
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.062

Sexta-feira, 
28 de fevereiro de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

News@TI

Plataforma gratuita para assinar contratos 
eletrônicos

@Lançada em 06 de dezembro de 2019, a plataforma 
assinaturagratis.com atingiu a marca de 3.400 usuários e 

mais de 2.500 contratos assinados eletronicamente de modo 
100% gratuito. Centenas de pequenas e médias empresas 
utilizam a ferramenta diariamente e deixam de ter altos cus-
tos com o trâmite dos contratos. Em média, empresas têm 
um custo de R$100,00 por contrato em papel assinado. As 
despesas têm origem da compra de papel, tinta, impressão, 
além do transporte dos documentos entre o autor do contrato 
e os signatários. Além dos custos, o tempo é um desafio para 
o fechamento de novos negócios. O tempo médio para assinar 
contratos físicos é de 7 dias, levando em conta a logística, 
a revisão e refação dos documentos. Com a utilização da 
assinaturagratis.com, os usuários levam, em média, cerca 
de 24 horas para enviar os contratos e recebê-los de volta 
já assinados.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Contabilidade e Auditoria 
Estão abertas as inscrições à 10ª Conferência Brasileira de 

Contabilidade e Auditoria Independente, que será realizada 
no Teatro Bradesco, nos dias 2 e 3 de junho. A edição de 2020, 
cuja programação está em fase final, já conta com diversos 
nomes confirmados para as palestras, como: Zulmir Ivânio 
Breda, presidente do CFC, Marcelo Barbosa, presidente da 
CVM, Hans Hoogervorst, presidente do IASB, Alexsandro 
Broedel, membro do Conselho Curador da IFRS Founda-
tion, Carla Trematore, presidente do Comitê de Auditoria 
da Caixa,entre outros. Demais informações: (www.ibracon.
com.br/conferencia).    Leia a coluna completa na página 3

Marcadas pelo uso da tecno-
logia, as crianças nascidas 

após o ano de 2010 interagem 
com o mundo primeiramente 
por meio das telas de modo 
muito natural, muito antes 
de começarem a ler ou a usar 
uma folha de papel; aprendem 
fazendo e navegam perfeita-
mente nas telas. 

Sem medo de teclar os bo-
tões, estas crianças aprendem 
surpreendendo os pais com a 
facilidade de utilizar os eletrô-
nicos. Crescem com as vozes de 
Siri, Alexa e Google Assistant, 
pois no mundo dos Alphas, a in-
teração se faz com inteligência 
artificial e assistentes de voz.

A geração Alpha prefere o 
mundo virtual ao mundo físico. 
Estas crianças estão constante-
mente mudando de comporta-
mento e de preferências, pois 
acompanham a velocidade da 
informação deste mundo glo-
balizado; importante observar 

aqui que, em um mundo onde 
todos se conectam, a proficiên-
cia em inglês acadêmico será 
essencial para o sucesso desta 
geração.

Os Alphas têm uma maneira 
de "pensar digitalmente" sobre 
como as coisas se conectam e 
divergem. Usam a tecnologia 
para aprender, interagir e 
demostrar o domínio de con-
teúdos avançados, conteúdos 
estes que as gerações anterio-
res ainda não dominaram pois 
a  tecnologia não é apenas um 
brinquedo ou distração, mas 
um modo de viver, conectar e 
aprender.

Pesquisas mais recentes indi-
cam que esta geração superará 
as habilidades tecnológicas de 
seus pais aos oito anos de idade 
e acredita-se que os aplicativos 
e a inteligência artificial usados 
pelos Alphas reduzirão o tempo 
necessário para fazer compras, 
tarefas, adquirir produtos e 

Tiro no 
senador 

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

No último dia 5, o Governo Federal criou um novo decreto para definir 
as estratégias de cibersegurança no país. A decisão ocorre após diversos 
casos de ataques cibernéticos a celulares pessoais de autoridades do 
governo ocorridos ao longo de 2019. Conforme o Centro de Tratamento 
e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR-Gov), órgão 
vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foram 19.150 
registros de notificações de ataques cibernéticos no ano passado, o que 
significa um aumento de quase 4 mil casos em relação a 2018.   

Prevenir ciberataques

O maior inviabilizador do crescimento da pequena e média em-
presa brasileira hoje é o débito tributário acumulado, que por sua 
vez compromete significativamente o desenvolvimento da economia 
brasileira. Em razão do endividamento tributário, o empresário se vê 
desencorajado e muitas vezes impossibilitado de investir na empresa, 
já que os protestos dos tributos o afastam das linhas de crédito. A falta 
de Certidão Negativa de Débitos (CND) inviabiliza a participação da 
empresa em licitações, gera preocupação com execuções, bloqueios 
judiciais e com bloqueio de seu patrimônio, o que o desencorajam.   

Endividamento Tributário

Com a chegada da entrada em vigor da nova Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) em agosto, empresas seguem despreparadas 
para arcarem com as novas obrigações que ela traz. Por isso, muitas 
estão correndo atrás de soluções que possam acelerar o processo e 
prepará-las para os novos desafios do compliance digital. A LGPD 
estabelece boas práticas e orientações para programas de Compliance 
e proteção de dados em empresas.   

LGPD e busca por tecnologia

Foto: bpo.krypton/reprodução

Geração Alpha, as 
crianças digitais do 
século XXI preferem 
o mundo virtual 
ao mundo físico

serviços e até realizar consultas 
médica, pois todas as infor-
mações estarão conectadas e 
interligadas. Desta forma, a 
geração Alpha terá mais tempo 
para a criatividade, a inovação 
e para o lazer.

Para esta geração é a ex-
periência e a ação que levam 
à aprendizagem, não apenas 
instruções e perguntas base-
adas em conteúdo. O conhe-
cimento é adquirido fazendo e 
experimentando, “colocando 
a mão na massa”; desenvolver 
habilidades de pensamento 
crítico, desenvolver projetos e 
resolver situações-problema é 
o que motiva a geração Alpha.

É preciso compreender como 
esta nova geração aprende e 
como pensa para que possamos 
captar sua atenção e garantir 
uma aprendizagem efetiva. 

A criatividade, a inovação, a 
descoberta e investigação são 
fatores essenciais para o enga-
jamento desta geração. Fazer 
uso de metodologias ativas que 
enfatizam o protagonismo do 
aluno e potencializam o pro-
cesso de ensino-aprendizagem 
é fundamental nos dias de hoje. 
Uma estratégia é gerar ideias 
de solução para determinada 
situação-problema; construir 
protótipos e testá-los são pro-
cessos que motivam as crianças.

Aprendizagem colaborativa 
em pares, um ensinando o 
outro ou brainstorm de ideias 
permitem que os estudantes 
analisem possíveis soluções 
com diferentes pontos de vista 
e depois tomem decisões com 
base em seu próprio pensamen-
to crítico pessoal e individual. 

Esta geração espera significa-
do e propósito por trás de seu 
aprendizado e busca experiên-
cias práticas e inovadoras, que 
estimulem a criatividade e que 
os levem a descobertas desco-
nhecidas. Temas relacionados à 
tecnologia avançada, inteligên-
cia artificial, sustentabilidade, 
meio ambiente, problemas 
globais e bem-estar são alguns 
dos assuntos de interesse desta 
geração.

Mas fica o alerta: exposição 
precoce e o uso em excesso 
dos dispositivos eletrônicos 
podem ser prejudiciais à saú-
de. É preciso haver equilíbrio 
e acompanhamento da família 
de forma que se desenvolva 
um relacionamento saudável 
e produtivo com os gadgets. 

 
(Fonte: Daniela Brocca é gestora 

educacional, graduada em 
administração e pedagogia, 

especialista em Neuropsicopedagogia, 
Coaching e Análise Comportamental e 
coordenadora do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais do Colégio Marista São 
Luis).
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COMO FACILITAR O PROCEssO E FICAR 
ATENTO Às NOvAs NORMAs     Leia na página 6

IRPF 2020

Peregrinação a Meca
A Arábia Saudita suspendeu a 

entrada de peregrinos que visitam a 
Meca - um dos locais sagrados para o 
islamismo - "para impedir a chegada 
do novo coronavírus e sua difusão". 
O governo saudita também proibiu 
a entrada no país de visitantes com 
vistos de turistas de nações onde a 
doença já se espalhou. Até o momen-
to, a Arábia Saudita não registrou 
nenhum caso de coronavírus no país, 
apesar de alguns de seus cidadãos 
que vivem em outras nações terem 
testado positivo para a doença.

Geração Alpha, IGeneration, 
a primeira a ser 100% digital, 
vibra em uma energia de 
transformação 
tecnológica
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/endividamento-tributario-e-o-que-mais-inviabiliza-o-crescimento-da-companhia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-para-se-prevenir-de-ciberataques-em-casa-e-no-ambiente-corporativo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
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Coluna do Heródoto

Atirar em um senador 
da república é coisa 
grave. Especialmente 
quando há uma 
disputa de poder e 
ao invés de projetos 
e propostas políticas, 
parte-se para a 
violência. 

O senador se acha mais 
importante que um 
cidadão comum, que 

pode falar e fazer qualquer 
coisa, está acima das leis 
do país. Confunde o senado 
com a Câmara dos Lordes. 
Ameaça outros e não ad-
mite jamais ser ameaçado. 
É a própria encarnação da 
república. O mandato que 
recebeu para representar 
o seu estado lhe confere  
poderes imaginários que 
põem em prática quando 
lhe dá na telha. 

Uma disputa que termina 
com dois tiros e um ferido 
gravemente abala as convic-
ções de que o país realmente 
vive em uma democracia, 
onde as leis valem para to-
dos e ninguém está acima 
delas. É verdade que nem 
todos pensam assim apesar 
da república brasileira ser 
originária do final do século 
19, fruto de uma quartelada 
onde quem tinha a arma na 
mão decidia. Decidiram de-
por a monarquia e instaurar 
um regime presidencialista 
mais moderno e compatível 
com os novos tempos.

