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News@TI

Software jurídico

@Macdata Tecnologia desenvolveu uma solução que migra 
para dentro de softwares jurídicos toda a informação 

originada nos cálculos; eliminando erros de digitação de 
valores, de verbas e de reflexos, o que viabiliza o atendimen-
to às demandas judiciais dentro dos prazos. Quando uma 
ação trabalhista é aberta, segundo a Lei nº 13.467 de 2017 
torna-se necessário na petição inicial indicar o valor que o 
trabalhador pleiteia. Ou seja, de antemão, o reclamante tem 
uma consciência dos valores que a sua ação pode chegar, 
já a empresa reclamada recebe a petição e só então come-
ça a realizar os cálculos. Se a organização reclamada não 
realizar os cálculos com precisão, corre o risco de ter que 
assumir o pagamento de verbas maiores que as devidas, já 
que dificilmente o reclamante solicitará valores inferiores ao 
que acredita ser merecido (https://www.macdata.net.br/). 
    Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Indústria de Brinquedos
Entre os próximos dias 8 e 11, no Expo Center Norte, 

acontece a ABRIN 2020 – Feira Internacional de Brinquedos. 
Com 135 expositores  distribuídos em 30 mil m2, é a maior 
feira de brinquedos da América Latina e principal encontro 
anual do setor e plataforma de lançamentos da indústria 
de brinquedos. O evento movimenta os negócios do varejo 
para o ano todo e cumpre seu papel de colaborar para que 
os lojistas acompanhem as constantes transformações no 
comportamento dos consumidores para melhorarem seus 
resultados. Outras informações: (abrin.com.br).    Leia 
a coluna completa na página 3

O consumidor brasileiro 
está cada vez mais digital 
e conectado, em busca de 
experiências ágeis, seguras 
e que sejam personalizadas 
para as suas necessidades

Assim, a corrida para atingir essa 
expectativa deve ser ainda mais 

intensa em 2020. Entre as diretrizes 
que devem ditar a reinvenção do va-
rejo neste ano estão o planejamento 
do negócio guiado por dados e a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
e também o fim das divisões entre os 
canais de venda, como a loja física e 
o ecommerce.

Segundo estudo da Gartner, 
89% das empresas pesquisadas 
acreditam que a experiência do 
consumidor já é o principal ponto 
de concorrência no e-commerce. 
Na era do consumidor, eficiência 
é a palavra-chave – independen-
temente da compra ter sido feita 
online ou na loja física. Isso significa 
acabar com as filas ao oferecer 
diferentes formas de pagamento 
e experiências de compras imper-
ceptíveis, ou "invisíveis", em todos 
os canais.

Uma pesquisa recente da 
Adyen aponta que consumidores 
de todas as idades comprariam 
com mais frequência se pudessem 
evitar filas (75%), pagar por QR 
codes na própria loja (59%) e 
comprar produtos não disponí-
veis no estoque da loja física pelo 
e-commerce e recebê-los em casa 
utilizando o Unified Commerce 
(67%). Essa tendência é ainda 
mais evidente com a Geração Z, 
nascida entre meados dos anos 
90 e 2010 – 54% deles já compra-
ram online e optaram por buscar 
os produtos presencialmente, 
enquanto 48% esperam ter a 
possibilidade de devolver itens 
comprados pelo e-commerce em 
um loja física.

Essas preferências do con-
sumidor também são refletidas 
no mercado. Um exemplo dessa 
experiência integrada é a Amaro, 
varejista brasileira que oferece 
showrooms físicos para que os con-
sumidores tenham a oportunidade 
de experimentar os produtos antes 
de comprar online na própria loja, o 
que evita filas. Consumidores tam-
bém podem escolher comprar na 
loja, recebendo o produto em casa 
em poucas horas, além de devolver 
ou buscar as compras realizadas 
pelo e-commerce na loja física.

Não chega a ser uma novidade, 
mas os varejistas têm utilizado 
dados de forma inteligente para 
personalizar as experiências de 
compra há alguns anos. Um le-
vantamento da Serasa Experian 
aponta que 79% das empresas 
brasileiras utilizam dados de Big 
Data para melhorar o atendimento 
e proporcionar melhores experiên-
cias para os consumidores. Porém, 
inovações como machine-learning 
e a inteligência artificial serviram 
para expandir as possibilidades 
recentemente.

No caso do varejo de moda, é 
possível usar a tecnologia para 
prever as preferências de roupas, 

Demócritos 
e Heráclitos

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

Com um CNPJ, a figura do MEI surgiu com o objetivo de formalizar 
profissionais que desempenhavam as mais diversas atividades sem pro-
teção legal ou jurídica. Os MEIs representam uma força expressiva de 
trabalho, além de ter se tornado o sonho ou a necessidade de empreender. 
Os últimos dados apresentados pelo Portal do Empreendedor do governo 
federal apontam que já passam de 9,5 milhões os registros de MEIs em 
2020 e, com a primeira década de implantação completa, estima-se um 
crescimento de 1 milhão de novos CNPJs por ano no programa.   

MEI é alternativa?

Investir em brechós, tem sido uma alternativa para quem quer ter o 
próprio negócio. E para quem está pensando em abrir esse modelo de 
negócios, a diretora do Brechó Agora é Meu, Siomara Leite, dá três dicas. 
O primeiro passo para quem quer montar esse tipo de negócio é enten-
der que, assim como em muitos outros segmentos, a moda tem algumas 
vertentes e é preciso definir em qual delas irá investir. “É importante 
definir o público que se quer atingir para prosperar com o negócio. O 
brechó de luxo, por exemplo, tem peças de grifes famosas é voltado 
para clientes com maior poder aquisitivo”, explica a executiva.   

Montar um brechó

A Vindi, uma das 25 startups mais desejadas do Brasil, segundo 
o Prêmio Linkedin TOP Startups, acaba de divulgar um estudo 
inédito para entender o comportamento dos pagamentos recor-
rentes no Brasil em 2019. A pesquisa revela que este mercado 
cresceu 38,3% em número de transações e o método de pagamento 
mais utilizado foi o cartão de crédito (82%), seguido do boleto 
bancário (17,7%) e débito em conta, cartão de débito e carteira 
digital (0,03%).   

Pagamentos recorrentes

pressfoto/Freepik

Varejo neste ano será pautado pela personalização 
da experiência do consumidor e LGPD

assim como hábitos de compra e 
modelagem de peças, que são ana-
lisadas para repensar as próximas 
coleções ou utilizadas para melho-
rar a experiência do consumidor 
em tempo real. Abordar consumi-
dores com ofertas direcionadas e 
personalizadas no momento em 
que entram na loja ou ecommer-
ce é outro dos benefícios do uso 
destes dados, permitindo prever o 
comportamento e as necessidades 
do consumidor.

O big data pode ser utilizado em 
aplicações no combate a fraudes 
de cartões ao reconhecer os há-
bitos de compra do consumidor, 
analisar seu comportamento e 
diferenciá-lo daquele do fraudador 
são essenciais para evitar falsos po-
sitivos e bloquear fraudadores. São 
identificados diferentes aspectos, 
como dispositivo usado na compra, 
número do cartão, telefone, email e 
qualquer outro campo de cadastro 
disponível na jornada de compras. 
Caso o pagamento apresente traços 
diferentes daqueles que o consumi-
dor geralmente utiliza, o sistema 
define o nível de risco caso a caso 
e bloqueia a tentativa de fraude.

Prestes a entrar em vigor no 
mês de agosto, a LGPD tem 

pautado eventos, cursos, artigos 
e também a indústria varejista. 
Seu principal objetivo é oferecer 
regras que auxiliem o cidadão a 
ter maior controle sobre seus 
dados. Se até então havia pouco 
que o consumidor pudesse fazer 
para proteger essas informações, 
com a nova lei tudo muda: será 
possível solicitar às empresas 
quais informações elas têm 
armazenadas sobre si próprio, 
assim como identificar com quais 
instituições esses dados foram 
compartilhados e com qual fim. 
Também será possível requisitar 
a correção de informações e até 
mesmo a exclusão daqueles que 
forem julgados como desneces-
sários ou excessivos. 

Essas iniciativas aumentam 
a confiança dos consumidores 
ao comprar no e-commerce e, 
indiretamente, também favorece 
os varejistas. Atualmente apenas 
20% dos brasileiros se sentem 
completamente seguros ao realizar 
compras online, segundo pesquisa 
do SPC Brasil e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas. 
Para o varejista, a boa notícia é o 
menor risco de brechas de segu-
rança graças às regras mais rígidas 
e processos mais robustos. Essas 
falhas resultam em um gasto mé-
dio de US$ 3,86 milhões por ano, 
segundo a IBM. 

A exceção à regra são os dados 
utilizados na proteção à fraude. 
Neste caso, a LGPD considera que a 
utilização das informações dos con-
sumidores configura um cenário de 
"legítimo interesse", o que exime as 
empresas de pedir a autorização do 
consumidor. Para os fornecedores 
financeiros, a adequação costuma 
ser mais simples pela natureza dos 
dados envolvidos, que por serem 
altamente sensíveis já recebiam 
tratamento com transparência e 
segurança.

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

Divulgação

RH Profissões

QuALIDADE E 
SEGuRANçA 
DOS ALIMENTOS 
PRECISAM 
ESTAR ATENTOS 
AOS PADRõES 
DO MERCADO 
GLOBALIzADO 

    Leia na página 6
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Na era do consumidor, eficiência é a palavra-chave.

Prevenção do coronavírus
O Governo de SP mobiliza 

nesta semana as 1.095 escolas e 
os 959.685 estudantes da rede 
estadual da capital em ações 
de prevenção ao coronavírus. A 
Secretaria Estadual da Educação 
está orientando as escolas para 
que realizem um “Dia D” com pa-
lestras de especialistas, dicas de 
higiene e cuidados, entre outras 
informações e esclarecimentos 
para a comunidade escolar. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/qualidade-e-seguranca-dos-alimentos-precisam-estar-atentos-aos-padroes-do-mercado-globalizado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/democritos-e-heraclitos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mei-e-alternativa-para-driblar-a-crise-ou-para-quem-busca-o-empreendedorismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estudo-inedito-sobre-o-mercado-de-pagamentos-recorrentes-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tres-dicas-para-montar-um-brecho-e-ter-o-proprio-negocio/
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OpiniãO
Navegar é preciso, mas 

como fazer isso sem 
se expor tanto aos 

riscos da vida digital?

No mês de fevereiro 
foi comemorado o Dia 
da Internet Segura, 
data que tem como 
objetivo conscientizar 
as pessoas sobre o 
uso responsável da 
internet

Isto porque, com o passar 
dos anos, estamos nos 
expondo cada vez mais 

aos riscos das redes e isso 
aumenta as possibilidades 
de um ataque hacker. No 
Brasil, de acordo com as 
informações do DFNDR 
Lab, laboratório especia-
lizado em cibersegurança 
da PSafe, 120,7 milhões de 
ataques cibernéticos foram 
detectados no primeiro se-
mestre de 2018. 

Esses números são ligados 
a links maliciosos que estão 
em aplicativos de mensa-
gens como WhatsApp. Além 
dos phishings e golpes com 
publicidade. Mas desde que 
o programa de espionagem 
dos Estados Unidos veio 
a público pelo analista de 
sistema Edward Snowden, 
muita gente passou a ter 
outros olhos quando o as-
sunto é segurança no uso 
da internet. Afinal, nunca 
se sabe quem pode estar 
por atrás de um dispositivo 
eletrônico analisando ou 
roubando seus dados.

Esse caso despertou a 
atenção não só da popula-
ção estadunidense, como 
também da brasileira, já 
que por aqui, muitas pes-
soas têm acesso à internet 
e se expõe diariamente 
nas redes, o que facilita a 
invasão de um hacker. Se-
gundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD-C), 70,5% 
dos lares brasileiros pos-
suem internet.

Em vista disso, muitas 
ferramentas que buscam 
segurança vêm sendo de-
senvolvidas desde então 
para melhorar a experiência 
do usuário enquanto nave-
gam na web. Em algumas 
estruturas organizacionais 
existem colaboradores fo-
cados em manter a rotina 
de segurança para todos e 
compartilham dicas básicas 
que podem fazer total dife-
rença ao navegar em uma 
rede, como:
1. Crie senhas fortes 

– Ao criar uma senha, 
evite que ela tenha liga-
ção com o seu CPF, data 

de nascimento, nome e 
sobrenome, visto que, 
são fáceis combinações 
para hackers descobri-
rem. Procure misturar 
letra maiúscula com 
minúscula, números e 
pontuações.

2. Troque de senha com 
frequência – Usar a 
mesma senha em todos 
os sites e redes sociais 
pode colocar seus da-
dos em risco, pois se 
um hacker descobrir, 
provavelmente tentará 
acessar suas outras 
contas. O ideal é sempre 
trocar com frequência 
suas senhas.

3. Evite acessar o Wi-Fi 
público – Muitos bares 
e restaurantes oferecem 
Wi-Fi gratuito para seus 
clientes, mas essas co-
nexões não são seguras 
e podem dar brecha para 
hackers entrarem na sua 
rede. Por isso evite fazer 
pagamentos ou acessar 
algum dado confidencial 
nessas horas.

4. Atualize seus dispo-
sitivos eletrônicos 
– Embora a atualização 
seja algo muitas vezes 
chato a se fazer, é um 
modo de garantir que 
seu dispositivo eletrô-
nico receba os últimos 
pacotes de dados que 
as empresas oferecem e 
isso inclui os serviços de 
segurança do software.

5. Cuidado com determi-
nados links das redes 
sociais – Diariamente 
recebemos links nas re-
des sociais para acessar, 
mas o fato é que devemos 
tomar cuidado, pois mui-
tos são alvos constantes 
de golpes. 

 Por isso, caso tenha inte-
resse em algum conteú-
do, procure ver se aquilo 
é verdadeiro, entre em 
contato com as lojas e 
verifique, por exemplo, 
se aquela promoção é 
real. Isso também serve 
para os links que rece-
bemos todos os dias via 
WhatsApp, via e-mail e 
via SMS. 

Dentre esses links, deve-
mos nos atentar principal-
mente aos “compactos”, 
como bit.ly, pois são esses 
que temos maior dificulda-
des em identificar se se trata 
trata de um golpe ou não.

(*) - É diretor de Ciberinteligência 
da Cipher.

Fernando Amatte (*)

Cinco dicas para realizar 
a gestão documental 

adequada em sua empresa
Rodrigo Reis (*)

Quanto mais conteúdo puder 
embasar a tomada de decisão 
dos executivos, melhor. A 

questão, porém, é como fazer com 
que estes dados cheguem de forma 
eficiente, rápida e, principalmente, com 
qualidade. Organizações com muitos 
documentos perdem muito tempo até 
encontrarem o que precisam e ainda por 
cima correm o risco de bagunçar ainda 
mais o processo. É necessário realizar 
uma gestão documental que facilite a 
rotina de todos e não comprometa a 
produtividade. Confira cinco práticas 
que auxiliam nessa tarefa:

1 – Busque uma solução de gestão 
eletrônica de documentos

A primeira dica é justamente com-
preender que o processo de gestão 
documental não precisa ser feito manu-
almente. Hoje, há soluções tecnológicas 
que realizam não só a digitalização, 
como organizam o próprio fluxo e cata-
logam de forma eficiente para facilitar 
a busca posterior. Essa prática faz com 
que todos os documen-
tos sejam organizados 
na mesma plataforma 
no mesmo momento em 
que suas versões digitais 
forem criadas, desbu-
rocratizando as tarefas 
e poupando tempo dos 
colaboradores. 

2 – Divida os arquivos 
de acordo com tema 
e uso

Para facilitar ainda mais 
a gestão de documentos, 
uma boa prática que a 
empresa pode adotar é 
separar os arquivos de 
acordo com o tema, de-
partamento e também 
pela forma de uso.  Assim 
cria-se uma padronização 
que deixará mais fácil a 
categorização e busca dos documentos 
por qualquer membro da empresa, faci-
litando também a aplicação de sistemas 
de GED em sua organização.

