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News@TI

Cursos a distância

@O ITI – Instituto Tecnológico Inovação possui em seu site 
diversas opções de cursos (gratuitos e pagos) no formato 

EaD. Os módulos gratuitos fazem parte do projeto Transfor-
mando Vidas que propõe viabilizar a capacitação básica na 
área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), para 
as pessoas que queiram ingressar ou reforçar a atuação no 
mercado de trabalho. São cursos EaD que podem ser acessados 
de qualquer lugar e contam com materiais adicionais, provas 
e emissão de certificado. Já o curso Formação de Professores 
para a Educação Inclusiva, propõem o enfrentamento de 
barreiras excludentes que podem se apresentar no ambiente 
escolar. É direcionado exclusivamente para professores, equipe 
pedagógica e gestores da área da educação de escolas públicas 
e particulares. É uma ótima oportunidade para o docente que 
não teve contato com o tema nas grades dos cursos tradicionais, 
atualizar-se e estar conectado com o que há de mais atual nos 
conceitos da formação para a inclusão (www.itinovacao.org.br). 

  Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Palestras do Startup Summit 
Com o avanço da Covid-19, a recomendação é que as 

pessoas permaneçam em casa. Pensando neste momento de 
isolamento, o Sebrae liberou todas as palestras do Startup 
Summit 2019 gratuitamente para o público em geral. Com 
mais de 70 horas de conteúdos, divididos em sete trilhas 
de conhecimento — Tecnologia & Produto, Marketing & 
Vendas, Cultura & Talentos, Investimento & Internalização, 
Operação, Ecossistema e Plenária. Acesse: (http://sebrae.sc/
palestrasummit2019).    Leia a coluna completa na página 3

Vamos vencer 
a batalha? 
Depende.

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

Previsão de crises, diminuição dos riscos e danos à imagem 
da empresa, alterações regulatórias e econômicas, e exigência 
de maior transparência e legalidade nas operações. Todos esses 
fatores levam a crer que o compliance é a nova sensação das admi-
nistrações públicas e privadas, e já é visto como um dos principais 
investimentos utilizados como critério para a contratação de bens 
e serviços e de controle baseado na gestão de riscos.   

Ética e transparência empresarial

Historicamente, o Brasil é um país rico em muitos aspectos, e não 
precisa de uma pesquisa científica para comprovar que essa realidade 
reflete em suas pessoas as múltiplas culturas dentro de um mesmo 
espaço. Um exemplo disso são os bairros que fazem homenagem à  países 
e continentes. Porém, dentro do mercado, a realidade não carrega 
tanta riqueza na hora das contratações, como aponta uma pesquisa 
realizada pela Future Minds, consultoria com mais de 200 funcionários 
relacionados ao RH, metade das empresas barram diversidade na hora 
de contratar pessoas.   

Diversidade

A Pesquisa Competências e Habilidades para Profissionais do Fu-
turo, realizada pela CI&T, multinacional brasileira especializada em 
transformação digital, em parceria com a Opinion Box, apontou que 
habilidade com tecnologia e capacidade analítica serão essenciais 
para profissionais do futuro. Segundo o estudo, 72,8% dos entrevis-
tados acreditam que será imprescindível explorar o potencial das 
tecnologias no dia a dia de trabalho. Somada a isso, a capacidade 
analítica contará muito nos próximos anos para 62,2%.   

Tecnologia e capacidade analítica
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EFICIêNCIA EMPRESARIAL

O Brasil já conta com 
mais de 51 milhões 
de empreendedores 
registrados no 
Microempreendedor 
Individual (MEI) e este 
número não para de 
crescer, especialmente 
entre os jovens

De acordo com um levan-
tamento do Sebrae 22,2% 

dos empreendedores possuem 
entre 18 e 24 anos - em 2017 este 
número era de 18,9%. Mesmo 
assim, o receio de arriscar-se 
no mundo do próprio negócio 
ainda existe e, por isso, há quem 
esteja protelando a decisão. 
Guy Peixoto Neto (*), mentor 
de empreendedorismo jovem, 
abriu sua primeira empresa 
quando tinha apenas 22 anos. 
Ele listou dez bons motivos para 
tomar a iniciativa do empreen-
dedorismo: 

1 - Ganhar dinheiro a partir 
de uma ideia original - A 
sensação de ganhar dinheiro 
com algo que você criou é única 
e tem muitas vantagens. Entre 
elas: receber remuneração por 
conta de uma ideia sua é bem 
mais empolgante e motivador 
do que depender de um salário, 
por exemplo. Além disso, você 
tem poder de escolha sobre o 
que quer fazer com a sua vida, já 
que a decisão sobre o destino do 
dinheiro é totalmente sua, sem 
limitações. É o dinheiro total 
da sua dedicação, diferente de 
receber uma remuneração junto 
com um holerite. 

2 - Ser o seu próprio chefe 
- De acordo com uma pesquisa 
da OnePoll, 77% dos trabalhado-
res sonham em ser seus próprios 
chefes. A responsabilidade não 

Dez motivos para ser um jovem 
empreendedor 
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diminui, pelo contrário, aumen-
ta, mas cabe a você definir o nível 
de autonomia, de pressão, qual 
a agenda a ser seguida e como 
deve ser seguida. Você também 
aprende a administrar melhor 
não apenas o seu negócio, e sim, 
a sua vida. 

3 - Autonomia na própria 
carreira - Quando você se torna 
um empreendedor, todas as de-
cisões de sua carreira estão em 
suas mãos e isso é motivador. 
Significa autonomia para definir 
quais são os melhores caminhos 
a seguir profissionalmente. Os 
erros ajudarão a trilhar para 
onde vai o negócio. Por isso, 
quanto mais rápido aprender 
com eles, melhor preparado 
você será como empreendedor. 
Uma vantagem é a liberdade 
para errar sem correr o risco 
de ser demitido. 

4 - Trabalhar com o que 
ama - Quem empreende quer 
trabalhar com aquilo que ama 
fazer e é preciso buscar o que 
o motiva. Se for pra fazer algo 
que você não goste tanto, talvez 
seja melhor aceitar um trabalho 
remunerado em uma empresa. Se 
há amor no que se faz, tudo flui de 
forma natural e as funções diárias 
se tornam algo além da obrigação, 
transformam-se em prazer. 

ação, do contato com pessoas e 
dos problemas, que uma pessoa 
amadurece. 