O senador é representan-
te das velhas oligarquias 
que não foram desmontadas 
totalmente. Assemelham-se 
ainda aos velhos oligarcas 
contemplados com o título 
de coronel, uma herança 
da velha Guarda Nacional 
fundada pelo padre Feijó, 
ainda na época do período 
regencial. Com o título ou 
sem ele um oligarca não se 
separa de sua arma nunca. 
Mas também corre o  risco 
de receber uma, ou duas 
balas no peito. 

A liderança do coronel se 
consolida em seus discursos 
no senado em Brasília, na 
obtenção de verbas para 
as suas bases eleitorais, 
votações polêmicas e parti-
cipação em alianças que ora 

apoiam ora fazem oposição 
ao poder executivo. Contu-
do há espaço também para 
que as disputas regionais 
ou paroquiais ganhem no 
púlpito do senado, com 
troca de farpas, ofensas e 
acusações contra os desa-
fetos  políticos. 

O que se diz da tribuna tem 
ampla repercussão nacional 
uma vez que é reproduzida 
nos veículos oficiais, como a 
Voz do Brasil, e nas páginas 
de cobertura política dos 
principais jornais e revistas 
do Brasil. 

Senador deve andar de 
colete à prova de balas? Im-
pensável em um pais civili-
zado mesmo porque quando 
se deseja assassinar alguém 
não há quem impeça. Per-
guntem ao Júlio César na 
sua visita ao senado romano. 
O senador nordestino é tido 
como um homem destemi-
do, determinado e que não 
leva desaforo para casa. 
Sua família tem tradição 
política que vem da época 
do coronelismo. 

Por isso não titubeou 
quando seu desafeto do 
Amazonas ameaçou matá-
-lo no plenário do senado. 
O representante de Alagoas 
não titubeou. Passou a ir às 
sessões armado de um bom 
pau de fogo, calibre 38, de 
origem americana. Ouviu-
-se um grito de “crápula” e 
o som de dois tiros. Saíram 
da arma do senador Arnon 
de Melo e tinham como en-
dereço o senador Silvestre 
Péricles.  

Na confusão que se seguiu 
com várias excelências 
rolando no carpete senato-
rial, uma bala atravessa o 
abdômen do Senador José 
Keyralla, de Brasília, que 
aparentemente nada tinha a 
ver com o duelo programa-
do entre os dois coronéis. 
Socorrido em um hospital 
não resistiu e morreu. O 
episódio rendeu grandes 
manchetes e ninguém foi 
preso pelo assassinato. 
Como o de Cesar. 

Em tempo Arnon  é pai de 
outro senador de Alagoas, 
Fernando Collor, o caçador 
de marajás.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Tiro no senador
Internet 4.0 e tecnologia 5G ameaçam 

ainda mais as empresas que não 
fizeram a transformação digital

Somente no Brasil, em 2018, foram 
investidos R$16,1 bilhões em 
compra de mídia digital. Do total, 

38% estavam alocados em vídeos, 34% 
em displays, 18% em buscas e 10% 
divididos entre outros produtos. 

“Assim como os livros um dia foram 
vistos como uma tecnologia incrível e 
hoje não são mais, a internet também 
não é mais uma tecnologia e sim uma 
camada da sociedade, como luz e água 
encanada. Isso muda não somente a 
maneira como o ser humano se co-
munica, mas também a forma como 
interage com o mundo físico. Por isso, 
o marketing digital não é o filho mais 
novo da comunicação e sim o arrimo 
da família”, destaca o professor de ma-
rketing digital da FGV, Estevão Rizzo, 
convidado para a aula modelo da turma 
do MBA em Marketing e Inteligência de 
Negócios Digitais da IBE Conveniada 
FGV, no último sábado (15).

Para compreender o sal-
to da comunicação online, 
em 2017 o investimento 
de R$14,8 bilhões repre-
sentou um aumento de 
25,4% em relação a 2016. 
Os dados são da IAB Brasil 
(Interactive Advertising 
Bureau). 

De acordo com um dos 
marketeiros mais influen-
tes e renomados do mun-
do, Gary Vaynerchuk, atu-
almente “90% das maiores 
varejistas dos EUA estão 
com vendas em queda 
nos últimos 5 anos. 80% 
dos investimentos delas 
estão em TV ou banners 
em sites. No caso dos vare-
jos que crescem, 100% do 
investimento delas é em 
influenciadores, Facebook e Instagram. 
Isto não é uma coincidência”. 

Rizzo corrobora com a visão de Vay-

nerchuk e aponta a pluralidade de perfis 
como uma das responsáveis pela ruptu-
ra no sistema tradicional de comunicar 
por meio da publicidade. “Na era pré-di-

gital era comum termos 
um ou poucos ‘targets’ 
(públicos-alvo) para um 
ou poucos produtos. Na 
mídia digital, isso muda 
completamente porque 
temos a capacidade de 
trabalhar com diversas 
segmentações extre-
mamente detalhadas e, 
com isso, as empresas 
passaram a desenvolver 
produtos específicos 
para diversos subgrupos, 
que chamamos de ‘buyer 
personas’. Essa mudança 
de perspectiva mudou 
completamente a forma 
de se fazer marketing.”

E a culpa não é das es-
trelas. “A internet 4.0 ou 
meta web e a tecnologia 

5G abrem a porta para uma infinidade 
de oportunidades na chamada ‘internet 
das coisas’. As empresas que não apro-
veitarem essas oportunidades, e não se 

adaptarem ao crescente consumo de 
produtos de realidades virtual, estarão 
fora do mercado nos próximos 10 anos”, 
determina o professor. 

É que a disposição de toda essa 
tecnologia acabou impactando direta-
mente nos hábitos do consumidor. Há 
informação disponível para todos. Há 
espaço para todos. Há democracia. E 
a liberdade é tanta que agora é preciso 
lidar com a pluralidade desses perfis. 
Aí que entra a importância das buyer 
personas, brand personas, jornada 
do consumidor e funil de vendas na 
estratégia de marketing digital. 

“A digitalização do mundo já aconteceu 
e não vai parar de crescer, a grande per-
gunta é ‘você está lá para ser encontrado 
pelos seus clientes no momento que eles 
precisam de você?’. Nessa realidade não 
vence quem tem mais dinheiro, mas 
quem entende o que o seu cliente quer, 
como ele quer e principalmente onde 
ele quer. A verdade é: ou você está no 
digital ou você não existe mais para seu 
futuros clientes, provoca ele. 

Se você não está no Google, você 
não existe!

Especialista em marketing digital, Estevão Rizzo, mostrou a evolução da comunicação e ameaças às 
organizações durante aula modelo na IBE Conveniada FGV de Campinas
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News@TI
Pós-graduação em Engenharia de Produção

@O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGPEP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

está com inscrições abertas até o dia 25 de maio em processo seletivo 
para seu curso de mestrado profissional, com ingresso no segundo 
semestre de 2020. O curso é gratuito e destinado a profissionais com 
interesse no aprofundamento de seus estudos e em qualificar-se para 
a gestão de empresas industriais e de serviços, públicas ou privadas. 
O mestrado profissional visa aplicar o conhecimento científico e 
tecnológico gerado na Universidade ao tratamento de problemas 
complexos das empresas, para criar soluções avançadas e inovadoras 
para essas organizações. As pessoas interessadas devem visitar o site 
do Programa, em www.ppgpep.ufscar.br, para conhecer o edital do 
processo seletivo e os requisitos para a inscrição.

19ª edição da Conferência ANPEI de Inovação

@A 19ª edição da Conferência ANPEI de Inovação, um dos 
maiores eventos de inovação do país, já tem data marcada: 

será de 5 a 7 de agosto, no Royal Palm Hall, em Campinas, São 
Paulo. Realizada desde 2001, a Conferência se consolidou como 
um dos principais  encontros para a definição de políticas públicas 
e práticas privadas voltadas à inovação multissetorial. Sob o tema 
‘Inova, Impacta e Transforma - Inovação e impacto em um ecos-
sistema de transformação’, o evento irá debater como a inovação 
e os impactos causados por ela geram transformação no mercado 
e nas relações sociais, ao mesmo tempo em que o próprio termo 
passa por constante evolução (http://www.conferenciaanpei.org.br).

São Paulo, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
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“90% das maiores 
varejistas dos EUA 
estão com vendas 
em queda nos 
últimos 5 anos. 80% 
dos investimentos 
delas estão em 
TV ou banners 
em sites. No caso 
dos varejos que 
crescem, 100% do 
investimento delas é 
em influenciadores, 
Facebook e 
Instagram. Isto não 
é uma coincidência”

Saiba como se diferenciar no relacionamento com o fornecedor
Melhorar o relacionamento com os 

fornecedores é essencial para manter 
sua cadeia de suprimento eficiente e 
eficaz, que tem como objetivo agregar 
valor à estratégia de compras e oferecer 
à empresa vantagens competitivas, além 
de aumentar a lucratividade.

Encontrar esse fornecedor parece fácil, 
afinal, basta buscar o que oferece o menor 
preço para um produto ou serviço e tudo 
está resolvido. Mas não é nada disso, além 
do setor de compras enfrentar diversas 
mudanças, a maioria das práticas comer-
ciais modernas são muito mais complicadas 
que fazer apenas uma compra pelo menor 
preço. Da mesma forma, a gestão de for-
necedores passou por uma transformação 
profunda nos últimos anos devido ao cres-
cimento do uso da tecnologia e pela escala 
global das cadeias de suprimentos. São 
tantas opções de fornecedores que esco-
lher o que pode agregar mais valor ao seu 
negócio é algo extremamente complexo.