3 – Determine políticas 
de acesso dos documentos

O tópico acima leva a 
uma necessidade cada 
vez maior dentro das 
empresas: a definição de 
uma política e de regras 
transparentes sobre o 
uso dos documentos. É 
importante ter padro-
nização para facilitar a 
gestão, criando palavras-
-chave comuns a todos os 
times e tipos de arquivos. 
Além disso, é essencial 
determinar níveis de 
acesso entre os colabo-
radores e normas para 
digitalização e transporte 
destes documentos. As-
sim, evita-se o risco de 
perda ou de vazamento 
de dados sigilosos da 
companhia.

4 – Crie fluxos de trabalho 
e digitalização

A partir do momento em que houver 
tecnologia e políticas de uso, a empre-

sa pode passar para o planejamento 
de um workflow que atenda às neces-
sidades da organização. O fluxo de 
trabalho permite que a digitalização 
seja contínua e, principalmente, sem 
erros, reduzindo arquivos duplicados 
ou com palavras-chave mal formula-
das. Assim, é possível criar uma rotina 
de busca eficiente e que otimiza o dia 
a dia dos colaboradores.

5 – Não deixe de fazer backups
Por fim, por mais eficiente que 

seja o sistema cloud ou o próprio 
servidor que armazena os arquivos 
digitais, uma boa prática consiste 
em manter backup desses docu-
mentos digitalizados, pelo menos os 
principais e em um local diferente 
do original. Nunca se sabe quando 
pode acontecer algum problema tec-
nológico que impeça o acesso deste 
conteúdo ou até o risco de algum 
ataque cibernético.

(*) É diretor comercial e sócio da Reis Office, 
empresa líder em outsourcing de impressão 
e soluções para digitalização, transmissão e 

armazenamento de documentos.

Hoje, ter as informações adequadas em mãos na forma de relatórios e documentos é um dos fatores 
que explicam o sucesso de qualquer negócio
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News@TI
Circle é a primeira aceleradora de martechs 
do Brasil

@A Circle Aceleradora, um ecossistema de inovação que 
conecta startups e empresas, que através da tecnologia 

otimizam processos, trazem insights e definem estratégias de 
marketing on e off-line, é a pioneira aceleradora de martechs 
do Brasil. As startups proliferaram tão rapidamente e em tan-
tos segmentos diferentes que se tornou necessário ramificar 
ainda mais o segmento. Atualmente, o mercado de martechs 
representa 2,31% das startups mapeadas no Startupbase, 
base de dados oficial do ecossistema brasileiro de startups 
produzido pela Associação Brasileira de Startups. Esse nú-
mero representa o 10º maior segmento. A aceleradora surgiu 
na busca pela inovação e expansão da Netza, criando um 
ambiente compartilhado, onde há a pluralidade de discursos 
que possibilita um fluxo de negócios circular e múltiplo.

São Paulo, terça-feira, 03 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Organizações com 
muitos documentos 
perdem muito 
tempo até encontrar 
o que precisam 
e ainda por cima 
correm o risco de 
bagunçar ainda 
mais o processo. 
É necessário 
realizar uma gestão 
documental que 
facilite a rotina 
de todos e não 
comprometa a 
produtividade

Os parâmetros para produtividade foram redefinidos
Sabe aquela história infantil que narra a 

corrida entre uma lebre e uma tartaruga? 
Na era digital, bem que ela poderia ganhar 
uma nova versão, na qual a lebre levaria 
a competição a sério e completaria o per-
curso antes mesmo da adorável tartaruga 
começar a se mover. Deste modo, talvez 
sejamos mais eficazes em orientar as novas 
gerações sobre a urgência de redefinirmos 
nossos parâmetros de produtividade. Para 
isso, o conceito “fazer mais com menos” 
é o mais prático e aceitável.

Do clássico infantil para a vida real, 
recentemente a China assombrou o mun-
do e mostrou que é possível construir 
hospitais enormes em pouco mais de dez 
dias. Levando em conta o primeiro deles, 
o Houshenshen, que tem área de 25 mil 
metros quadrados e capacidade para 1 mil 
leitos, os fatores planejamento, organiza-
ção e produtividade foram fundamentais. 
O processo foi agilizado com base em 
construções pré-fabricadas, que redu-
ziram drasticamente o tempo que seria 
gasto em uma obra convencional, porém, 
antes disso, foram necessários dezenas 
de tratores para nivelar o terreno e para 
assegurar a velocidade da edificação, uma 
equipe com 7 mil pedreiros, eletricistas, 
carpinteiros e encanadores, ou seja, a mão 
de obra e a produtividade ditaram o ritmo 
da construção.  

Para os mais céticos, vale lembrar que 
o país já coleciona arranha-céus construí-
dos em menos de um mês. Com o mesmo 
modelo de construções pré-fabricadas, o 

Mini Sky City é um prédio de 57 andares, 
com estrutura de 180 metros quadrados 
e foi construído em apenas 19 dias, em 
2015. Novamente, a produtividade foi 
crucial para a velocidade da obra: foram 
necessários 1,2 mil trabalhadores, que se 
revezavam em seus turnos e levantavam 
três andares por dia.

Para ambas as construções, o segredo 
do sucesso não está necessariamente na 
quantidade de pessoas utilizadas. A chave 
dessas grandes obras é a tecnologia de ar-
quitetura de pré-fabricação, que funcionou 
assim: com o projeto aprovado, realizado 
em computadores, os edifícios foram cons-
truídos em concreto “pré-moldado” fora do 
terreno para, depois, ser levado ao local e 
encaixado – dadas as devidas proporções 
reais, é como a montagem do Lego.

Partindo das obras asiáticas para um 
exemplo popular no Brasil, as TVs por 
assinatura registraram retração de quase 
10% em 2019 devido a competição com 
os serviços de streaming. A Netflix é o 
caso mais famoso e estima-se que 12 
milhões de brasileiros sejam assinantes, 
tornando-a a queridinha do País. Para 
que os vídeos cheguem às casas das 
pessoas, equipes de diversas áreas da 
tecnologia trabalham para assegurar que 
o processo de comunicação entre a TV, 
computador ou smartphone do usuário 
funcione em sintonia com o provedor de 
internet e o servidor do streaming. Essa 
velocidade proporcionada pela tecnologia 
aliada à praticidade de escolher o filme, 

documentário ou série no vasto catálogo 
da plataforma faz com que, cada vez 
mais, o serviço seja consumido em terras 
tupiniquins.

Foi por meio das facilidades propor-
cionadas pela tecnologia que a AirBnB, 
plataforma de aluguel em hospedagens 
tornou o compartilhamento fácil, prático 
e seguro. A partir da reserva realizada 
pelo aplicativo, não há a necessidade 
de deslocamento prévio das pessoas ao 
local em que elas desejam se hospedar, 
tampouco ligar para o estabelecimento e 
passar minutos incontáveis ao telefone 
para fechar uma reserva. Recentemente, 
a empresa atingiu valuation superior ao 
das cinco maiores redes de hotéis do 
mundo juntas.

O fato é que empresas modernas, 
nascidas na era digital, que atingiram 
representatividade em poucos anos, estão 
assombrando empresas tradicionais com 
projetos de integração com prazos minús-
culos e escopos gigantes. O curioso é que 
muitos projetos das empresas tradicionais 
têm orçamento inicial superior e prazos 
maiores que o investimento e tempo de 
vidadas startups – a diferença é o resul-
tado. No trade-off entre a “velocidade da 
lebre” e a “persistência da tartaruga”, o 
mundo dos negócios exponenciais pare-
ce estar resoluto em não abrir mão de 
nada. Tartarugas letárgicas têm futuro 
preocupante.

(Fonte: Elemar Júnior, CEO EximiaCo)



Advocacia 4.0: 
o futuro é agora

A primeira revolução 
industrial mobilizou 
a mecanização da 
produção usando água 
e energia a vapor. A 
segunda revolução 
industrial, então, 
introduziu a produção 
em massa com a ajuda 
da energia elétrica

A terceira revolução 
industrial surgiu da 
mudança de sistemas 

analógicos e mecânicos para 
sistemas digitais, resultado 
direto do enorme desenvol-
vimento em computadores e 
tecnologia da informação e 
comunicação. O termo "In-
dústria 4.0" teve origem de 
um projeto estratégico de alta 
tecnologia do Governo Alemão, 
que promove a informatização 
da manufatura. 

Indústria 4.0 ou Quarta 
Revolução Industrial é uma ex-
pressão que engloba algumas 
tecnologias para automação, 
troca de dados e utiliza concei-
tos de Sistemas ciber-físicos, 
Internet das Coisas e Com-
putação em Nuvem. (Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ind%C3%BAstria_4.0). A 
quarta revolução está transfor-
mando a forma como vivemos, 
trabalhamos e nos relaciona-
mos com o mundo. O universo 
jurídico vem vivenciando mu-
danças com a vasta tecnologia 
e todos os dias está rompendo 
barreiras da era 4.0! 

Um marco importante 
dentro poder judiciário foi a 
transformação dos processos 
de papel para os sistemas de 
processos eletrônicos. Com 
a base no sistema informa-
tizado do poder judiciário, a 
inteligência artificial trouxe 
aos departamentos jurídicos 
condições do gerenciamento 
e gestão mais eficiente dos 
processos, como exemplo, 
na coleta e armazenamento 
de informações, no tra-
tamento de dados, acom-
panhamento de prazos, 
audiências, elaboração de 
relatórios, dentre outras 
infinitas possibilidades . 

A revolução abrange tam-
bém recursos mais comple-
xos, como inteligência arti-
ficial, jurimetria e big data, 
inovações que estão sendo 
estudadas e adotadas pelo 
mundo jurídico. Os departa-
mentos jurídicos devem estar 
preparados, com profissionais 
capacitados para a tecnologia 
utilizada. Esta tecnologia 
deve ser aliada para eliminar 

trabalhos repetitivos, trazer 
segurança e qualidade nos 
serviços prestados. 

A revolução 4.0 é um convite 
inegável para que a advocacia 
se mantenha reinventando, 
inovando e oferecendo servi-
ços jurídicos de alta qualidade. 

Com relação ao advogado 
4.0, ele já está inserido no 
mundo moderno do direito, 
vê a tecnologia como uma 
aliada, conhece e utiliza as 
ferramentas digitais para 
dinamizar sua atuação pro-
fissional, inserindo-a em seu 
cotidiano, utilizando diversas 
plataformas tecnológicas para 
potencializar seu trabalho. Re-
mete muitas de suas atividades 
jurídico/administrativas para 
os sistemas informatizados, 
dedicando-se às tarefas estra-
tégicas e intelectuais. 

Para manter-se atualizado 
sobre as inovações, se atua-
liza e se capacita no Direito 
Digital, em novas tecnologias 
e a automação das atividades, 
utiliza plataformas jurídicas 
online, realiza assinaturas 
digitais, contrata correspon-
dentes jurídicos por meio de 
sites especializados, participa 
de reuniões via conferência 
online, entre outras atividades. 
Os escritórios e departamentos 
jurídicos inseridos na revolu-
ção 4.0 investem em tecnologia 
e softwares jurídicos, seus 
profissionais são dinâmicos e 
dispostos a desenvolver com-
petências para trabalhar com 
as inovações. 

São modernos, têm facili-
dade em delegar às máquinas 
e às tecnologias o que elas 
podem fazer e concentrar-
-se nas tarefas estratégicas 
e na produção de conteúdo 
que realmente atendam às 
necessidades dos clientes, 
direcionando seus esforços 
à alta qualidade na pres-
tação de serviços. Nesta 
revolução, os escritórios e 
departamentos jurídicos se 
atentos às novas exigências 
dos clientes, trabalham com 
demandas mais elaboradas, 
se comprometem a realizar 
atendimentos dinâmicos pelo 
uso de meios eletrônicos. 

Os escritórios e departamen-
tos jurídicos que se adequam 
aos novos tempos digitais estão 
no rumo correto, assim como 
os profissionais do direito, que 
devem aderir à advocacia 4.0, 
se preparar para as ferramen-
tas e tendências de um novo 
mercado jurídico. 

(*) - É advogada integrante do escritório 
Cerveira, Bloch, Goettems, Hansen 

e Longo Advogados Associados, na 
posição de Controller Jurídico. 

Luzia Neves de Azevedo (*)

www.netjen.com.br
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D - Cálculo de Tributos
A Avalara, companhia que oferece soluções fiscais em nuvem, lança a 
ferramenta Avatax BR. O novo sistema automatiza o cálculo da tribu-
tação de produtos e serviços no momento da realização da venda, da 
compra ou até mesmo de um pedido de compra ou venda. A emissão da 
NF Eletrônica integra a jornada fiscal de todas as empresas e exige que 
alguns tributos sejam obrigatoriamente preenchidos e contabilizados, 
como é o caso do IPI, do PIS, da COFINS e do ICMS,  bem como da 
operação praticada, da destinação do produto e dados do cliente e do 
fornecedor. Outras informações: (www.avalara.com).

E - Drones e Geotecnologias
De 19 a 21 de maio acontece no Centro de Convenções Frei Caneca, 
o DroneShow e MundoGEO Connect 2020, com o tema: “soluções 
inovadoras para mercados verticais”. As principais empresas nacionais 
do setor de geotecnologias e drones já estão confirmadas na feira, 
assim como marcas internacionais. Serão apresentadas diversas so-
luções de plataformas e sensores embarcados para a coleta de dados 
por satélite, aviões tripulados, estações terrestres, mapeamento 
móvel, drones, bem como sistemas para processamento, análise, 
visualização e compartilhamento das informações. O evento terá 
mais de 200 horas de conteúdo, distribuídas por 12 seminários e 18 
cursos teóricos a práticos. Veja programação: (https://droneshowla.
com/programacao-droneshow-2020).

F - Qualidade e Segurança
A Katayama Alimentos, uma das maiores indústrias avícolas do país, 
comemora a conquista do Certificado de Conformidade Halal, uma 
certificação essencial para empresas que pretendem expandir suas 
áreas de atuação no mundo. Trata-se de uma garantia de que o processo 
produtivo, os produtos e os serviços prestados pela marca respeitam os 
rígidos critérios de qualidade e segurança alimentar exigidos em vários 
países. É um passaporte para empresas que têm interesse em ampliar 
suas vendas para a comunidade mulçumana ao redor mundo, estimada 
em 1,8 bilhão de pessoas. Outras informações em: (http://katayamaa-
limentos.com.br/).

A - Controle Parental
O cenário tecnológico demonstra que não há limites quanto à disponi-
bilidade de informações na internet, permitindo que crianças acessem 
todo tipo de conteúdo. Um exemplo que tem ajudado os pais são os 
aplicativos que ajudam a monitorar a vida digital dos filhos. É o caso 
do AppGuardian - aplicativo de conexão entre pais e filhos que oferece 
ferramentas para auxiliar as famílias nas mudanças de hábitos digitais. 
Com a funcionalidade 'Navegação Segura' os pais podem também mo-
nitorar os conteúdos acessados pelos seus filhos no Youtube. O portal 
é um dos mais acessados do planeta, são mais de 1 bilhão de usuários 
no mundo todo. Mais informações em: (www.appguardian.com.br).

B - Arquivos Audiovisuais 
A TV Cultura e a Federação Internacional dos Arquivos de Televisão  
promovem o Seminário Regional Arquivos Audiovisuais na América 
Latina: acesso, valor e preservação, nos próximos dias 19 e 20. A mídia 
audiovisual domina a sociedade da informação e a televisão se destaca 
como uma das mais poderosas e também mais próximas da vida coti-
diana. As pessoas estão rodeadas por sons e imagens em movimento. 
Mas o que acontece com essa memória audiovisual? Onde e como está 
organizada e preservada para as gerações futuras? Como potencializar o 
seu uso? Especialistas da área irão discutir os efeitos da transformação 
digital na organização dos arquivos. Inscrição e informações: (https://
www.sympla.com.br/arquivos-audiovisuais-na-america-latina-acesso-
-valor-e-preservacao__763077).