8 - Mostrar que você é 
capaz - Quem é empreen-
dedor deseja principalmente 
duas coisas: criar algo que de 
alguma maneira facilite a vida 
das pessoas e, obviamente, 
conquistar o próprio dinheiro. 
Quando se viabiliza um produto 
ou serviço que gere interesse e, 
a partir dele, a vida das pessoas 
fica mais simples e é extrema-
mente gratificante. Se trata de 
um sentimento maravilhoso de 
realização pessoal, da validação 
de nossa autenticidade. 

9 - Proporcionar uma vida 
melhor para sua família - 
Uma das coisas mais importan-
tes em nossas vidas é a nossa 
família. Conquistar melhores 
condições para as pessoas que 
mais valorizamos é o objetivo 
de muitas pessoas. Um negócio 
bem sucedido é a garantia de 
sustento e conforto para uma 
família inteira e possibilita 
diversos benefícios a quem faz 
parte deste núcleo. 

10 - Criar sua própria 
história - Todos nós nos sen-
timentos bem quando somos 
reconhecidos, seja por pessoas 
próximas ou por desconhecidos. 
Alguns desejam isso mais que 
outros. E ter reconhecimento 
por algo que fizemos de bom 
aos outros é o tipo de história 
que todo empreendedor precisa 
contar. Para maioria de nós, é o 
motivo que faz todos os sacrifí-
cios valerem a pena. 

(*) - É mentor de empreendedorismo 
jovem, experiência na criação, 
expansão e reestruturação de 

empresas. Se dedica GPX, plataforma 
de conteúdo voltada para pessoas 

que querem se transformar em 
empreendedores ou que já são e 

querem continuar evoluindo.

5 - Criar oportunidades 
de emprego - A melhor for-
ma de ajudar alguém não é lhe 
dando dinheiro, mas oferecendo 
uma oportunidade de trabalho 
apresentando uma porta aberta 
para que a pessoa faça parte da 
equipe. Torcer por alguém, par-
ticipar do seu negócio e sentir 
que esta pessoa está realizando 
os seus próprios sonhos não se 
trata de oferecer um benefício 
individual, mas para toda uma 
família. 

6 - Ser inspiração para 
outras pessoas - Ser um 
bom exemplo, ter uma história 
de superação e provar que é 
possível empreender apesar 
de todas as dificuldades, serve 
como uma forte motivação para 
impulsionar quem deseja fazer 
o mesmo. Isso transforma as 
pessoas e torna real o que antes 
era apenas uma expectativa. 

7 - Desenvolver matu-
ridade - Empreender te faz 
uma pessoa melhor, afinal, 
você enfrenta desafios que não 
encontraria no cotidiano como 
funcionário de uma companhia. 
Os desafios diários trazem um 
aprendizado que às vezes não 
pode ser encontrado apenas 
nos livros. A teoria aprendemos 
estudando, mas é através da 

EMPRESAS COM PLANEjAMENTO 
ESTRATÉGICO GARANTEM VANTAGENS 
COMPETITIVAS NO MERCADO     Leia na página 6

Vacinação contra gripe
Começou ontem (23) a Campa-

nha Nacional de Vacinação contra 
a Gripe. De acordo com Ministério 
da Saúde, nesta primeira etapa os 
públicos prioritários são idosos e 
trabalhadores da saúde. Mais duas 
etapas serão realizadas para públi-
cos diferentes. Ao todo, a campanha 
pode atingir cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. A meta é 
vacinar, pelo menos, 90% de cada um 
desses grupos até o dia 22 de maio.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/empresas-com-planejamento-estrategico-garantem-vantagens-competitivas-no-mercado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/diversidade-o-primeiro-passo-e-eliminar-os-vieses-do-recrutamento-para-ser-de-verdade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/habilidade-com-tecnologia-e-capacidade-analitica-serao-essenciais-para-profissionais-do-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/programa-de-compliance-e-fundamental-para-etica-e-transparencia-nas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/vamos-vencer-a-batalha-depende/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-03-2020/
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OpiniãO
Agricultura movida 

a ciência
A agricultura brasileira 
é movida a ciência. 
Poucos países podem 
afirmar o mesmo 

Em pouco menos de 
cinco décadas o Bra-
sil saiu da situação de 

importador para se tornar 
um dos maiores exporta-
dores de alimentos, fibras 
e bioenergia do mundo. É 
uma história de sucesso, 
uma saga que todos os brasi-
leiros, no campo e na cidade, 
devem conhecer. Motivo de 
orgulho na última semana 
em que comemoramos o 
Dia da Agricultura (20/3). 

Com ciência, nas últimas 
cinco décadas, incrementa-
mos a produção de grãos em 
cinco vezes, com aumento 
correspondente de apenas 
duas vezes na área plantada. 
Elevamos a produção de leite 
de 5 para 35 bilhões de litros. 
Aumentamos a produção de 
trigo e milho em 250% e a de 
arroz em mais de 300%. A 
cafeicultura quadruplicou a 
produtividade nos últimos 25 
anos. E a produção de carne 
de frango deu um salto mag-
nífico: cresceu praticamente 
65 vezes, saindo de 200 mil 
toneladas na década de 70 
para 13 milhões de toneladas 
em 2018. 

A transformação não 
ocorreu ao acaso. Foi fruto 
de um robusto investimento 
em ciência, tecnologia e 
inovação, da parceria entre 
o setor público e o privado. 
Com ciência transformamos 
um passivo, os cerrados, 
com vegetação retorcida e 
solos ácidos e pobres, num 
dos maiores ativos do país. 
Celeiro de grãos, frutas, 
hortaliças e proteína animal, 
em 2019 os cerrados entre-
garam mais da metade da 
produção de grãos e cana 
de açúcar do país. 

Com ciência, tropicaliza-
mos grãos, como a soja e o 
trigo, forrageiras africanas e 
o gado europeu e indiano. A 
produção de trigo nos trópi-
cos é inédita e já ocupa 130 
mil hectares dos cerrados 
brasileiros. Pode chegar a 
dois milhões de hectares 
e tornar o Brasil autossufi-
ciente na produção do grão.  

