalização para Mulheres
A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo abriu inscrições para seu curso 
online e gratuito sobre Digitalização voltado para mulheres em busca 
do seu primeiro emprego ou de uma recolocação profissional, o Women 
Going Digital. O objetivo é incentivar a atuação das mulheres e melhorar 
a empregabilidade feminina em áreas tecnológicas por meio do ensino de 
conceitos e tecnologias da Era Digital. O curso online traz 16 módulos, 
entre eles, Internet das Coisas, Machine Learning, Big Data, Realidade 
Virtual, Métodos Ágeis, e Privacidade e Segurança de dados. Cada 
módulo irá abordar desde o histórico até as formas de implementação 
das tecnologias tratadas. Interessadas devem preencher formulário em 
(www.womengoingdigital.com.br).

C - Novos Imigrantes
O Canadá está sofrendo com a falta de profissionais em diversas áreas, 
e a construção civil é uma delas. O país precisa de imigrantes para con-
tinuar com o crescimento populacional e econômico. O Canadá precisa 
de trabalhadores estrangeiros, por isso a meta do governo é receber 691 
mil novos imigrantes entre 2020 e 2021. Cada província possui demandas 
específicas de vagas, mas Quebec é um dos lugares com alta procura 
para trabalhadores das seguintes áreas: tecnólogo em eletromecânica, 
engenheiro civil, elétrico e industrial, técnico em desenho industrial, 
especialista em refrigeração, instalador de sistemas de segurança, 
soldador, pintor de prédio, entre outros. Maisinformações: (contato@
cebrusa.com.br) ou 11 4420-4524. 

samba, para o Carnaval. A marca disponibilizou ao todo 2,8 toneladas 
de produtos (1,8 tonelada de cola Cascola Tradicional e 1 tonelada da 
linha Cascola Cascorez Extra) para confecção de fantasias e construção 
de carros alegóricos da agremiação, que vai desfilar no Sambódromo do 
Anhembi. O tema do desfile da Rosas de Ouro em 2020 vai ser “Tem-
pos Modernos” e irá falar sobre a relação do homem com a robótica e 
tecnologia.

H - Rastreando Encomendas
O Ebanx, fintech que oferece soluções de pagamentos para compras 
pela internet em toda a América Latina, lançou o aplicativo do Ebanx 
Track, ferramenta gratuita de rastreamento de encomendas nacionais 
e internacionais. O app já está disponível para download na App Store 
- no link (http://apps.apple.com/br/app/ebanx-track/id1497955996) e 
entra em breve no Google Play, podendo ser baixado gratuitamente 
por qualquer pessoa que queira saber a localização exata de um pacote. 
A única informação necessária é o código de rastreio, fornecido pelo 
transportador ou site em que a compra foi feita. O serviço também envia, 
gratuitamente, notificações em tempo real sobre cada movimentação. 
Mais informações: (http://business.ebanx.com/pt-br/). 

I - Educação Fiscal 
A Escola de Governo (Egesp) abriu inscrições para três cursos EAD sobre 
Educação Fiscal. Os cursos compreendem a relação entre cidadania e 
governo frente ao orçamento público, bem como a importância de uma 
correta gestão do dinheiro público. As aulas abrangem o papel da pu-
blicidade e transparência no controle das finanças e políticas públicas, 
além de apresentar a relevância da formação do Estado brasileiro, da 
tributação e da responsabilidade fiscal. Os cursos estão estruturados em 
módulos, sendo cada um deles acompanhado de exercícios de fixação e 
vídeos para revisão dos conteúdos estudados. Lembrando que os cursos 
são à distância e sem acompanhamento de tutor. Mais informações e 
inscrições no link: (https://egesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php).

J - Mercado de Tecnologia
A TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, promove mais uma 
edição do’ Universo TOTVS’, o principal evento anual da companhia. 
Clientes, parceiros e profissionais de tecnologia poderão vivenciar expe-
riências, fazer relacionamento e agregar conhecimentos que podem se 
tornar essenciais para seus negócios e carreira. As vendas do primeiro 
lote de ingressos do evento, que ocorre nos dias 23 e 24 de junho, no 
Expo Center Norte, já estão abertas e acontecem pelo site: (http://
universo.totvs.com/). A edição 2020 terá uma grade de conteúdo ainda 
maior, com keynote speakers de peso - nacionais e internacionais - para 
discutir as principais tendências de negócios e tecnologia aplicadas à 
realidade do país, reforçando o conceito “Brasil que Faz”.

A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação.

Desta vez, a projeção 
para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Con-

sumidor Amplo (IPCA – a 
inflação oficial do país – caiu 
de 3,25% para 3,22%. A in-
formação consta no boletim 
Focus, pesquisa semanal do 
BC que traz as projeções de 
instituições para os princi-
pais indicadores econômi-
cos. 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 Mo-
netário Nacional, é 4% em 
2020. Para 2021, a meta é 

O banco reduziu as taxas das operações corrigidas 
pela Taxa Referencial (TR).

Desde ontem (17), as 
empresas podem contrair 
crédito imobiliário da Caixa 
Econômica Federal com 
juros mais baixos. As novas 
regras foram anunciadas no 
último dia 12 pelo banco, 
que reduziu as taxas das 
operações corrigidas pela 
Taxa Referencial (TR) e 
anunciou duas linhas de 
crédito para o setor da 
construção civil,  indexa-
das pela inflação ou pelo 
certificado de depósito 
interbancário (CDI). Para 
todas as modalidades, as 
taxas de juros serão de-
finidas de acordo com o 
perfil e relacionamento da 
empresa.

As taxas dos financia-
mentos corrigidos pela 
TR caíram cerca de 30%, 
passando de TR mais 9,25% 
ao ano para TR mais 6,5% 
ao ano para as empresas 
com conta na Caixa. Para 
empresas sem relaciona-
mento com o banco, a taxa 
cai de TR mais 13,25% ao 
ano para TR mais 11,75% 
ao ano. 

Os financiamentos cor-
rigidos pelo CDI ou pela 
inflação oficial pelo IPCA 
valem para duas modali-

Crédito rural 
entre instituições 
privadas 

Conhecido pela forte atua-
ção no agronegócio brasileiro, 
o Sicredi, instituição financei-
ra cooperativa com mais de 4 
milhões de associados, dis-
ponibilizou R$ 12 bilhões em 
mais de 131 mil operações de 
crédito rural para os associa-
dos no primeiro semestre do 
Plano Safra 2019/20. Trata-se 
do maior valor liberado entre 
as instituições privadas que 
atuaram de julho a dezembro 
de 2019. Os dados constam 
no levantamento do Banco 
Central (BC).

Considerando todas as 
instituições (públicas e pri-
vadas) que liberam crédito 
rural no atual plano safra, o 
Sicredi foi o segundo maior 
agente liberador. “Nossa 
instituição manteve seu 
tradicional desempenho, 
fornecendo crédito rural e 
outras soluções fundamen-
tais para a sustentabilidade 
do agronegócio. O resultado 
nos seis primeiros meses do 
Plano Safra 2019/20 evidencia 
nosso compromisso de apoiar 
os associados com produtos 
e serviços adequados as suas 
necessidades, contribuindo 
para o seu crescimento”, 
destaca Gustavo Freitas, di-
retor executivo de Crédito do 
Banco Cooperativo Sicredi.
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Estimativa do mercado financeiro 
sobre a inflação cai para 3,22%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa para a inflação 
este ano, pela sétima vez seguida

a Selic deve ser mantida no 
atual patamar até o fim do 
ano. Em 2021, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, 
encerrando o período em 6% 
ao ano. Para o fim de 2022 
e 2023, a previsão é 6,5% 
ao ano.

A projeção para a expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – caiu de 2,30% 
para 2,23% em 2020. As 
estimativas das instituições 
financeiras para os anos se-
guintes - 2021, 2022 e 2023 
– permanecem em 2,50%. 
A previsão do mercado fi-
nanceiro para a cotação do 
dólar está em R$ 4,10 para o 
fim deste ano e subiu de R$ 
4,10 para R$ 4,11, ao fim de 
2021 (ABr).

3,75% e para 2022, 3,50%. 
O intervalo de tolerância 
para cada ano é 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo, ou seja, em 2020, por 
exemplo, o limite mínimo da 
meta de inflação é 2,5% e o 

máximo, 5,5%.
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 4,25% ao ano. 
Para o mercado financeiro, 

Começam a valer medidas da Caixa 
para estimular construção civil

dades. A primeira é Apoio à 
Produção, mais conhecida 
como “Imóvel na Planta”. A 
segunda é Plano Empresa da 
Construção Civil, conhecida 
como Plano Empresário, 
destinada à construção de 
imóveis e que permite o 
financiamento para pesso-
as físicas quando 80% do 
empreendimento estiver 
construído.

Para as linhas corrigidas 
pela inflação, as taxas va-
riarão de IPCA mais 3,79% 
ao ano para IPCA mais 7,8% 
ao ano. Os financiamentos 
indexados ao CDI terão duas 
modalidades de cobrança: 
uma com taxas que variam 
de CDI mais 1,48% ao ano 
a CDI mais 5,4% ao ano e 

outra entre 119% a 194% 
do CDI. As linhas de crédito 
imobiliário para pessoas 
jurídicas têm até 36 meses 
de prazo de construção e 
de retorno (quando o di-
nheiro investido começa a 
ser recuperado). 