Para entendermos um pouco mais sobre 
isso, é preciso falar um pouco sobre o 
Gerenciamento do Relacionamento com 
Fornecedores (SRM), modelo de gestão 
introduzido pela primeira vez em um artigo 
de Peter Kraljic, consultor da McKinsey, 
na década de 1980. Com ele, a função de 
compras precisa ser voltada para obter 
vantagens para o negócio. E isso exige uma 
mudança de perspectiva: de uma função 
operacional (a compra) para uma função 
estratégica (a gestão de suprimentos).

Isso é essencial para entendermos que 
os relacionamentos são estratégicos e 
precisam focar no crescimento do negócio. 
Essa abordagem precisa deixar de ser re-
ativa – quando a empresa faz uma compra 
para atender uma necessidade – para se 

tornar estratégica – abordagem que leva 
em consideração o futuro e que pode co-
meçar antes mesmo da assinatura de um 
contrato. Essa abordagem estratégica é 
imprescindível para tornar o fornecedor 
parte integrante da sua cadeia de supri-
mentos e para que ele se torne impor-
tante para a estratégia de negócios, pois 
é preciso um grande comprometimento 
com a qualidade dos produtos, prazos de 
entrega e preços competitivos.

Os fornecedores podem ser diversos, 
desde atacadistas e distribuidores até 
importadores, e todos são importantes e 
podem causar impactos positivos ou nega-
tivos nos processos de uma empresa, pois 
desempenham um papel central na geração 
de receita. Dessa forma, conseguir traba-
lhar com fornecedores confiáveis, que não 
criem dificuldades no fluxo de trabalho, é 
essencial, e tem impacto até, na satisfação 
do cliente com os seus próprios produtos.

Para ter relacionamentos duráveis e 

confiáveis é preciso conhecer algumas 
estratégias:
A tecnologia simplifica o gerenciamento 
de fornecedores, então, invista em uma 
solução que ajude nessa tarefa e que inte-
gre funções de gerenciamento de pedidos 
em uma única plataforma;
Pagar pontualmente é um dos pilares 
de um bom relacionamento com forne-
cedores. Então, mantenha o fornecedor 
informado se algo de errado acontecer. 
Automatizar esses pagamentos é um bom 
investimento;
Não pense apenas no preço, mas no valor 
que é recebido. Boa qualidade em produ-
tos e serviços podem ter um preço mais 
alto, mas, no longo prazo, é garantia de 
bons negócios;
Contratos detalhados facilitam o rela-
cionamento com fornecedores e evitam 
confusões;

Sempre avalie os riscos de lidar com um 
fornecedor. Peça referências, faça contato 
com outros clientes, questione como se 
comportam durante uma crise, considere 
preços, a capacidade de atender os pe-
didos e se são financeiramente estáveis.

Talvez o fornecedor escolhido não seja 
o que tenha o menor preço, mas que ga-
ranta entregas pontuais, por exemplo. E 
talvez o mais importante seja fazer com 
que o fornecedor também se veja como 
um parceiro e que isso não dependa 
exclusivamente da parte financeira, mas 
da confiança e lealdade pelos dois lados.

Ouça o que eles têm a dizer, quais suas 
ideias e como eles podem ajudar a sua 
empresa.

(Fonte: Erick Boano, vice-presidente 
e fundador da COSTDRIVERS)
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Os riscos e as 
oportunidades na era digital

Não há dúvidas sobre 
o momento em que 
estamos vivendo

A transformação que 
acontece no mundo e 
nos nossos negócios 

será marcada em toda a his-
tória da humanidade, tanto 
é que a chamamos de Revo-
lução Digital ou Revolução 
4.0. Este cenário vem sendo 
possível graças à evolução 
da tecnologia. Não impor-
ta o tipo de negócio, essa 
transformação vem sendo 
impulsionada pelo registro 
de dados que, diariamente, 
são imputados nas diversas 
plataformas digitais que nos 
rodeiam. 

São esses dados que permi-
tem às empresas monitorar 
atividades, perfis, eficiência, 
entender seus negócios e 
seus clientes com uma pro-
fundidade jamais vista. Além 
disso, torna-se possível en-
xergar outras oportunidades 
alavancadas pela ciência de 
dados, inteligência artificial 
e tantas outras tecnologias, 
todas embasadas em dados. 
O poder é imensurável, no 
entanto, traz riscos e opor-
tunidades. 

O próprio criador da Inter-
net, Tim Berners-Lee, disse: 
“É difícil imaginar o poder 
que você terá quando tantos 
diferentes tipos de dados 
estiverem disponíveis”. O 
tema vem sendo debatido 
em governos, empresas e 
universidades ao redor mun-
do. Diante desse cenário, os 
dados coletados diariamente 
nas empresas podem trazer 
grandes oportunidades aos 
negócios, mas ao mesmo tem-
po acarreta grandes riscos no 
processo de transformação. 

No ambiente empresarial 
há uma alta pressão por 
custos. Em qualquer ne-
gócio observamos clientes 
empoderados com exigência 
de qualidade, atendimento 
e personalização, novos 
modelos de remuneração, 
rapidez da inovação e evo-

lução. Todos esses fatores 
criam um cenário propício à 
consolidação e à disrupção. 
Nesse contexto, vejo os dados 
e a tecnologia como grandes 
aliados das empresas. 

Tanto na gestão de suas 
atividades, trazendo efici-
ência operacional, quanto 
na diferenciação da oferta 
de serviços cada vez mais 
rápidos, cômodos e persona-
lizados, que são as tendências 
de consumo da era em que 
vivemos. Além destes bene-
fícios, novos horizontes ainda 
serão explorados e potencia-
lizados com as tecnologias 
de analytics, inteligência 
artificial e outras. 

Mesmo no meio deste 
cenário ainda exploratório, 
existem empresas não se 
atentando para este movi-
mento e permitindo que a 
inteligência de seu negócio, 
bem como o seu petróleo do 
futuro – os dados – sejam 
entregues a outras corpo-
rações. Ter uma estratégia 
para a guarda, uso e com-
partilhamento deste grande 
ativo das organizações deve 
fazer parte das discussões, 
diretrizes e ações de gestão 
e governança. 

Muitas vezes existe uma 
preocupação bem clara com 
a segurança dos dados e dos 
resultados, o que é funda-
mental para a segurança do 
cliente, mas pouco se fala 
em segurança da inteligência 
dos negócios, ou até mesmo 
de um futuro diferencial nas 
organizações, o que faz com 
que a segurança dos negócios 
se torne vulnerável na era 
digital em que vivemos. 

Por isso, precisamos pen-
sar em como lidar com 
todas essas transformações 
e como elas irão impactar o 
dia a dia das empresas, dos 
negócios e, principalmente, 
das pessoas.

 
(*) - É CEO da Shift, empresa de TI 

voltada para medicina diagnóstica. e 
faz parte de um grupo de CEOs em 

Harvard, uma das mais conceituadas 
universidades do mundo, para 

uma imersão no Owner/President 
Management Program. 

Marcelo Lorencin (*)

www.netjen.com.br
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D - Qualificação Profissional 
A MP Automação, empresa localizada em São Bernardo do Campo, 
está com inscrições abertas para a 1ª edição do MP Workshop, di-
recionado aos profissionais da indústria e engenharia que queiram 
atualizar seus conceitos, debater tecnicamente temas importantes da 
área, trocar experiências e fazer networking. O evento acontece no 
próximo dia 5, às 14h, no Clube ABC Gourmet, 2º piso do Shopping 
ABC, em Santo André. Até o final do ano, serão realizados outros 
cinco eventos técnicos voltados aos profissionais da área industrial. 
As inscrições são gratuitas, limitadas e estão disponíveis em   (mpau-
tomacao.com/workshop).

E - Cursos de Graduação
Se aquela história de que o ano só começa depois do Carnaval for 
verdade, os brasileiros vão gostar da nova campanha do Centro 
Universitário Internacional Uninter, de Curitiba. Até o próximo dia 
3 (terça-feira), a instituição vai oferecer descontos de até 50% nas 
mensalidades de cursos e ainda isenção de matrícula. Oportunidade 
para quem sonha em começar um curso superior com as vantagens 
da educação a distância. Além da promoção, todos os matriculados 
nesse período ganharão um curso de inglês. Mais informações sobre 
a campanha no site (www.uninter.com).

F - Capital Odontológica
A cidade de Ribeirão Preto detém 220 mil profissionais cadastrados 
e cursos renomados de Odontologia, entre eles a Faculdade da USP 
e Universidade de Ribeirão Preto, além dos campos de ensino de 
Barretos e Franca. Conhecida como a Capital do Café, do Chopp e 
do Agronegócio, a cidade já se posiciona, em 2020, como a Capital da 
Indústria Odontológica do país com mais de 100 empresas no setor, 
que juntas exportam para mais de 150 países e faturam em torno 
de 300 milhões de reais ao ano. Após fusão, Dabi Atlante e Gnatus 
anunciam nova marca, a Alliage que assume liderança no setor de 
equipamentos odontológicos.

A - Centro do Coronavírus
O governo decidiu criar um centro de contingência do Estado para 
monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus 
em São Paulo. A decisão ocorreu após a confirmação do primeiro caso 
do país, na capital paulista. Para presidir o centro, foi convidado o in-
fectologista David Uip. O centro também contará com profissionais do 
Instituto Butantan, médicos especialistas das redes pública e privada. 
O primeiro caso de COVID-19 foi diagnosticado na terça-feira (25), em 
um paciente do Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente, também 
há 11 casos suspeitos em SP. 

B - Artes Manuais
Entre os próximos dias 4 e 7, no Centro de Eventos Pro Magno, 
acontecem as feiras Brazil Patchwork Show e Brazil Scrapbooking 
Show. Ponto de encontro de criadores de artes manuais de todo o 
Brasil, reúne cerca de 100 expositores com as maiores novidades 
e tendências dos mercados de patchwork e scrapbooking, além de 
mais de 100 cursos ao público, desde iniciantes a aprofundamento 
de técnicas, além de sete exposições e inúmeras demonstrações. 
Os cursos recebem desde entusiastas a artesãos profissionais e 
abrangem diversas técnicas como paper dress, pedraria bordada, 
bordado em sapatos, apliquês, patchwork, scrapbooking, crochê e 
bordado. Mais informações em (https://www.wrsaopaulo.com.br/).

