
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 9Negócios
Empresas 

&

Na primeira semana de 
março se inicia aquele 
período do ano que 
deixa todo mundo de 
cabelo em pé

Separar toda a papelada a 
partir de agora pode te 
poupar daquela correria 

e facilitar o momento do pre-
enchimento, sem contar que 
quem entrega primeiro tem 
maiores chances de receber 
a restituição mais cedo. E se 
por acaso você perceber a 
falta de alguma informação 
ou documento, você terá mais 
tempo para correr atrás do que 
falta antes do final do prazo 
para entrega, em 30 de abril. A 
Receita Federal provavelmen-
te disponibilizará o programa 
oficial para preenchimento da 
declaração na última semana 
de fevereiro, após o Carnaval. 
Abaixo estão explicitados os 
documentos essenciais e su-
gestões para facilitar a entrega 
da declaração.

1) É a primeira decla-
ração: serão necessários os 
números do seu CPF (Ca-
dastro de Pessoa Física) e do 
seu título de eleitor, dados 
residenciais e da sua profissão. 
Se a declaração for feita em 
conjunto com seu cônjuge, o 
programa também vai pedir o 
CPF dele. 

2) Recupere a declaração 
do ano passado: esse arquivo 
vai agilizar o preenchimento 
de diversos campos da decla-
ração de 2020, especialmente 
a relação de bens. Se você não 
lembra onde salvou o arquivo 
ou perdeu a declaração, pode 
pedir uma cópia à Receita 
Federal. 

3) Possui dependentes 
ou alimentandos: necessário 
informar os CPFs de todos eles 
na declaração, inclusive das 
crianças. Se algum dos seus 
dependentes ainda não possui 
o CPF, você pode solicitar o do-
cumento em qualquer agência 
do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal ou dos 
Correios. Pessoas com idade 
entre 16 e 25 anos que tenham 
título de eleitor, mas que ainda 
não possuam o CPF, também 
podem solicitar o documento 
diretamente no site da Receita.

4) Peça o informe de 
rendimentos na empresa: 
o empregador terá ate o fim 
de fevereiro para entregar 
aos empregados o informe de 
rendimentos, onde constará 
o valor recebido de salário, 
qual o valor pago de IR foi 
retido e de INSS. O informe 
pode trazer outros detalhes, 
como gastos com o plano de 
saúde ou aplicações no plano 
de previdência, quando esses 
benefícios são oferecidos pela 
empresa. Você também vai 
precisar dos comprovantes 
de rendimentos do seu côn-
juge e dos seus dependentes, 
caso eles trabalhem e façam a 
declaração de IR em conjunto 
com você. Se houve demis-
são ou troca de emprego 
em 2019, separe a papelada 
da rescisão, os comprovantes 
de recebimento do FGTS e 
do seguro-desemprego. Peça 
a antiga empresa o envio do 
comprovante de rendimentos 
do período do ano passado em 
que ainda constava no quadro 
de funcionários.

5) Declarante aposenta-
do ou pensionista: baixar o 
comprovante dos rendimen-
tos no site da Previdência a 
partir do fim de fevereiro.

6) Recibos de médicos 
e dentistas: essas despesas 
(incluindo exames, interna-
ções e planos de saúde) podem 
ser deduzidas integralmente 
no Imposto de Renda, mas 
precisam ser  guardadas por 
no mínimo cinco anos, caso 
a Receita Federal resolva 
comprovar a veracidade das 

informações. Se a despesa 
tenha sido feita por  depen-
dente ou alimentando, o nome 
e CPF dele devem aparecer 
no documento. Atente-se 
aos reembolsos de consultas 
e exames feitos pelo plano 
de saúde, ao passo que esses 
valores deverão ser deduzidos 
das despesas médicas efetiva-
mente pagas pelo contribuinte 
e não podem ser utilizados 
para dedução do Imposto de 
Renda. A operadora do plano 
de saúde deverá fornecer um 
informe detalhado com tais 
informações.

7) Despesas com educa-
ção: a dedução só é possível 
em caso de despesas com 
escolas de ensino funda-
mental, médio, superior, 
pós-graduação ou técnico. 
Cursos de línguas, dança ou 
cursinhos pre-vestibulares 
não  são dedutíveis.