C - Trabalho Voluntário
A Vivalá, operadora de volunturismo – modalidade que alia turismo e volun-
tariado – anuncia a expansão de sua atuação na Amazônia e está em busca de 
volunturistas para a primeira expedição no Rio Solimões, que ocorre entre os 
dias 30 de abril e 3 de maio. É na comunidade ribeirinha Lago do Janauacá, 
a duas horas de barco de Manaus. Pela vontade de desenvolver o turismo 
de base comunitária, ribeirinhos criaram a expedição de volunturismo para 
levar educação empreendedora aos moradores da região – e assim ajudar 
no desenvolvimento pessoal e profissional dos ribeirinhos para que recebam 
turistas, melhorem a economia local, tenham melhor qualidade de vida. Saiba 
mais em: (https://experiencias.vivala.com.br/rio-solimoes-maio-2020).

G - Turismo Consciente
No final de semana, entre os próximos dias 20 e 22, o Quilombo da Fa-
zenda, localizado em Ubatuba, abrirá suas portas para receber visitantes 
que tenham interesse em conhecer os saberes ancestrais da cultura 
quilombola. A programação é composta por roda de conversa com um 
líder da comunidade quilombola; oficina de produção artesanal de farinha; 
trilha com banho de cachoeira; e música e dança com o grupo de jongo 
“Ô de Casa”. Com hospedagem e alimentação no local, formado por 50 
famílias descendentes de africanos escravizados, que hoje carregam toda 
herança cultural e histórica, preservando saberes tradicionais que serão 
compartilhados com os visitantes. Reservas: (http://bit.ly/pre-reserva-
-viv). Informações: tel. 11 95156-5571 e 11 99316-4947.  

H - NF para Prefeituras
Uma tarefa que demanda tempo na rotina de uma micro e pequena 
empresa é a emissão da nota fiscal para prefeituras. É preciso entrar no 
sistema da prefeitura e depois repassar as informações para o software 
de gestão.Para facilitar o dia a dia das empresas, o Bling - startup que 
oferece sistema de gestão empresarial para PMEs e MEIs - criou um 
serviço que faz a comunicação direta com mais de 600 prefeituras no 
Brasil, reduzindo gastos, automatizando o processo e melhorando também 
o acesso aos documentos fiscais. Saiba mais em:(www.bling.com.br).

I -  Liberdade Econômica 
Nesta quinta-feira (5), acontece na Associação de Fomento Comercial  
(ANFAC), das 14h às 16h20, palestra sobre a Lei da Liberdade Eco-
nômica, a ser proferida por André Luiz Santa Cruz Ramos, Diretor do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que vai 
apresentar um conteúdo específico a fim de esclarecer alguns pontos da 
nova lei, além de falar sobre a obrigatoriedade de sua adequação para 
todas as empresas. E destinada a empresários, colaboradores e dirigentes 
de empresas sujeitos à lei nº13.874/2019, e acontece no Auditório da 
ANFAC, na Av. Angélica, 2447, Higienópolis. Inscrições: (http://www.
anfac.com.br/v3/anfac-cursos-e-eventos-fomento.jsp)

J - Turismo Ecológico
A partir dó próximo dia 9, estarão abertas as inscrições para a “teia – soluções 
para a proteção da natureza”, um processo de cocriação que busca envolver 
diferentes atores de toda a sociedade na elaboração de soluções que ajudem 
a proteger o meio ambiente. O novo modelo, trazido pela Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza, quer integrar pessoas e regiões em uma 
rede que trabalhará com desafios e proposições para a conservação do meio 
ambiente. O primeiro tema proposto será “biodiversidade para promover o 
turismo em áreas naturais”. As inscrições serão abertas a todos: pesquisadores, 
startups, analistas de dados, empresários, acadêmicos, turismólogos, servidores 
públicos, gestores de áreas naturais, profissionais da área de tecnologia etc. 
Saiba mais em: (www.fundacaogrupoboticario.org.br).

Os especialistas estão 
otimistas com o mercado 
de consumo em 2020. 
Segundo os índices da 
pesquisa de Intenção de 
Compra, do Instituto Bra-
sileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Con-
sumo (Ibevar), a projeção 
de crescimento para o ano 
é de 5,23% em relação ao 
ano anterior, que já tinha 
apresentado 4,3% de avan-
ço comparado com 2018. 

Para o economista e 
presidente do Ibevar, 
Claudio Felisoni de Ange-
lo, este deve ser um ano 
de recuperação do varejo, 
mesmo que ainda de forma 
tímida. “A confiança do 
consumidor e a melhora 
da economia fazem com 
que se tenha uma maior 
disposição para gastar. 
Isso aquece o mercado 
de consumo, mesmo que 
em um ritmo bem abaixo 
do que já tivemos no pas-
sado”.

“Uma breve análise de 
2019 já apontava para um 
progresso, por exemplo, 
com o melhor Natal desde 
2014. E, seguindo essa 

Recuperação da confiança do consumidor pode ser importante 
nessa retomada do mercado de consumo.
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A conjuntura regional 
afetou e afetará ain-
da mais os preços do 

trigo no Brasil, o que poderá 
ser rapidamente percebido 
pela sociedade.

Apesar do agronegócio 
ser uma força da economia 
nacional, o Brasil é depen-
dente de trigo importado, 
numa demanda de 7 milhões 
de toneladas ao ano, o que 
representa 60% de suas 
necessidades de consumo.

A variação cambial teve 
um aumento de 9,5% nos 
primeiros 60 dias do ano, 
num patamar inimaginável 
em dezembro de 2019, for-
çando os moinhos brasileiros 
a rever a política de preço, 
com a necessidade de re-
passe dos custos adicionais. 
Além disso, a maior fonte 
de importação de trigo do 

Os moinhos brasileiros vislumbram um cenário sombrio 
a partir de maio.
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Inflação pelo IPC-S 
encerra fevereiro 
em baixa 

O IPC-S de 29 de fevereiro de 
2020 caiu 0,01%, ficando 0,18 
ponto percentual (p.p) abaixo 
da taxa registrada na última di-
vulgação. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 0,58% 
no ano e 3,76% nos últimos 12 
meses. Nesta apuração, quatro 
das oito classes de despesa com-
ponentes do índice registraram 
decréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição 
partiu do grupo Educação, Lei-
tura e Recreação (0,69% para 
-0,53%). Também registraram 
decréscimo em suas taxas de 
variação os grupos: Habitação 
(-0,15% para -0,38%), Transpor-
tes (0,07% para -0,04%) e Saúde 
e Cuidados Pessoais (0,33% 
para 0,31%). Nestas classes de 
despesa, vale destacar o com-
portamento dos itens: tarifa de 
eletricidade residencial (-1,52% 
para -2,53%), gasolina (-1,03% 
para -1,47%) e medicamentos 
em geral (0,10% para 0,03%).

Os grupos Alimentação 
(0,30% para 0,35%), Vestuário 
(0,22% para 0,27%) e Comu-
nicação (0,02% para 0,06%) 
apresentaram avanço em suas 
taxas de variação. Vale citar os 
itens: carnes bovinas (-4,22% 
para -3,18%), serviços do vestu-
ário (0,32% para 0,71%) e tarifa 
de telefone residencial (0,53% 
para 0,80%). O grupo Despesas 
Diversas repetiu a taxa de va-
riação de 0,16% registrada na 
última apuração (FGV/IBRE).

Conjuntura mundial eleva preços 
do trigo e impacta o mercado

Os primeiros dois meses de 2020 têm se mostrado um período turbulento e imprevisível para o 
mercado internacional do trigo

26, a Argentina suspendeu as 
exportações de trigo. Como 
consequência, o preço do 
cereal argentino disparou, 
passando de US$ 190 para 
US$ 240 a tonelada em ape-
nas 60 dias. 

Seguindo a tendência, 
o trigo brasileiro também 
registrou aumento de preço 
numa escalada semelhante. 
Com estoques de cerca de 
três meses, os moinhos 
brasileiros vislumbram um 
cenário sombrio a partir de 
maio de 2020, pela neces-
sidade de buscar abaste-
cimento em outras fontes, 
como Estados Unidos e 
Rússia. Nisso reside o ter-
ceiro fator de aumento dos 
custos alavancados pelos 
valores dos fretes e pelos 
10% da Tarifa Externa Co-
mum - TEC (AI/Abitrigo).

Brasil, a Argentina, acelerou 
suas exportações da safra 
do grão colhida no final de 
2019, movida pela abertura 
de novos mercados na Ásia e 
quebras de safra na Austrália 
e Rússia. 

Desta forma, de uma safra 
recorde de 19 milhões de 

toneladas, a Argentina já co-
mercializou 14,3 milhões de 
toneladas, tendo 12 milhões 
já registradas para exporta-
ção. Estes números indicam 
que o trigo remanescente no 
país será insuficiente para as 
suas necessidades de consu-
mo doméstico. No último dia 

Ibevar projeta crescimento de 
5,23% para o varejo em 2020

premissa, acredito que em 
2020 o varejo apresentará 
resultados ainda melhores”, 
completa o economista. 
Neste primeiro trimestre, 
os segmentos que proje-
tam maior crescimento em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior são móveis 
e eletrodomésticos (9,80 
p.p.), artigos de uso pessoal 
e doméstico (7,66 p.p.) e 
automóveis, motos, partes 
e peças (6,81 p.p.). 

Segundo Felisoni, o avan-
ço de categorias como mó-

veis, eletrodomésticos e 
automóveis é o principal 
indício da recuperação da 
confiança do consumidor. 
“O Brasil estava enfrentan-
do questões, como a alta 
taxa de juros e de desem-
prego, um cenário político 
incerto, entre muitas ou-
tras e, por isso o consumi-
dor evitava comprometer 
o orçamento mensal. Com 
essa retomada, há um 
maior interesse em bem 
duráveis e semiduráveis”, 
finaliza (AI/Ibevar).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para
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ITCMD ou ITBI? O que 
incidirá na separação do 

patrimônio do casal?

Todos sabemos que 
os tributos são parte 
do nosso cotidiano. 
Gostemos deles ou 
não, estão lá

No casamento não é 
diferente, princi-
palmente quando 

chega ao fim, na partilha 
dos bens do casal em razão 
da separação ou do di-
vórcio. Os dois principais 
impostos que costumam 
incidir nesta hipótese, o 
Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação, o 
ITCMD, de competência 
Estadual (4% no Estado 
de SP) e o Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imó-
veis, o ITBI, recolhido ao 
Município onde se localiza 
o imóvel (3% no Município 
de SP), ambos calculados 
sobre o valor da transação 
ou valor venal de referên-
cia do imóvel (VVR), a 
depender do Município, 
o que for maior. 

Sem adentrar novamen-
te nas discussões sobre 
a abusividade do uso do 
VVR (prática adotada no 
Estado e Cidade de São 
Paulo, por exemplo), va-
mos esclarecer a dúvida de 
muitos casais na partilha 
dos bens do casal, quando 
do fim da relação. Quando 
o casamento chega ao fim, 
além da guarda dos filhos 
e até mesmo dos pets, é 
necessário partilhar os 
bens do ex-casal, para os 
casamentos que adotaram 
o regime da comunhão 
universal, da comunhão 
parcial ou da participação 
final nos aquestos. 

O regime da comunhão 
universal engloba todo o 
patrimônio do casal, ad-
quirido antes ou depois 
do casamento . No regime 
de comunhão parcial e 
no de participação final 
nos aquestos, os bens 
a partilhar são aqueles 
que foram adquiridos 
onerosamente durante 
o casamento pelo casal. 
Essa metade ideal do 
patrimônio comum do 
casal que cabe a cada um 
dos cônjuges é conhecida 
como meação. 

No momento de definir 
a destinação de cada 
bem da meação, quan-
do da separação, não 
são raras as vezes que 

um dos cônjuges recebe 
bens em valor superior 
ao do outro. Para ilustrar 
com um exemplo mui-
to simples, imaginemos 
um casal que possui um 
imóvel de R$ 200 mil, um 
automóvel de R$ 100 mil 
e R$ 50 mil na poupança. 
Na separação, acorda-se 
que a esposa fique com o 
apartamento, enquanto o 
marido fica com o carro e 
a poupança. Se isso ocor-
rer, haverá uma “meação 
desproporcional” e isto 
poderá acarretar em dois 
tratamentos tributários, a 
doação ou a transmissão 
onerosa.  

Neste cenário, quando 
um dos cônjuges recebe 
bens em valor maior que 
o outro e não há uma 
contrapartida paga em 
dinheiro ao cônjuge, 
digamos, “prejudicado”, 
entende-se que houve 
uma doação da quantia 
excedente, incidindo, 
portanto, o ITCMD. Se 
o cônjuge que recebeu 
o bem imóvel de maior 
valor repor ao outro a 
diferença em dinheiro, 
estará caracterizada a 
transmissão onerosa da 
parte excedente deste 
imóvel e, por consequ-
ência, do ITBI. Nos dois 
cenários, o imposto será 
calculado apenas sobre os 
valores excedentes, não 
sobre o valor integral dos 
bens partilhados. 

Pode parecer pequena a 
diferença ao se calcular os 
dois impostos no exemplo 
dado. Mas a depender do 
patrimônio, essa diferen-
ça de 1% na alíquota (con-
siderando as alíquotas de 
SP) poderá representar 
uma quantia significativa 
de dinheiro que sairá do 
patrimônio e engordará 
os cofres públicos. Vale 
muito mais agir com a ra-
zão do que com a emoção 
nestas horas, embora seja 
muito fácil falar do que 
agir, principalmente aqui, 
do lado de fora.   

(*) - Sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas 

de contencioso tributário, 
procedimento administrativo 

tributário, compliance e 
direito do entretenimento 

(thais.francoso@fflaw.com.br);

(**) - Advogado do FF 
advogados, atua nas áreas 

de Direito societário, 
contratos e imobiliário 

(marcus.lima@fflaw.com.br),

Thaís Folgosi Françoso (*) 
Marcus Swenson de Lima (**)

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: LUCAS PARO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Adamantina - SP, no dia 26/08/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcio Vieira dos Santos e de Belmira Pereira Paro 
dos Santos. A pretendente: PÂMILA GONÇALES DÁDAMO, estado civil solteira, pro-
fissão advogada, nascida em Presidente Bernardes - SP, no dia (07/11/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josmar Dádamo e de Márcia 
Aparecida Gonçales Belonci Dádamo.

O pretendente: GABRIEL ANDRADE VIANA, estado civil solteiro, profissão expedidor, 
nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 26/01/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alcindor Alves Viana e de Maurizia Rosa Andrade 
Santos. A pretendente: CAMILLA KRAUSE BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
analista de controladoria, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (19/04/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edmilson Barbosa e 
de Erika Krause Barbosa.

O pretendente: RODOLFO GABRIEL, estado civil solteiro, profissão mecânico de 
refrigerador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 14/08/1992, residente e 
domiciliado no Parque São Rafeal, São Paulo - SP, filho de Azenio Gabriel Filho e de 
Maria Marlene de Souza Gabriel. A pretendente: PALOMA BATISTA DE SOUSA, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nascida em Minas Novas - MG, no dia (17/11/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Batista de 
Sousa e de Maria dos Anjos de Sousa.

O pretendente: NICOLAS PACHECO DE PONTES, estado civil solteiro, profissão supervi-
sor de manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/06/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Donizeti Correa de Pontes e de Eunice 
Ribeiro Pacheco de Pontes. A pretendente: BRENDA CAMARGO DE LIMA, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em Bragança Paulista - SP, no dia (14/09/1994), 
residente e domiciliada em Bragança Paulista - SP, filha de Sandro Fernando de Lima e 
de Roseli Camargo. Obs.: Edital recebido do cartório de Bragança Paulista - SP.