O tomador pode começar 
a pagar as parcelas até 12 
meses depois da assina-
tura do contrato. Além 
das agências da Caixa, os 
clientes poderão obter 
mais informações sobre as 
linhas de crédito por meio 
do site (http://www.caixa.
gov.br/empresa/credito-
-financiamento/imoveis/
financiamento-para-pro-
ducao-imoveis/Paginas/
default.aspx) (ABr).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para

3043-4171

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: IVAnILDO DOS SAnTOS FILhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/12/1977, confeiteiro, natural de Palmares - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Ivanildo dos Santos e de Maria do Carmo de Souza Santos; A pre-
tendente: EDILEnE REGInA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 07/01/1982, 
auxiliar de enfermagem, natural de Panelas - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Reginaldo Alves de Oliveira e de Regina Jandira de Oliveira.

O pretendente: CREOnTES ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/01/1988, encarregado de obras, natural de Ruy Barbosa - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de João Santos de Oliveira e de Genilda de Oliveira 
Alves; A pretendente: MARIA hELEnA BATISTA DE CERquEIRA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 25/12/1980, do lar, natural de Nova Soure - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Lito Batista de Cerqueira e de Elza Tomaz de Aquino.

O pretendente: EDuARDO FELIPE BRAGA FIGuEIREDO SAnTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 26/10/1993, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luciano Elves de Mello Santos e de Lucelia Braga 
Figueiredo; A pretendente: EMILLy ALMEIDA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
13/09/1995, técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Agenor Antonio da Silva e de Evanice Almeida Miranda.

O pretendente: AnTOnIO ChARLES SAnTOS SOuSA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 05/02/1977, pedreiro, natural de Poções - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Deusdete Silva Sousa e de Marlene de Jesus Santos; A preten-
dente: DEuSDInèIA OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/03/1985, 
técnica de enfermagem, natural de Poções - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Cloves Oliveira Silva e de Tereza Oliveira Silva.

A pretendente: FABIAnA APARECIDA COnCEIçãO, brasileira, solteira, nascida aos 
12/02/1984, coordenadora pedagógica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio da Conceição e de Florisdete do Amor 
Divino; A pretendente: LAíS LOuREnçO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 21/11/1991, barbeira, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Astor José dos Santos e de Rizete Lourenço dos Santos.

O pretendente: VALDEVInO RAIMunDO, brasileiro, divorciado, nascido aos 15/02/1947, 
aposentado, natural de Ouro Preto - MG, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Etelvino Pedro dos Santos e de Argentina da Natividade; A pretendente: 
MARIA DOnIzETTI DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 17/10/1955, do lar, 
natural de Três Pontas - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de José Anastacio da Silva e de Terezinha de Jesus dos Santos Silva.

O pretendente: MARCO AuRéLIO DE SALES SIERRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 08/08/1975, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Ciríaco Sierra Gomez e de Alminda Maria de Sales Sierra; 
A pretendente: LuCIAnA REIS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 30/03/1980, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Sizenando Alves da Silva e de Marlucia Reis dos Santos.

O pretendente: DOuGLAS RIBEIRO nOVAES, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/02/1987, 
assistente de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Claudio Ribeiro Novaes e de Irma Alves de Souza Novaes; A pre-
tendente: ROSIAnE CAETAnO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 06/02/1992, 
fisioterapeuta, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Reginaldo Caetano da Silva e de Lourdes Aparecida Mathias Caetano da Silva.

O pretendente: VICTOR TADEu DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/10/1998, 
auxiliar de almoxarifado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Sergio Tadeu da Silva e de Lucineia Nascimento Santos; A pre-
tendente: ERIkA CAETAnO PEDROSO, brasileira, solteira, nascida aos 07/10/1996, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Orlando Pedroso Junior e de Silvia Cristina Caetano Pedroso.

O pretendente: JEFFERSOn FOnTES hOnORIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/12/1992, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Joselito Honorio da Silva e de Selma Aparecida de Fontes; A 
pretendente: LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 13/01/1994, 
auxiliar administrativo, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Jose Carlos Araujo de Oliveira e de Debora Aparecida de Oliveira.

O pretendente: FELLIPE AnDERSOn FERREIRA DE LIMA PEREIRA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 28/04/1993, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Antonio da Silva 
Pereira e de Rosilane Ferreira de Lima Pereira; A pretendente: JEnnIFER FERREIRA 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 23/03/1992, auxiliar de enfermagem, natural 
de Diadema - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jeziel 
Neris da Silva e de Adriana Aparecida Ferreira.

O pretendente: RODRIGO ALVES E SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/01/1993, 
vidraceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Lourenço da Silva Neto e de Maria Conceição Alves Silva; A pretendente: 
LETICIA SAnTOS PEDRO, brasileira, solteira, nascida aos 26/10/1999, manicure, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Noe Pedro e de Eliza Batista Santos Pedro.

O pretendente: ELIELSOn ALVES DE ARAuJO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
27/10/1981, comerciante, natural de Catu - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio Marcos de Araujo e de Delzuita Alves de Araujo; A preten-
dente: TATIAnA MOTA DE ARAuJO, brasileira, divorciada, nascida aos 29/11/1987, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Isabel Camilo Mota.

O pretendente: ALExSOn PInhEIRO SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/09/1976, instalador de som, natural de Uibaí - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Joel dos Santos Rego e de Elvira Pinheiro Santos; A pretendente: 
FABIAnE BATISTA SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 17/11/1981, operadora de 
estacionamento, natural de Wenceslau Guimarães - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Batista da Silva e de Iobenes Souza.

O pretendente: DInAEL SAnTOS DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/01/1995, 
técnico em lubrificante, natural de Nova Itarana - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Fernando Sales de Jesus e de Ivonete Vieira dos Santos; 
A pretendente: LAISSA kELLy DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/01/1996, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Luis Fernando Nunes da Silva e de Leila Lopes da Silva.

O pretendente: JAILSOn SEVERInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/10/1983, motorista, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Severino Vitorino da Silva e de Maria do Socorro 
da Silva; A pretendente: AnGELA nASCIMEnTO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 03/03/1985, manicure, natural de Floresta Azul - BA, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ginaldo Freire dos Santos e de Edna do Nascimento.

O pretendente: LOREnzO BRAnCATO, brasileiro, divorciado, nascido aos 08/07/1955, 
empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Biágio Brancato e de Aparecida Giurni Brancato; A pretendente: DILEnE 
MARCIA FRAnCO LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 15/06/1971, cuidadora de 
idosos, natural de Jequié - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Arnoud Alves de Lima e de Edivanete Izabel Franco Lima.

O pretendente: uILSOn BARRETO DO nASCIMEnTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/06/1986, recepcionista, natural de Jundiá - AL, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Barreto do Nascimento e de Edna Maria do Nascimento; A 
pretendente: TATIAnE DA COnCEIçãO, brasileira, divorciada, nascida aos 14/05/1984, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Angela Maria da Conceição.

O pretendente: BRunO GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/07/1988, 
analista comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de José Luis Francelino da Silva e de Maria do Livramento Gomes da Silva; 
A pretendente: ALAnA ROChA AnDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 07/02/1987, 
técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Ademir de Andrade e de Marlene Isabel Rocha de Andrade.

O pretendente: DAnIEL PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/09/1990, auxiliar 
de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Ivone Pereira; A pretendente: DAnIELE GOMES SOuSA, brasileira, 
solteira, nascida aos 28/03/1988, fisioterapeuta, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Pereira de Sousa e de Maria 
de Oliveira Gomes.

O pretendente: DEnILSOn DE ALMEIDA BISPO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/09/1998, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Balbino de Oliveira Bispo e de Maria Zenaide Conceição de Almeida; 
A pretendente: CALInE DE FREITAS EVAnGELISTA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/06/1998, monitora escolar, natural de Gandu - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Laurentino Sena Evangelista e de Solange Santos de Freitas.

O pretendente: VICTOR GOuVEIA MAzAIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/01/1988, 
coordenador de preços, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Marino Mazaia e de Miriam Aparecida Gouveia Lopes Mazaia; A 
pretendente: LETICIA MEnDES DA SILVA hOnORIO, brasileira, solteira, nascida aos 
23/04/1998, especialista de indústria alimentícia, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Dorival Honorio e de Rosemary 
Mendes da Silva Honorio.

O pretendente: GABRIEL ALVES DE GOES, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/06/1996, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Jeuza Alves de Goes; A pretendente: AMAnDA kETRyn ALVES COE-
LhO, brasileira, solteira, nascida aos 03/03/1997, atendente, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Mario Coelho e 
de Vanderli Alves de Almeida.