C - Amantes de Automóveis
Amanhã (29), das 19h às 23h, no Itaquá Garden Shopping, em 
Itaquaquecetuba, acontece o “Garden Low & Custom”, que reúne 
centenas de veículos automotores de diversos tipos para expo-
sição. O estacionamento do mall vai receber de 150 a 300 carros 
antigos, modificados, rebaixados e turbinados. Haverá estandes de 
empresas patrocinadoras do evento e a realização de sorteios. A 
ideia é reunir projetos diferenciados da região Leste e Alto Tietê 
nos estilos ‘Antigos, Preparados e Rebaixados'. Clubes interessados 
em exibir carros, podem contatar com: (https://www.facebook.com/
lowcustomeventos). Mais informações: (www.itaquagardenshop-
ping.com.br).

G - Profissões do Futuro
A Tata Consultancy Services (TCS), líder em serviços de TI, consultoria 
e soluções de negócios, anuncia a abertura de 150 vagas para suas ope-
rações em São Paulo, Londrina e Rio de Janeiro. Nos primeiros 50 dias 
do ano, a empresa já contratou 75 colaboradores e espera aumentar seu 
quadro de funcionários em 33% em relação a 2019, o que corresponde à 
abertura de 1000 novas posições até o fim de 2020. Entre as áreas mais 
buscadas estão profissões em alta no setor de TI, as chamadas profis-
sões do futuro, como a de Analista de Business Intelligence, Cientista 
de Dados e Desenvolvedores de aplicativos para celulares. Interessados 
devem inscrever seus currículos no link: (https://ibegin.tcs.com/iBegin/).

H - Feirão da Serasa  
Como dizem por aí, o ano só começa de verdade no Brasil quando o 
carnaval acaba. Então nada melhor do que começar de fato 2020 com 
o nome limpo, correto? Até o dia 31 de março, os consumidores com 
dívidas atrasadas e/ou negativadas terão a oportunidade de renegociar 
seus débitos pelo computador, tablet ou celular pelo aplicativo do 
Serasa Consumidor com condições especiais: é o Feirão Limpa Nome 
(www.feiraolimpanome.com.br). Na versão online anterior, realizada 
em novembro de 2019, mais de 4 milhões de acordos foram fechados, 
resultando em mais de 5 bilhões de reais em descontos concedidos.           

I - Precaução a Bordo
Com a ampliação do alerta global declarado pela OMS, a Costa Cruzeiros 
decidiu fortalecer ainda mais as medidas de precaução em sua frota a fim 
de garantir a máxima segurança para hóspedes e tripulação. Os hóspedes, 
visitantes e membros da tripulação de qualquer nacionalidade que tenham 
viajado de ou para a China continental, Hong Kong e Macau nos 14 dias que 
antecedem o embarque não estão autorizados a embarcar nos navios da Costa 
Cruzeiros. O mesmo procedimento se aplica a qualquer pessoa que tenha 
tido contato com casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, e para os 
quais tenham sido feitas declarações às autoridades sanitárias competentes. 

J - Aceleração Digital
A Simpress, provedora de outsourcing de equipamentos e soluções, 
fechou parceria com o LIT, premiada plataforma digital da Saint Paul 
Escola de Negócios, eleita por cinco vezes uma das melhores escolas 
de negócios do mundo, para dinamizar o processo de desenvolvimento 
de seus mais de 1900 colaboradores, neste momento de aceleração di-
gital. Nos primeiros 20 dias da parceria, 100 assinaturas já haviam sido 
realizadas de forma independente. O LIT oferece mais de 100 cursos em 
diversas áreas, 25 mil horas de conteúdo da Saint Paul, 1.500 exercícios 
e casos com resoluções passo a passo, trilhas para 10 programas de 
MBAs, 7 mil livros digitais disponíveis e 1 milhão de micro momentos 
na plataforma. Saiba mais em: (www.simpress.com.br).

Foi a maior cifra para 
o mês de dezembro 
desde o começo da 

série histórica, em 2008. No 
fechamento do ano de 2019, 
a elevação ficou em 6,1%, o 
que representa um montante 
de R$ 43,3 bilhões a mais do 
que o obtido durante o ano 
anterior.

De acordo com a Feco-
mercioSP, os dados de 2019 
confirmaram as estimativas 
de boas vendas no Natal. 
Houve um faturamento real 
mensal 14% acima da média 
dos 11 meses anteriores 
a dezembro. Isso porque 
a confiança dos consumi-
dores e dos empresários 
aumentou, em razão de 
mercado de trabalho mais 
aquecido, juros reduzidos 

Os dados de 2019 confirmaram as estimativas 
de boas vendas no Natal.
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O nível de emprego na 
construção civil brasileira 
registrou variação positiva 
de 3,53% em 2019. No pe-
ríodo foram abertos 80.270 
postos.

Em dezembro, a variação 
ficou negativa em -2,18%, 
resultando a eliminação de 
52.406 postos de trabalho. 
Na comparação da média 
de 2019 com a média do 
ano anterior, a variação foi 
positiva em 1,88%, o que 
totalizou 43.351 postos de 
trabalhos.  Ao final do ano, o 
setor empregava 2.352.747 
trabalhadores em todo o 
país. Os dados são da pes-
quisa mensal do Sinduscon 
SP realizada em parceria 
com a FGV, com base em 
informações do Caged.

De acordo com o presi-
dente do Sinduscon São 
Paulo, Odair Senra, “a 
queda do emprego no setor 
em dezembro era espera-
da, por ser um episódio 
sazonal, que se repete a 
cada ano neste período. A 
boa notícia é que em 2019 
o volume de contratações 
na construção aumentou, 
tanto no acumulado do 
ano, como na comparação 
da média do emprego em 

O emprego na construção paulista em 2019 registrou variação 
de +3,46%, resultando em 21.581 novos postos de trabalho.
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Inflação pelo IPC-S 
recua em todas as 
sete capitais

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IPC-
-S) de 22 de fevereiro de 
2020 variou 0,17%, ficando 
0,19 ponto percentual (p.p) 
abaixo da taxa registrada na 
última divulgação, que foi de 
0,36% no último dia 15. Todas 
as sete capitais pesquisadas 
registraram queda em suas 
taxas de variação. O indicador 
calculado pelo IBRE/FGV foi 
divulgado ontem (27).

As capitais pesquisadas são 
Rio de Janeiro, São Paulo, Sal-
vador, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Recife e Brasília.

Segundo o indicador, nesta 
apuração, sete das oito classes 
de despesa componentes do 
índice registraram decrésci-
mo em suas taxas de variação. 
A maior contribuição partiu do 
grupo educação, leitura e re-
creação (1,63% para 0,69%).

Também registraram que-
da em suas taxas de varia-
ção os grupos: transportes 
(0,32% para 0,07%), habita-
ção (0,02% para 0,15%), des-
pesas diversas (0,30% para 
0,16%), alimentação (0,39% 
para 0,30%), saúde e cuidados 
pessoais (0,37% para 0,33%) 
e comunicação (0,08% para 
0,02%). No entanto, o grupo 
vestuário (0,17% para 0,22%) 
apresentou avanço em sua 
taxa de variação (ABr).

Varejo paulista registrou 
alta de 6,1% em 2019

As vendas do comércio varejista no Estado de São Paulo atingiram R$ 77,2 bilhões em dezembro, alta 
de 6% em relação ao mesmo período do ano passado – R$ 4,3 bilhões a mais do que em 2018

va, ainda em tramitação, o 
empresariado deve evitar 
aumento de custo fixo 
mensal, endividamento 
e exposições exagera-
das. Para quem trabalha 
com produtos e matérias-
-primas importadas,  é 
recomendável se atentar 
aos fatores internacionais 
que influenciam o fluxo 
cambial.

Todas as nove atividades 
pesquisadas do varejo ob-
tiveram alta em dezembro, 
com destaque para eletrodo-
mésticos, eletrônicos e lojas 
de departamento (19,3%) 
e outras atividades (7,5%). 
Juntos, contribuíram para 
o resultado geral com 3 
pontos porcentuais (AI/
Fecomercio-SP).

e inflação controlada. E a 
expectativa da Instituição é 
que o cenário otimista per-
maneça ao longo de 2020 e 
que a oferta de crédito seja 
ampliada, sem impactar os 

índices de inadimplência.
A projeção é que o fatu-

ramento aumente em 5% 
neste ano. No entanto, com 
algumas reformas, como a 
Tributária e Administrati-

Emprego na construção brasileira 
cresceu 3,53% em 2019

2019 com a de 2018 – o que 
comprova o aquecimento 
consistente da atividade e 
o fim do ciclo de queda do 
PIB do setor”.  

O emprego na construção 
paulista em 2019 registrou 
variação de +3,46%, re-
sultando em 21.581 novos 
postos de trabalho. Ao final 
daquele mês, a construção 
paulista empregava 646.027 
trabalhadores. Em dezem-
bro, na comparação com o 
mês anterior, a variação foi 
negativa em -1,30%, o que 

resultou em -8.485 postos 
de trabalho no período. 
Desconsiderando efeitos 
sazonais, teria havido um 
crescimento de 0,57% 
(+3.756 empregados) no 
período. 

A capital paulista, que 
respondeu por 42,73% do 
total de empregos no setor 
no estado, registou em 
2019, a variação foi positiva 
em 2,86% (7.672 vagas) A 
cidade empregava 276.058 
trabalhadores da constru-
ção (AI/SindusconSP).