O pretendente: JESSÉ MOREIRA SOARES, estado civil solteiro, profissão médico, nasci-
do em Limoeiro do Ajuru - PA, no dia 23/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de João Maria Oliveira Soares e de Iranete Barbosa Moreira. A 
pretendente: TASSILENE CRISTINA DE LIMA E SILVA, estado civil divorciada, profissão 
pedagoga, nascida de Belém - PA, no dia (14/03/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mauro Luiz Vinente Silva e de Suely Ferreira de Lima.

O pretendente: CELSO BRASOLIN, estado civil divorciado, profissão administrador de 
empresas, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 31/10/1959, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Brasolin e de Vera Carmella Ciasca 
Brasolin. A pretendente: ESTER DA SILVA DIAS, estado civil divorciada, profissão apo-
sentada, nascida nesta Capital - SP, no dia (27/11/1962), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João da Silva Dias Filho e de Antonia de Lourdes 
Oliveira Dias.

O pretendente: WASHINGTON ROSA DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Socorro - SP, no dia 04/12/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jocelo de Freitas e de Divina 
Nedi do Nascimento. A pretendente: EDILAINE DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, 
profissão turismóloga, nascida em Santo André - SP, no dia (17/06/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ildo Fernando de Souza e de 
Delvanir Maria de Jesus Souza.

O pretendente: WESLEY VINICIUS FONSECA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 05/02/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Roberto Fonseca e de Eliude Cristina 
de Santana Fonseca. A pretendente: NICOLE DE LIMA MACÊDO, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Santo André - SP, no dia (20/12/2001), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Roberto de Macêdo e de 
Quitéria Lúcia Teixeira de Lima Macêdo.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: LUIS FELIPE DA SILVA BETTE, profissão: enfestador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1999, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de Luis Andre Santos Bette e de Beatriz da Silva Maciel. 
A pretendente: EVA MARIA KAYLA DIAS TÔRRES, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Fortuna - MA, data-nascimento: 10/03/1998, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Eliziel Barbosa Tôrres e de Edinalva Gonçalves 
Dias. R$ 13,45

O pretendente: LUCAS FERNANDES RODRIGUES SILVA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de João Lourenço Rodri-
gues da Silva e de Liliam Carla Fernandes Rodrigues Silva. A pretendente: BÁRBARA 
ELLEN MINNITI, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Sete Lagoas - MG, data-nascimento: 07/08/1996, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Cristóvão Minniti e de Alessandra Graciela Pereira da Silva. R$ 13,45

O pretendente: DANIEL MEGHERDIJIAN ZACHARIAS, profissão: fotógrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Alexandre Galvão Zacharias Filho e de Katia 
Megherdijian Zacharias. A pretendente: LUIZA HELENA VERDERAMIS HONDA, pro-
fissão: programadora, estado civil: solteira, naturalidade: Itajubá - MG, data-nascimento: 
06/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Inacio Satoshi Honda 
e de Helena Aparecida Verderamis. R$ 13,45 

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DIEGO LEITE TORRES, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/06/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Torres e de Valcira Leite Torres. A pretendente: 
ROSILENE MOREIRA SILVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Belo 
Campo, BA, no dia (28/03/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gercilio Fernandes Silveira e de Benvina Moreira Silveira.

O pretendente: GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão barbei-
ro, nascido em Varzea Paulista, SP, no dia (29/08/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adenilson Conceição da Silva e de Damares Nolacio de 
Oliveira Silva. A pretendente: IRIS DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de escola, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (16/06/2000), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Martins Pereira 
e de Rosinete Lazaro de Souza.

O pretendente: WESLEY DIRLEY DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operador de empilhadeira, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/12/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David da Silva e de Doraci Oliveira 
dos Santos Silva. A pretendente: DAIANE BATISTA NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão educadora, nascida em São Francisco, MG, no dia (15/01/1996), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Francisco Nascimento e de 
Ana Maria Batista Barbosa Nascimento.

O pretendente: PATRICK SCARFON DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido neste Capital, Cerqueira César, SP, no dia (25/06/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Santo do Nascimento e de Patricia 
Cristina Scarfon do Nascimento. A pretendente: ARIANA VIEIRA COSTA, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Araripe, CE, no dia (27/01/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Vieira da Silva e 
de Socorro Costa da Silva.

O pretendente: ELIZEU ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Jeremoabo, BA, no dia (06/06/1956), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Alves da Silva e de Tercilia Maria da Conceição. A pretendente: 
MIRABEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Baixa 
Grande, BA, no dia (14/07/1961), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Fausto Alves da Silva e de Edite Gonçalves Pereira.

O pretendente: ALEX SILVA BEZERRA, estado civil divorciado, profissão cobrador de 
ônibus, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/02/1978), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jose Aparecido Bezerra e de Roseli Aparecida Silva Bezerra. 
A pretendente: CRISTINA VILAR BRAGA, estado civil solteira, profissão passadeira, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (26/09/1972), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alcides Dias Braga e de Josefa Vilar Braga.

O pretendente: FERNANDO CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão oficial 
de manutenção predial, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/08/1991), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaque Ninive Caetano da Silva e de Simone 
Ferreira da Silva. A pretendente: TAYLA ARAÚJO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/02/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Luiz da Silva e de Suzana de Fátima Araújo.

O pretendente: MARCOS ANTONIO PEREIRA SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão pedreiro, nascido em Fortaleza, CE, no dia (28/02/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Pereira Santos. A pretendente: SONIA DE 
OLIVEIRA SERRANO, estado civil viúva, profissão diarista, nascida nesta Capital, Perus, 
SP, no dia (16/12/1960), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Geraldo Paulo de Oliveira e de Anna Bizarra.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DAVID RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/04/1991, auxiliar de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Leandro dos Santos e de Maria Lucia Matias 
de Oliveira; A pretendente: KAREN GIOVANNA DA SILVA RIGO, brasileira, solteira, 
nascida aos 12/03/1994, analista júnior, natural de Franco da Rocha - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edevaldo Rigo Rocha e de Katia 
Jurema Nascimento da Silva.

O pretendente: JONATHAN SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/02/1995, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jailton Oliveira de Menezes e de Elisangela Ribeiro 
da Silva; A pretendente: MAYARA MENDES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/12/1991, empresária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Belchior Pereira da Silva e de Maria Ivaneide 
Mendes da Silva.

O pretendente: RICARDO NOGUEIRA DA ROCHA RAIMUNDO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 09/05/1994, agente de viagens, natural do Distrito Itaquera - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Felix Raimundo e de Elisabete 
Nogueira da Rocha Raimundo; A pretendente: THAíS XAVIER BARBOSA, brasileira, 
solteira, nascida aos 21/06/1991, psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Henrique Barbosa e de Andreia 
Souza Xavier.

O pretendente: MARCIO DE ANDRADE SANTOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/11/1994, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marcio de Andrade Santos e de Eide Borges da 
Silva Santos; A pretendente: DANIELE RODRIGUES DE LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/02/1991, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Gomes de Lima e de Dulcemar 
Rodrigues de Lima.

O pretendente: THIAGO HENRIqUE DIAS SANTOS, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 05/04/1992, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Enaldo Nunes Santos e de Zenilda José Dias 
Santos; A pretendente: BIANCA VITORIA GOMES VITORINO, brasileira, solteira, 
nascida aos 24/02/2000, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Celso Ricardi Vitorino e de Magna 
Michelle Gomes de Oliveira.

O pretendente: DANIEL INÁCIO DA SILVA MATOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/10/2000, auxiliar de logística, natural de Ribeira do Pombal - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Inácio de Matos e de Ana Marly Jesus da Silva; 
A pretendente: VITORIA REGINA SANTOS DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 
08/05/2000, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Jose Paulo Silva da Costa e de Lucineide dos Santos da Silva.

O pretendente: JULIANO CORREIA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/05/1990, 
operador de máquinas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Joscelio Oliveira Costa e de Eunice da Conceição Correia; A 
pretendente: TASSIA DIAS RIBEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1989, au-
xiliar de estoque, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Manoel Cardoso Ribeiro e de Carmelita Dias Ribeiro.

O pretendente: DANIEL SILVA TRINDADE, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/04/1959, 
vidraceiro, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Candido Gomes Trindade e de Iracy Alves Silva Trindade; A pretendente: SIR-
LEIDE MOISÉS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 03/07/1963, do lar, natural 
de Craíbas - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Moisés 
Luiz da Silva e de Maria José dos Santos.

O pretendente: LEONARDO SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/08/1990, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Laercio Sebastião da Silva e de Maria de Fatima de Souza Silva; A 
pretendente: KESIA MARqUES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/02/1994, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Eliseu Gomes da Silva e de Darci Marques da Silva.

O pretendente: ANDRE LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/12/1979, pintor automotivo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Severino Clementino dos Santos e de Ana Maria da Cunha; 
A pretendente: MICHELLE ALMEIDA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
17/06/1987, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Jair Almeida dos Santos e de Francisca Maria Oliveira de Sousa.

O pretendente: ALECIO PEREIRA DE LUCENA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/09/1979, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Severino Pereira de Lucena e de Maria Pereira da Silva Lucena; 
A pretendente: ALINE GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 27/05/1982, assistente 
fiscal, natural de Duque de Caxias - RJ, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de José Carlos Gomes e de Arlen Raposo Gomes.

O pretendente: MÁRCIO SANTOS LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 13/03/1982, 
porteiro, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Jailton Silva Lima e de Maria das Graças Santos Lima; A pretendente: TÂMES FER-
REIRA, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1989, cabeleireira, natural de Itapetinga - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Solange Ferreira do Carmo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3043-4171

Bruno Maia (*) 

A Ásia está liderando o que é o maior 
experimento de home office já visto no 
mundo. De fato, quem ainda achava que 
era impossível produzir trabalhando longe 
do escritório não teve outra opção a não ser 
aceitar que essa era a nova forma de operar. 
Antes mesmo da epidemia se instalar, a 
evolução do 'work from home/work from 
anywhere', em que colaboradores podem 
viver e trabalhar onde quiserem, desde que 
façam suas entregas, já era uma realidade. 

Refletindo sobre as implicações relativas 
aos dados no contexto do aumento do 
remote working, o que tem atrapalhado 
é o trânsito entre o trabalho feito local-
mente, ou seja, nos nossos computadores, 
e a fonte: muita tecnologia ainda precisa 
ser envolvida para apresentar ou salvar o 
conteúdo com o qual precisamos trabalhar. 
A conectividade torna-se fundamental - e 
o 5G virará a chave nesse jogo, mas isso 

Quando a saída é o trabalho remoto: 
como fica a segurança dos dados?

O receio sobre o coronavírus ocasionou um aumento exponencial 
na prática de trabalho remoto

ainda é um cenário futuro. 
Considerando as coisas como são atual-

mente, um ponto a ser levado em conta é 
a segurança. Quando se está usando dados 
no escritório, normalmente assume-se uma 
rede contida da empresa, com um guarda-
-chuva de segurança da estrutura fixa. 
Em um contexto de home office, como é 
possível garantir a integridade dos dados 
corporativos? 

Em empresas que sabem que dados são 
seu ativo de maior valor, se um descuido 
no trato de dados sensíveis ficar evidente, 
isso chega na mesa da gestão. Empresas 
que permitem o home office responsável 
empregam toda a sorte de ferramentas 
como bitlocker, criptografia no computador 
e até nos pendrives. 

E, se você usa o mesmo computador para 
trabalhar e para suas atividades pessoais, 
terá que abrir mão de alguma privacida-
de, pois a empresa vai monitorar tudo: 
as suas coisas pessoais e as que dizem 

respeito à empresa. Portanto, empresas 
que flexibilizarem suas rotinas de trabalho 
no escritório, com funcionários longe dos 
recursos tecnológicos que forçam a ade-
rência a políticas de segurança, precisam 
rever como tratam seus dados. 

Sem uma evolução do padrão de tecnolo-
gia, segurança e políticas associadas, vaza-
mentos de dados e prejuízo para o cliente 
final se tornarão cada vez mais frequentes 
com o aumento do trabalho remoto. 

Epidemias à parte, este é um risco cer-
tamente real. 

(*) - É head de Inovação do SAS América Latina.
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Demócritos e 
Heráclitos

Demócrito e Heráclito, 
dois grandes filósofos, 
tinham concepções 
diferentes sobre a 
condição humana

O primeiro ridiculariza-
va a vida e o homem. 
Só aparecia em pú-

blico com um ar arrogante 
e zombeteiro; o segundo, ao 
contrário, tinha compaixão 
pelo ser humano, demons-
trando solidariedade com seu 
semblante sempre entristeci-
do e os olhos marejados de 
lágrimas.

Nos últimos tempos, a 
índole de Demócrito tem 
povoado os espaços nacio-
nais, com uma verve cheia 
de malícias em defesa de 
posições extremadas, e que 
resulta em um processo de 
flechadas recíprocas entre 
grupos da sociedade. Já os 
valores humanos são des-
prezados ou colocados em 
segundo plano. O clima de 
emboscada permanente que 
acirra os ânimos vai cada vez 
mais aumentando a distância 
entre o território, o País e a 
Nação.

Expliquemos. O território é 
o porte continental que abri-
ga nossas belezas e riquezas 
naturais. O território não tem 
alma, é um diamante bruto. 
Lapidado por leis, códigos, 
processos, habitado por 
pessoas, e governado por 
representantes do poder 
popular, adquire o status de 
País. Mas a Nação continua 
ainda muito distante. Pois a 
Nação é um ente com alma, é 
o espaço dos direitos, deveres 
e seus atributos: o civismo, 
a solidariedade, a justiça, o 
desenvolvimento, a liberda-
de, a ordem, a democracia, 
a autoridade, a cultura, a 
soberania e a cidadania. 

E o que vemos na paisa-
gem? Milhões de brasileiros, 
em seus espaços, mais se as-
semelham a incrustações de 
conchas em rochedos brutos, 
assolados por tempestades 
e furacões. É o desemprego 
em massa; são as doenças, 
algumas de séculos passados, 
que nos assolam, e outras, de 
nomes estranhos que aqui 
aportam trazendo medo; é a 
autoridade máxima que con-
voca o povo a atirar pedras 
nas instituições, incentivan-
do a batalhas nas ruas; são as 
nossas Forças Armadas, que 
se recolhem ao silêncio em 
vez de proclamar sua crença 
na ordem democrática; são 
xingamentos em cadeia con-
tra meios de comunicação e 
jornalistas, alguns recheados 
de baixo calão. 

A esperança vira um ponti-
nho aceso nos céus. Não por 
acaso, o clima de faroeste 
transpira violência, aqui e ali, 
com estranhas armas (em-
pilhadeiras, por exemplo), 
e cowboys exibindo suas 
cartucheiras cheinhas de 

balas, alguns com o selo de 
milicianos pregados na testa. 
Onde já se viu, gente de Deus, 
policiais fazendo motim? Não 
por acaso, a poeira tórrida 
do território vai obnubilando 
o desenho de civismo que 
habita a Pátria, esse sonho 
que teima em permanecer 
na consciência dos homens 
de bem.

E assim o país vai se lo-
cupletando de Demócritos, 
apesar da imensa carência 
de Heráclitos.  Quem ouviu, 
nos últimos tempos, um grito 
de “Viva o Congresso”? Mas é 
ali que vicejam as condições 
para a grandeza da Nação. 
Quem acha que os impostos e 
tributos estão diminuindo? O 
que se ouve, com certa inten-
sidade, é uma voz cavernosa 
que promete a ressurreição 
de malfadada CPMF. A obso-
leta legislação trabalhista da 
era getulista até foi mudada, 
mas há guerreiros da maldade 
que teimam em querê-la de 
volta. 

Quem acredita que a violên-
cia está diminuindo? O Ceará 
até parece um abatedouro de 
pessoas. Alguém acha que 
professores e alunos estão 
satisfeitos com as condições 
de ensino ou com a gestão 
de um ministro que passa 
o tempo azucrinando quem 
não concorda com suas ex-
travagâncias? Que felizardo 
consegue encontrar uma 
bandeira brasileira para 
adquirir antes da bandeira 
de qualquer grande time 
de futebol? Quem acha que 
o PIBF – Produto Interno 
Bruto da Felicidade – está 
crescendo?