Com ciência desenvolve-
mos novas raças bovinas, 
como a girolando, tão pro-
dutivas quanto as europeias 
e mais adaptadas aos trópi-
cos. Foi também com ciên-
cia que o Brasil criou uma 
plataforma de produção 
agropecuária sustentável, 
com tecnologias como o 
plantio direto, a fixação 
biológica de nitrogênio, o 
controle biológico e a inten-
sificação sustentável, com 
produção de grãos, proteína 
animal e florestas numa 
mesma área. Os sistemas 
integrados já ocupam 15 
milhões de hectares. 

A fixação biológica de 
nitrogênio economiza para 
o país, anualmente, algo em 
torno de 13 bilhões de dóla-
res que deixam de ser gastos 
com adubos nitrogenados, 
sobretudo importados. É um 
verdadeiro ovo de Colombo. 
De quebra, contribui para 
que aproximadamente 60 
milhões de toneladas equi-
valentes de CO2 deixem de 
ser emitidas na atmosfera. 

Em 2019 o segundo ovo de 
Colombo foi lançado pela 
Embrapa: o BiomaPhos, um 
bioinsumo que atua sobre 
o fósforo aprisionado nos 
solos, tornando-o disponível 
para as plantas. 

O produto, que vem sendo 
pesquisado há 17 anos, já 
foi testado em mais de 300 
áreas agrícolas no país. Para 
o milho trouxe elevação de 
produtividade da ordem de 
10%. Vai contribuir para ter-
mos mais alimentos à mesa. 
E possibilitar que o Brasil 
importe menor fosfato. 

O agro brasileiro é o setor 
mais competitivo e disruptivo 
da economia brasileira. É tam-
bém um dos que menos rece-
be subsídio governamental. 

Responde por 21% do 
PIB, um quinto de todos os 
empregos e quase metade 
das exportações brasileiras. 
Alimentamos um em cada 
cinco habitantes do plane-
ta e fazemos isso de forma 
sustentável: protegemos, 
preservamos ou conserva-
mos 66,3% da vegetação e 
florestas nativas. Os produ-
tores preservam um quarto 
do território brasileiro den-
tro das propriedades rurais, 
sem receber nada por isso. 

Com uma agricultura mo-
vida a ciência garantiremos o 
futuro e a segurança alimen-
tar da população brasileira e 
mundial. É no banco genético 
da Embrapa, localizado em 
Brasília, DF, o 5o maior do 
mundo, que estão armazena-
das mais de 120 mil amostras 
de animais, plantas e micror-
ganismos, vindos de todas as 
partes do mundo. Há espaço 
para 700 mil amostras. Uma 
verdadeira Arca de Noé. É lá 
que buscaremos variabilida-
de genética para enfrentar 
novas pragas e doenças que 
poderão atacar plantações e 
animais em solo brasileiro. É 
uma questão de segurança 
nacional.

Nos próximos dez anos 
os desafios serão diversos e 
complexos. Em 2030 tere-
mos 8,5 bilhões de pessoas. 
A demanda por alimentos 
aumentará 35%, enquanto a 
de energia e água crescerão 
40 e 50%, respectivamente. 
Precisaremos de mais co-
nhecimento, mais ciência e 
tecnologia. Edição genômi-
ca, gestão de riscos, agricul-
tura digital, intensificação 
sustentável, bioinsumos e 
os microbiomas são temas 
que estarão no centro da 
agenda da ciência agrícola 
da próxima década. A co-
nectividade no campo será 
crucial para que avancemos 
de forma consistente. 

Hoje, segundo dados do 
IBGE, mais de 70% das 
propriedades rurais não tem 
acesso à internet. A China já 
tem 95% do seu território 
conectado. Os EUA avançam 
a passos largos. A ausência 
de conexão no campo pode 
atrasar o desenvolvimento e 
reduzir a competitividade do 
agro brasileiro. A ciência mo-
veu a agricultura nas últimas 
cinco décadas. Seguirá tendo 
papel central na moderniza-
ção do agro e no aumento 
da capacidade de produção, 
competitiva e sustentável, da 
agricultura brasileira. 

(*) - É presidente da Empresa 
Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Embrapa.

Celso L. Moretti (*)

Guia para preparar empresas 
na produção de eventos online

A disseminação do novo Coronavírus está 
alertando a população mundial e mu-
dando os hábitos e atividades diárias de 

todos nós. Nas últimas duas semanas, grandes 
empresas proibiram viagens de negócios, países 
fecharam escolas e universidades, gigantes da 
tecnologia paralisaram as atividades nos escri-
tórios e grandes eventos foram cancelados ou 
adiados. Pensando nisso, o TD, empresa líder 
em eventos online no Brasil, oferece guias para 
preparar companhias na produção de eventos 
online e manter a produtividade dos colabora-
dores mesmo trabalhando à distância.

No setor de eventos, o impacto da COVID-19 
é enorme. As perdas resultantes dos cancela-
mentos já custaram ao setor de tecnologia US$ 
500 milhões (mais de R$ 2,4 bilhões). Eventos 
como Adobe Summit, Facebook F8, SXSW, 
E3 e Google Cloud Next foram cancelados ou 
mudaram o formato para conferências online.

Com isso, o TD está disponibilizando o guia 
“Como fazer o seu próprio evento online” para 
orientar empresas na produção de uma confe-
rência online, caso essa seja a opção adotada 
neste momento. Confira as dicas:

Avaliação: O primeiro passo para realizar um 
evento online é detalhar os principais elementos 
programados para a versão presencial. O even-
to será composto por palestras ou webinars? 
Detalhe o formato, o número de participantes, 
duração e o engajamento do público. Lembre-se 
de que o foco é oferecer conteúdo relevante e 
cumprir os objetivos da organização.

Tomada de decisão: Os eventos são ex-
celentes oportunidades para gerar valor aos 
participantes. Portanto, cancelar ou adiar um 
evento não afeta apenas os resultados das em-
presas, mas também os demais envolvidos. Vale 
destacar que os eventos em local físico possuem 
uma série de limitações, incluindo capacidade 
de participantes, horários e preço de produção.