O pretendente: hEnRIquE LuIz PAChECO, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/04/1989, 
churrasqueiro, natural de Xanxerê - SC, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de José Lopes Pacheco e de Nelci Boldi Pacheco; A pretendente: DALILA 
ALVES COêLhO, brasileira, solteira, nascida aos 10/03/1992, auxiliar de cozinha, natural 
de Iguatu - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Doriedson 
Alves Bezerra e de Ligia Samara Coêlho Mirinda.

O pretendente: RODRIGO DOS AnJOS MOuRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/05/1991, operador de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Albericles Pereira de Moura e de Anelita Rosa dos Anjos; 
A pretendente: GABRIELA APARECIDA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
26/07/1993, porteira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Lucimara Aparecida Pereira.

O pretendente: VInICIuS LOPES COnCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/07/1998, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Daniel Celestino da Conceição e de Francisca Maria Lopes; A 
pretendente: GABRIELE MORAES SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 06/02/1999, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Antonio Carlos dos Santos e de Celia Moraes de Souza Santos.

O pretendente: AnTOnIO MIGuEL DA CunhA, brasileiro, viúvo, nascido aos 08/05/1947, 
aposentado, natural de Alto Rio Doce - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de José Joaquim da Cunha e de Maria Verônica de Jesus; A preten-
dente: TIÓFILA DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/1952, aposentada, 
natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Maria 
Filomena de Jesus.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAILAn FREITAS DE SOuzA, estado civil solteiro, profissão chaveiro, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (21/05/2000), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José de Souza Pinto e de Vanúsia Freitas da Cruz. A pretendente: 
ThAIMAn SOuzA SAnTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Rio Grande 
da Serra, SP, no dia (30/08/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Roberto dos Santos e de Madalena Rosa de Souza.

O pretendente: EDSOn SOARES DE MELO, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (14/12/1975), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Henrique Soares de Melo e de Joana Francisca Soares de Melo. A 
pretendente: VILMA FERnAnDES DE LIMA, estado civil solteira, profissão empregada 
doméstica, nascida em Itambé, BA, no dia (14/05/1975), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleusa Fernandes de Lima.

O pretendente: SERGIO WAIER, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em Pla-
nalto, PR, no dia (26/06/1970), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Waier Neto e de Madalena Waier. A pretendente: PATRíCIA DO nASCIMEnTO 
MOREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar logístico I, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (23/10/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juraci 
Luiz Moreira e de Lúcia Aparecida do Nascimento Moreira.

O pretendente: FRAnCISCO MOuRA CARnEIRO, estado civil solteiro, profissão ven-
dedor, nascido em Itapipoca, CE, no dia (07/10/1967), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Moura dos Santos e de Raimunda Carneiro Moura. 
A pretendente: MARIA JAnETE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Canto do Buriti, PI, no dia (31/01/1973), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Pereira da Silva e de Maria Deuselita da Silva.

O pretendente: FERnAnDO LIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gráfico, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (28/03/1993), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Lira da Silva e de Sonileide Candido Silva. A pretendente: LuCIAnA 
SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (04/02/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Gilson de Oliveira e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: MIkE DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão empreiteiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (01/08/1993), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Pereira da Silva e de Abgail de Oliveira Silva. A pretendente: 
JéSSICA PRADO DA SILVA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (02/03/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Cabral da Silva e de Gezuelda Maria Aparecida de Moraes do Prado.

O pretendente: JAIME RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão desempregado, 
nascido em Quatá, SP, no dia (02/08/1969), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Maria Ribeiro da Silva. A pretendente: ALInE nASCIMEnTO RODRIGuES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/02/1992), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Inacio Rodrigues e de Alcimar Nascimento da Silva.

O pretendente: JAIME AnTOnIO DO PATROCInIO, estado civil solteiro, profissão vigi-
lante, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (14/03/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio do Patrocinio e de Alzira de Oliveira Patrocinio. 
A pretendente: IARA DE OLIVEIRA TELES, estado civil solteira, profissão operadora 
de loja, nascida em Itapitanga, BA, no dia (21/08/1991), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jocélia Francisca de Oliveira Teles.

O pretendente: RICARDO CORRêA, estado civil solteiro, profissão técnico em eletrotéc-
nica, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (11/03/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberval José Corrêa e de Janete Atanazio Corrêa. 
A pretendente: DAIAnE REGInA CARELI BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Cerqueira César, SP, no dia (25/09/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Barbosa e de Tereza Careli.

O pretendente: FÁBIO LuCCA RAMOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão operador 
de centro de distribuição, nascido em Cajamar, SP, no dia (29/06/1997), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Braz de Oliveira e de Irani Ramos. A 
pretendente: InGRID OLIVEIRA DE SOuzA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (06/03/2001), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Milanês Raimundo de Souza e de Cristiane Alves de Oliveira Souza.

O pretendente: JOAB PEREIRA ALVES, estado civil solteiro, profissão assistente contá-
bil, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (03/08/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Andre Alves e de Fernanda Paulino Pereira. A 
pretendente: GEOVAnA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia (13/04/1998), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Lima da Silva e de Rosangela da Silva.

O pretendente: ROMÁRIO SILVA DOS SAnTOS, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Olho D'Água das Flores, AL, no dia (18/06/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Luiz dos Santos e de Maria das Graças 
da Silva. A pretendente: AnA FLÁVIA DE JESuS DOS SAnTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Salvador, BA, no dia (16/04/1993), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flávio Almeida dos Santos e de Jussara de Jesus.

O pretendente: MARCELO ROSAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (02/07/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jair Rosas e de Adriana Ubeda Rosas. A pretendente: PRISCILA 
SAnTOS DE AquInO, estado civil solteira, profissão auxiliar de conta hospitalar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (09/03/2001), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Francisco Sabino de Aquino e de Gilmara de Jesus dos Santos.

O pretendente: JOãO EVAnGELISTA CORDEIRO SAnTO, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Paraibuna, SP, no dia (20/01/1966), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jof Marcondes Cordeiro Santo e de Marcelina Santo. A 
pretendente: InêS MARIA BARBIéRI, estado civil solteira, profissão diarista, nascida 
em São Miguel do Oeste, SC, no dia (03/08/1962), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Genuino Alcides Barbiéri e de Rosalina Barbiéri.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FÁBIO JOSé PEREIRA, profissão: analista de controladoria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edivaldo Jose Pereira e de Silvia de Fatima Luz 
Pereira. A pretendente: MOnICA SAnTOS RIBEIRO, profissão: auxiliar contábil, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Silvio Freire Ribeiro e de Marizete Ana dos 
Santos.

O pretendente: hEnRIquE PELARIn FERREIRA DA SILVA, profissão: vendedor 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: Mairiporã, SP, data-nascimento: 22/05/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira da Silva Neto e de 
Simone Pelarin Ferreira da Silva. A pretendente: CIBELE APARECIDA ALMEIDA DE 
JESuS, profissão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Djailson Lopes de Jesus e de Dinomar de Almeida Barbosa.

O pretendente: DAnIEL SOuzA DA CRuz, profissão: aux. geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Gomes da Cruz e de Eliana Antonio de Souza. A 
pretendente: MIChELLy LEMES DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/12/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Umbelino dos Santos e de Analice Lemes do Amaral.

O pretendente: BRunO OLIVEIRA PECIM, profissão: mecânico de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdecir Belmonte Pecim e de Francinilza 
Oliveira Pecim. A pretendente: MAyARA BARROS RODRIGuES BIRkMAn, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
27/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Birkman e de 
Telma Barros Rodrigues.

O pretendente: PhILIP MAGALhãES LIMA, profissão: op. de câmbio e investimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Flavio de Lima e de Ireny Amorim 
de Magalhães Lima. A pretendente: BIAnCA TAVARES DA SILVA BACEGA, profissão: 
professora de educação física, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/09/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco 
Carlos Bacega e de Maria Salete Tavares da Silva Bacega.

O pretendente: ROBERTO BARBOSA TORRES, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caraibeiras-Tacaratu, PE, data-nascimento: 15/04/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Barbosa Torres e de Maria da Conceição 
Torres. A pretendente: AMAnDA APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: aux. limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio de Oliveira e de Maria 
Aguiar Porto de Oliveira.

O pretendente: RuBEnITO ALVES PEREIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 17/02/1953, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisca Alves Pereira. A pretendente: SIRLEnE 
SAMPAIO DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Barra do 
Choça, BA, data-nascimento: 07/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Pedro Pereira de Lima e de Valdeni Sampaio Silva de Lima.

O pretendente: RuBEnS BRunO GOMES DA hORA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alexandre Marcelo da Hora e de Clarice Gomes 
Ribeiro. A pretendente: nAThALy TEIxEIRA DE LIMA, profissão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/01/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Otavio Teixeira de Lima Filho e de 
Alessandra de Lima.

O pretendente: CLEDSOn AMILTOn hERMOGEnS nOGuEIRA, profissão: montador 
de móveis, estado civil: solteiro, naturalidade: São João do Araguaia, PA, data-
nascimento: 23/11/1973, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amilton 
Hermogens Santos e de Ilda Ermelino Nogueira. A pretendente: ROSInILDA DA SILVA 
OLIVEIRA, profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, 
data-nascimento: 30/10/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnelo 
Jonas Oliveira e de Iracema Maria da Silva.