O tom do mundo, escre-
veu Montesquieu em Meus 
Pensamentos, consiste muito 
em falar de bagatelas como 
se fossem coisas sérias, e de 
coisas sérias como se fossem 
bagatelas. Pois é, quantas 
autoridades não fazem essa 
inversão, tentando amaciar o 
cotidiano com pitadas de riso, 
mesmo que a estação do ano 
seja repleta de dor e angústia? 
Tem muita gente debochando 
com coisas sérias da política, 
inclusive gente estrelada. 

Será que o interesse co-
mum, em nossas plagas, não 
passa de abstração? Que sau-
dades dos tempos bucólicos, 
aqueles idos em que homens, 
simples em seus costumes e 
firmes nas crenças, cultiva-
vam a solidariedade, as lem-
branças dos antepassados, o 
amor paternal, o amor filial, 
o respeito aos mais velhos, 
enfim, uma bagagem de vida 
descomplicada que propor-
cionava aos cidadãos certa 
doçura de viver. 

Hoje, vivemos sob o signo 
da radicalização, das ameaças 
e do medo.

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

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Máscaras e 
álcool em gel 
têm alta nas 
vendas 

Dados levantados pelo 
Farmácias APP mostram 
que o volume de vendas 
dos itens teve crescimento 
de 117% e 53%, respec-
tivamente. Atentos ao 
alcance global do corona-
vírus, brasileiros têm se 
mostrado preocupados 
com a epidemia chinesa 
e já buscam métodos de 
prevenção. As vendas de 
máscaras e álcool em gel 
refletem essa tendência, 
com alta exponencial em 
janeiro deste ano em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado.

Nesse sentido, as másca-
ras de proteção registraram 
aumento de 117% no volu-
me de vendas e, analisando 
o faturamento, a alta foi de 
113% em relação a janeiro 
de 2019. Os resultados 
apresentados seguem a 
tendência de alta já regis-
trada em 2019, acrescida 
do coronavírus. “No ano 
passado, esses itens re-
gistraram crescimento de 
12%. Somando este dado 
com a epidemia do coro-
navírus, as vendas foram 
impulsionadas, atingindo 
este aumento tão significa-
tivo”, explica a companhia.

Outra importante cate-
goria de itens de preven-
ção, a dos antissépticos 
para as mãos, também 
teve aumento expressivo 
comparado ao primeiro 
mês do ano passado, com 
alta nas vendas de 53%. A 
companhia afirma que um 
fator foi essencial para a 
alta: a queda do mercado 
em 2019. “O mercado teve 
variação negativa de 20% 
em 2019. Este ano, com 
o mercado abastecido e a 
repercussão da epidemia, 
as vendas desses itens 
foram impulsionadas e, 
por isso, a variação foi tão 
expressiva”, conclui. Fonte 
e mais informações: (www.
farmaciasapp.com.br).

O percentual de famílias 
que relataram ter dívidas 
alcançou 65,1% em feve-
reiro, com recuo em rela-
ção aos 65,3% observados 
em janeiro de 2020 e aos 
65,6% registrados em de-
zembro de 2019, segundo 
dados da Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), 
da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC). 
A proporção de famílias 
com contas em atraso au-
mentou em fevereiro, na 
comparação com janeiro, 
passando de 23,8% para 
24,1%, e teve alta tam-
bém na comparação com 
fevereiro de 2019, quando 
totalizava 23,1%. 

Já o percentual de famí-
lias que declararam não 
ter condições de pagar 
suas contas ou dívidas em 
atraso e que, portanto, per-
maneceriam inadimplentes 
apresentou ligeira alta na 
comparação mensal, pas-
sando de 9,6% em janeiro 
de 2020 para 9,7% do total 
em fevereiro. O presidente 
da CNC, José Roberto Ta-

A proporção de famílias com contas em atraso 
aumentou em fevereiro.
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Uma solução para ges-
tores que vão iniciar 
negócios, planejar 

reestruturação ou traçar 
metas para evitar uma que-
bra pode ser a terceirização 
financeira: o administrador 
dedica sua atenção às áreas 
essenciais do empreendi-
mento, como planejamento 
estratégico e crescimento. 
A redução de custo passa 
dos 30% ao mês, segundo 
especialistas.

Segundo Francisco Fi-
gueiredo, gestor da Pacífico 
Contabilidade e Consultoria 
Financeira, um gasto men-
sal com funcionário júnior 
do setor chega a R$ 3.000. 
Contratar o serviço tercei-
rizado pode gerar redução 
de custos em 33% ao mês. 
“Costuma ser cobrado um 
valor médio de R$2 mil a R$3 
mil para uma mão de obra 

Contratar o serviço terceirizado pode gerar redução 
de custos em 33% ao mês.
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Vaticano abre arquivos 
sobre papa Pio XII e nazismo

O Vaticano abriu ontem (2) os arquivos secretos relativos ao 
pontificado de Pio XII (1939-1958), acusado de não ter se oposto 
à perseguição de judeus pelos nazistas. A iniciativa havia sido 
anunciada pelo papa Francisco há cerca de um ano, e a data foi 
escolhida por marcar o aniversário da eleição de Eugenio Pacelli 
para o trono de Pedro. 

Pio XII é acusado de ter se omitido perante os horrores do 
Holocausto, especialmente por não ter condenado publicamente 
a matança de judeus na Segunda Guerra Mundial. Já o Vaticano 
alega que Pacelli promoveu uma diplomacia de bastidores para 
salvar o maior número possível de pessoas, inclusive abrigando 
judeus em igrejas e conventos na Itália.

"A figura do Papa emerge em toda a sua grandeza, como 
defensor da humanidade e autêntico pastor universal. Pacelli 
foi um diplomata corajoso. Como Papa, mostrou uma caridade 
ilimitada, nem sempre compreendida e compartilhada até mes-
mo dentro dos muros do Vaticano", disse o secretário para as 
Relações com Estados da Santa Sé, monsenhor Paul Gallagher, 
ao site Vatican News.

Segundo Gallagher, os arquivos evidenciarão os "esforços" de Pio 
XII para "salvar pessoas perseguidas e necessitados em perigo". 
"Emergirá, seguramente, também o ódio do nazismo contra a 
Igreja Católica e o próprio Papa", garantiu (ANSA).

Empresas podem economizar com 
terceirização do setor financeiro

É preciso ficar atento aos serviços prestados. "Checar se o profissional usa tecnologias em nuvem e se 
gera relatórios de resultados periodicamente sobre o negócio do cliente".

os relatórios de resultados 
da empresa, como fluxo de 
caixa, DRE, orçamento e 
outros", explica. O especia-
lista também sinaliza que a 
terceirização é interessante 
para pequenas e médias 
empresas.

Ao contratar, é preciso 
ficar atento aos serviços 
prestados. "Checar se o 
profissional usa tecnologias 
em nuvem (Conta Azul, 
por exemplo) é uma dica 
importante. Assim, o cliente 
pode acessar a plataforma 
do sistema financeiro com 
comodidade. Além disso, 
verificar se o prestador gera 
relatórios de resultados 
periodicamente sobre o ne-
gócio do cliente, como fluxo 
de caixa,orçamentos, etc". 
Fonte e mais informações: 
(www.pacificocontabilida-
de.com).

nível sênior. No mercado de 
trabalho, esse valor é pago 
para é para assistente ou 
analista, fora os encargos 
trabalhistas envolvidos na 
contratação CLT. Ou seja, 
a economia pode passar 
dos 33%”.

"A área financeira, por 

ser mais burocrática, passa 
a ser organizada por um 
profissional terceirizado. E é 
ele que fica responsável por 
toda organização de contas 
a pagar, contas a receber, 
conciliação bancária, emis-
são de notas fiscais e boletos 
e, principalmente, por gerar 

Caiu o percentual de endividados, 
mas inadimplência aumentou

dros, avalia que a tendência 
observada no endividamento 
geral das famílias confi-
gura uma perspectiva de 
aquecimento do consumo e 
observa que o aumento de 
alguns indicadores não deve 
ser visto, necessariamente, 
como negativo. 

“Embora tenha arrefecido 
nos últimos dois meses, 
o endividamento em alta 
está associado a condições 
mais favoráveis no mercado 
de crédito ao consumidor, 
impulsionado por fatores 
como a melhora recente 
do mercado de trabalho e 
a redução significativa das 

taxas de juros, o que per-
mite a queda do custo do 
crédito”, disse.

“A capacidade de paga-
mento é influenciada pela 
sazonalidade observada no 
primeiro trimestre, com 
gastos com impostos e 
taxas, matrícula e material 
escolar, além de reajustes 
de tarifas e serviços, o que 
implica um número maior 
de famílias que podem en-
contrar dificuldades para 
pagar as contas em dia 
nesse período”, explica a 
economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira (Gecom/CNC).

HOTEL MAJESTIC S.A.
CNPJ/MF nº 43.121.946/0001-19

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais - R$) 
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de 
Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Águas de Lindóia, Março de 2020.                           A Administração

Nota 1 - Contexto Operacional: A Sociedade iniciou suas atividades em 
fevereiro de 1973, tendo como objeto social a prestação de serviços de Ho-
telaria. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As De-
monstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
incluem os pronunciamentos técnicos, interpretações técnicas e orientações 
técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e es-
tão apresentadas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações 
(Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 

Diretoria 
José Artur Bernardi - Diretor

Contador - Arnaldo Pastorin Júnior - CRC - CT 1SP 222.245/O-9

          2019          2018
Passivo Circulante 3.236.556 3.327.854
Fornecedores 321.883 438.976
Empréstimos e Financiamentos 147.802 14.353
Salários e Encargos Sociais 727.390 669.456
Impostos e Contribuições 116.288 116.344
Provisão para I.R.P.J. / CSL 349 888
Adiantamentos de Terceiros 1.920.490 2.085.457
Outras Contas 2.353 2.379
Não Circulante 18.924 23.755
Impostos e Contribuições Parcelados 18.924 23.755
Patrimônio Líquido 8.901.296 9.135.538
Capital Social 3.500.000 3.500.000
Reservas de Capital 183.347 267.302
Reservas de Lucros 5.217.949 5.368.237
Total Passivo 12.156.776 12.487.147

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

          2019          2018
Ativo Circulante  3.037.396 3.505.426
Caixa e Equivalentes de Caixa 400.875 1.031.037
Duplicatas a Receber - Clientes 792.812 638.894
Impostos e Contribuições a Recuperar 36.646 31.339
Estoques 1.761.492 1.784.883
Adiantamentos 27.374 2.800
Despesas de Exercícios Seguintes 18.198 16.474
Não Circulante 9.119.380 8.981.721
Realizável a Longo Prazo 40.554 3.379
Depósitos Judiciais 40.554 3.379
Investimentos 1.690.279 1.690.279
Participações Societárias 1.690.279 1.690.279
Imobilizado 7.376.178 7.272.160
Custo Histórico 10.633.642 10.260.594
( - ) Depreciações (3.257.465) (2.988.434)
Intangível 12.369 15.903
Custo Histórico 19.211 19.211
( - ) Amortizações (6.842) (3.307)
Total Ativo 12.156.776 12.487.147

Balanço Patrimonial

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

  Capital Reserva Reserva 
          social       legal     Lucros         Total
Saldos em 31/12/2017:  3.500.000   347.302   5.377.987   9.225.289 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  0,00   0,00  (9.750)  (9.750)  
Ações da Tesouraria  0,00   (80.000)   0,00  (80.000)
Saldos em 31/12/2018:  3.500.000   267.302   5.368.237   9.135.538 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  0,00   0,00   (150.689) (150.689)
Ajustes exercícios anteriores 0,00 0,00 402 402
Ações em Tesouraria   0,00   (83.955) 0,00  (83.955)
Saldos em 31/12/2019:  3.500.000   183.347   5.217.950   8.901.296 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa         2019        2018
A - Atividades Operacionais (306.607) 13.456
Lucro Líquido Ajustado: 122.277 273.058
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (150.689) (9.750)
Resultado de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00
Ajustes Exercicios Anteriores 402 0,00
Depreciações e Amortizações 272.565 282.808
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo: (199.306) (1.164.179)
Duplicatas a Receber (153.918) (178.813)
Tributos a compensar (5.307) (4.371)
Depósitos e Cauções (37.175) (2.379)
Estoques 23.391 (973.845)
Adiantamentos (24.574) (2.800)
Despesas de Exercícios Seguintes (1.724) (1.972)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo: (229.578) 904.577
Fornecedores (117.093) 56.379
Salários e encargos 57.934 78.557
Tributos a recolher (5.426) 17.277
Adiantamentos de Terceiros (164.967) 749.986
Outras (26) 2.379
 B- Atividades de Investimento  (373.048) (160.991)
Investimentos - Participação Societária 0,00 0,00
(Aquisições) / vendas de imobilizado e intangivel  (373.048)  (160.991)
 C- Atividades de Financiamento 49.493 (138.219)
Captação (pagamento) de empréstimos 133.448 (58.219)
D- Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C) (630.161) (285.755)
Saldo inicial do caixa 1.031.037 1.316.791
Saldo final do caixa 400.875 1.031.037
Variação no caixa (630.161) (285.755)

          2019          2018
Revenda de Mercadorias 166.741 49.298
Prestação de Serviços 15.714.035 14.326.206
Receita Operacional Bruta 15.880.775 14.375.503
(-) Impostos sobre Vendas e Devoluções (1.344.788) (1.252.349)
Receita Operacional Líquida 14.535.987 13.123.154
Custo dos Serviços Prestados / 
Produtos Revendidos (5.147.566) (4.213.504)
Lucro Bruto 9.388.421 8.909.650
Despesas Operacionais : (9.334.733) (8.658.646)
Despesas com Vendas (403.221) (363.584)
Despesas Gerais Administrativas (8.269.104) (7.552.173)
Despesas Tributárias (439.843) (460.082)
Depreciações / Amortizações (272.565) (282.808)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 50.000 0,00
Resultado das Operações (EBIT) 53.688 251.004
Efeitos Financeiros : (174.655) (124.749)
Receitas Financeiras 36.788 106.976
Despesas Financeiras (211.443) (231.724)
Lucro (Prejuízo) Operacional (120.967) 126.256
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL (120.967) 126.256
Provisão para Imposto de Renda (18.576) (93.651)
Provisão para Contribuição Social (11.146) (42.354)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (150.689) (9.750)

IPVA será devolvido aos 
proprietários de veículos roubados 

A Secretaria Estadual da Fazenda devolve R$ 
14.319.088,60 a proprietários que tiveram seus 
veículos roubados ou furtados em 2019 no Estado 
de São Paulo. O reembolso é referente à restituição 
proporcional do IPVA e beneficia os proprietários 
que haviam pago o imposto quando ocorreu o 
crime. O primeiro lote já está liberado para os 
proprietários que tiveram ocorrências registradas 
no 1º trimestre do ano passado. No total serão 
creditadas diferenças relativas a 35.049 veículos, 
distribuídas em quatro lotes liberados nos meses 

de março e abril. O contribuinte que tiver direito à 
devolução não precisa fazer nenhuma solicitação. 
Os valores ficarão à disposição do proprietário no 
Banco do Brasil durante dois anos e obedecerão ao 
calendário de restituição de acordo com a tabela 
abaixo. Acesse a área do IPVA em: (portal.fazenda.
sp.gov.br/ipva). Na barra à esquerda, clique no 
item Serviços e na lista apresentada clique no 
link “Consulta de restituição de veículo furtado 
e roubado neste Estado” Informe o Renavam e 
o número do boletim de ocorrência (AC/SFP).
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GLOBALIZAÇÃO

Matéria de capa
pressphoto/Freepik

São Paulo, terça-feira, 03 de março de 20206

QuALIdAde e seGurAnÇA dOs ALIMentOs precIsAM 
estAr AtentOs AOs pAdrões dO MercAdO GLOBALIZAdO
Todas as fases da cadeia de produção e distribuição de alimentos devem ser controladas por meio da regulamentação 
e fiscalização para que o consumidor tenha acesso a comida saudável e de qualidade. Isso vale desde os gigantes do 

agronegócio até os pequenos produtores, da industrialização de ponta até os mais bem intencionados orgânicos. 
A boa notícia é que a legislação brasileira está acompanhando o que existe de mais avançado no planeta.