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta-Categoria "B" 

CNPJ n.º 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
FATO RELEVANTE

You Inc Incorporadora e Participações S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e no artigo 28, da Instrução da Comissão de Valores Mobi-
liários nº 308, de 14/05/1999, conforme alterada ("Instrução CVM 308"), vem a público comunicar aos seus acionistas 
e ao mercado em geral a substituição de Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") por BDO 
RCS Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria externa a partir do formulário de informações 
trimestrais ("ITR") relativo ao trimestre findo em 30/09/2019. Tal substituição se deu primariamente em antecipação 
ao término do prazo de rodízio previsto no artigo 31da Instrução CVM 308, que se encerrou em 31/12/2019, e tendo 
em vista que a Companhia está se preparando para uma potencial oferta pública de distribuição de ações ordinárias 
de sua emissão ("IPO") e deseja se assegurar que não haverá atrasos na divulgação do primeiro formulário ITR 
após a realização do IPO por conta da mudança de auditoria externa que está obrigada a realizar, não tendo sido 
causada por qualquer insatisfação dos serviços em relação à empresa de auditoria que ora é substituída. Adicional-
mente, a Companhia comunica que obteve anuência de Deloitte com relação à justificativa para a referida mudança, 
nos termos do artigo 28 da Instrução CVM 308, e agradece Deloitte pelos serviços prestados nos últimos anos. 

São Paulo, 27/02/2020. Franco Gerodetti Neto - Diretor de Relações com Investidores
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A digitalização não é o 
fim das impressoras no 
ambiente corporativo

O equipamento se 
reinventa e volta a 
ser uma plataforma 
essencial

O avanço do cloud 
computing e demais 
tecnologias que faci-

litam a automação de pro-
cessos foi visto pelas empre-
sas como uma oportunidade 
para não só desburocratizar 
suas estruturas, mas tam-
bém para reduzir despesas 
e aumentar a produtividade 
do negócio. Isso levou em-
presários e profissionais de 
TI a descartarem soluções 
de impressão, afirmando, 
inclusive, que essa prática 
estava com os dias contados 
no ambiente corporativo. 

O que poucos esperavam 
é que este equipamento se 
reinventasse e passasse a 
ser uma plataforma essen-
cial para organizações que 
desejam realizar uma trans-
formação digital completa. 
As estatísticas do mercado 
comprovam essa importân-
cia. As vendas do setor de 
impressão cresceram nos 
últimos dois anos, de acordo 
com dados da IDC Brasil. 

Em 2017, por exemplo, o 
aumento foi de 21% no total 
de equipamentos comercia-
lizados, enquanto que em 
2018 o percentual também 
foi significativo, com 8% de 
evolução e mais de 1,4 mi-
lhão de máquinas vendidas. 
Além disso, também houve 
crescimento na receita, com 
um faturamento total de 
US$ 727 milhões e aumento 
de 14,7%. 

A impressora torna-se 
essencial na jornada de 
transformação digital por-
que absorveu, como poucos 
equipamentos consegui-
ram, os diferentes recursos 
que o avanço da tecnologia 
proporcionou. Dizer que a 
máquina é multifuncional, 
portanto, não é mero dis-
curso de marketing. 

Hoje, ela consegue não 
apenas imprimir documen-
tos necessários para o dia a 
dia de uma empresa, como 
também pode digitalizar 
arquivos com o scanner, 

enviar tudo para a nuvem 
da organização e, ainda 
por cima, gerenciar todos 
os conteúdos de forma 
eficiente, permitindo que 
o colaborador encontre 
rapidamente no sistema de 
busca. 

Dessa forma, é natural 
que a digitalização de 
uma empresa passe pelo 
bom uso dos equipamen-
tos de impressão. Em 
suma: é preciso identificar 
documentos físicos que 
podem ser digitalizados, 
criar regras de acesso aos 
colaboradores diante do 
grau de importância de 
arquivos disponíveis na 
nuvem e elencar normas 
para impressão, evitando 
desperdício de materiais. 

Atualmente, é possível 
contar com o apoio e supor-
te de organizações especia-
lizadas em impressão, ca-
pazes de determinar quais 
equipamentos são mais 
indicados para os objetivos 
do negócio e até sugerir o 
serviço de outsourcing de 
impressão, uma espécie de 
terceirização para otimizar 
ainda mais este setor. 

O grande erro dos empre-
sários sobre transformação 
digital é acreditar que tudo 
deve ser digitalizado e dis-
ponibilizado na nuvem. Ain-
da que esta prática, quando 
bem efetuada, auxilia a 
reduzir custos e melhora 
o processo como um todo, 
o conceito é bem mais do 
que isso. 

Transformar a empresa 
digitalmente passa pela 
consciência das vantagens 
- e dos riscos - que as má-
quinas podem trazer na 
estrutura da organização 
e, principalmente, quais 
soluções realmente acres-
centam na rotina dos cola-
boradores. Por conta disso, 
as impressoras seguem 
importantes e estratégicas 
para aqueles que desejam 
crescer e se destacar nos 
próximos anos. 

(*) - É diretor comercial e sócio 
da Reis Office, empresa líder 

em outsourcing de impressão 
e soluções para digitalização, 

transmissão e armazenamento 
de documentos. 

Rodrigo Reis (*)

netjen@netjen.com.br

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
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: RAUNI DE OLIVEIRA SILVA, profissão: empreiteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 02/07/1986, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Hugo Andrade da Silva e de Amides 
de Oliveira Silva. A pretendente: NATÁLIA DE MELLO ALVES, profissão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
14/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Rubens 
Alves e de Janete Vieira de Mello Alves.

O pretendente: THIAGO CESAR HIGA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 27/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Menoro Higa e de Lucia de Carvalho Higa. 
A pretendente: LUCIANE TANIA ARGENTE, profissão: gestora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 10/03/1973, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Pedro Argente e de Luzia 
Anastacia Scopelli Argente.

O pretendente: CÍCERO GOMES DE MELO, profissão: auxiliar de servios gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Truçu, Município de Acopiara, CE, data-nascimento: 
18/09/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Gomes de Melo e de Luzanira Patrício de Melo. A pretendente: MARIA VALÉRIA PE-
REIRA DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Jucás, CE, 
data-nascimento: 05/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Bezerra de Souza e de Dalvina Pereira de Souza.

O pretendente: MESSIAS DO AMARAL NETO, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 30/12/1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Messias do Amaral Filho 
e de Nair Bento do Amaral. A pretendente: ANDRÉA FERREIRA GONÇALES, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 11/11/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Silley Ferreira Gonçales.

O pretendente: DIEGO COLETTI OLIVA, profissão: designer de aprendizagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pirassununga, SP, data-nascimento: 10/12/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Carlos Oliva e de 
Carmen Silvia Coletti Oliva. A pretendente: CAROLINA RIBEIRO PÁTARO, profissão: 
designer de aprendizagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, 
SP, data-nascimento: 29/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcos Antonio Pátaro e de Silvelena Ribeiro Pátaro.

O pretendente: EDUARDO AUGUSTO AGNOLETTO, profissão: administrador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
30/10/1993, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Alfredo 
Agnoletto e de Alessandra Sousa Agnoletto. A pretendente: LÍVIA PEREIRA FRAZÃO 
RIBEIRO, profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França, SP, data-nascimento: 25/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdecy Frazão Ribeiro e de Celia Pinto Pereira.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A queda da previsão 
está relacionada ao 
coronavírus e à nego-

ciação entre EUA e China, 
que pode prejudicar parte 
das exportações brasileiras. 
Além disso, o fato do Pre-
sidente dos EUA, Donald 
Trump tirar o Brasil da 
lista de países emergentes, 
ou seja, certos setores da 
economia brasileira devem 
perder proteção. Tudo isso 
pode afetar a velocidade de 
crescimento do PIB no país.

Guto Ferreira, Analis-
ta Político-Econômico da 
Solomon’s Brain, foi o pri-
meiro a afirmar abertamente 
que o crescimento não deve 
ultrapassar os 2,1%. “No 
fim do ano passado todos 
estimavam crescimento 
de 2,5%, mas eu acredito 
que chegará no máximo 
em 2,1%”, afirma. Ferrei-
ra aponta que o cenário 
atual, tanto global, quanto 
doméstico, não favorecem 

O cenário atual, tanto global, quanto doméstico, não favorecem 
um crescimento acelerado.
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O Canadá está sofrendo com 
a falta de profissionais em 
diversas áreas, e a constru-
ção civil é uma delas. O país 
precisa de imigrantes para 
continuar com o crescimento 
populacional e econômico. “A 
taxa de desemprego atual no 
Canadá é a mais baixa desde 
a década de 1970. O proble-
ma não é a falta de emprego 
em si, mas de trabalhadores 
especializados. E isso em 
muitas áreas, desde serviços 
mais operacionais até cargos 
em nível estratégico, mas a 
área da construção é uma das 
mais escassas. 

O Canadá precisa de traba-
lhadores estrangeiros, por isso 
a meta do governo é receber 
691 mil novos imigrantes entre 
2020 e 2021”, afirma Daniel 
Braun, diretor e presidente da 
Cebrusa, empresa que oferece 
soluções completas em imi-
gração para o país. Existem 
diversas oportunidades no 
setor da construção civil em 
todo o Canadá. Cada província 
possui demandas específicas 
de vagas.

Quebec, por exemplo que 
é um dos lugares com alta 
procura para trabalhadores, 
tem escassez nas seguintes 
áreas: tecnólogo em eletro-
mecânica, engenheiro civil, 

Canadá tem a fama de ser um país receptivo com imigrantes.
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Coronavírus - PIB pode ter 
crescimento menor que o esperado?
Ainda no início desse ano, a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) era de 2,40%. A expectativa caiu 
em 0,10%

Os países são os maiores 
parceiros comerciais do 
Brasil, o que pode prejudi-
car parte das exportações 
brasileiras. “Há também a 
questão entre EUA e China, 
os dois maiores parceiros 
comerciais do Brasil. Isso 
compromete parte do com-
modity brasileiro”. Para ele, 
a decisão de Trump de tirar 
o Brasil da lista de países 
em desenvolvimento, pode 
afetar alguns setores da 
economia por aqui. “Com a 
retirada do Brasil da lista de 
países em desenvolvimento, 
diversos setores da nossa 
economia não estarão mais 
protegidos e serão prejudi-
cados”. 