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: kAuAnE CORRêA BORBA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 08/10/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amauri Ferreira Borba e de Maria Luiza Corrêa Borba. 
A pretendente: ALICE OLIVEIRA BARREIROS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em Porto Alegre - RS, no dia (25/03/1983), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Barreiros e de Elair Penha de Oliveira Barreiros.

O pretendente: ADRIAnO nOGuEIRA DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão 
costureiro, nascido em Lorena - SP, no dia 28/04/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Saulo Lourenço de Freitas e de Laudiceia Nogueira 
de Freitas. A pretendente: EDILEuzA SAnTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão costureira, nascida em Mairi - BA, no dia (19/12/1976), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Florisvaldo Fernandes de Oliveira e de 
Azeni Santos de Oliveira.

O pretendente: hIAGO LOhAn DA SILVA CARVALhO, estado civil solteiro, profissão 
comerciário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/06/1999, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luis Fabiano Moraes Carvalho e 
de Cinthia Tacianna da Silva. A pretendente: hELLEn nASCIMEnTO DOS SAnTOS, 
estado civil solteira, profissão comerciaria, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 
(16/08/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rogerio 
Miguel do Nascimento e de Carina da Costa Santos.

O pretendente: PAuLO SERGIO TAMAnTInI, estado civil divorciado, profissão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 10/08/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Stella Tamantini e de Ivete Paschoa 
Tamantini. A pretendente: GISLEIDE SILVA FIGuEIRA, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em Guarulhos - SP, no dia (08/12/1973), residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, filha de Antonio Alves Figueira e de Maria Silva Figueira.

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

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

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

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: ALTIERIS DO nASCIMEnTO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (21/11/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Sidnei do Nascimento e de Maria José do Nascimento. A preten-
dente: ThAíS DIAS FALquETI, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Wanderson Pereira Falqueti e de Gleide Celma Nunes Dias.

O pretendente: VALDECIR GOuVêA JunIOR, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (05/07/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdecir Gouvêa e de Marta Maria Gouvêa. A pre-
tendente: DAIAnE DInIz SIquEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia (05/05/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Dave Serafim de Siqueira e de Cintia Muniz Diniz.

O pretendente: MAx AnDRE BARROS DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Buriti Bravo - MA, no dia (28/01/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Teodoro dos Santos e de Maria do 
Carmo Barros. A pretendente: kACIAnA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Fortuna - MA (Registrada em Colinas - MA), no dia (10/08/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mariano Alves da Silva 
e de Maria Alves dos Santos.

O pretendente: ALDEMIR DE MOuRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Palmeira dos Índios - AL, no dia (20/10/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito São Paulo - SP, filho de João Luiz da Silva e de Maria José de Moura da 
Silva. A pretendente: DEnISE BATISTA DE ARAuJO, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (17/10/1980), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Milton Conceição de Araujo 
e de Marisete Batista de Araujo.

O pretendente: LuCAS DE CARVALhO hIGInO SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/12/2000), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre Neto Maia Santos e de 
Giseli de Carvalho Higino Santos. A pretendente: AnA CARLA MARIAnO DE FREITAS 
SOuzA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Natal - RN (Registrada em Nova 
Cruz - RN), no dia (13/10/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Luiz Mariano de Freitas e de Mariana Pedro de Souza Freitas.

O pretendente: VInICIuS ARAÚJO RATO, estado civil solteiro, profissão consultor de 
TI, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (17/02/1991), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Douglas Ferreira Rato e de Lucineia Morselli 
de Araújo Rato. A pretendente: GIOVAnnA CEzARIO GABRIEL, estado civil solteira, 
profissão gestora de vendas, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (06/05/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Gabriel e de 
Eliana Aparecida Silva Cezario. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de Serviço, 
desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: DAnIEL PEREIRA DE MATOS, estado civil solteiro, profissão analista, 
nascido em São Paulo - SP (Registrado em Cotia - SP), no dia (13/03/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joventino Pereira de Matos e de 
Conceição Maximina Lidoria Pereira de Matos. A pretendente: JACkELInE TEIxEIRA 
ARAuJO, estado civil solteira, profissão bancária, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, 
no dia (14/08/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Manoel Araujo Pereira e de Edna Chagas Teixeira Araujo. Es
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Criminalização da 
inadimplência de ICMS 
devidamente declarado

Para caracterizar o 
dolo, não importa 
o motivo, e sim a 
intenção

O ano de 2019 se en-
cerrou com uma de-
cisão que amedron-

tou diversos empresários 
brasileiros, que se viram 
na posição de responder 
uma futura ação penal pelo 
inadimplemento de ICMS 
declarado e não pago, em 
razão do entendimento do 
STF, consignado nos autos 
do RHC nº 163.334, crimi-
nalizando a pratica dolosa 
de tal conduta.

Cumpre esclarecer, ini-
cialmente, até para aclarar 
o leitor, o raciocínio adota-
do pelo STF: o ICMS é um 
imposto que incide sobre a 
circulação jurídica de mer-
cadoria, assim, basicamen-
te, ao vender determinada 
mercadoria, será necessário 
recolher o respectivo im-
posto aos cofres públicos. 
No entanto, o valor do 
imposto a ser recolhido já 
é embutido, pelo próprio 
vendedor (empresário), no 
preço da mercadoria, que é 
repassado ao consumidor 
final.

logo, apesar da lei deter-
minar como contribuinte do 
imposto o empresário (con-
tribuinte de direito), quem 
realmente paga o ICMS é o 
consumidor (contribuinte 
de fato). Nesse contexto, 
como o consumidor é quem 
paga o ICMS, os respectivos 
valores somente são repas-
sados pelo empresário ao 
Estado. De acordo com o 
raciocínio acima, se o ven-
dedor não repassar os res-
pectivos valores, estará, na 
verdade, se apropriando de 
algo que não lhe pertence, 
conduta tipificada penal-
mente como apropriação 
indébita tributária (artigo 
2º, inciso II da Lei nº 8.137, 
de 1990). 

Embora o STF tenha cri-
minalizado a conduta, os 
Ministros reiteraram, por 
diversas vezes, que não 
pretendem criminalizar o 
mero inadimplemento (não 
pagamento), mas a prática 
dolosa de tal conduta. Um 
dos exemplos citados pelo 
Ministro Roberto Barroso, 
Relator do caso, foi a figu-
ra do devedor contumaz 
(inadimplência reiterada). 
Contudo, na prática, é ex-
tremamente complexo de se 
apurar o dolo propriamente 
dito, sobretudo nos exatos 
termos do STF, uma vez 
que o dolo e o motivo não 
se confundem. 

Há diversas contradições 
lógicas no julgamento do 
caso, uma delas é em relação 
ao dolo; em síntese, o dolo 
é a intenção do agente de 
cometer tal conduta; o em-
presário ao não repassar o 
ICMS aos cofres públicos, 
por dificuldades financeiras 
(situação em que o STF 
não quer criminalizar), está 
agindo com dolo, pois ele, 
de fato, não tem a intenção 
de pagar – o empresário 
sabe que deve, mas não vai 
pagar –, já o motivo pelo não 
pagamento é a ausência de 
condição financeira.

Para caracterizar o dolo, 
não importa o motivo, e sim 
a intenção. Por analogia, 
pouco importa se um ladrão 
furtar alguém para alimen-
tar a sua família, a intenção 
dele, independente do moti-
vo – por mais nobre que seja 
–, ainda era furtar, assim, no 
direito penal, sua conduta 
ainda é tipificada como fur-
to.  Outra contradição lógica 
é classificar, em determina-
das situações, o crime de 
apropriação indébita como 
sendo habitual. Ou seja, o 
não pagamento uma vez – ou 
até mais vezes – do imposto 
é permitido, mas a pratica 
reiterada é crime. 

Não há sentido, pois, além 
de não comprovar o dolo 
nos termos do STF, vide o 
exemplo de uma empresa 
em recuperação judicial – 
a empresa não quer obter 
“benefício” econômico com 
a inadimplência do imposto, 
apenas não tem condições 
financeiras de pagá-lo –, não 
se sabe o exato momento 
da consumação do crime, 
o que abre margem para 
arbitrariedade. 

Apesar de o entendimento 
do STF ainda ser nebuloso 
– até por ser extremamente 
recente – sobre o assunto, 
principalmente em relação 
à apuração do dolo, fato é 
que o inadimplemento do 
ICMS declarado é crime. 
Porém, talvez tal enten-
dimento não se sustente 
por muito tempo, já que há 
dois projetos em trâmite no 
Congresso com o escopo de 
alterar a redação do artigo 2º 
da Lei nº 8.137 para deixar 
explícito que o mero inadim-
plemento, sem qualquer 
ato fraudulento, de tributo 
devidamente declarado não 
é crime.  

(*) - É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito Público 
e Direito contábil IFRS 

(edison.fernandes@fflaw.com.br);

(**) - Contencioso tributário 
e procedimento 

administrativo tributário 
(felipe.panelli@fflaw.com.br). 