Questionamentos: Se a dúvida persistir na 
mudança do formato, faça as seguintes pergun-
tas: qual o impacto financeiro e nos negócios caso 
opte por cancelar o evento? Qual o impacto para 
os patrocinadores caso cancele ou adie o evento? 
Qual o impacto para a reputação da empresa 
caso opte por cancelar ou adiar o evento?

Oferta de valor: Embora muitos pensem 
que os eventos presenciais são superiores, é 
importante questionar sobre por que as pesso-
as desejam participar deles. Com uma versão 
online, é possível transmitir as informações que 
o público anseia e garantir que os conteúdos 
da empresa sejam passados para ainda mais 
pessoas, já que não há barreiras físicas. No on-
line, também é possível criar oportunidades de 
“matchmaking”, ou salas para reuniões virtuais, 
emulando as formas de negociar e de trocar 
informações em eventos presenciais.

Definição de metas: Após compreender 
como oferecer relevância ao público, vale refletir 
quais são os objetivos dos negócios. É possível 
alcançar todas as metas, mas para isso estraté-
gias diferentes serão necessárias.

Definição de formato: Chegou o momento de 
definir o formato do evento. Será gravado? Se sim, 

precisará de um estúdio? Acha que a transmissão 
ao vivo dará melhores resultados? Defina de que 
forma o público irá consumir os conteúdos para 
poder planejar a logística do evento. Em tempos 
de novo Coronavírus, existem alternativas para 
captar o audiovisual de cada 
participante ao vivo, desde suas 
casas, reunir os sinais numa 
mesma plataforma e publicar 
como se todos estivessem no 
mesmo espaço.

Levantamento de servi-
ços e suporte: Um evento 
online de qualidade exige 
infraestrutura – assim como as 
edições presenciais. O organi-
zador do evento deve garantir 
as ferramentas e serviços 
necessários para colocá-lo no 
ar, bem como os profissionais 
para realizar a execução (que 
podem, inclusive, trabalhar 
remotamente em tempos de 
novo coronavírus). É preciso, 
também, escalonar a estrutura 
para garantir o atendimento 
de todo o público esperado. 
Afinal, você não quer ver o site 
travar caso atinja um número 
máximo de participantes, 
certo?

Listagem: Pense e res-
ponda: é necessário alguém 
para gravar as palestras ou 
conferências? Uma pessoa para fazer trans-
missões ao vivo? E para ajudar nas operações? 
Infraestrutura tecnológica para a execução 
do projeto? Quais equipamentos usar? Vale a 
pena comprar ou alugar? Quais os materiais de 
higiene e segurança para proteger os envolvidos 
da transmissão do novo Coronavírus?

Infraestrutura: Para eventos online é fun-
damental garantir transmissões de qualidade – e 
para isso você deve contar com velocidade de 
internet. Além disso, é necessário contar com 
câmeras que proporcionem imagens nítidas, 
microfones para garantir a melhor experiência 
em áudio, cenário e planejamento. Lembre-se 
também dos materiais de segurança para evitar 
a transmissão da COVID-19.

Mapeamento da jornada do cliente: 
Mesmo que já tenha feito o mapeamento da 
jornada do cliente para o evento presencial, é 
fundamental refazê-la para se adaptar ao mundo 
digital. Defina como serão feitas as inscrições e 

seleção da programação, o aces-
so ao evento, a disponibilização 
dos conteúdos e de que forma 
será feita a comunicação com 
os participantes.

Promoção do evento: A 
divulgação do evento é um 
passo essencial para o sucesso 
do projeto. Para isso, utilizar 
as redes sociais e estruturar 
outras estratégias de marketing 
digital é a melhor alternativa 
para mostrar ao público o valor 
da experiência. Aqui, vale a 
pena criar uma estratégia bem 
interessante para atrair o maior 
público possível - afinal, é super 
frustrante criar algo incrível 
para poucos assistirem.

Execução: Depois de toda 
a organização e planejamento, 
é hora de executar o evento. É 
possível fazer tudo à distância, 
inclusive a captação de todo 
o material a partir da casa de 
cada participante. Para isso, é 
necessário que o palestrante 
tenha uma câmera de qualida-
de (existem webcams capazes 

de registrar imagens em HD e até 4K), uma 
boa captação de áudio, um cenário “clean” e 
uma internet com boa capacidade de upload. 
Caso você opte por reunir os participantes 
em um mesmo estúdio, desinfete todo o 
ambiente, incluindo maçanetas e microfones, 
para garantir a segurança dos participantes. 
Tenha o menor número possível de pessoas 
no local – de preferência, apenas a pessoa 
que opera a câmera, entrevistador e entre-
vistado, respeitando a indicação de distância 
segura pelo Ministério da Saúde. Comece 
pontualmente e encerre no horário previsto. 
Depois da finalização, faça uma pesquisa de 
satisfação com os participantes, solicitando 
feedback para compreender os pontos fortes 
e fracos do evento.

Como manter a produtividade no trabalho remoto também está entre as dicas para ajudar a população 
nesses tempos de pandemia

News@TI 

Trevisan Escola de Negócios disponibiliza 
gratuitamente quatro cursos online

@A Trevisan Escola de Negócios, líder em educação a distân-
cia de qualidade (EAD) no Brasil, está oferecendo cursos 

online gratuitamente à população. “Nós acreditamos que o ensino 
a distância é uma grande solução não apenas para os casos de 
pandemia, mas principalmente para inclusão social e distribuição 
de educação de alta qualidade em que todas as partes do mundo”, 
diz VanDyck Silveira, CEO da Trevisan Escola de Negócios (www.
trevisanonline.com.br).

Startup de comunicação  libera free trial para 
empresas

@Com o avanço da pandemia do novo Coronavírus, diversas empre-
sas passaram a implementar o home office sem data de retorno 

e foram pegas desprevenidas sem um plano de comunicação ou um 
preparo para realizar as tarefas remotamente. Para tentar auxiliar as 
empresas a organizar uma boa estrutura de comunicação interna  e 
home office, o superapp do Dialog, disponível em versão web e para 
download em iOS e Android, é inspirado nas funcionalidades de uma 
rede social, mas com foco no ambiente de trabalho para a melhoraria  
da comunicação e engajamento dentro das empresas. Além de atender 

aos desafios de comunicação interna, o Dialog também vai facilitar os 
processos relacionados com o setor de Recursos Humanos (https://
www.dialog.ci/).