8) Investimentos: todas 
as informações financeiras do 
declarante, como saldos em 
contas correntes, poupança 
e quanto renderam seus in-
vestimentos em 2019 serão 
detalhadas no informe de 
rendimentos fornecido pelo 
banco. Necessário o informe 
de todas as instituições em que 
o declarante mantiver investi-
mentos, inclusive no Tesouro 
Direto e em ações. Caso o 
declarante contribua para um 
plano de previdência privada 
(PGBL/VGBL) ou fundo de 
pensão, deverá receber um 
comprovante com os valores 
pagos ou recebidos  da insti-
tuição que administra o plano.

9) Junte papéis de con-
sórcio, empréstimos, he-
ranças e pensões: Se você 
realizou alguma dessas opera-
ções no ano passado, organize 
desde já os documentos para 
agilizar o preenchimento da 
declaração do IR 2020

10) Teve lucro na venda 
do bem? Necessário o pre-
enchimento do programa de 
Ganhos de Capital referente a 
2019 (GCAP 2019), disponível 
no site da Receita Federal, 
cujas informações deverão ser 
importadas para o programa 
do IR 2020. Ressalta-se que 
o imposto sobre ganho de 
capital deve ser recolhido no 
mês seguinte à venda do bem. 
Se o programa GCAP acusou 
imposto a pagar, o contribuinte 
deve quitá-lo o quanto antes 
para evitar multas maiores, 
além de correr o risco de ter 
sua declaração retida na malha 
fina.

11) Carnê Leão: trabalha-
dores autônomos e as pessoas 
que recebem outras fontes de 
renda, como aluguel e pensão 
alimentícia, são obrigados 
a recolher mensalmente o 
Carnê-Leão, uma espécie de 
antecipação do Imposto de 
Renda do ano seguinte. Se  
o contribuinte se enquadra 
nessas situações e não pagou 
o Carnê-Leão 2019, deverá 
baixar o programa específico 
no site da Receita e efetuar 
os pagamentos atrasados 
para evitar multas maiores 
e retenção da declaração na 
malha fina. O programa do 
IR 2020 permite importar as 
informações lançadas no pro-
grama do Carnê-Leão 2019, o 
que agiliza o preenchimento 
da declaração.

Por fim, vale lembrar 
que quem tem empregado 
doméstico não poderá de-
duzir os gastos com INSS 
do Imposto de Renda des-
te ano. A Receita Federal já 
havia anunciado a mudança 
em fevereiro do ano passado. 
Beneficio talvez retorne em 
2021. Boa sorte!

Eduardo Moisés

Está chegando a 
hora do imposto 
de renda 2020

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: DIRCEU SILVA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico 
de produção, estado civil solteiro, nascido em Amarají - PE, no dia (15/07/1978), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Luiz Macario de Morais e de Cícera 
Silva de Morais. A pretendente: ANA PAULA DE SOUZA PINHEIRO, de nacionalidade 
brasileira, profissão secretária executiva, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (23/11/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Ferreira Pinheiro e de Valdicelia de Souza Nascimento.

O pretendente: CESAR AUGUSTO CALDERERO BATISTA PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão dentista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(23/05/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Fausto 
Longo Batista Pereira e de Ana Maria Calderero Batista Pereira. A pretendente: JOSY 
COSTA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado civil divorciada, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (01/04/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo SP, filha de José Lelis Lopes e de Maria da Conceição Lucas da Costa Lopes.

O pretendente: IDVAN MARQUES FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão securitário, es-
tado civil divorciado, nascido em Volta Redonda - RJ, no dia (20/05/1976), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joel Faria e de Maria Edi Marques Faria. A pretendente: 
MIRELLE BEZERRA DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, profissão radiologista, estado 
civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/07/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Luiz de Aquino e de Maria José Bezerra.

O pretendente: RENATO CALEGARI SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ana-
lista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/05/1987), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Nelson Rezende da Silva 
e de Cacilda Tizo da Silva. A pretendente: JOSY KELLY ALVAREZ CRISTIANO, de na-
cionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (22/09/1988), residente e domiciliada nesta Capital, São Paul.o SP, filha de 
José Parra Cristiano e de Lourdes Alvarez Cristiano.

O pretendente: BRUNO FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Vicente - SP, no dia 
(09/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Edivaldo 
Ferreira da Costa e de Maria Auxiliadora Fonseca Valerio. A pretendente: NINFA BOL-
FARINI, de nacionalidade brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (19/12/1987), residente e domiciliada em Embu das 
Artes - SP, filha de Luiz Carlos Bolfarini e de Maria Conceição Bolfarini.