O Analista Político-Econô-
mico afirma que os fatores 
devem cooperar para o 
crescimento a passos lentos. 
“Tudo isso alinhado, forma 
um cenário de crescimento 
bem abaixo das previsões”, 
conclui (Gueratto Press).

um crescimento acelerado. 
“Com as recentes questões, 
o país não tem espaço para 
uma recuperação adequada, 
o que nos leva a acreditar 
ainda mais neste cenário de 
menor crescimento”.

Além disso, o Analista 
Político-Econômico pontua 
que o coronavírus é um fator 
de impacto considerável na 
economia global. “Tem um 

impacto no mundo inteiro 
pelo coronavírus, mesmo 
com um nível baixo de 
letalidade, há um impacto 
na economia mundial, por 
conta do tanto de turistas e 
imigrantes asiáticos”. Para 
ele, também vale a pena 
destacar o acordo entre EUA 
e China, que protagonizaram 
uma guerra comercial, que 
acontecia desde 2018. 

Escassez de mão de obra no Canadá 
abre oportunidades para brasileiros

elétrico e industrial, técnico em 
desenho industrial, especialista 
em refrigeração, instalador de 
sistemas de segurança, solda-
dor, pintor de prédio, entre 
outras. Já Ontário precisa de 
profissionais como ajudante 
de pedreiro, de betoneira, 
carpinteiro, trabalhador para 
pavimentação em concreto e 
auxiliar de construção, demo-
lição e perfuração. 

A província da Colúmbia 
Britânica também necessita de 
pessoas na área da construção 
civil, como gerente ou superin-
tendente de construção, geren-
te de projetos de construção e 
empreiteiro geral. 

“Construção civil é sempre 
um setor aquecido em países 
em crescimento econômico”, 

ressalta Braun. Apesar da falta 
de profissionais em diversas 
áreas, o país está novamente 
entre as 10 economias do 
mundo, de acordo com a Tabe-
la da Liga Econômica Mundial. 
O PIB canadense foi de CAD$ 
1,731 trilhão em 2019.

“Isso só prova que uma das 
forças do Canadá é a imigra-
ção. Hoje, o país é dependente 
da imigração para continuar 
seu crescimento econômico. 
E com todos os esforços do 
governo nesse sentido, tanto o 
país tem se beneficiado como 
também aqueles que chegam 
por lá provenientes de todos 
os lugares do mundo”, analisa 
Daniel Braun.  

Outras informações: (con-
tato@cebrusa.com.br).

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: ANA CLAUDIA ANTONIA VIEIRA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1987, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aristides Bento Vieira e de Enizia Tania 
Vieira. A pretendente: CAROLINE ALMEIDA ARCANjO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1982, residente e 
domiciliada em Toronto, Canadá, filha de Nilton Arcanjo e de Olivinha Almeida Arcanjo.

O pretendente: NAILTON GOMES DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 07/04/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Neuza Gomes dos Santos. A pretendente: MARIA 
DOLORES BATISTA NUVENS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ouro Verde de Minas, MG, data-nascimento: 03/04/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Batista Nuvens e de Tereza Maria da Silva.

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

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/06/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Rodrigues e de Maria Regina Ferreira 
Rodrigues. A pretendente: KAIENE DA SILVA SOARES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de crédito imobiliário, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/04/1995, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Soares e de Cilene 
Aparecida da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ROSÁRIO DE jESUS, estado civil solteiro, pro-
fissão pedreiro, nascido em Salinas da Margarida, BA, no dia 06/10/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco de Jesus e de 
Maria da Luz do Rosário. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão comerciante, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 
10/08/1964, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Silva dos Santos e de Rita Costa dos Santos.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
técnico em celular, nascido em Castro Alves, BA (Registrado em Mutuípe, BA), no dia 
17/11/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marinalva 
dos Santos Rodrigues. A pretendente: SAMARA PEREIRA DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão assistente tec. de celulares, nascida em João Pessoa, PB, no dia 18/03/1999, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Celestino e de 
Neide Jane Pereira de Lima.

O pretendente: MARCELO ROSA SILVEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/09/1987, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Silveiro e de Elizabeth José  Rosa Silvei-
ro. A pretendente: ALEXANDRA GIMENES CASTILHO, estado civil solteira, profissão 
representante comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/04/1976, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Milton Gimenes Castilho e de Maria 
de Oliveira Gimenes.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: HERNÁN DAVID SILVA VERA, nascido em Assunção, República 
do Paraguai, no dia 08/12/1985, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pablo Silva Rodas e de Fermina 
Vera Babañoli. A pretendente: CRISTIANE TINTA MARTINEZ, nascida nesta Capital, 
Brasilândia - SP, no dia 09/12/1989, estado civil solteira, profissão vendedora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cristobal Martinez Moreno e de 
Victoria Tinta de Martinez.

          
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

Rodovias concedidas 
terão a mais alta 
tecnologia

O ministro de Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, disse 
que as novas concessões de ro-
dovias estão sendo desenhadas 
com o que há de mais avançado 
no mundo. Segundo ele, as ro-
dovias Presidente Dutra e Rio-
-Teresópolis e o trecho da BR-040 
que liga o Rio de Janeiro a Juiz 
de Fora serão as estradas mais 
modernas do Brasil. "Às vezes as 
pessoas pensam que é simples-
mente duplicação, terceira faixa, 
passagem inferior, mas tem uma 
quantidade grande de serviços 
sendo agregados. O que tem de 
tecnologia de informação, o que 
tem de monitoramento, de câme-
ra de última geração a cada 500 
metros. Vai estar tudo conectado 
a um centro de controle e esta-
remos monitorando de Brasília", 
disse. O ministro fez uma longa 
apresentação de detalhes da con-
cessão da Via Dutra, no 1º Fórum 
de Desenvolvimento Sustentável 
da Costa Verde, na UFRRJ, em 
Seropédica (RJ). O evento teve 
como tema “Sem infraestrutura 
não há desenvolvimento”. Desde 
1996, a administração da rodovia 
é de responsabilidade da con-
cessionária CCR Nova Dutra. O 
contrato de concessão de 25 anos 
está próximo de encerrar.

A nova concessão deverá durar 
20 anos. O Ministério de Infraes-
trutura prevê R$ 32 bilhões de 
investimentos em melhorias na 
rodovia. A expectativa é de que 
as obras gerem 10 mil postos 
de trabalho e garantam uma 
arrecadação de R$ 2 bilhões em 
ISS, beneficiando os municípios 
por onde a rodovia passa. A pasta 
também estima que o pedágio 
será 20% menor. (ABr).
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A taxa de juros do cheque 
especial caiu em janeiro, mas 
ficou acima do limite estabe-
lecido pelo Banco Central 
(BC). Os juros chegaram a 
165,6% ao ano, primeiro mês 
em que a medida começou a 
valer, a partir do dia 6. O BC 
determinou que os bancos 
não poderão cobrar taxas 
superiores a 8% ao mês, o 
equivalente a 151,8% ao ano. 

Por outro lado, as institui-
ções financeiras foram auto-
rizadas a cobrar a partir de 
1º de junho tarifa dos atuais 
correntistas com limite do 
cheque especial superior 
a R$ 500 por mês. A tarifa 
será equivalente a 0,25% do 
limite que exceder R$ 500. O 
BC revisou a metodologia de 
cálculo dos juros do cheque 
especial. Agora os bancos 
devem informar ao BC quan-
to efetivamente foi cobrado 
de juros, considerando os 
clientes que têm o benefício 
de um período de isenção ou 
redução de juros, geralmen-
te por 10 dias no mês. 

Com a revisão da série 
histórica de acordo com essa 

metodologia, a taxa média 
de juros das concessões do 
cheque especial a pessoas 
físicas, em dezembro de 
2019, passou de 302,5% ao 
ano (estatística divulgada 
em janeiro) para 247,6% ao 
ano (estatística revisada). 
Nas concessões a pessoas 
jurídicas a taxa caiu 331,5% 
ao ano(estatística divulgada 
em janeiro) para 310,9% ao 
no (estatística revisada).

A taxa de juros do crédito 
pessoal não consignado 
subiu para 103,5% ao ano 
em janeiro, com aumentou 
de 8,9 pontos percentuais 
em relação a dezembro. A 
taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha 
de pagamento) subiu 0,8 
ponto percentual, indo 
para 21,3% ao ano no mês 
passado. De acordo com o 
BC, a taxa média de juros 
para pessoa física caiu 0,4 
ponto percentual em ou-
tubro, chegando a 45,6% 
ao ano. A taxa média das 
empresas ficou em 17,6% ao 
ano, aumento de 1,3 ponto 
percentual (ABr).

Luiz Flávio Borges D´Urso (*)

Pacote anticrime 
endureceu o Estatuto 
do Desarmamento

Se espera que o julgador 
tenha bom senso e visão 
sistematizada, para 
não patrocinar decisões 
absolutamente injustas

Contrariando as ma-
nifestações e inicia-
tivas do Executivo 

Federal, especialmente do 
próprio Presidente da Re-
pública, para flexibilizar o 
controle de armas no Brasil, 
facilitando sua propriedade 
e porte, o legislador (Legis-
lativo Federal) endureceu 
o Estatuto do Desarma-
mento (Lei 10.826/03), 
quando aprovou o Projeto 
Anticrime (Lei 13.964/19), 
no finalzinho do ano passa-
do, aumentando as penas 
para diversos crimes alí 
previstos. 