Como organizar a rotina com as crianças 
neste período desafiador

@De acordo com Luiza Mendonça que é mãe, consultora educacio-
nal para famílias e escolas e criadora do AppGuardian (https://

www.appguardian.com.br/) aplicativo de conexão entre pais e filhos 
que oferece ferramentas para auxiliar as famílias nas mudanças de 
hábitos digitais - as reuniões via videoconferência começam a fazer 
parte da rotina dos pais. Já as crianças, devem redirecionar suas  horas 
de Internet para estudos e pesquisas, e não mais para redes sociais.

LIT libera acesso a 100% de seus cursos

@Com 25 mil horas de conteúdo e 8 mil livros, o LIT, plataforma 
digital de educação executiva da Saint Paul Escola de Negó-

cios, libera gratuitamente o acesso de 100% dos seus cursos por 30 
dias para quem se cadastrar no site até o dia 30 de abril. A escola 
espera contribuir para a aprendizagem de milhares de pessoas que 
aderiram ao movimento de distanciamento social na tentativa de 
conter a disseminação da COVID-19 (https://lit.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 24 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

“No setor de 
eventos, o impacto 
da COVID-19 é 
enorme. As perdas 
resultantes dos 
cancelamentos já 
custaram ao setor 
de tecnologia US$ 
500 milhões (mais 
de R$ 2,4 bilhões). 
Eventos como Adobe 
Summit, Facebook 
F8, SXSW, E3 e 
Google Cloud Next 
foram cancelados ou 
mudaram o formato 
para conferências 
online.

AI/TD

Instituto Êxito de Empreendedorismo oferece cursos online gratuitos
Apesar da restrição de circulação, a quarentena 

imposto pela disseminação da Covid-19, deve ser 
encarada também como uma oportunidade para 
estimular novos aprendizados e até dar um novo 
rumo na carreira profissional. O Instituto Êxito 
de Empreendedorismo disponibiliza mais de 
trezentos cursos online. Todos gratuitos.

A metodologia de ensino a distância se torna 

a forma segura de continuar estudando, além de 
contar com toda a flexibilidade em relação ao 
tempo. “Acreditamos que a educação empreende-
dora será um agente transformador do futuro do 
nosso país e, neste momento, aprender ‘de casa’ 
tem sido uma das maneiras mais eficientes para 
estimular a mente e ampliar o conhecimento”, 
relata o presidente do Instituto, Janguiê Diniz. 

“Em momentos como o que estamos passando, 
é preciso agir com sabedoria, discernimento, e 
pensar lá na frente”.

Na plataforma online do Instituto Êxito de 
Empreendedorismo (www.institutoexito.com.
br), o usuário encontra cursos de tecnologia, 
marketing,  saúde, exatas, humanas, ensino 
infantil e, claro, empreendedorismo.



Quebras de contrato por 
Coronavírus: por que 
devemos ter cautela?

O novo Coronavirus já 
é uma pandemia. Além 
do impacto humano, 
que é sem dúvida o mais 
sensível e preocupante

Esse vírus também vem 
surtindo impactos 
altamente negativos 

para toda a economia mun-
dial. De acordo com um 
levantamento da empresa 
de seguros Allianz Euler 
Hermes, do grupo Allianz, 
o prejuízo no comércio 
global de bens e serviços 
pode chegar a 320 bilhões 
de dólares por trimestre. 
Somente com exportações, 
as perdas devem somar 161 
bilhões de dólares. Segundo 
o LearnBonds, site econômi-
co norte-americano, o novo 
Coronavírus já é a epidemia 
mais cara do mundo. 

Mas esta não é a primeira 
vez que a economia vive o im-
pacto de epidemias globais, 
como a gripe suína (H1N1), 
a Sars (síndrome respiratória 
aguda) e a Mers (síndrome 
respiratória do Oriente Mé-
dio), que também deixaram 
prejuízos bilionários. Com 
o fechamento de portos e 
medidas restritivas de circu-
lação em diversos países, os 
prazos de entregas em todo o 
mundo estão deixando de ser 
cumpridos. Isso é prejudicial 
para importadores e expor-
tadores, que se veem diante 
de um cenário econômico 
caótico e imprevisível. 

Mas como é possível evitar 
os prejuízos diante de imi-
nentes quebras de contra-
to? Podemos pensar nessa 
discussão em três níveis de 
contrato. Geralmente, os 
acordos entre empresas na-
cionais e internacionais são 
atrelados a cláusulas securi-
tárias. Isso, além do direito 
internacional, que determina 
uma série de regras relativas 
ao transporte de produtos, 
irão orientar as empresas so-
bre as consequências de um 
possível descumprimento de 
prazos e impossibilidade de 
entregas. 

Contratos entre empre-
sas nacionais obedecem às 
leis do país, obviamente, e 
caso não possuam cláusulas 
semelhantes, prevendo pos-
síveis imprevistos, podem ser 
revistos para que atenda às 
expectativas de todas as par-
tes envolvidas. Nesses dois 
níveis, em casos de impossi-

bilidade de cumprimento das 
obrigações, pode-se alegar 
caso fortuito ou de força 
maior. Com esse mecanismo, 
exclui-se a responsabilidade 
de cumprir contrato, por 
entender que existe um fator 
externo, imprevisível e que 
está além do controle dos 
empresários.

Sem dúvidas, descumpri-
mentos de contrato com o 
consumidor são os que mais 
devem dar dor de cabeça 
para as empresas. O Direito 
entende a pessoa física como 
o elo mais frágil da relação 
contratual – e, por isso, age 
com maior zelo em relação a 
ela. Se algum serviço deixar 
de ser oferecido por conta 
do novo Coronavírus, não 
há dúvida de que as em-
presas deverão ressarcir o 
consumidor. De modo geral, 
o momento é de cautela. 
Apesar do recente aumento 
no número de casos, o Brasil 
não vive uma situação de 
calamidade como vista em 
outros países, com restrição 
de circulação, por exemplo. 