“A fraude não 
é necessariamente 

uma 
contaminação, 

mas uma 
substituição para 

ganho econômico. 

Luiz Henrique Romagnoli

A avaliação é do especialista em segurança de alimentos, 
Claudio Iório, diretor associado da BRG Brasil. “Nossa 
legislação está cada vez mais alinhada com a globaliza-

ção. Isso é uma tendência. Tem países mais evoluídos, mas a 
certificação em normas internacionais têm sido um requisito 
muito importante para a exportação. E quando a empresa faz 
uma certificação, além da legislação brasileira, tem de cumprir a 
legislação do país pra o qual será comercializado o produto. "Isso 
acontece para a matéria prima também. As grandes multinacionais 
pedem aos seus fornecedores estas certificações reconhecidas 
internacionalmente. Isso amarra tudo que é preciso para manter 
a qualidade. É uma pratica de mercado”.

Claudio Iório contou em entrevista ao Jornal Empresas e Ne-
gócios, que os padrões do mercado globalizado exigem processos 
de avaliação desde o campo até a mesa.  

- O trabalho começa a partir da agricultura até a industriali-
zação do alimento, passando pelos processos até chegar à mesa 
do consumidor. Todos os aspectos da qualidade do alimento são 
analisados, com avaliação de risco das possíveis fontes de conta-
minação ao longo da cadeia produtiva. Com todas as ferramentas 
normas e regulatório pra apoiar a empresa nesta avaliação.

Mas ele acrescenta que a atenção se estende aos fornecedores e 
todas as partes do processo que apoiam a empresa. “Embalagens 
que compõem o produto, coadjuvantes de tecnologia que às vezes 
não saem na formulação do produto, por exemplo, catalizadores 
de processo, e também aos equipamentos de processamento”.

Nesta extensa cadeia produtiva a necessidade de controle vai 
até a comercialização: “Avaliação do produto na prateleira, sua 
refrigeração, como ele é exposto ao consumidor. A rotulagem que 
é a divulgação do produto”. E seguem em outras áreas como o 
preparo, boas práticas no trabalho das cozinhas de restaurantes 
de refeição coletiva. E vai até as dietas enterais para hospitais. 
“elas envolvem um público específico, como pacientes imunode-
primidos, que têm sua especificidade no tipo de contaminação 
que possa haver neste produto”.

Para apoiar as empresas em todos os processos de controle a 
BRG Brasil, empresa da Berkeley Research Group, abre sua gama 
de serviços com consultoria e formação voltadas à  Segurança 
de Alimentos, Food Fraud e Food Defense. 

LeGIsLAÇÃO e nOrMAs
A gestão de qualidade e segurança de alimentos precisa estar 

atenta não apenas à legislação do país, mas também a norma-
tização, como explica Claudio Iório:- Quando a legislação não 

acompanha as mudanças que acontecem a todo momento no 
mercado global, existe a normatização, conjuntos de normas de 
qualidade e segurança de alimentos. Hoje há um fórum global 
GFSI- Iniciativa Global para Segurança de Alimentos - que se 
reúne pelo menos uma vez por ano para discutir as tendências 
no mundo inteiro. A norma é uma adoção voluntaria, não é como 
a lei, obrigatória em cada país. 

Claudio Iório prossegue: “Tradicionalmente havia um controle 
de qualidade voltado apenas para o produto então se enxergava 
todas as contaminações inerentes da cadeia como acidentais. 
Então, se há probabilidade de contaminação por agrotóxicos, 
seria feita uma avaliação de risco naquele grão ou fruta pra ver 
se no final da cadeia este problema  ia aparecer”. 

FrAude e sABOtAGeM
- Só que as coisas tem evoluído muito com esta questão de glo-

balização. Existem outros fatores importantes como contaminação 
proposital. É alguém que intencionalmente, por terrorismo ou um 

claudio Iório, especialista em segurança de alimentos 
e diretor associado da BrG Brasil.
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desInFOrMAÇÃO e FAKe neWs e O HOrMÔnIO nO FrAnGO
Claudio Iório lamenta que na 

população brasileira haja tanta 
desinformação sobre o assunto 
alimentação. Quando não a 
veiculação de “fakenews”, 
com fatos deliberadamente 
adulterados. - Na agricultura, 
há muitas versões na mídia 
de que o agrotóxico é o vilão 
da história como produto 
químico. Na verdade, temos 
que avaliar. Tudo na cadeia 
de produção tem que ter o 
controle. Todos os agrotóxi-
cos aprovados pelo Ministério 
passam por uma avaliação, são 
testados quando ao residual 
permitido para cada tipo de 
agricultura. Então há produtos 

e quantidades testados para 
soja, milho, arroz, pimentão.... 

Outra meia verdade, se-
gundo Iório é sobre os ali-
mentos orgânicos: “é mais 
saudável? Sim, existe uma 
saudabilidade. Mas se não 
houver controle, ele pode 
gerar uma contaminação. A 
obtenção do alimento orgâ-
nico envolve adubação com 
esterco, que pode vir de uma 
cama viária. Se este adubo 
não passa por um processo 
de recompostagem, pode 
inserir um coliforme pato-
gênico fecal no vegetal, ser 
consumido e gerar graves 

doenças. Já houve registros”.

Um caso famoso também é 
a adição de hormônio no fran-
go. O especialista é enfático: 
“Hormônio é muito caro. A 
produção não paga o valor. Se 
há bons frangos é porque exis-
tem matrizes que garantem 
uma produtividade boa e esta 
carne é segura. Com todos os 
controles. São empresas gran-
des que fazem este controle. 
E o Ministério da Agricultura 
está envolvido nisso antes 
e depois do abate”. Claudio 
Iório conclui propondo: “Cabe 
veicular muita informação ao 
consumidor”.

“Hormônio é muito 
caro. A produção 
não paga o valor. 
se há bons frangos 
é porque existem 
matrizes que garantem 
uma produtividade 
boa e esta carne é 
segura. com todos os 
controles.

colaborador descontente, gera uma contaminação do produto. 
Uma sabotagem. Então as normas cobram um sistema de gestão 
para mitigar este risco ao longo da cadeia.

Além da contaminação pro-
posital, pode existir a fraude, 
que se apresenta de várias 
maneiras: “A fraude não é 
necessariamente uma conta-
minação, mas uma substituição 
para ganho econômico. Ocultar 
alguma informação como pra-
zo de validade, substituir um 
componente, colocar óleo de 
soja no azeite de oliva porque 
é mais barato, ou colocar outra 
substancia derivada de açúcar 
no mel, por exemplo. Isso pode 
não significar uma questão de 
segurança de alimentos, mas você descaracteriza o produto. O 
consumidor pode nem sentir, mas isso é uma fraude. 

AGrIcuLturA e AGrOtÓXIcOs
No início da cadeia da produção alimentar está a agricultura. 

Esta área está bastante bem regulamentada segundo Claudio 
Iório. “Precisamos analisar que todos estes princípios ativos são 
necessários na lavoura porque aumentam a produtividade, pre-
vinem o ataque de pragas, que é uma necessidade para suprir a 
alimentação da população”.

- O que se espera é o controle do agricultor. Quando se aplica 
um pesticida, tem um tempo de biodegradabilidade. É o prazo 
de carência quando ele é aplicado na concentração certa. É fei-
to um estudo toxicológico. O receituário diz após quantos dias 
pode ser iniciada a colheita. Depois deste tempo o pesticida já 
se degradou e está dentro de um limite residual permitido para 
consumo. E não terá nenhum efeito adverso à saúde.

Para o especialista o país já tem tecnologia suficiente para atender 
à toda gama da agricultura. “O Brasil é um celeiro, muitas terras 
para plantação tem uma agricultura desenvolvida. Os receituários 
para aplicação de produtos são testados internacionalmente. E além 
das empresas produtoras há entidades do setor e o ministério da 
Agricultura atua bastante”. Existem vários controles, por exemplo 
o procedimento de, quando o agricultor compra o produto, ter de 
devolver o rótulo. “O ministério tem um controle do que saiu e o 
que volta e como foi utilizado na agricultura”.

FIscALIZAÇÃO
Sobre a fiscalização, Claudio Iório traça um quadro realista: “Os 

ministérios da Agricultura e da Saúde atuam na mitigação. Nada é 
100%, não se pode prometer isso. A mitigação trabalha com estatística e 
atua onde pode haver maior possibilidade de recorrência do problema. 
Atua com amostragem para entender as tendências”. Ele avalia que 
a fiscalização no país atinge a todos os tamanhos de produtores. “Na 
inspeção de origem animal, por exemplo, é obrigação do ministério 
estar em todas as escalas, pequenos e grandes negócios’

seGurAnÇA ALIMentAr e seGurAnÇA de 
ALIMentOs

Claudio Iório chama a atenção para a sutil diferença dos nomes 
de duas áreas diferentes: ‘Segurança alimentar” para a questão 
de disponibilidade de alimentação para a população e “Segurança 
de alimentos” é o termo usado para a análise de contaminação do 
alimento. - Cada vez mais tem aumentado tanto a disponibilidade 
do alimento quanto a sua qualidade e segurança. Isso é um fato. 
O Brasil é um grande produtor e nós temos investido em alta 
tecnologia. Os frutos que a gente colhe são a melhora do acesso 
ao alimento de qualidade, os custos mais baixos. O aumento da 
expectativa de vida diz tudo” completa.
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O comprimento 
da saia de uma 

advogada impede-a 
de trabalhar?

Quando eu era 
pequena, minha avó 
materna, que estudou 
em colégio interno de 
freiras na década de 
50, me contava muitas 
histórias daquela 
época

Dentre estas histó-
rias, relatava que 
a madre superiora 

inspecionava o uniforme das 
meninas e media com régua 
a saia das alunas. Graças à 
evolução social, este con-
denável comportamento 
parecia já ter sido abando-
nado há muitos anos, mas 
a cruel realidade vem para 
nos mostrar o contrário.

Em pleno ano 2019, é es-
tarrecedor receber a notícia 
de que a juíza diretora do 
Fórum de Iguaba Grande, 
no Rio de Janeiro, estaria 
impedindo a entrada, no 
Fórum, de advogadas cujas 
saias estivessem mais de 
cinco centímetros acima do 
joelho. Segundo noticiado, 
para controlar o padrão im-
posto, a juíza teria colocado 
um aviso estabelecendo o 
tamanho da saia permitido 
para o ingresso naquele 
órgão público, além de ter 
autorizado os seguranças 
a medirem as roupas das 
advogadas com régua.

Por óbvio que a atitude 
da magistrada causou indig-
nação e provocou diversas 
providências por parte das 
entidades, dentre elas a Sec-
cional carioca da OAB, que 
protocolou uma representa-
ção disciplinar contra a juíza 
diretora na Corregedoria do 
Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro. Antes desta me-
dida, a OAB/RJ já havia, por 
diversas vezes, tentado dia-
logar com a juíza, que teria 
chamado de “piriguetes” as 

advogadas que frequentam 
o Fórum vestindo, o que a 
juíza considerava, para seu 
padrão, saias curtas.

Este comportamento, por 
si só, já seria condenável, 
mas a situação se agrava 
quando uma juíza, que se 
espera seja uma pessoa 
preparada para julgar o pró-
ximo, tolerante, demonstra 
atitude de verdadeira discri-
minação, preconceito e in-
tolerância. Ao final, tudo se 
agrava ainda mais e chama 
tanto a atenção pelo fato de 
que isto tudo partiu de uma 
mulher, que deveria respei-
tar suas colegas mulheres.

Diante desta postura 
extremamente machista, 
pergunta-se, ainda, se a 
magistrada em questão, 
enquanto diretora de um 
Fórum, não teria muito mais 
com que se preocupar, além 
da irrelevante medida da 
saia das advogadas.

Não é razoável e nem acei-
tável que uma autoridade se 
preocupe com centímetros 
da saia das advogadas que 
ingressam em um órgão 
público, para exercer sua 
atividade profissional. O 
comportamento machista e 
antiquado da servidora pú-
blica não agrega em nada, ao 
contrário, apenas demons-
tra discriminação e impede 
o exercício profissional das 
advogadas.

No Brasil, atualmente, não 
podemos admitir este tipo 
de falta de bom senso, com 
uma postura tão atrasada 
e desrespeitosa, que traz 
em si um forte perfume de 
abuso de autoridade.

 
(*) - Advogada criminalista, 

doutoranda em Direito Penal pela 
Universidade de Salamanca, pós em 
Direito Penal Econômico e Europeu 

pela Universidade de Coimbra e 
Membro da Associação Brasileira de 

Mulheres de Carreira Jurídica e do 
Instituto de Juristas Brasileiras.