O primeiro exemplo dis-
so, encontramos no Art. 
16 do Estatuto, que foi 
alterado com a inclusão 
do § 2º, destacando neste 
parágrafo, as condutas do 
caput e do § 1º, que envol-
veram arma de fogo de uso 
PROIBIDO, aumentando a 
pena, nesta hipótese para 
reclusão de 4 a 12 anos. 
Antes desta nova Lei, as 
condutas do Art. 16, con-
templavam armas de uso 
Restrito e Proibido indis-
tintamente, com previsão, 
que fora revogada, de pena 
de 3 a 6 anos de reclusão 
e multa.

Assim, agora quem pos-
suir, deter, portar, adqui-
rir, fornecer, receber, ter 
em depósito, transportar, 
ceder, ainda que gratuita-
mente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob sua 
guarda ou ocultar arma de 
fogo, acessório ou munição 
DE USO RESTRITO, sem 
autorização ou em desa-
cordo com determinação 
legal ou regulamentar, está 
sujeito a punição de 3 a 6 
anos, todavia, nestes casos, 
a partir da nova lei, se a 
arma ou munição for DE 
USO PROIBIDO, a punição 
se eleva para reclusão de 4 
a 12 anos.

Outro exemplo encontra-
-se no Art. 17 que estabe-
lece punição para quem 
pratica o comércio ilegal de 
armas de fogo, punição que 
foi agravada de 4 a 8 anos 
de reclusão, para o patamar 
de 6 a 12 anos. 

Dessa forma quem adqui-
rir, alugar, receber, trans-
portar, conduzir, ocultar, 
ter em depósito, desmon-
tar, montar, remontar, 
adulterar, vender, expor 
à venda, ou de qualquer 
forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no exer-
cício de atividade comercial 
ou industrial, arma de fogo, 
acessório ou munição, sem 
autorização ou em desa-

cordo com determinação 
legal ou regulamentar, está 
sujeito à severa pena de 6 
a 12 anos.

Mais um exemplo des-
se agravamento de pena 
encontra-se no Art. 18, que 
pune o tráfico internacional 
de arma de fogo, consistin-
do na conduta de importar, 
exportar, favorecer a entra-
da ou saída do território na-
cional, a qualquer título, de 
arma de fogo, acessório ou 
munição, sem autorização 
da autoridade competente, 
e pela nova lei, a pena de 
reclusão que era de 4 a 8 
anos, passou para 8 a 16 
anos e multa.

E para concluir este fes-
tival de aumento de penas, 
verifica-se no Art. 20, que 
as penas previstas nos Arts. 
14, 15, 16, 17 e 18, serão 
aumentadas da metade, se 
o agente, autor da conduta, 
for integrante de órgãos 
e empresas indicadas nos 
arts. 6º, 7º e 8º da lei ou, se 
o agente for reincidente 
específico, vale dizer, já 
condenado anteriormente 
por violação desta lei.

Concluindo, na contra-
-mão do que prega o go-
verno federal, o Pacote 
Anticrime endureceu so-
bremaneira a punição dos 
crimes acima destacados, 
incluindo o Art. 16 no rol 
de crimes hediondos, oca-
sionando, a nosso ver, um 
descompasso no sistema 
repressivo brasileiro, isto 
porque, num país onde o 
homicídio simples tem pre-
visão de punição iniciando 
no patamar de 6 anos de 
reclusão, não se pode admi-
tir que aquele que importa 
ilegalmente uma arma, 
mesmo que ativador ou co-
lecionador regulamentado, 
estará sujeito à punição que 
se inicia no patamar de 8 
anos de reclusão.

Por derradeiro, adverte-
-se que estas penas mais 
graves só poderão sujeitar 
aquele que cometeu o cri-
me após a promulgação da 
nova lei, pois a lei penal não 
retroage, salvo para bene-
ficiar o acusado. Assim, as 
condutas praticadas antes 
da nova lei, permanecem 
sujeitas à lei anterior com 
suas antigas penas.

Na prática, caberá ao 
judiciário aplicar a lei ao 
caso concreto, todavia, se 
espera que o julgador tenha 
bom senso e visão sistema-
tizada, para não patrocinar 
decisões absolutamente 
injustas.

(*) - Advogado Criminalista, 
Mestre e Doutor em Direito Penal 
pela USP, Presidente da OAB-SP 

por três gestões (2004/2006 – 
2007/2009 – 2010/2012), Presidente 
de Honra da Associação Brasileira 

dos Advogados Criminalistas 
(ABRACRIM), foi Conselheiro 

Federal da OAB.

A embalagem mais sus-
tentável do planeta, que 
completou 30 anos no país 
no ano passado, ganha cada 
vez mais espaço entre os 
consumidores brasileiros. 
No ano passado, o setor 
registrou uma novidade 
sem precedentes, cres-
cimento de dois dígitos: 
13,7% em relação a 2018 
(8,5%). A lata de alumínio 
tem conquistado espaço 
em diversos segmentos, 
como o de cerveja, onde 
já representa mais de 50% 
do que é comercializado no 
país, e mais recentemente 
com o lançamento da água 
mineral em lata. 

Ao todo, as quatro fabri-
cantes de latinhas instala-
das no país venderam 29,6 
bilhões de unidades no ano 
passado. As associadas da 
Abralatas - Ardagh, Ball, 
CanPackBrasil e Crown 
Embalagens - alcançaram 
um recorde no volume de 
vendas e apostam mais 
uma vez em bons números 
para 2020. 

O presidente executivo da 
Abralatas, Cátilo Cândido, 
comemora os resultados. 
"Fatores como o aumento 
da demanda do consumidor 
por conveniência e a altera-
ção do perfil do público por 
produtos mais sustentáveis 
levaram as fabricantes 
de bebidas a investir na 

expansão ou substituição 
de suas embalagens", diz 
Cátilo. Como exemplo, ele 
cita que em 2009 as latas 
representavam apenas 32% 
do mercado de cerveja. 

"Nesse período de dez 
anos, os fabricantes brasilei-
ros de latas entenderam as 
demandas dos consumido-
res, usaram novas tecnolo-
gias de impressão, mostra-
ram que a embalagem é mais 
leve e pode ser uma opção 
interativa, além de ser 
mais fácil de transportar", 
relata. A sustentabilidade 
da lata de alumínio é um 
dos seus principais pilares 
para conquistar o mercado 
na indústria de bebidas. 
Atualmente, o Brasil possui 
uma das maiores taxas de 
reciclagem do mundo, com 
97,3%. 

"O desafio aqui é au-
mentar o envolvimento do 
consumidor nessa causa. 
Acredito que a lata tem 
uma grande sinergia com a 
geração que está alcançan-
do o poder de compra. Com 
esse crescimento potencial, 
prevejo um mercado em 
expansão dentro de cinco 
anos, com uma ampla gama 
de produtos, mais unidades 
fabris e o mais importante 
de tudo, a população o reco-
nhecerá como o pacote mais 
sustentável do planeta", 
observa ele (AI/Abralatas).

As quatro fabricantes de latinhas instaladas no país 
venderam 29,6 bilhões de unidades no ano passado.

Abralatas/reprodução

Neste contexto de 
ampla concorrên-
cia, saem na frente 

as oficinas mecânicas que 
oferecem canais rápidos 
de comunicação para agen-
damentos e tratativas de 
valores do orçamento.

Segundo Sérgio Fabiano, 
gerente de Serviços Auto-
motivos do IQA – Instituto 
da Qualidade Automotiva, 
a melhor propaganda é a 
indicação do cliente como 
resultado do bom atendi-
mento oferecido pela ofici-
na, o que envolve também 
ações de comunicação em 
meios tradicionais e digitais. 
“O cliente quer agilidade 
no atendimento porque o 
tempo está escasso”, afirma.

Veja quatro recomen-
dações do IQA para que 
os clientes se sintam bem 
atendidos e, assim, possam 
voltar e indicar a oficina para 
outras pessoas: 
 1) Acompanhar a evolu-

ção das tecnologias 
de comunicação para 
inovar com ferra-
mentas que melhor 
atendam às necessi-
dades do cliente, cujo 

A melhor propaganda é a indicação do cliente como resultado do 
bom atendimento oferecido pela oficina.
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A melhor propaganda 
é a indicação do cliente
O consumidor está cada vez mais exigente diante da facilidade de acesso às informações disponíveis 
na internet, que permite analisar diferentes fatores do produto ou serviço desejado

tendências para o mercado 
reparador, por meio dos 
trabalhos de certificação 
e treinamento que são 
oferecidos ao setor.

No setor, toda oficina pode 
buscar ser certificada desde 
que atenda aos requisitos do 
processo. O foco do IQA é 
oferecer suporte técnico aos 
gestores para que adotem 
conceitos técnicos na gestão 
dos negócios e tenham con-
trole dos processos, o que 
permite colher resultados 
como redução de custos, 
melhor interação da equipe 
e aumento da satisfação do 
consumidor.

Assim, a certificação da 
qualidade é ponte para o 
crescimento do negócio e 
instrumento de segurança 
para o cliente porque atesta a 
qualidade dos serviços pres-
tados, uma vez que toda ofi-
cina certificada implementa 
método robusto de gestão e 
passa por ampla avaliação 
de órgão imparcial, idôneo 
e competente sobre todos 
os pontos de organização da 
empresa.

Fonte e mais informações: 
(www.iqa.org.br).

tempo é cada vez mais 
escasso; 

 2) Investir em canal de 
comunicação para 
oferecer um rápido 
atendimento, no qual 
as respostas sejam 
imediatas e constan-
tes, como WhatsApp 
Business ou chat on-
-line; 

 3) Comunicar-se de ma-
neira clara e detalhada 
para facilitar o enten-
dimento e agilizar o 
processo de aprovação 
de um orçamento; 

sempre que possível, 
utilizar imagens;

 4) Manter um website 
atualizado com in-
formações sobre os 
serviços prestados.