Edison Carlos Fernandes (*) e 
Felipe Galli dos Santos Panelli (**)
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Voster Participações Societárias S.A.
CNPJ nº 17.282.924/0001-20 - NIRE 35.300.447.115

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas a reunirem-se em 03/03/2020, na Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002 - Pinheiros, SP/SP, 
CEP 05411-000, às 11h, em AGE, para deliberar sobre: (i) alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) alteração da composição 
da diretoria; (iii) eleição dos membros da Diretoria; e (iv) alteração dos artigos 2º e 10 do estatuto social. Os documentos e informações 
referentes às matérias a serem tratadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista que 
preferir ser representado por procurador deverá depositar na sede da Companhia, em até 48h antes da realização da AGE, o respectivo 
instrumento de mandato, com a definição dos poderes para representação. SP, 13/02/2020. Renato Prado Bertin - Diretor-Presidente.

P2ALL Serviços Temporários Ltda.
CNPJ nº 09.082.098/0001-48 - NIRE 35.221.723.918

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios a se reunirem, em primeira convoca-
ção, no dia 27/02/2020, às 15 horas, na Rua João Moura, 1.144, 10º 
andar, sala 04, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede da Sociedade, atu-
almente localizada em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 
12.995, 10º andar, sala 35-V, Brooklin Novo, para a mesma cidade, 
na Rua João Moura, 1.144, 8º andar, conjuntos 81, parte, Pinheiros, 
CEP 05412-002; (ii) a alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade, de forma a refl etir as mudanças aprovadas em Reunião de 
Sócios. São Paulo, 15/02/2020. P2ALL Serviços Temporários Ltda.
Lúcio Pereira de Brito - Administrador. COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERPAS 10 

Em liquidação - CNPJ 00 955 320/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores cooperados,convocados para Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 19 de março de 
2020, às 16:00h em primeira chamada, às 17:00h em segunda chamada,e às 18:00hem terceira e última convocação, 
na Av. das Nações Unidas,12.399 - 7.o andar-conjunto 74 A -Brooklin -Sao Paulo, está sendo realizada no local apon-
tado, em razão de melhor adequação do espaço físico aos cooperados convocados, que se reunirão para tomarem 
conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do liquidante e posição atual da 
liquidação extrajudicial. O número de cooperados na data da publicação deste edital para efeitos de convocação, é 
de 167 ( cento e sessenta e sete) cooperados. São Paulo,18 de fevereiro de 2020. Adolfo Manoel da Silva - liquidante.

De acordo com a Confe-
deração Nacional do Co-
mércio (CNC), a Intenção 
de Consumo das Famílias 
(ICF) chegou a 99,3 pontos 
em fevereiro, alcançando o 
maior nível desde abril de 
2015 – último mês em que 
o índice esteve no patamar 
de satisfação (acima de 100 
pontos). Este também foi o 
melhor resultado para um 
mês de fevereiro em cinco 
anos. Com o ajuste sazonal, a 
ICF apresentou um aumento 
mensal de 1,2%, mostrando 
recuperação após duas que-
das consecutivas. O cresci-

mento no comparativo anual 
foi de 0,8%. 

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
o desempenho do índice 
neste mês aponta uma 
recuperação gradativa do 
consumo, ancorada em 
fatores econômicos, como 
a redução do desemprego  
além da taxa inflacionária 
baixa. “Os brasileiros es-
tão mais confiantes com a 
atividade econômica em 
2020 aumentando assim, 
sua intenção de consumir 
tanto no curto quanto no 
longo prazo”, ressalta.

Grande parte dos entre-
vistados (39,1%) se sente 
mais segura em relação ao 
seu emprego atual, atingin-
do o maior percentual desde 
abril de 2015 (40%). Com 
119,9 pontos, este foi o sub 
índice que obteve a melhor 
pontuação em fevereiro, 
entre os considerados pela 
pesquisa. Já as avaliações 
positivas em relação à renda 
atual acumularam 38,1% 
das famílias, ajudando o 
item a atingir 114,6 pontos 
e chegar a seu melhor de-
sempenho desde maio de 
2015 (Gecom/CNC).

Com tantos cartões à disposição, pagar à 
vista é uma opção cada vez mais distante.

Diante dos desafios que a chegada 
do Open Banking traz, novos 
modelos de negócio tendem 

a facilitar a troca de informações de 
clientes. Pensando nos desafios que 
esse novo ambiente deve trazer, a 
Minsait Payments elaborou a nova 
edição do Relatório de Tendências 
de Pagamento, que traz informações 
completas da América Latina, Reino 
Unido e Europa.

Ao analisar o cenário da América 
Latina, o relatório mostra que o Brasil 
tem o maior número de cartões de 
crédito e débito em circulação na 
região (mais de 513 milhões), valor 
consideravelmente superior ao de seus 
pares latino-americanos: o México é o 
segundo colocado, com 167.572 mi-
lhões em circulação, a Argentina vem 
em terceiro lugar, com 109.937 milhões 
e a Colômbia, em quarto, com 44.861 
milhões. Em quinto lugar, está o Chile, 
com 40.292 milhões.

E, com tantos cartões à disposição, 
pagar itens à vista parece uma opção 
cada vez mais distante. De acordo com 
o estudo, 62% dos brasileiros preferem 

A aliança negócio e tecnologia 
é essencial para a evolução 
dos meios de pagamento

As alianças entre os bancos e as companhias de tecnologia continuam sendo uma forte tendência para 
melhorar a competitividade do setor financeiro
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disso se deve ao fato de que mais de 
45% dos brasileiros acredita que as 
Big Tech podem oferecer serviços com 
qualidade superior à de instituições 
financeiras tradicionais.

Casamento longo - Em todos os 
países analisados há evidências, du-
rante o último ano, de uma redução 
significativa na duração da relação 
entre o usuário e o banco, ainda que 
sejam mantidas relações longas em 
alguns países. No Brasil, a média de 
tempo de relacionamento com bancos 
é de 9,1anos.

Essas são apenas algumas das con-
clusões da pesquisa, que foi realizada 
com a colaboração de Analistas Finan-
ceiros Internacionais (AFI) e incluiu 
as opiniões de mais de 45 diretores 
do setor bancário e mais de 4.000 
pesquisas para os clientes de bancos 
da América Latina, Espanha, Portugal, 
e Reino Unido, país que se incorpora 
nesta edição a ser considerado um 
referente neste mercado. 

Fonte e mais informações (https://
mediosdepago.minsait.com/es).

parcelar compras, um comportamento 
similar ao de seus pares, com exceção 
do Peru e da República Dominicana – 
países em que os consumidores optam 
por pagar de uma única vez. 61,8% dos 
consumidores já tem conta em mais de 
uma instituição financeira.

A multibancarização também é um fa-
tor que exerce efeito sobre o brasileiro: 
61,8% dos consumidores já têm conta 
em mais de uma instituição financeira, 

Os profissionais desta área são os mais 
demandados no presente.

31% das 
oportunidades 
se concentram 
no 1° trimestre 
do ano

Contradizendo a máxima 
que o ano começa depois 
do Carnaval, o Centro 
de Integração Empresa-
-Escola – CIEE realizou 
levantamento que aponta 
que os estudantes têm ao 
menos 31% mais chances 
de conquistar uma vaga de 
estágio ou aprendizagem 
no 1° trimestre do ano. 
Isso acontece, pois nos 
três meses iniciais do ano 
é realizada a reposição de 
contratos que encerraram 
devido o tempo de vigência, 
ou o estudante encerrou o 
curso de graduação. 

Um novo pico de contra-
tação ocorre novamente 
nos meses de julho e agosto, 
motivado principalmente 
por estudantes que inicia-
ram o curso no meio ano. 
Para Marcelo Gallo, Supe-
rintendente Nacional de 
Operações do CIEE, esse 
é um movimento natural 
e esperado das empresas. 
“Os contratos de estágio 
duram cerca de dois anos ou 
até o estudante se formar, 
portanto, as companhias 
estão contratando estagi-
ários de olho em futuros 
projetos e formar profis-
sionais capacitados que ela 
possa absorver ao final do 
período”, afirma.

Saiba mais: (www.ciee.
org.br).

César Silva (*)

Dados são o novo petróleo! Esta frase, 
cada vez mais comum, demonstra o valor 
dos dados para todos os mercados. Estamos 
na era do Conhecimento, a era do Saber. 
Mas a realidade é que dados, a exemplo 
do petróleo, em si, em sua essência, não 
servem para nada!

Para que um dado tenha valor de mer-
cado, ele precisa ser captado, processado, 
refinado. E, por conta disso, os profissio-
nais desta área são os mais demandados 
no presente.

Através do tratamento de dados, é pos-
sível entender um hábito, um costume, 
uma característica individual que podem 
ser comparados e associados às caracte-
rísticas de outro grupo de pessoas. Assim, 
é criada o que se chama de persona, uma 
espécie de estereótipo que contribui para 
a tomada de decisão das empresas, desde 
onde investir em propaganda, até mesmo 
saber como diferenciar seu atendimento, 
serviço ou produto para dar mais satisfação 
ao cliente.