Adriana Filizzola D’Urso (*)
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1. Contexto Operacional: A You Inc Incorporadora e Participações S.A. 
(“Companhia”) foi constituída em 14/12/2009 e atua como “holding” das em-
presas mencionadas na nota explicativa nº 8. A Companhia é registrada 
atualmente na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na categoria B. A 
Companhia está domiciliada no Brasil, com sede localizada na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, na cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo. A Companhia, por meio de suas controladas, mantém 
preponderantemente e caracterizados em seu objeto social: (a) a aquisição, 
o desenvolvimento, a construção, a operação, a venda, a locação e a admi-
nistração, diretamente ou através de Companhia de propósito específico, 
de imóveis no Estado de São Paulo e em outras áreas do Brasil; e (b) a 
participação como sócia, acionista ou cotista em quaisquer outras Compa-
nhia que desenvolvam atividades relacionadas ao item (a) anterior. 2. Prin-
cipais Políticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas in-
ternacionais de relatório financeiro (“IFRS”), aplicáveis às entidades de in-
corporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobi-
liários (“CVM”). Os aspectos relacionados a transferência de controle na 
venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da administração 
da Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Circular /
CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico 
NBC TG 47 (IFRS 15). Todas as informações relevantes utilizadas pela Ad-
ministração na gestão da Companhia estão evidenciadas nestas demons-
trações financeiras. As demonstrações financeiras foram elaboradas no 
curso normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capa-
cidade da Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a 
elaboração das demonstrações financeiras. A Companhia está adimplente 
em relação às cláusulas de dívidas mencionadas na nota explicativa nº 11, 
na data da emissão dessas demonstrações financeiras. 2.2. Base de ela-
boração: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às enti-
dades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados ao reconhecimento 
da receita desse setor, bem como de determinados assuntos relacionados 
ao significado e à aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, 
benefícios e controle na venda de unidades imobiliárias pelas empresas de 
incorporação imobiliária no Brasil, base para o reconhecimento de receitas 
seguem o entendimento da CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP nº 
02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15), 
conforme descrito em detalhes na nota explicativa nº 2.9.1. 2.3. Base de 
consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem as de-
monstrações financeiras da Companhia e das entidades controladas pela 
Companhia (suas controladas) elaboradas até 31 dezembro de cada exer-
cício. O controle é obtido quando a Companhia: • Tem poder sobre a inves-
tida; • Está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu 
envolvimento com a investida; e • Tem a capacidade de usar esse poder 
para afetar seus retornos. A Companhia reavalia se retém ou não o controle 
de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem a ocorrência de altera-
ções em um ou mais dos três elementos de controle relacionados anterior-
mente. A consolidação de uma controlada começa quando a Companhia 
obtém o controle sobre a controlada e termina quando a Companhia perde 
o controle sobre a controlada. Especificamente, as receitas e despesas de 
uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídas no 
resultado a partir da data em que a Companhia obtém o controle até a data 
em que a Companhia deixa de controlar a controlada. As demonstrações 
financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e das con-
troladas descritas na nota explicativa nº 9. Todas as transações, saldos, re-
ceitas e despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas inte-
gralmente nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo destacada 
a participação dos acionistas não controladores. Nas demonstrações finan-
ceiras individuais da controladora, as participações em controladas são re-
conhecidas pelo método de equivalência patrimonial. 2.4. Moeda funcio-
nal: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia são apresentadas em milhares de reais, exceto quando indica-
do, sendo a sua moeda funcional o real (R$). 2.5. Utilização de julgamen-
tos, estimativas e premissas contábeis significativas: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (CPC) e as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no 
Brasil, aprovadas pelo CPC e pelo CFC, as quais requerem que a Adminis-
tração faça estimativas que podem afetar o valor de ativos e passivos repor-
tados, a divulgação de ativos e passivos contingentes nas datas dos balan-
ços e os valores de receitas e despesas reportados para o período coberto. 
Estimativas e premissas: as principais premissas relativas a fontes de incer-
teza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em 
estimativas na data das demonstrações financeiras, envolvendo risco de 
causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro são discutidos a seguir: 2.5.1. Custos orça-
dos: são regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os 
ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados de acordo 
com o método contábil mencionado na nota explicativa nº 2.9.1. 2.5.2. Tri-
butos e demandas administrativas ou judiciais: a Companhia e suas 
controladas estão sujeitas no curso normal de seus negócios a fiscaliza-
ções, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos em 
matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e direito do con-
sumidor, entre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos 
judiciais ou procedimentos administrativos que seja movido contra a Com-
panhia e suas controladas, podem ser adversamente afetados, indepen-
dente do respectivo resultado final. Com base na sua melhor avaliação e 
estimativa, suportada por seus assessores jurídicos, a Companhia avalia a 
necessidade de reconhecimento de provisão. 2.5.3. Avaliação do valor re-
cuperável de ativos (“impairment test”): a Companhia revisa o valor con-
tábil de seus ativos tangíveis e intangíveis com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológi-
cas, que possam indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável 
dos ativos não financeiros. Quando essas evidências são identificadas, e o 
valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 
para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Os 
principais grupos de contas sujeitas à avaliação de recuperabilidade são: 
imóveis a comercializar, investimentos, imobilizado e intangível. Quando a 
perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequentemente, ex-
ceto para o ágio, ocorre o aumento do valor contábil do ativo para a estima-
tiva revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor con-
tábil que teria sido determinado, caso nenhuma perda por redução ao valor 
recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo em exercícios anteriores. 
A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida ime-
diatamente no resultado. Em 31/12/2019 e de 2018, foram identificados in-
dicadores de perda do valor recuperável nos estoques de imóveis a comer-
cializar no montante de R$10.795, conforme indicado na nota explicativa nº 
6. 2.6. Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são re-
conhecidos no balanço patrimonial do Grupo quando o Grupo for parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros 
são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação dire-
tamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros 
(exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por 
meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos 
ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamen-
te no resultado. 2.6.1. Ativos financeiros: Todas as compras ou vendas 
regulares de ativos financeiros são reconhecidas e baixadas na data da 
negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a compras ou 
vendas de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do 
prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Todos os 
ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na 
sua totalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da clas-
sificação dos ativos financeiros. 2.6.2. Passivos financeiros sujeitos à 
indexação: Passivos em reais (R$) e contratualmente sujeitos à indexação 
estão atualizados de acordo com o método de custo amortizado, pela apli-
cação dos índices correspondentes nas datas dos balanços. 2.7. Imóveis a 
comercializar: Representados pelo custo de aquisição dos terrenos acres-
cidos de gastos relacionados ao processo de desenvolvimento dos empre-

Balanços Patrimoniais 

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios 

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações do Valor Adicionado
 Controladora Consolidado
Ativos 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Circulantes 74.207 662 731.455 740.068
Caixa e equivalentes de caixa 39.105 19 122.238 62.073
Caixa restrito 34.089 - 34.089 -
Contas a receber de clientes - - 219.230 246.098
Estoque de imóveis a comercializar - - 350.473 427.332
Adiantamentos diversos 871 528 3.847 3.585
Impostos a recuperar 103 103 376 336
Despesas antecipadas - - 979 475
Outros créditos 39 12 223 169
Não Circulantes 145.555 109.015 149.071 65.656
Contas a receber de clientes - - 110.413 57.311
Partes relacionadas 53.422 24.939 26.448 2.551
Despesas antecipadas - - 1.786 1.097
Investimentos 89.820 83.430 3.675 -
Imobilizado 2.084 484 6.447 4.475
Intangível 229 162 302 222
Total dos Ativos 219.762 109.677 880.526 805.724

    Reserva      Partici-
    de capital    Reservas de lucros  Atribuível pação 
 Capital Transa- Transa- Ágio na  Reser- Reserva de Prejuízos a proprie- de não 
 social ções de ções com emissão va retenção acumu- tários da contro-
 subscrito capital Acionistas de ações legal de lucros lados controladora ladores Total
Saldos Em 31/12/2017 18.074 (2.975) - 20.047 2 31 (59.147) (23.968) 330.833 306.865
Aumento e integralização de capital - - - - - - - - 55.268 55.268
Redução de capital social - - - - - - - - (68.510) (68.510)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - - - (15.800) (15.800) 46.639 30.839
Apropriação de reserva de retenção de lucros - - - - - (31) 31 - - -
Distribuição de lucros - - - - - - - - (38.280) (38.280)
Saldos Em 31/12/2018 18.074 (2.975) - 20.047 2 - (74.916) (39.768) 325.950 286.182
Aumento e integralização de capital 111.844 - - - - - - 111.844 22.148 133.992
Recursos capitalizáveis - - - - - - - - 4.295 4.295
Recursos capitalizáveis integralizados - - - - - - - - (11.589) (11.589)
Redução de capital social - - - - - - - - (81.292) (81.292)
Transações com acionistas - - (12.680) - - - - (12.680) - (12.680)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - - - (22.599) (22.599) 53.178 30.579
Distribuição de lucros - - - - - - - - (45.505) (45.505)
Saldos Em 31/12/2019 129.918 (2.975) (12.680) 20.047 2 - (97.515) 36.797 267.185 303.982

 Controladora
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Despesas gerais e administrativas (31.898) (22.507)
Despesas comerciais (489) (309)
Resultado de equivalência patrimonial 11.348 10.406
Outros resultados com investimentos 3.470 1.566
Ganho na distribuição desproporcional de lucros 3.196 2.723
Receita com taxa de administração 4.254 5.156
Despesas tributárias (368) (446)
Prejuízo Operacional Antes
 do Resultado Financeiro (10.487) (3.411)
Resultado Financeiro:
Receitas financeiras 176 40
Despesas financeiras (11.803) (11.881)
 (11.627) (11.841)
Prejuízo Operacional Antes do IR e da CS (22.114) (15.252)
Imposto de Renda e Contribuição Social (485) (548)
Prejuízo do Exercício (22.599) (15.800)
Prejuízo Básico e Diluído Por Ação: 
Ações em circulação 24.188 22.481
Prejuízo básico e diluído por ação-R$ (0,93) (0,70)
CONSOLIDADO 31/12/2019 31/12/2018
Receita Líquida 552.485 361.669
Custo de Vendas e Serviços Prestados (417.438) (265.784)
Lucro Bruto 135.047 95.885
Receitas (Despesas) Operacionais: 
Despesas gerais e administrativas (58.024) (38.670)
Despesas comerciais (34.078) (16.697)
Ganho na distribuição desproporcional de lucros 6.447 5.687
Outros resultados com investimentos 2.666 1.555
Resultado de equivalência patrimonial 1.187 -
Outras receitas operacionais, líquidas - 20
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 53.245 47.780
Resultado Financeiro: Receitas financeiras 10.519 8.385
Despesas financeiras (19.277) (16.040)
 (8.758) (7.655)
Lucro Operacional Antes do IR e da CS 44.487 40.125
Imposto de Renda e Contribuição Social (13.908) (9.286)
Lucro Líquido do Exercício 30.579 30.839
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Atribuível a
Proprietários da controladora (22.599) (15.800)
Participação de não controladores 53.178 46.639

Fluxo de Caixa das Controladora Consolidado
 Atividades Operacionais 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS (22.114) (15.252) 44.487 40.125
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) antes
 do IR e da CS com o caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial (11.348) (10.406) (1.187) -
Ajuste a valor presente - - 3.815 (2.186)
Imposto de recolhimento diferido - - 96 175
Juros incorridos sobre empréstimos,
 debêntures e financiamentos 12.985 11.340 12.985 11.340
Depreciações e amortizações 920 332 5.993 2.905
Baixa do valor residual de imobilizado - - 185 -
Provisão para riscos e reversões 1.506 851 5.670 851
Ganho na distribuição de
 lucro desproporcional (3.196) (2.723) (6.447) (5.687)
Outros resultados nos investimentos (3.470) - (2.666) -
Custos de emissão das debêntures - 57 - 57
Reversão (constituição) 
 da provisão para distratos - - (1.306) 1.831
Rendimento de aplicações financeiras (89) - (89) -
Redução (aumento) nos ativos operacionais: 
Contas a receber de clientes - - (30.049) (19.249)
Estoque de imóveis a comercializar - - 201.339 29.656
Impostos a recuperar - - (40) (98)
Partes relacionadas 24.677 (7.309) 8.025 51.828
Outros créditos (27) 65 (54) 173
Despesas antecipadas - 17 (1.193) (1.359)
Adiantamentos diversos (343) (3) (262) (1.771)
Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
Fornecedores (379) 653 4.439 4.302
Terrenos a pagar - - (45.865) (75.534)
Impostos, taxas e contribuições a recolher 6 (229) 881 559
Adiantamentos de clientes - - 11.162 8.930
Provisões sociais 375 (358) 387 (345)
Outras contas a pagar (628) - 2.998 314

 Controladora Consolidado
Lucro Líquido (Prejuízo) 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
  do Exercício (22.599) (15.800) 30.579 30.839
Outros resultados abrangentes - - - -
Total do Resultado Abrangente
  do Exercício (22.599) (15.800) 30.579 30.839
Total do Resultado Abrangente
do Período Atribuível a
Proprietários da controladora - - (22.599) (15.800)
Participação de não controladores - - 53.178 46.639

 Controladora Consolidado
Receita 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Incorporação, revenda
 de imóveis e serviços 4.254 5.156 567.185 370.994
Insumos Adquiridos de Terceiros 
Custo - - (417.438) (265.784)
Materiais, energia, serviços de 
 terceiros e outros operacionais (15.970) (8.835) (38.317) (23.988)
Despesas comerciais (489) (309) (29.380) (14.230)
 (16.459) (9.144) (485.135) (304.002)
Valor Adicionado Bruto (12.205) (3.988) 82.050 66.992
Retenções
Depreciações e amortizações (920) (332) (6.178) (2.905)
 (920) (332) (6.178) (2.905)
Valor Adicionado Produzido 
 Pela Companhia (13.125) (4.320) 75.872 64.087
Valor Adicionado Recebido em Transferência 
Resultado de equivalência patrimonial 11.348 10.406 1.187 -
Ganho na distribuição
 de lucro desproporcional 3.196 2.723 6.447 5.687
Outros resultados nos investimentos 3.470 1.566 2.666 1.555
Outras receitas - - - 20
Receitas financeiras-incluindo
 variações monetárias 176 40 10.519 8.385
 18.190 14.735 20.819 15.647
Valor Adicionado Total a Distribuir 5.065 10.415 96.691 79.734
Distribuição do Valor Adicionado 
Salários e encargos 14.161 11.738 14.595 12.004
Remuneração da Administração 656 680 656 680
Impostos, taxas e contribuições 853 994 28.608 18.611
Despesas financeiras-incluindo 
 variações monetárias 11.803 11.881 19.277 16.040
Aluguéis 191 922 2.976 1.560
Participação de acionistas
 não controladores no resultado - - 53.178 46.639
Prejuízos incorridos (22.599) (15.800) (22.599) (15.800)
 5.065 10.415 96.691 79.734

Passivos Patrimônio Controladora Consolidado
 Líquido (Negativo) 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Circulantes 37.373 52.596 222.264 267.316
Fornecedores 651 1.030 20.804 16.365
Empréstimos, financiamentos
 e debêntures - 22.162 57.394 103.879
Terrenos a pagar - - 3.485 6.654
Impostos, taxas e contribuições
 a recolher 108 102 4.754 3.873
Provisões sociais 1.771 1.396 1.815 1.428
Adiantamentos de clientes - - 67.132 48.664
Impostos de recolhimento diferido - - 9.699 11.728
Partes relacionadas 20.142 27.425 24.559 56.475
Garantias financeiras 680 - 680 -
Opção de venda de ações 12.000 - 12.000 -
Outras contas a pagar 2.021 481 19.942 18.250
Não Circulantes 145.592 96.849 354.280 252.226
Empréstimos, financiamentos
 e debêntures 64.041 54.515 214.844 209.296
Provisão para patrimônio líquido
 negativo de controladas 807 - - -
Terrenos a pagar - - - 942
Impostos de recolhimento diferido - - 4.417 2.292
Adiantamento de clientes - - 69.482 14.529
Partes relacionadas 77.853 40.949 58.482 23.782
Provisão para riscos processuais 2.891 1.385 7.055 1.385
Patrimônio Líquido 36.797 (39.768) 303.982 286.182
Capital social 129.918 18.074 129.918 18.074
Reserva de capital-ágio
 na emissão de ações 20.047 20.047 20.047 20.047
Transações de capital (2.975) (2.975) (2.975) (2.975)
Transações com acionistas (12.680) - (12.680) -
Reserva legal 2 2 2 2
Prejuízos acumulados (97.515) (74.916) (97.515) (74.916)
Patrimônio líquido atribuível a proprietários da 
controladora 36.797 (39.768) 36.797 (39.768)
Participação de não controladores - - 267.185 325.950
Total dos Passivos e do
 Patrimônio Líquido 219.762 109.677 880.526 805.724