Apesar da alegação de caso 
fortuito e força maior serem 
previstos por lei, se muitas 
empresas descumprirem 
contratos alegando o Coro-
navírus como motivo, sem 
que os órgãos de saúde na-
cionais tenham comprovado 
o agravamento da pandemia, 
os juízes podem entender 
que o vírus não é motivo su-
ficiente para a paralisação da 
operação e, inclusive, multar 
as empresas se perceber que 
estão agindo de má fé ou 
mesmo por excesso de zelo 
sem que fosse efetivamente 
necessário. 

Outro ponto importante 
é que a pandemia do novo 
Coronavírus era um evento 
imprevisto há cerca de um 
mês. Hoje, já não cabe mais 
fechar um contrato e, depois, 
alegar que não sabia dos 
riscos. Reafirmo, a palavra 
da vez é cautela. Buscar as 
informações corretas sobre 
prevenção, evitar aglomera-
ções, e confiar que o sistema 
de saúde pública do Brasil é 
referência no combate a esse 
tipo de caso. 

Devemos zelar pela saúde 
de todos, mas agir com ra-
cionalidade para minimizar 
os impactos do novo Coro-
navírus. 

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista 

em Direito cível e societário.

Jayme Petra de Mello Neto (*)

www.netjen.com.br
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D - Setor Bancário
Para amenizar os efeitos negativos do Coronavírus no emprego e na renda, 
no atendimento aos clientes bancários e na rotina dos funcionários do setor, 
a Febraban e seus bancos associados anunciaram orientações e medidas 
para colaborar nos esforços em todo o país para conter a disseminação 
da  pandemia. As agências permanecem abertas, com atendimento aos 
clientes. Terão prioridade os públicos mais vulneráveis, como o de apo-
sentados e pensionistas. Algumas agências bancárias já abrem mais cedo 
para atendimento aos aposentados, o que será reforçado, neste momento.

E - Fechamento do Comércio 
A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas comunicou em nota oficial 
sua defesa do fechamento total de todo e qualquer tipo de comércio em 
território brasileiro, com exceção, dos serviços básicos, como supermer-
cados  e farmácias, que devem funcionar com regras de utilização para 
que se evitem aglomerações. O comunicado acontece em meio a pande-
mia do Coronavírus, em quarentena. Estima-se que o setor do comércio 
e serviços seja impactado negativamente em mais de R$100 bilhões nos 
próximos meses. Por esse mapa geral do comércio, e por outro lado, as 
lojas online e serviços delivery crescem para manter a população em casa.

F - Cursos Gratuitos
Com o avanço do novo Coronavírus no Brasil, muitas pessoas já estão optan-
do por ficar em casa o que é uma ótima oportunidade para a retomada dos 
estudos. A Kultivi, plataforma de ensino online 100% gratuito, já conta com 
mais de 460 mil alunos cadastrados e oferece uma gama completa de cursos, 
como Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, preparatório para ENEM, Exame 
da OAB e Concursos Públicos, além de cursos de Negócios e Revalida (Medi-
cina). Após um breve cadastro, o usuário pode realizar sua matrícula e iniciar 
imediatamente os estudos. Outras informações em: (https://www.kultivi.com/).

G - Tributos do Simples
O pagamento dos tributos federais do Simples Nacional foi prorro-
gado. Desta forma, o acerto referente aos meses de março, abril e 

A - Trabalho Remoto
A Diretoria Executiva do Serpro determinou que todas as unidades 
da empresa adotem o trabalho remoto, suspendendo os atendimentos 
presenciais que não tenham natureza essencial. A medida foi ado-
tada com a finalidade de contribuir, de forma mais enérgica, para o 
cumprimento das medida de sanitárias de prevenção recomendadas 
pelo Ministério da Saúde. Segundo o presidente do Serpro, Caio Mario 
Paes de Andrade, a iniciativa tem por fim prevenir a disseminação do 
Coronavírus e proteger os empregados, contribuindo com o Governo 
Federal nos esforços para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública no combate à pandemia.

B - Consultoria Gratuita 
Até o próximo dia 31, o consultor Marco Piquini, da Piquini Co-
municação Estratégica, abrirá espaço em sua agenda e oferecerá 
consultoria gratuita a pequenas e médias empresas que estejam com 
dificuldade de articular sua comunicação com empregados, clientes 
e fornecedores nesse momento de crise causada pela pandemia do 
Coronavírus no Brasil. Cada consultoria terá duração de uma (1) 
hora, será on-line, e as empresas interessadas devem enviar um e-
-mail para (comunicacao@piquini.com.br), para agendar horário. As 
vagas são limitadas.

C - Títulos Agrícolas
Pensando em como contribuir para a continuidade das operações de 
financiamento ao produtor rural, e garantir que os insumos cheguem 
ao campo na época correta, a agtech Bart Digital disponibiliza ao se-
tor a versão beta da plataforma Ativus, uma ferramenta tecnológica 
construída para emitir títulos agrícolas eletrônicos, realizar assinatura 
digital, e ainda, enviar para registro, tudo de forma digital. Na prática, 
qualquer pessoa ou entidade interessada pode usufruir do sistema 
Ativus, no entanto, neste momento, a startup priorizará solicitações de 
produtores rurais, cooperativas e distribuidores de insumos, que têm 
um ciclo de formalização de garantias anterior às indústrias. Saiba mais: 
(www.bartdigital.com.br). 

maio ficou postergado para outubro, novembro e dezembro. Essa 
é uma das iniciativas do Ministério da Economia, feita com a co-
laboração do Sebrae. A prorrogação vai beneficiar 4,9 milhões de 
empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como 9,8 milhões 
de Microempreendedores Individuais, num volume total aproxima-
do de R$ 23 bilhões. É uma medida fundamental para garantir o 
funcionamento dos pequenos negócios e manter os empregos nas 
suas unidades em todo o país.

H - Combate ao Coronavírus 
A Fapesp está lançando duas chamadas de propostas no valor de R$ 30 
milhões para direcionar iniciativas de pesquisa ao combate da COVID-19 
e estimular micro e pequenas empresas a desenvolver projetos que re-
sultem em inovações tecnológicas voltadas ao diagnóstico e tratamento 
dos doentes. Os projetos de pesquisa devem ter duração de 24 meses 
e o valor máximo de cada proposta será de R$ 200 mil. O prazo para 
submissão de projetos vai até 22 de junho. Os editais emergenciais se 
destinam a financiar o desenvolvimento de boas ideias para o combate 
à epidemia. Mais informações: (http://fapesp.br/14082).