Neste cenário, a pessoa que se trans-
forma em especialista na extração dessas 
informações da grande massa de dados 
que as empresas processam se tornou 
uma peça fundamental na engrenagem 
de qualquer estratégia de inovação e 
crescimento. Embora haja diferenciação 
de nomenclatura, esses profissionais atu-
almente estão distribuídos nas seguintes 
camadas hierárquicas:
	 •	Cientista de Dados - um dos profis-

sionais mais demandados, com altos 
valores de remuneração, mas que 
traz uma exigência muito grande de 
conhecimento de programação, de 
inteligência artificial e de arquiteturas 
de sistemas de dados. Esta carreira é 
para poucos e com poucas, mas bem 
remuneradas vagas (entre R$35.000,00 
e R$45.000,00);

	 •	Analistas ou Gestores de Dados 
- especialistas que se valem da fonte 
de dados que é criada pelos cientistas 
e têm uma quantidade muito grande 
de vagas, bem remuneradas, pois 
agregam valor direto ao segmento 
produtivo da empresa (valores entre 
R$5.000,00 e R$20.000,00 de acordo 
com o segmento);

	 •	Designers de Dashboards (painéis 

O que fazem e quanto ganham 
os profissionais mais demandados 

da Era dos Dados?

de dados) - profissionais bastante 
importantes porque expressam em 
painéis sinóticos os valores, as gran-
dezas dos indicadores (informações 
tidas como chaves) para auxiliar os 
momentos de tomadas de decisão. Os 
indicadores hoje não são expressos em 
tabelas e sim em gráficos que mudam 
de cor, alteram suas formas para indi-
car a proximidade de pontos “críticos” 
positivos ou negativos para a operação 
da empresa, do departamento, como os 
reservatórios de combustível indican-
do limites baixos ou altos (salários de 
R$7.000,00 a R$15.000,00);

	 •	Designers de Coletas de Dados - 
criadores de consultas ou de pesquisas 
importantes por criar pesquisas, for-
mulários que sejam eficientes no seu 
objetivo sem desgastar o usuário do ins-
trumento (R$4.000,00 a R$12.000,00).

A satisfação do cliente, a sua fidelização, 
os diferenciais de atração são elementos 
fundamentais nesta realidade do saber, 
do conhecer e se aproximar. É importante 
que os profissionais percebam essa nova 
realidade de mercado, onde dados trans-
formados em informações são insumos 
essenciais para qualquer segmento e estar 
preparado para utilizar estas informações 
é o que é identificado como inteligência 
de negócios.

(*) - É diretor Presidente da Fundação de Apoio 
à Tecnologia (FAT) e docente da FATEC-SP. É 

formado em Administração de Empresas, com 
especialização em Gestão de Projetos, Processos 

Organizacionais e Sistemas de Informação.
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Intenção de consumo alcança 
maior nível desde abril de 2015
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Em consonância com a Lei 6404/76.

Matéria de capa
Gov.SP/Divulgação

São Paulo, terça-feira, 18 de fevereiro de 20206

PubLicaçõEs LEgais coM cErtificação digitaL 
são acEitas Para arquivaMEnto na JucEsP

Nova 
sede da 
Jucesp, 
na Lapa.

a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) foi 
fundada em 1890, logo em seguida à Proclação da Re-
pública, para registrar atividades relativas a empresas e 

sociedades empresariais. A cidade tinha, então, 65.000 habitantes. 
Desde 2011, a Junta Comercial tornou-se uma autarquia que se 
reporta administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, sob o comando da economista Patrícia 
Ellen, e indiretamente, ao governador João Doria. 

Sob a presidência do ex-deputado federal Walter Ihoshi, a Jucesp 
carrega a missão de modernizar, enxugar a máquina e propor-
cionar novas experiência ao usuário. Walter assumiu a Jucesp 
em fevereiro de 2019. A sede ficava na Barra Funda e em junho 
foi feita a mudança para o novo endereço, na Lapa, com amplas 
instalações que permitem atendimento a 3 mil protocolos dia. A 
abertura de uma empresa, que levava 3,6 dias, agora é feita em 
24 horas, com tendência de baixa.

Jornal Empresas & Negócios (JEN) - Como a JUCESP está 
se preparando para o cumprimento da Lei 6.404, que determina, 
a partir de janeiro de 2022, que as empresas obrigadas a fazer a 
publicação das Demonstrações Contábeis, serão as que possuírem 
Patrimônio Líquido acima de R$ 10.000.000,00, e feitas na íntegra 
no site dos jornais (com Certificação Digital) e/ou resumidamente 
no Jornal impresso.

Walter Ihoshi (WI) - A Lei 6404 é a Lei das S/A que coloca 
uma série de regramentos com relação a publicidade. No dia 
14/10/2019 o Governo Federal editou a MP nº 892 e através des-
ta medida foi colocada uma normativa, a 67/2019, que objetiva 
baixar o custo destas publicações, cuja tendência é cada vez ser 
mais digital. Porém a medida caducou e voltou a ser o que era 
antes. E no meio deste caminho o Congresso Nacional aprovou 
uma nova lei que é a 13818/2019, que entrará em vigor a partir 
de 01/01/2022. Então, até lá continua valendo a lei atual. 

JEN: O Diário Oficial do Estado, em junho de 2017 deixou de 
ser impresso e adotou novo modelo com Certificação Digital. Foi 
um modelo imposto e o mercado teve que aceitá-lo. Na época per-
guntamos à Jucesp que se adotássemos o mesmo sistema, seriam 
aceitas como as do Diário Oficial são, e a resposta foi que sim, que 
inclusive os vogais são orientados a conferir a publicação nos sites 
dos respectivos jornais. Mas o mercado ainda questiona esse formato. 

WI: A Lei 6404 disciplina jornal e folhas. Então não temos uma 
negativa para a aceitação das folhas, até porque o empresário apre-
sentando essas folhas, as mesmas são verificadas no sítio eletrônico 
do jornal. Isso é feito com o Diário Oficial e isso é feito com qualquer 
outro jornal. Esta prerrogativa também é compartilhada pela Dra. 
Lilian (Lilian Cristina Moura Chiaramonte - Diretora de Apoio à 
Decisão da Jucesp, responsável pelo tema dentro da entidade).

Vale lembrar que a lei, que entrará em vigor em janeiro/2022, 
é taxativa e deixa muito clara esta possibilidade do jornal Digital 
desde que devidamente certificado. Então a notícia que a Junta 
não aceita as páginas de Jornal Digital com Certificação Digital, 
não procede. Inclusive a nova Lei não dispensa a obrigatoriedade 
da publicação, ainda que seja em resumo. A Imprensa Oficial do 
Estado não edita mais o impresso, apresenta a folha e nós confe-
rimos a publicação no site. O mesmo vale para o jornal particular.

JEN: Diz a legislação que a publicação de Editais de Leilões 
devem ser feitas em Jornais impressos, mas parece que essa 
legislação já sofreu alterações a esse respeito para aceitar a 
Certificação Digital. Isso procede?

WL: Foi editada uma nova instrução normativa através do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, 
ao qual nós estamos vinculados tecnicamente, que trata dos 
Editais de Leilão que podem ser publicados em sítio eletrônico 
indicados pelas juntas comerciais. Da nossa parte inclusive, a 
equipe técnica está preparando uma consulta à nossa procuradoria 
submetendo o questionamento jurídico se esse sítio eletrônico 
seria o site do leiloeiro ou site das Juntas Comerciais. Essa é 
nossa dúvida também, pois na redação não ficou tão claro a qual 
sítio eletrônico se refere. 

JEN - Quando o governador João Doria o convidou para presidir 
a Junta, quais as metas propostas? 

WI - Ele já deixou muito claro qual era a primeira meta a ser 
atingida: reduzir o tempo de abertura de empresas para 24 horas. 
Em dezembro de 2018 o tempo era de 3.6 dias. Em seis meses 
só com uma mudança de fluxo e de processos conseguimos re-
duzir esse tempo para menos de 24 horas. O próprio governador 
anunciou que o tempo já estava reduzido para menos de 24 horas 
para empresas Ltda, Individual e Eireli, que dá cerca de 98% de 
todas as aberturas. Esse foi nossa primeira meta conquistada.

JEN - Como a Jucesp se interliga com as demais entidades 
nacionais?

WI - Nossa segunda meta conquistada foi a Junta Comercial 
aplicando o modelo de integrador estadual, plataforma ligada 
a Receita Federal, Secretarias da Fazenda (447 municípios 
conveniados com a Junta Comercial), e os quatro órgãos de 
licenciamento, pois não basta só abrir a empresa, é necessário 
possuir os licenciamentos que são Corpo de Bombeiros, Cetesb, 
Vigilância Sanitária e Agricultura. Os empresários, contadores 
e advogados são nossos usuários diretos e têm, agora em todos 
os municípios, a possibilidade de se relacionar conosco através 
dessa plataforma eletrônica. 

JEN - Qual a representatividade da Jucesp no cenário nacional?

WI - As Juntas comerciais estão deixando de ser somente órgão 
de registro para tornar-se em um grande integrador de sistemas 
com esses órgãos. Esse é o novo papel das 27 Juntas no Brasil 
e o Estado de São Paulo responde por mais de 42% de todos os 
registros mercantis, é quase metade de tudo o que se produz no 
Brasil e que está aqui no Estado de São Paulo. 