O pretendente: LUIZ FELIPE DA SILVA ROMERO, de nacionalidade brasileira, profissão 
consultor de negócios, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(21/05/1989), residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de Edemilson 
Garrido Romero e de Hosana Maria da Silva Romero. A pretendente: MILENA BATISTA 
MELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (18/05/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Zacarias Melo dos Santos e de Iracema Almeida Batista.

O pretendente: FERNANDO ROGÉRIO ZITELLI, de nacionalidade brasileira, profissão 
vendedor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/05/1970), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sérgio Clóvis Zitelli e de 
Maria de Lourdes Alvarenga Zitelli. A pretendente: BÁRBARA CRISTINA FELISARDO, 
de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (14/01/1978), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Ayrton Francisco Felisardo e de Elmira Cristina Felisardo.

O pretendente: THIAGO ANDRADE SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão comer-
ciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/09/1985), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Marivaldo Silva e de Ana das Virgens 
Andrade Silva. A pretendente: BARBARA BOSSI RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(04/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz 
Guilherme Rodrigues e de Luzia Bossi Rodrigues.

O pretendente: JOÃO LUCAS DI SICCO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia (24/06/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Romero Ribeiro 
e de Ana Claudia Di Sicco Ribeiro. A pretendente: NATALIA BALDO MARQUES, de 
nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em Ribeirão 
Preto - SP, no dia (25/05/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Cassio Vicente Marques e de Eliana Maria Baldo Marques.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL, de nacio-
nalidade brasileira, profissão analista de logística, estado civil solteiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (04/05/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de João Aparecido do Amaral e de Teresa Cristina de Oliveira. A pre-
tendente: VANESSA PANTALÉO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/03/1988), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Pantaléo e de Virginia 
Martins de Oliveira Pantaléo.

O pretendente: GARY CAPIONA FERRUFINO, de nacionalidade boliviana, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em La Paz - Bolívia, no dia (20/06/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eulogio Capiona Ochoa e de Ana 
Hercilia Ferrufino Ramos. A pretendente: MICHELE ARUNI QUISBERT, de nacionalidade 
brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(18/01/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hilario 
Quisbert Quispe e de Lidia Rufina Aruni Condori.

O pretendente: LUCIANO BUCCI DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (03/12/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Bernardino 
da Rocha e de Tania Bernardete Bucci. A pretendente: MIRIÃ TATEISHI BENETTI, de 
nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (19/08/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Nilton Benetti e de Elisa Terumi Tateishi Benetti.

O pretendente: HERBERT SOUZA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão operador de produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (03/03/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Enilson Pereira da Silva e de Benedita Souza da Silva. A pretendente: CARLA HILDA 
DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão analista comercial de 
vendas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/05/1985), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Roberto Ferreira e de 
Vilsonha dos Santos Ferreira.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DE SOUZA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/02/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Marco Aurelio de Souza 
e de Lucilene Victorio da Silva Souza. A pretendente: JOYCE GALGANI DE AREA LEÃO 
PACHECO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira química, estado civil solteira, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (21/09/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim Pacheco de Sousa e de Geny Nogueira 
de Area Leão Sousa.

O pretendente: LUIS FILIPE ZARAGOZA, de nacionalidade brasileira, profissão enge-
nheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/12/1979), residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de Nelson Zaragoza Junior e de 
Mary Elizabeth Del Tedesco Zaragoza. A pretendente: SIMONE SANTORO ANGELO, 
de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã pediatrica, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (18/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Eolo Angelo Junior e de Rosely Santoro Angelo.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE QUEIROZ PEREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (10/12/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Roberto Pereira da Silva e de Marina Rocha de Queiroz Silva. A pretendente: 
GABRIELA LOPES HIPOLITO, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/10/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Lopes Hipolito Junior e de Rosana 
Aparecida Pereira Bom Lopes Hipolito.