I - Clínicas e Pethops
Nascendo do desejo de facilitar a vida de todos os donos de bichinho e 
descomplicar a jornada pet, o aplicativo My Pet My Life se configura como 
uma importante solução para dois públicos específicos: os proprietários 
de clínicas e pethops, que precisam manter a vida de seus negócios, 
bem como prestar serviços aos donos de animais de estimação. De fun-
cionalidade intuitiva, o aplicativo reúne contatos e principais serviços 
de petshops e clínicas veterinárias em um total de 12 mil empresas do 
ramo, que podem ser pesquisadas por região. É possível encontrar um 
estabelecimento próximo de sua residência, que ofereça serviço de en-
trega em domicílio, por exemplo. Saiba mais: (www.mypetmylife.com.br).

J - Bloqueio em Rodovias 
Decisão assinada pelo presidente do TJ-SP, desembargador Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco, suspendeu as medidas liminares que impu-
nham bloqueios parciais nas rodovias que dão acesso às principais cida-
des do Litoral Norte e Sul, entre elas a Rio-Santos, Tamoios e Oswaldo 
Cruz. A decisão acolheu a tese apresentada pela Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), reconhecendo que as medidas liminares configuram 
evidente lesão à ordem pública, na medida em que “ obstaculizam ou 
dificultam o adequado exercício das funções típicas da Administração 
pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução 
coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados 
pela COVID-19".

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 16.04.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 16 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria;- 4.- Outros assuntos de 
interesse social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Não é o momento de cancelar as atividades e realizar demissões, 
mas tentar se adaptar à nova realidade.
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Após alta do mês de 
fevereiro, o Índice de 
Confiança do Consu-

midor (ICC) sofreu queda de 
5,5%, – 124,6 pontos em mar-
ço ante os 131,8 de fevereiro. 
Já o Índice de Consumo das 
Famílias (ICF) se manteve 
praticamente estável, leve 
retração de 0,6%.

De acordo com a Federa-
ção, o faturamento do co-
mércio será drasticamente 
abalado com as restrições 
de circulação e fechamen-
tos dos estabelecimentos 
para atendimento presen-
cial, por isso aconselha os 
empresários a buscarem 
alternativas como vendas 
online, por aplicativos e de-
livery. Também sugere que 
recebam os pagamentos por 
meio online como PicPay, 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(ICEC) de março revela que 
os impactos da pandemia 
do novo Coronavírus come-
çaram a ser sentidos pelo 
varejo brasileiro. O índice 
atingiu 128,4 pontos, maior 
patamar desde dezembro 
de 2012 (129 pontos), mas 
com queda de 0,2% em 
relação a fevereiro, inter-
rompendo quatro meses 
consecutivos de alta. 

A pesquisa foi divulgada 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

A economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira, disse que a coleta 
dos dados aconteceu entre 
20 de fevereiro e 5 de mar-
ço, portanto uma semana 
antes de as medidas mais 
drásticas de isolamento 
para evitar maior dissemi-
nação do novo Coronavírus 
serem adotadas no Brasil, o 

Índice de Confiança começou a cair mesmo antes de isolamentos.
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Expectativa 
de Inflação 
recua e atinge 
valor mínimo 
histórico

A expectativa de inflação 
dos consumidores brasi-
leiros para os próximos 
12 meses cedeu 0,2 ponto 
percentual em março, para 
4,8%, retornando ao valor 
mínimo histórico apresenta-
do em novembro e dezem-
bro de 2019. Em relação ao 
mesmo mês do ano anterior, 
houve redução de 0,3 ponto 
percentual. 

"Após dois meses em 5,0%, 
a expectativa mediana de 
inflação dos consumidores 
retorna ao menor valor da 
série histórica, sugerindo 
que o aumento devido ao 
choque dos preços das pro-
teínas, tenha se dissipado, 
principalmente nas duas 
faixas de renda mais baixas. 

Para os próximos meses, 
o cenário de incerteza 
causado pela epidemia de 
Covid-19 pode levar os 
consumidores a reverem 
suas expectativas, mas a 
tendência é que essa revisão 
seja para baixo, dado que 
as novas projeções para 
o Ipca têm sido cada vez 
menores", afirma Renata de 
Mello Franco, economista 
da FGV IBRE. 

Confiança e intenção de consumir 
das famílias caiu em março

O início da pandemia do Coronavírus no Brasil foi sentido pelo mercado financeiro e a população 
também recua na intenção de compras nas primeiras semanas desse mês, antes mesmo do fechamento 
do comércio na cidade de São Paulo

dívidas com as instituições 
financeiras, sendo que as 
principais já se mostraram 
dispostas a prorrogar por 60 
dias os pagamentos de pres-
tações a vencer, exceto para 
cartão de crédito e cheque 
especial.

É o momento de refazer 
cálculos, listar custos de 
aluguel, energia, gás, má-
quinas, funcionários, servi-
ços contratados, contador, 
entre outros. Confirme se 
terá dinheiro em caixa para 
manutenção do negócio nos 
próximos três meses, em 
caso negativo procure cré-
dito por meio do Desenvolve 
SP ou o Banco do Povo, com 
juros menores do que os 
praticados pelas instituições 
financeiras tradicionais (AI/
Fecomercio).

mercado Pago, AME, por 
exemplo, para que não haja 
a necessidade de levar a 
maquininha de cartão. 

Para a Federação, não é 

o momento de cancelar as 
atividades e realizar demis-
sões, mas tentar se adaptar 
à nova realidade. Por isso, 
recomenda renegociação de 

Efeitos do Coronavírus começam a 
ser sentidos pelo comércio, diz CNC

que ocorreu entre 9 e 13 de 
março. O período foi marca-
do pela primeira queda signi-
ficativa da Bolsa de Valores, 
no dia 12. “O temor começou 
a se intensificar”, apontou 
Izis. Foram consultados 18 
mil empresários do comércio 
de todos os estados, mais o 
Distrito Federal.