JEN - A posição do Brasil junto ao Banco Mundial, com relação 
a burocracia, não é favorável. 

WI - A Junta é uma autarquia comprometida a melhorar o índice 
do inbusiness. Essa pesquisa é feita anualmente pelo Banco Mun-
dial. Aqui na própria junta temos alguns profissionais que foram 
escalados e a Dra. Gisela (Gisela Simiema Ceschin - secretária-
-geral da Jucesp) é uma das que respondem ao inbusiness. É uma 
pesquisa que muito bem respondida, com critério e consciência e 
tendo um bom resultado trará novos investimentos para o Brasil. 
Os contadores e os advogados são o público alvo desta pesquisa. 

JEN: Uma empresa pode ser aberta no Poupatempo?

WI: Nós temos um atendi-
mento no Poupatempo da Sé. 
É mais para a entrega de docu-
mentos que depois são enviados 
para cá. É mais um posto de 
serviço. A retirada é feita por lá 
também. Hoje, com o certificado 
digital, é possível abrir uma 
firma de sua própria casa. Nós 
temos um sistema totalmente 
eletrônico, que é o Via Rápida 
empresa digital, onde se pode 
fazer eletronicamente tudo. 
Mas estamos estudando outro, 
também. É um sistema com 
base no Denatran, (são mais de 
80.000.000 de imagens). Quem 
tem carteira de motorista tem 
a foto lá, então ele faz a au-
tenticação no aplicativo e nós 
estamos agora desenvolvendo 
essa parceria com o Governo 
Federal para que seja uma 
opção para o empresário, pois 
objetivamos facilitar a vida do 
empresário. 

JEN - Quais são os próximos 
passos para a modernização da 
Jucesp?

WI - Nesse processo de modernização estamos trabalhando para 
nos aproximarmos do 100% digital, até o final deste ano. Todos 
os processos de abertura de empresas que por aqui transitam, 
80% a 90% serão digitais. Assim atendemos um pedido direto 
do governador João Dória para que tudo seja digital, simples e 
rápido. Nosso sistema de atendimento também sofrerá moder-
nização, pois aqui nós atendemos 3.000 protocolos dia, na sede 
da Lapa, a outra metade vem através dos escritórios regionais 
que são tipo mini Juntas Comerciais.
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que a lei, que 

entrará em vigor 
em janeiro/2022, 
é taxativa e deixa 

muito clara esta 
possibilidade 

do jornal digital 
desde que 

devidamente 
certificado. Então 

a notícia que a 
Junta não aceita 

as páginas de 
Jornal digital com 

Certificação Digital 
não procede

Presidente da Jucesp, Walter Ihoshi.
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Diretora de Apoio à Decisão da Jucesp, 
Lilian cristina Moura chiaramonte. secretária geral da Jucesp, gisela simiema ceschin. 
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O Carnaval só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal.

E apesar de muitas em-
presas dispensarem 
seus funcionários du-

rante os dias de folia, o traba-
lhador precisa ficar atento às 
regras para evitar qualquer 
problema. Isso porque os 
empregadores podem ter ex-
pediente normal e exigir que 
seus empregados cumpram a 
jornada normal de trabalho. 
Além disso, o Carnaval só é 
considerado feriado se esti-
ver previsto em lei estadual 
ou municipal. No estado do 
Rio de Janeiro, por exemplo, 
a terça-feira de carnaval foi 
declarada feriado estadual 
por meio da Lei 5243/2008.

Nos estados e municípios 
onde o carnaval é feriado 
oficial, normalmente, o tra-
balhador que não é dispen-
sado receberá o pagamento 
daquele dia trabalhado em 
dobro. Mas outro tipo de 
compensação poderá ser 
combinada previamente 
via Acordo Coletivo de Tra-
balho, como por exemplo, 
anotação em banco de ho-
ras. Bianca Canzi, advogada 
de Direito do Trabalho do 
escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados reforça 
que nas localidades onde 
a data não é considerada 
feriado, a segunda, terça-
-feira e a Quarta-Feira de 
Cinzas, podem ser ou não 
definidas como pontos 
facultativos. “Na prática, 
empresas e funcionários 
podem fazer acordo sobre 
os dias a serem trabalhados 

 
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:

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

O pretendente: EVANDRO LUIZ FERREIRA LEITE, profissão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/04/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Elias Ferreira Leite e de Hilda Maria de 
Queiroz Ferreira Leite. A pretendente: ROSEMEIRE DE OLIVEIRA DA SILVA, profis-
são: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
30/08/1985, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Tarcizio Marcelino da 
Silva e de Ester de Oliveira da Silva. R$ 13,45

O pretendente: JARDEL GOMES ALMEIDA, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Axixá - MA, data-nascimento: 11/04/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de João Leite Almeida e de Tereza de Jesus Evangelista Gomes. 
A pretendente: MARIA RUTE DA SILVA OLIVEIRA, profissão: auxiliar administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Rio Formoso - PE, data-nascimento: 25/11/1994, re-
sidente e domiciliada no 41º Subdistrito Cangaíba, nesta Capital - SP, filha de Jessé da 
Silva Oliveira e de Alba Vicente da Silva. R$ 13,45

O pretendente: WELLINGTON JÚNIO CRISPIM ASSUNÇÃO, profissão: controlador 
de acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 
26/07/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Wellington Francisco 
Assunção e de Vanilda da Conceição Crispim. A pretendente: CARLA FRANCIANE 
DE ALMEIDA, profissão: gerente administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Piraju - SP, data-nascimento: 10/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Vera Lucia de Almeida. R$ 13,45

O pretendente: JOSINALDO DA CRUZ SILVA, profissão: folguista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Serraria - PB, data-nascimento: 23/04/1978, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio da Silva e de Expedita da Cruz Silva. A 
pretendente: MARIA BRUNO DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Valença - BA, data-nascimento: 09/11/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Paulo José de Melo Santos e de Cidália de Jesus 
Bruno. R$ 13,45
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 pretendente: FLÁVIO BOTELHO GOULARTH, nascido em Limeira - SP, no dia 
21/01/1983, estado civil divorciado, profissão analista de sistemas, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Resil Botelho Goularth e de Ana de Fátima 
Lino Goularth. A pretendente: DÉBORA MIURA GUIMARÃES, nascida nesta Capital, 
Liberdade - SP, no dia 18/12/1980, estado civil solteira, profissão gerente administrativo, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reginaldo Silva Gui-
marães e de Elza Sizuko Miura.

O pretendente: MARCELINO DA SILVA SANTOS, nascido em Maceió - AL, no dia 
26/12/1985, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Marcelo da Silva dos Santos e de Carmen 
Neide da Silva Santos. A pretendente: JÉSSICA KEICIANE DUARTE FERREIRA, 
nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 11/09/1991, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joana 
Cleide Duarte Ferreira.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

Não há boa fé 
na América

Os Poderes vivem às 
turras, disputando o 
ranking das polêmicas

 

O lamento do timonei-
ro Simon Bolívar, 
expresso há dois 

séculos, parece apropriado 
para explicar esses tempos 
tão conturbados: “não há 
boa fé na América, nem 
entre os homens nem entre 
as nações. Os tratados são 
papéis, as constituições 
não passam de livros, as 
eleições são batalhas, a li-
berdade é anarquia e a vida 
um tormento”. O cotidiano 
nacional que o diga.

A desconfiança grassa. A 
boa fé entre os homens se 
esvai com a poeira das fal-
sidades. As emboscadas se 
multiplicam. Matar? Coisa 
banal. A política é uma col-
cha de retalhos. Partidos são 
fontes de negócios. Hoje, há 
33 e daqui a pouco, se não 
houver um basta, chegarão 
a 70. O governo vai tocando 
sua orquestra com seguidas 
mudanças de músicos, com 
destaque para generais de 
grande expressão. 

Tem dois pilares de desta-
que: um pilota a economia 
e é chamado de “Posto 
Ipiranga”; outro comanda 
a Justiça e a Segurança 
Pública, podendo vir a ser 
um quadro importante no 
pleito de 2022. Ontem, 
petistas semeavam o ódio 
com o refrão “nós e eles”. O 
maestro, Luiz Inácio, conti-
nua glorificando os tempos 
da “redenção nacional”, sob 
o lema: “nunca se fez tanto 
na história no Brasil”.  E não 
reconhece os desvios que 
governos petistas comete-
ram e que resultaram na 
maior recessão econômica 
da história.

Hoje, bolsonaristas culti-
vam a divisão social com o 
refrão invertido “eles e nós”, 
sob a égide de um capitão 
que tenta desfraldar a ban-
deira do “afastamento do 
país” da ameaça comunista. 
Cada qual com seu bornal. 
Os Poderes vivem às turras, 
disputando o ranking das 
polêmicas.