O pretendente: JHONY AKIHITO EZOE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de 
produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/05/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Seo Ezoe e de Josefa Messias 
da Silva. A pretendente: JULIANA BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(11/09/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de José 
Bezerra da Silva e de Maria do Amparo da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: FILIPE ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/02/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Idalicio de Olivei-
ra da Silva e de Maria Aparecida Almeida Alves da Silva. A convivente: ANDRÉIA 
ROBERTA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil 
solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (08/01/1985), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Luiz Pinto e de Onofra Cecilia 
do Nascimento Pinto.
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
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Raphael Machioni (*)

Quem busca um novo 
emprego sabe que 
uma das formas mais 

utilizadas pelas empresas 
para atrair novos talentos é 
a oferta de diversos bene-
fícios, como vale-alimenta-
ção, refeição, transporte, 
auxílio, moradia, entre 
outros. A tática é simples, 
mas altamente eficiente por 
impactar diretamente na 
produtividade e satisfação 
do trabalhador em seu dia 
a dia. 

Entretanto, a evolução 
tecnológica também impac-
tou esse segmento, trans-
formando-o radicalmente. 
Agora, não basta simples-
mente oferecer as melhores 
vantagens, é necessário 
compreender aquilo que o 
colaborador busca e dese-
ja. Os dados reforçam esse 
novo momento do segmento 
de benefícios corporativos. 

Enquanto estimativas do 
mercado indicam que mais 
de 95 mil empresas brasi-
leiras oferecem vantagens 
aos seus empregados, uma 
pesquisa realizada pelo 
Insper aponta que nove 
em cada dez trabalhadores 
consideram os recursos 
não financeiros elementos 
motivadores para continu-
arem em uma companhia 
ou analisarem novas pro-
postas. Isto é, mais do que 

O ambiente digital transformou 
o segmento de benefícios

Não basta oferecer vantagens, é necessário compreender o que o colaborador busca e deseja

o dinheiro, eles buscam uma 
melhor experiência a partir 
dos incentivos. 

É uma nova realidade 
impulsionada pelo avanço 
do ambiente digital nas re-
lações sociais e no trabalho. 
Hoje, a pessoa acostumou-
-se a ter mais flexibilidade 
e autonomia em diferentes 
processos graças aos inúme-
ros aplicativos e plataformas 
desenvolvidos justamente 
para facilitar a vida dos usu-
ários. Com poucos toques 
na tela do smartphone, ele 
pode gerenciar seus rendi-
mentos, pedir transporte, 
alimentação e até adquirir 
novos produtos e serviços. 

Assim, o trabalhador não 
busca apenas quem oferece 
vantagens além do salário, 
mas principalmente como 
eles podem utilizar o re-
curso. Em suma: deseja ter 

autonomia, flexibilidade e 
praticidade de acordo com 
seus próprios objetivos 
pessoais. A digitalização 
constante também ofere-
ceu a estrutura necessária 
para que as organizações 
pudessem oferecer essa 
possibilidade a seu quadro 
de funcionários. 

A entrada das startups no 
mercado financeiro como 
um todo, bem como a con-
sequente descentralização 
com o surgimento das 
fintechs e suas soluções, 
possibilitaram a criação de 
um novo modelo de negócios 
no segmento. Em vez de dar 
diferentes cartões de vanta-
gens, como vale-alimenta-
ção, refeição e transporte, 
é possível concentrar tudo 
em uma única conta digital 
aceita em uma ampla rede 
varejista. 

Evidentemente, a tecno-
logia resolve apenas parte 
do problema. A adoção 
de soluções digitais para 
oferecer benefícios flexí-
veis deve acompanhar um 
planejamento estratégico 
consolidado que atenda 
às reais necessidades dos 
colaboradores. Não basta 
apenas contratar um bom 
fornecedor tecnológico no 
segmento e esperar que 
milagrosamente a produtivi-
dade e o nível de satisfação 
subam de uma hora para 
outra. Com regras bem de-
finidas, o processo fica mais 
transparente e todos saem 
ganhando. 

Como a transformação 
digital pode ser considerada 
irreversível no ambiente 
corporativo, os negócios 
precisam adotar soluções e 
ferramentas que otimizem 
tarefas e proporcionem mais 
agilidade e eficiência no dia 
a dia. No caso dos benefícios 
dos colaboradores não é 
diferente. 

Se a organização pode 
oferecer vantagens de forma 
prática e flexível, respeitan-
do o perfil de cada funcioná-
rio, por que continuar com 
uma estrutura que limita o 
direito de escolha do traba-
lhador? 

(*) - É sócio fundador da Vee, fintech 
que oferece a carteira digital do 

trabalhador, concentrando em apenas 
um fornecedor toda a gestão de 

benefícios, incentivos e premiações.
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