endimentos. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 01-Redução ao 
Valor Recuperável, a Companhia e suas controladas analisam se existem 
evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperado. Caso 
sejam identificadas tais evidências, a Companhia e suas controladas esti-
mam os valores recuperáveis do ativo. O valor recuperável de um ativo é o 
maior valor entre: (a) seu valor justo menos os custos que seriam incorridos 
para vendê-lo; e (b) seu valor de uso. 2.8. Imposto de renda e contribui-
ção social: 2.8.1. Impostos correntes: Conforme permitido pela legisla-
ção fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias são 
tributadas com base no regime de caixa e para prestação de serviços com 
base no regime do lucro presumido conforme nota explicativa nº 2.9.1. A 
Companhia e cada uma de suas controladas optam por apurar o lucro tribu-
tável utilizando o critério do lucro presumido e/ou Regime Especial de Tribu-
tação-RET, todos os empreendimentos com obras concluídas e em anda-
mento da Companhia estão sobre o RET. 2.8.2 Impostos de recolhimento 
diferido: O Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido-CSLL, o Programa de Integração Social-PIS e a Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS, com recolhi-
mentos diferidos são reconhecidos no passivo circulante e não circulante 
conforme expectativa de recebimento das parcelas prevista nos contratos 
de compra e venda. O recolhimento diferido é referente à diferença entre o 
reconhecimento pelo critério societário, descrito na nota explicativa nº 2.9.1, 
e o critério fiscal, em que a receita é tributada no momento do recebimento. 
2.9. Apuração do resultado de incorporação e venda de imóveis: 2.9.1. 
Reconhecimento das receitas e dos custos: A Companhia e suas contro-
ladas adotaram o CPC 47 (IFRS 15)-“Receitas de Contratos com Clientes”, 
a partir de 1º de janeiro de 2018, contemplando também as orientações 
contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP n o 02/2018, de 12 de dezembro 
de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao reco-
nhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriun-
das de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída 
nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária. 
Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 (IFRS 15) e o refe-
rido ofício circular para a Companhia. O resultado das vendas imobiliárias, 
que engloba as receitas de vendas e os custos de terreno, construção e 
outros gastos inerentes à respectiva incorporação imobiliária, é apropriado 
ao resultado ao longo do processo de construção à medida que ocorre sua 
evolução financeira, utilizando o método do percentual de conclusão de 
cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do 
custo incorrido em relação ao custo orçado total estimado do empreendi-
mento. Os valores a receber de clientes, decorrentes das vendas de unida-
des em construção, são apresentados pelo mesmo percentual de realiza-
ção, sendo os recebimentos superiores a esses créditos a receber 
registrados no passivo circulante como “Adiantamento de clientes”. O resul-
tado das vendas imobiliárias, que engloba as receitas de vendas e os cus-
tos de terreno, construção e outros gastos inerentes à respectiva incorpora-
ção imobiliária de empreendimentos já concluídos, é apropriado ao 
resultado na transferência do controle da unidade imobiliária. 2.9.2. Permu-
tas físicas: Nas permutas de terrenos tendo por objetivo a entrega de apar-
tamentos a construir, o valor do terreno adquirido pela Companhia e por 
suas controladas é apurado com base no valor justo das unidades imobiliá-
rias a serem entregues. O valor justo do terreno é registrado como um com-
ponente do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapar-
tida ao passivo de adiantamento de clientes, no momento da assinatura do 
instrumento particular ou contrato relacionado à referida transação, desde 
que tenha sido obtido o registro de incorporação imobiliária do futuro em-
preendimento. As receitas e os custos decorrentes de operações de permu-
ta são apropriados ao resultado ao longo da construção dos empreendi-
mentos, conforme descrito na nota explicativa nº 2.9.1. 2.9.3.Permuta 
financeira: Na permuta financeira de terreno tendo como pagamento o per-
centual de receitas de unidades vendidas, o valor justo do terreno é reco-
nhecido como componente do estoque de terreno de imóveis a comerciali-
zar, tendo como contrapartida a conta de adiantamento de clientes. A 
apropriação ao resultado é realizada ao longo da construção do empreen-
dimento e das unidades vendidas. 2.10. Distrato de contratos: Na ocorrên-
cia de distrato de contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, 
a receita e o custo reconhecido no resultado, conforme os critérios de apu-
ração mencionados anteriormente, são revertidos e contabilizados a débito 
na rubrica “Vendas canceladas” e a crédito na rubrica “Custo dos imóveis 
vendidos”, respectivamente. A Administração realiza análises periódicas, a 
fim de identificar se existem evidências objetivas que indiquem que os be-
nefícios econômicos associados à receita apropriada poderão não fluir para 
a entidade. Exemplos: (i) atrasos no pagamento das parcelas; e (ii) condi-
ções econômicas locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso 
existam tais evidências, respectiva provisão para distrato é registrada. O 
montante a ser registrado nesta provisão considera que o imóvel será recu-
perado pela Companhia, que eventuais montantes poderão ser retidos 
quando do pagamento das indenizações aos respectivos promitentes com-
pradores, entre outros. 2.11. Ajuste a valor presente de contas a receber: 
De acordo com o pronunciamento técnico CPC 12-Ajuste a Valor Presente, 
a Companhia, por meio de suas controladas, ajustou os saldos de contas a 
receber a prazo de unidades não concluídas a valor presente, considerando 
a taxa de desconto à variação das Notas do Tesouro Nacional-NTN que 
acompanha a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA. 
2.12. Lucro básico e diluído por ação: O resultado por ação básico e dilu-
ído é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas 
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Demonstrações Financeiras-Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

Caixa gerado pelas (aplicado nas)
 operações (1.125) (22.965) 213.304 46.817
IR e contribuição social pagos (485) (411) (13.908) (9.286)
Juros sobre empréstimos, 
 debêntures e financiamentos pagos (12.985) (11.340) (31.176) (42.046)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 nas atividades operacionais (14.595) (34.716) 168.220 (4.515)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de capital de controladas (37.604) (1.827) 178 -
Redução de capital de controladas 30.436 23.450 - -
Caixa restrito (34.000) - (34.000) -
Partes relacionadas (51.142) - (51.142) -
Aquisição de bens do ativo imobilizado
 e de itens do intangível (419) (76) (8.230) (3.221)
Dividendos recebidos de controladas 18.751 16.100 - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de investimento (73.978) 37.647 (93.194) (3.221)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 
Captação de empréstimos
 e financiamentos 80.277 23.472 238.691 228.072
Custos de emissão das debêntures (803) - (803) -
Pagamento de empréstimos
 e financiamentos (92.110) (28.813) (281.101) (154.962)
Redução de capital - - (81.292) (13.242)
Aumento de capital social, recursos capitalizáveis e 
 recursos capitalizáveis integralizados 111.844 - 126.698 -
Partes relacionadas 28.451 - 28.451 -
Dividendos distribuídos - - (45.505) (38.280)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento 127.659 (5.341) (14.861) 21.588
Aumento (Redução) Líquido do Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa 39.086 (2.410) 60.165 13.852
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 19 2.429 62.073 48.221
No fim do exercício 39.105 19 122.238 62.073
Aumento (Redução) Líquido do Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa 39.086 (2.410) 60.165 13.852

da Companhia e a média ponderada das ações em circulação no respectivo 
exercício, considerando, quando aplicável, ajustes de desdobramento ocor-
ridos no exercício ou nos eventos subsequentes na preparação das de-
monstrações financeiras. A Companhia não possui operações que influen-
ciam no cálculo do lucro diluído, portanto, o lucro diluído por ação é igual ao 
valor do lucro básico por ação conforme apresentado na nota explicativa nº 
17.3. 2.13. IFRSs novas e alteradas em vigor no exercício corrente: Im-
pacto da adoção inicial da CPC 06 (R2)/ IFRS 16-Arrendamento: No exercí-
cio corrente, a Companhia adotou a IFRS 16 / CPC 06 (R2) (emitida pelo 
IASB em janeiro de 2016 e aprovada pela CVM em dezembro de 2018), em 
vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A 
IFRS 16 introduz exigências novas ou alteradas com relação à contabiliza-
ção de arrendamento. A norma introduz mudanças significativas na conta-
bilização do arrendatário ao eliminar a distinção entre arrendamento opera-
cional e financeiro e exigir o reconhecimento do ativo de direito de uso e 
passivo de arrendamento no início para todos os arrendamentos, exceto 
arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. 
Diferentemente da contabilização do arrendatário, as exigências de conta-
bilização do arrendador permanecem substancialmente inalteradas. A 
Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para con-
tratos de arrendamento de curto prazo ou cujo ativo objeto do arrendamen-
to seja de baixo valor. Para operações de longo prazo, exclusivamente loca-
ção de imóveis administrativos, reconheceu no ativo imobilizado como 
“direito de uso”. A Companhia aplicou utilizando abordagem retrospectiva e 
o expediente prático com relação à definição de contratos de arrendamento 
na data de transição. Portanto, o passivo de arrendamento foi mensurado 
ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, des-
contado pela taxa incremental média de 8,37% ao ano sobre empréstimos 
do arrendatário, na data de aplicação inicial. O ativo de direito de uso na 
data da adoção inicial, para arrendamentos anteriormente classificados 
como arrendamento operacional foi, por sua vez, reconhecido com valor 
equivalente ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer 
pagamentos de arrendamento antecipados ou acumulados referentes a 
esse arrendamento que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial ime-
diatamente antes da data da adoção inicial. Com a adoção da IFRS 16 so-
bre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foi reconhe-
cido um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento no valor de 
R$2.921. A despesa de depreciação do direito de uso incorrida e a de en-
cargos financeiros, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi de 
R$ R$1.126 e R$133, respectivamente. ICPC 22 (IFRIC23)-Incerteza sobre 
o tratamento tributário: A interpretação entrou em vigor a partir de 1º de ja-
neiro de 2019 e esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração no CPC 32-Tributos sobre o Lucro quando há incerteza sobre 
os tratamentos de tributos sobre o lucro. A ICPC 22 não se aplica a tributos 
fora do âmbito do CPC 32 nem inclui especificamente os requisitos referen-
tes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. São abor-
dados especificamente: a) Se a Companhia considera tratamentos tributá-
rios incertos separadamente; b) As suposições que a Companhia faz em 
relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; c) 
Como a Companhia determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálcu-
lo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alí-
quotas de imposto; e d) Como a Companhia considera as mudanças de fa-
tos e circunstâncias. A Companhia realizou uma análise do ICPC 22 e não 
identificou impactos materiais com relação às práticas contábeis adotadas 
atualmente. A Companhia realizou uma análise do ICPC 22 e não identifi-
cou impactos materiais com relação às práticas contábeis adotadas atual-
mente. Adicionalmente, o IASB emitiu/revisou algumas normas IFRS, as 
quais tem sua adoção para o exercício de 2020 ou após, que ainda não ti-
veram as devidas alterações nas normas contábeis brasileiras e em seus 
respectivos pronunciamentos, e a Companhia apresenta abaixo a avaliação 
dos impactos da adoção destas normas em suas demonstrações 
financeiras:-Alteração da norma IFRS 3-Definição de negócio. Esclarece 
aspectos para a definição de negócio, de forma a esclarecer quando uma 
transação deve ter tratamento contábil de combinação de negócios ou aqui-
sição de ativos. Esta alteração na norma é efetiva para exercícios iniciando 
em/ou após 1/01/2020. A Companhia não espera impactos significativos em 
possíveis eventos futuros de combinações de negócios ou aquisição de 
ativos.-Alteração das normas IAS 1 e IAS 8-Definição de materialidade. 
Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma 
contábil onde este conceito é aplicável. Estas alterações de normas são 
efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2020. A Companhia não 
espera impactos significativos nas suas demonstrações financeiras.-Alte-
ração das normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7-Reforma da taxa de juros. Es-
clarece aspectos relacionados a taxa de juros em instrumentos financeiros 
de hedge. Estas alterações de normas são efetivas para exercícios inician-
do em/ou após 01/01/2020. A Companhia não espera impactos significati-
vos nas suas demonstrações financeiras.-Alteração da norma IAS 1-Clas-
sificação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Esclarece 
aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como 
Passivo Circulante ou Passivo Não-circulante. Esta alteração de norma é 
efetiva para exercícios iniciando em/ou após 01/01/2022. A Companhia 
não espera impactos significativos nas suas demonstrações financeiras. 

A íntegra das Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Diretoria:              • Abrão Muszkat-Diretor Presidente
• Franco Gerodetti Netto - Diretor de Relação com Investidor

• Anderson Mesquita Ianone - Contador CRC 1SP 258308/O-09

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35300338022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 28/10/2019
Data: 28/10/2019, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos Acionistas.
Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona.
Deliberações: 1. Retificar o número do CEP do endereço da sede social de 04534-003
para 04534-004; 2. Aumentar para 5 o número de membros da Diretoria; 3. Extinguir o
cargo de Diretor Administrativo e de Risco e criar os cargos de “Diretor Administrativo” e
“Diretor de Risco”; 4. Reformar os artigos 7º e 8º do Estatuto Social; 5. Remanejar o mem-
bro da Diretoria, Vinícius Nogueira Carmona portador da CIRG 44.536.463 SSP/PR e do
CPF 015.017.229-05, do cargo de Diretor Administrativo e de Risco, para o cargo de “Di-
retor Administrativo”; 6. Eleger como “Diretor de Risco”, Jamil Hirata Vassão portador da
CIRG 11.687.339-5 SSP/SP e do CPF 882.638.948-91. O mandato dos diretores ora elei-
tos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2021; 7. Fixar o montante
da remuneração anual global dos membros da Diretoria em até R$ 3.600.000,00, na forma
do artigo 7º do Estatuto Social. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida;
Secretário, Vinícius Nogueira Carmona; Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A.
por seus diretores, Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira Carmona. A Ata em seu
inteiro teor e o Estatuto Social encontra-se registrado na JUCESP sob nº 90.036/20-7, em
12/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
Realizada em 06 de Janeiro de 2020.

01- Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte às dez horas, na sede da Compa-
nhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Presen-
ça: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ana Karina Bortoni 
Dias, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduar-
do Gouveia Dominicale, Antônio Mourão Guimarães Neto e Sandoval Martins Pereira. 03 - Composição da Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pelo Sr. Marcus Vinicius Fernandes Vieira. 
04 - Ordem do Dia: (i) Abertura e Instalação de nova agência em Aracaju/Sergipe. 05 - Deliberações: Em atendimen-
to ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram autorizar a abertura e ins-
talação de nova agência em Aracaju/Sergipe, cujo endereço segue abaixo: Rua Mariano Salmeron, nº 575, Siqueira Cam-
pos, CEP 49075-370, Aracaju/ Sergipe. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar todas as providências necessá-
rias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram apro-
vadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi apro-
vada por todos os presentes. São Paulo, 06 de janeiro de 2020. Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sandoval Perei-
ra Martins e Antonio Mourão Guimarães Neto. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa; Marcus Vinicius Fernan-
des Vieira - Secretário da Mesa. JUCESP nº 106.629/20-7 em 26.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Comunicado ao Mercado
Madeira Energia S.A. - Mesa - Comunica que, a partir do dia 03/03/2020 suas publicações legais 
passaram a ser realizadas no Jornal O DIA. São Paulo, 03 de Março de 2020.

Madeira Energia S.A. - Mesa

Raphael Gouvêa Vianna (*)  

O contrato é um documento 
onde se lê (quando o contrato 
é escrito), ou se ouve (quando 
o contrato é verbal).

Ou seja, através de contratos 
trocados entre duas ou mais 
pessoas ou entre empresas são 
gerados direitos e obrigações 
que valem tal qual vontade 
expressa dessas partes. É o 
contrato escrito a forma mais 
segura de formalizar um bom 
acordo.

O que pode parecer sim-
ples na explicação, já deu 
muitas dores de cabeça para 
quem, por desconhecimento 
ou preguiça de ler todo um 
documento, caiu em alguma 
armadilha contratual, geral-
mente presente naquelas 
letrinhas bem pequenas e nas 
últimas folhas.

Para assinar qualquer con-
trato é importantíssimo saber 
quais são os objetivos do pac-
to que se está por assinar; com 
quem estamos realizando o 
contrato – se a outra parte 
(pessoa ou instituição) tem 
capacidade para honrar o 
contrato e compreender o 
que de fato está escrito e, 
tendo dúvidas, é da maior 
importância consultar um 
bom advogado.

Outras dicas para o momen-
to de firmar um contrato são: 
estar atento às renovações 
automáticas, às condições de 

preço, ao tempo de duração, às 
responsabilidades, garantias, 
aos documentos anexados, 
multas aplicáveis, datas li-
mites para certos eventos e 
para os motivos e formas de 
encerramento dos contratos.

É de suma relevância tam-
bém, nunca deixar espaços em 
branco no texto, não assinar 
folhas sem texto, sempre 
rubricar em todas as folhas e 
guardar uma cópia idêntica ao 
original assinado.

O contrato deverá ser lido 
com muita atenção, mesmo 
nos trechos das letras peque-
nininhas, e necessariamente 
deverá ter seu conteúdo 
compreendido. Se não houver 
compreensão de cada uma das 
linhas, melhor assinar em um 
outro momento com a ajuda 
de um especialista.

Finalmente, vale frisar, 
toda obrigação contratual 
não cumprida é sujeita a per-
das e danos, mora, cobrança 
de juros, multa e correção 
monetária. Assim, dada a 
importância e os efeitos dos 
contratos, é aconselhável o 
máximo de atenção para sua 
formalização, evitando-se ar-
madilhas e maiores prejuízos e 
guardar uma cópia idêntica ao 
original,inclusive com todas as 
assinaturas.

(*) -  Pós-graduado em LL.M em 
Litigation e processos contenciosos 

na FGV, é advogado e sócio diretor 
da Gouvêa Advogados Associados. 

Acordos contratuais 
merecem atenção
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