Dias Tofolli, o presidente 
do STF, havia decidido im-
plantar a criação do “juiz 
de garantias” em 180 dias; 
o vice-presidente Luis Fux 
barrou sua pretensão, sus-
pendendo a questão por 
tempo indeterminado. O 
governo tinha urgência em 
aprovar a reforma adminis-
trativa. Dispõe-se, agora, a 
arquivá-la. E a tributária? 
Uma briga de cachorro 
grande. No Congresso, o 
desfile de falas e caricaturas 
se estenderá até as margens 
do pleito de outubro. Ainda 
sob os velhos tempos do 
livrinho de São Francisco: 
“é dando que se recebe”.

A Constituição, um amon-
toado de detalhes, abre 
espaços para litígios. Muitos 
de seus artigos e incisos não 
são obedecidos. Quando 

a lei maior deixa de ser 
cumprida engendra-se uma 
cultura de impunidade e 
desorganização. Assim, os 
tratados constitucionais 
perdem força, transforman-
do-se em letra morta.

E as eleições? Vejamos 
a deste ano, a se realizar 
em outubro. Serão uma 
batalha renhida, onde não 
faltarão impropérios, fake 
news, denúncias recíprocas 
entre situacionistas e  ad-
versários, muita calúnia e 
farta difamação, compra de 
votos (sim, isso continuará), 
cooptação com emprego, 
distribuição de benesses. 
A política, como exercício 
de defesa de um ideário, 
missão para salvaguarda 
dos interesses coletivos, 
se transforma em negócio. 
E que negócio. De missão 
transforma-se em profissão. 

Aristóteles jamais imagi-
nou que a arte de fazer o 
bem fosse usada para mul-
tiplicar os bens de alguns. 
Milhões inundam os cofres 
partidários. Vai ser uma 
briga danada disputar os 
nacos. A liberdade, esteio 
da democracia, vira bader-
na gerada por liberalidade 
extrema, improvisação, 
irresponsabilidade, invasão 
dos espaços privados. Vi-
tuperar contra a imprensa 
torna-se prática predileta de 
governantes (e da oposição, 
exemplo é Lula). 

O escopo libertário escul-
pido pela Revolução Fran-
cesa mais parece fantasia. 
Dignidade e Cidadania? 
Sim, para uns. Para milhões, 
nada. O inimigo, que era o 
Estado opressor, veste a 
roupa do Estado coletor. 
Impostos e tributos sobem a 
montanha. Vilania e torpeza 
conspurcam o altar dos di-
reitos e da igualdade.

Os cárceres agora são 
escritórios da violência. 
Comandam exércitos que 
traficam armas e drogas. A 
morte por assaltos ou balas 
perdidas pega gente de to-
das as idades. Milhares de 
leis são papéis rotos. Des-
cumpridas. A anomia ganha 
corpo. Os órgãos de controle 
e defesa social – MP, PF, 
AGU, entre outros – dispu-
tam poder. A angústia do 
desemprego fustiga quase 
12 milhões de brasileiros. 

A Operação Lava Jato 
perde força. Grupos con-
tinuam a se incrustar na 
administração pública – nos 
níveis federal, estadual e 
municipal. Interesses escu-
sos. A corrupção acabou? 
Nada. Pode ter diminuído 
um tiquinho. É mais tecno-
lógica. O lamento de Simon 
Bolívar está escrito tanto 
nos mais centrais como nos 
mais longínquos cantos do 
território. Claro, sem falar 
nas terras venezuelanas, 
onde Maduro está caindo 
de podre.

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

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

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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Carnaval não é feriado e trabalhador 
que faltar pode até ser demitido

Pelo calendário oficial, o Carnaval não é considerado feriado nacional
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e as formas de compensa-
ção das horas”.

Segundo os especialistas, 
a nova legislação trabalhista 
permite que as empresas 
troquem o dia a ser tra-
balhado. No caso, podem 
determinar que os funcio-
nários trabalhem na terça 
e posteriormente compen-
sem as horas trabalhadas 
com folga em outro dia. 
Mas para isso acontecer, 
é necessária aprovação 
mediante convenção ou 
acordo coletivo. De acordo 
com o advogado trabalhista 
Ruslan Stuchi, do Stuchi 
Advogados, se o funcionário 
decidir faltar, a empresa 
poderá descontar os dias 
de falta do salário, aplicar 
sanções disciplinares como 
advertências ou suspensões 
ou até demiti-lo, mas “a 
empresa deverá observar se 
houve reincidências ou se 

outras penalidades já foram 
aplicadas anteriormente ao 
empregado”.

De acordo com Bianca 
Canzi, a segunda e a Quarta-
-Feira de Cinzas podem ser 
emendadas (enforcadas) 
desde que a empresa per-
mita. 

Segundo os especialistas, 
nas localidades em que o 
Carnaval for considerado 
feriado, os empregados que 
trabalharem nesses dias 
deverão ter folga compensa-
tória em outro dia da semana. 
Se isso não ocorrer, deverão 
receber as horas extras tra-
balhadas com o acréscimo de 
pelo menos 100% ou mais, se 
isso estiver previsto na con-
venção coletiva da categoria 
do trabalhador.

E nos locais em que o 
Carnaval não é feriado, as 
empresas poderão exigir que 
essas horas não trabalhadas 

sejam compensadas poste-
riormente. Segundo Danilo 
Pieri Pereira, advogado 
especialista em Direito e Pro-
cesso do Trabalho e sócio do 
Baraldi Mélega Advogados, 
com a nova lei trabalhista, há 
a possibilidade de compen-
sação dentro do mesmo mês. 
“Se o funcionário folgar nos 
dias de Carnaval, a empresa 
poderá exigir que ele cumpra 
essas horas descansadas em 
outros dias (com exceção 
do domingo), respeitado o 
limite máximo de duas horas 
extras diárias”.

Para os trabalhadores que 
fazem a jornada 12 horas 
trabalhadas seguidas e 36 
horas de folga, não haverá 
previsão de pagamento de 
horas extras, mesmo se 
houver trabalho no dia de 
feriado. “Assim, não haverá 
compensação”, conclui Bian-
ca Canzi. 

Marcelo Ribas (*)
 
Se você consegue resolver 

um problema de um deter-
minado grupo com maestria, 
não tem discussão: você tem 
o principal ponto para inves-
tir e começar uma startup. 

O mercado de agronegó-
cio está bastante aquecido 
para todas as proteínas e os 
analistas vêm demostrando 
que vai haver crescimento 
na produção e exportação 
brasileira. Particularmente, 
acredito que 2020 será um 
ano excelente para o con-
finamento, uma vez que há 
vários desafios no setor que 
podem ser solucionados 
pelas agtchs. 

Quando falamos de star-
tup, estamos pensando 
em começar algo do zero, 
com riscos desde o início. 
Estrategicamente, investi-
dores anjos podem te dar 
um apoio, com habilidades 

Agronegócio e startup: agora é a hora para empreender

e benefícios que aceleram o 
progresso da sua empresa, 
mas ainda assim - por se 
tratar de inovação - as in-
certezas continuam. 

Caso o seu perfil profis-
sional prefira algo mais se-
guro, o ramo de franquias 
é uma opção viável, já que 
toda a parte de layout e 
design já vem definida e 
muitas oferecem linha de 
crédito especial, dando 
oportunidade aos candi-
datos que não tem capital 

para investir. A Intergado 
completou dez anos no 
final do ano passado e 
acredite se quiser: lá atrás 
ninguém imaginava que 
chegaríamos na posição 
que estamos hoje. 

Todo mundo me dizia que 
é difícil empreender no Bra-
sil - uma vez que estatísticas 
mostram que as startups 
morrem com até dois anos 
de vida -, que conseguir pa-
tentes é muito complicado e 
vender as soluções impossí-
vel. Hoje somos líderes em 
eficiência alimentar, com 
96% do mercado brasileiro 
utilizando os produtos da 
marca. 

Sou prova de que todo 
mundo começa de baixo. Em 
2010, passamos em um edital 
da Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP), que é 
uma empresa pública que 

incentiva a ciência, tecnolo-
gia e inovação, e recebemos 
um valor simbólico para 
tirar as ideias da Intergado 
do papel. Na época, ainda 
estávamos muito focados 
em rastreabilidade e com o 
tempo fomos encontrando o 
nosso caminho. 

Usamos esse dinheiro por 
dois anos e depois consegui-
mos a ajuda de um investidor 
anjo, que hoje faz parte do 
nosso quadro societário. De 
2014 em diante foram as 
vendas que sustentaram o 
nosso investimento. O que 
quero dizer com tudo isso? 
Insista em uma ideia mesmo 
que pareça que ela pode dar 
errado. 

Reverta estratégias, crie 
caminhos e esteja sempre 
de olhos abertos no mercado 
e suas demandas. Esse ano 
vamos transformar a Inter-
gado em uma empresa de 
solução para proteínas no 
geral, deixando de ser uma 
startup voltada apenas para 
gado de corte. 

As coisas mudam e faz 
parte do processo! Boa Sorte! 

(*) - Médico veterinário, é diretor 
executivo da Intergado startup 
que desenvolve e disponibiliza 

soluções de pecuária de precisão que 
melhoram a qualidade da informação e 

maximizam os resultados financeiros 
dos clientes.
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