Assim como a oficina 
precisa se atualizar cada 
vez mais em relação às 
novas tecnologias de co-
municação, atendimento 
e gestão do negócio, o IQA 
ao longo dos anos investe 
na ampliação de seus meios 
de contato digitais com os 
clientes e leva as novas 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0004979-41.2019.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Paulo Alexandre Ayres de Camargo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) JV Garden Transportes Ltda (Antiga Jv Garden com. de Flores 
Ltda.EPP), CNPJ 09.423.508/0001-77, Av. Lucas Nogueira Garcez, 1199, Jardim Esperança, CEP 
12324-000, Jacarei – SP, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por 
Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 115.224,16, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 13 de fevereiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1017206-79.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber ao réu Jose Reinaldo Jordão Segura, RG Nº 7.619.106-0, CPF/MF 
Nº 691.865.298-20 e a corré Valeriana Soares Segura, RG Nº 4.973.594-9, CPF/MF Nº 303.635. 
948-68 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizoulhe ação de Cobrança no valor 
de R$ 4.859,72. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11,12,26 e 27, da 
Quadra AH, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado Riviera 
De Santa Cristina XIII ). Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009002-06. 2019.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Akemi Okoda 
Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juliana Lopes de Souza, RG Nº 33269608X, CPF Nº 
330.537.948-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana, objetivando o pagamento do débito de R$7.066,29. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$7.066,29 (setembro/2019),devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1128090-78. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Privilégio Artes Gráficas Ltda, CNPJ Nº 66.020.702/0001-45, repre 
sentada pelos seus sócios Marcia Maria Lopes Ribeiro, Nacionalidade Brasileira, CPF:261.816.138 
-62, RG/RNE: 18371930X – SP e Vanderlucio Porto Ribeiro, Nacionalidade Brasileira, CPF: 090. 
441.938-05, RG/RNE:170536087-SP, que RT Distribuidora Nacional Papeis e Suprim. Ltda, ajuizou 
– lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 103.566,85, referente as duplicatas 
vencidas e não pagas. Fica o Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo 
de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para 
satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do 
pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo 
para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá 
requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Decorrido o prazo para 
oferecimento de resposta, será nomeado curador especial ao réu. Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 6 de fevereiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003028-94. 2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi 
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Nelson Rodrigues, CPF 092.414.248-00, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e Fomento 
Comrecial S/A, objetivando a quantia de R$ 59.031,40, referente ao crédito representado pelo 
instrumento de confissão de dívida firmado com o autor e não cumprido. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague o débito exequendo, sob pena de ser penhorados tantos bens quanto bastem para satisfação 
da dívida, nos termos do art. 830 § 3º,do CPC. No caso de integral pagamento no prazo de (3) dias, 
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, do CPC). No prazo de 15 (quinze dias), a 
contar do prazo do edital, poderá oferecer embargos à execução, podendo reconhecer o crédito do 
exequente e pagar 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, podendo 
pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês(art. 916, CPC).Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação - Prazo 20 Dias. Proc. 1114603-75.2014.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho 
Barbosa Filho, Juíz de Direito da 41ªVC do Foro da Capital, Faz saber aos Correus Loja 
Number One Multimarcas Corresponde aos Boxes HC1-02 E HD2-14, que ADIDAS AG E 
OUTROS ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos 
Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, 
para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE LOUÇAS, TINTAS E FERRAGENS NO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da 
categoria econômica por ela representada, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
10 de  março de 2.020, às 17:00 horas, em sua sede social, Rua Major Sertório, 88 – 4º andar – Vila Buarque – CEP: 01222-
000 – nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Autorização e Outorga de Poderes para a Negociação 
Coletiva com as entidades representativas da categoria profissional dos comerciários em toda base representada por este 
sindicato na respectiva data-base; 2) Autorização e Outorga de Poderes para a Negociação Coletiva com as entidades repre-
sentativas das categorias profissionais diferenciadas nas respectivas datas-bases; 3) Autorização e Outorga de Poderes para a 
Negociação Coletiva com a entidade representativa da categoria profissional dos empregados em entidades sindicais do comér-
cio; 4) Discussão e aprovação de contribuição de representação da categoria econômica. Não havendo, na hora acima indicada, 
número legal de participantes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral será realizada às 
17:30 horas, em segunda convocação, com o quorum legal. São Paulo, 27 de fevereiro de 2.020. Renaldo Pizzimenti Júnior.

Setor de Latas de 
alumínio bate recorde e 
cresce 13,7% em 2019

Cheque especial com 
juros em 165,6% ao ano
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São Paulo, sexta-feira, 28 de fevereiro de 20206

CoMo FaCIlItaR o PRoCesso e FICaR 
atento Às novas noRMas 

Uma das épocas mais famosas do ano chegou: a temporada de Declaração do 
Imposto de Renda (IR) 2020, que acontece até 30 de abril para Pessoas Físicas

“Para não 
perder tempo, 
uma das dicas 

fundamentais é 
se antecipar na 

organização dos 
documentos.

e 
para facilitar o preenchimento correto do im-
posto, a IOB esclarece possíveis dúvidas que 
aparecem na hora de preencher os dados e 

prestar contas. Para não perder tempo, uma das dicas 
fundamentais é se antecipar na organização dos docu-
mentos. Quem sai na frente na entrega da declaração, 
além de se livrar da obrigação mais cedo, garante tam-
bém, grandes chances de receber a restituição antes. 

Vale lembrar que é preciso incluir na declaração 
os gastos, rendimentos ou ganhos obtidos no ano de 
2019, ou seja, desde o plano de saúde, o carro, a casa, 
se paga escola ou faculdade e até mesmo o dinheiro 
depositado na poupança. E para evitar eventuais 
multas ou problemas com a Receita Federal, listamos 
mais algumas dicas. 

• Mudanças - Uma das novidades para a declaração 
do Imposto de Renda desse ano é o fim da dedução 
de até R$ 1.200,32 pelo registro e pagamento de 
contribuição previdenciária para quem contratou 
empregada doméstica. A redução do número de 
lotes e a antecipação da restituição também fazem 
parte das mudanças: antes eram restituídos em 7 
lotes, e esse ano passou para 5, sendo o início em 
maio. 

O contribuinte pode utilizar-se dos dados da declara-
ção pré-preenchida para a elaboração da declaração, 
com utilização do programa gerador, ao abrir uma nova 
declaração. Outra novidade é a obrigatoriedade da in-
formação do Número do Recibo da última declaração 
para o contribuinte que tiver rendimentos sujeitos ao 

ajuste anual for superior a R$ 200.000,00, ficando os 
demais dispensados dessa informação. 

Na ficha de Bens e Direitos existe um detalhamento maior 
sobre bens de alto valor como imóveis, veículos, aeronaves, 
também contas correntes e aplicações financeiras:

• Imóveis: deve constar a data de aquisição, área 
total do imóvel, inscrição municipal (IPTU) e re-
gistro no cartório de imóveis; 

• Veículos, embarcações, aeronaves: deve ser 
fornecido o número do Renavam e/ou registro no 
correspondente órgão fiscalizador; 

• Contas correntes e investimentos: deve obter 
CNPJ da instituição financeira que o contribuinte 
tenha realizado a aplicação ou aberto a conta. 

• Como funciona - De forma simplificada, o IR 
é descontado durante o ano diretamente dos 
rendimentos dos trabalhadores e das empresas 
no Brasil. Na declaração do Imposto de Renda é 
apurado o valor anual devido, denominado ajuste 
anual. O valor é pago de acordo com os rendimentos 
declarados, de maneira que os contribuintes com 
renda maior pagam mais impostos, e os com renda 
menor pagam menos. 

• Quem precisa declarar - Todos os contribuintes 
que tiveram um rendimento anual superior ao teto 
de R$28.559,70, o que dá uma média de R$2.379,98 
por mês. 

Também estão obrigados, entre outros, os contribuin-
tes que receberam rendimentos isentos superiores a 
R$ 40.000,00. Podemos citar entre as pessoas que são 
isentas do Imposto de Renda: as portadoras de alguma 
doença grave como, por exemplo, tuberculose ativa, 
doença de Parkinson, paralisia irreversível, AIDS, entre 
outras, oficialmente comprovadas com laudo médico 
da União do Governo Estadual ou do Município. 

Vale também lembrar 
que é preciso informar o 
CPF dos dependentes, de 
todas as idades - caso o 
dependente não possua o 
documento, é necessário 
providenciar nos órgãos 
credenciados pela Recei-
ta, tais como Correios e 
Caixa. 

• Quais são os rendimentos tributáveis? - Ga-
nhos como salários, aluguéis, prêmios de loteria e 
investimentos, estão na lista de rendimentos que 
devem ser declarados. Além disso, o contribuinte 
precisa informar à Receita todos os bens e direitos 
(veículos, imóveis, joias e/ou quadros, com valor 
acima de R$5 mil) que faziam parte de seu patri-
mônio, até 31 de dezembro de 2019. 

• Dicas para preencher a declaração - Se 
você guardou os comprovantes dos seus rendi-
mentos e as notas fiscais emitidas durante o ano 
de 2019, já tem um ponto a mais. Ainda assim, 
é preciso tomar cuidado com alguns equívocos 
comuns que podem resultar em malha fina. 
Erros de digitação, como acrescentar números 
por descuido do teclado, podem gerar dor de 
cabeça, por isso, é importante sempre checar 
as informações antes de enviar. Outro descuido 
comum é deduzir na declaração o valor relativo 
ao dependente, sem, contudo, informar os seus 
respectivos rendimentos. 

• Quais documentos eu preciso ter em mãos? 
- Dados atualizados da conta bancária para res-
tituição ou débitos de imposto apurado; nome, 
CPF, grau de parentesco dos dependentes e data 
de nascimento; endereço atualizado; cópia da 
última Declaração de IRPF (completa) entregue; 
atividade profissional exercida atualmente; com-
provante de rendimentos: do trabalho assalariado 
ou da prestação de serviços; e recibos ou notas 
fiscais de serviços médicos, entre outros. Fonte: 
(www.iob.com.br).Quem sai na frente na entrega da declaração garante chances de receber a restituição antes.
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