A queda do ICEC na passa-
gem de fevereiro para março 
é explicada, principalmente, 
por uma retração no índice 
de expectativas. “Isso sig-

nifica que já no período 
de referência da pesquisa, 
pelo canal das expecta-
tivas, os comerciantes já 
estavam esperando uma 
piora da economia do setor 
do comércio e da empresa 
nos próximos meses”. Se-
gundo Izis, pelo canal das 
expectativas, já houve uma 
antecipação da queda na 
confiança do empresário 
do comércio. “Que é o que 
a gente deve ver nos pró-
ximos meses” (ABr).
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Tel: 3043-4171

Para veiculação de seus 
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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: LUÍS FERNANDO ESPEDITO BRITO, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 28/11/1990, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ailton Lima de Brito e de 
Maria do Carmo dos Santos Brito. A pretendente: ANA PAULA DOMICIANO, estado 
civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em São Bento do Sapucaí - SP, no dia 
12/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo da 
Silva Domiciano e de Maria Margaret Silva Domiciano.

O pretendente: JAIME CRISOSTIMO DO NASCIMENTO JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 06/10/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jaime Crisostimo do Nascimento e 
de Marlene Ferreira do Nascimento. A pretendente: JOICE CAROLINA FARINELLI, estado 
civil solteira, profissão administradora, nascida em Terra Roxa - SP, no dia (07/03/1990), 
residente e domiciliada na Vila Mariana, São Paulo - SP, filha de Édino de Jesus Farinelli 
e de Carmen Lúcia Rua Farinelli.

O pretendente: THIAGO VINICIUS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 12/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Carmelito Ferreira e de Joana D'Arc Ferreira. O pretendente: 
IGOR KRISZTAN HIDALGO POZO, estado civil solteiro, profissão designer gráfico, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (06/11/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Carlos Hidalgo Pozo e de Rosa Maria 
Krisztan Pozo.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: NAGIB BEZ, profissão: engenheiro, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 06/08/1956, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Assad Bez e de Janete Cilino Bez. A pretendente: LUANA 
CRISTINA DE SOUSA GOMES, profissão: fisioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Rio Tinto, PB, data-nascimento: 15/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz do Nascimento Gomes e de Sandra Cristina de Sousa Gomes.

O pretendente: BRUNO LUNA PEREIRA, profissão: técnico eletrônico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 18/02/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Pereira e de Sandra Luna 
de Andrade. A pretendente: THAMIRIS ABRAHÃO MARTINS, profissão: assistente de 
engenharia, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santa Cecília, SP, data-
-nascimento: 18/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Gilberto Abrahão Martins e de Marlene Fatima Martins.

O pretendente: ANTONIO MARIO MATTAR, profissão: sacerdote, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 01/12/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mario Nasser Mattar e de Maria 
Josepha Mattar. A pretendente: ALINE CABRAL DA COSTA, profissão: professora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
05/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo 
Benevides da Costa e de Eunice Nunes Cabral da Costa.

O pretendente: TIAGO PEREIRA CAVALCANTE, profissão: Técnico de telecomunições, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/05/1986, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Claudio Cavalcante e de 
Neuta Pereira. A pretendente: VANESSA PARAVANI, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/12/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Venicio Paravani e de Marcia Santos da Silva Paravani.

O pretendente: SÉRGIO DO NASCIMENTO FERRÃO FILHO, profissão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim América, SP, data-nascimento: 
07/09/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio do 
Nascimento Ferrão e de Zenaide Leandro dos Passos. A pretendente: JULIANA DIAS 
PEREIRA, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França, SP, data-nascimento: 06/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de José Roberto Dias Pereira e de Shirlei Jesus Rabello Bittencourt Pereira.

O pretendente: MATHIEU DAMBREVILLE, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: na República do Haiti, data-nascimento: 08/10/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sterlen Dambreville e de Solange Normil. A 
pretendente: MARIE LOUISMENE PIERRE, profissão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: na República do Haiti, data-nascimento: 16/03/1973, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Decius Pierre e de Marie Jeanine Benjamin.

O pretendente: FABRÍCIO ATÍLIO ROSSI, profissão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 23/09/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Celso Luiz Rossi e de 
Lucy da Silva Rossi. A pretendente: NATÁLIA DE CASTRO NASCIMENTO, profissão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
21/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cirilo 
do Nascimento e de Marta Regina de Castro do Nascimento.

O pretendente: LUCIANO ANSELMO, profissão: analista de suporte de TI, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Jacareí, SP, data-nascimento: 05/12/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Anselmo e de Lucia Helena 
Correa Anselmo. A pretendente: PAULA CRISTINA MARQUES CAZUZÉ, profissão: con-
tadora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 
31/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Luiz Cazuzé e de Josefa Marques Cazuzé.

O pretendente: JULLIAN HARRY IERVOLINO GUIMARÃES, profissão: engenheiro de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nasci-
mento: 18/05/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rubens 
Pacca Guimarães e de Juçara Irene Iervolino. A pretendente: BRUNA THOMAZETTE 
MASQUETTI, profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana, SP, data-nascimento: 24/10/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcos Pedro Masquetti e de Andrea Thomazette Benvenuto.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL CORRÊA D'AGOSTINI, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido no dia (09/11/1983) em Lambeth, Londres, Inglaterra, residente e 
domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, filho de Marcos Galantier D'Agostini 
e de Izilda Corrêa D'Agostini. A pretendente: EKATERINA ALEKSANDROVNA 
MENSHIKOVA, de nacionalidade russa, administradora de empresas, divorciada, 
nascida no dia (28/04/1990) em Riga, República Socialista Soviética da Letônia, 
residente e domiciliada em Moscou, Federação Russa, filha de Alexander Georgievich 
Sinyakivich e de Elena Anatolievna Sinyakovich.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

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: OSMAR SOUZA MARTINS, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/02/1966, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Antonio Policarpo Martins e de Luzia Jorgina Martins; A pretendente: RITA DE 
CASSIA GONçALVES, brasileira, solteira, nascida aos 17/06/1966, gerente comercial, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Manuel Antonio Gonçalves e de Carmelina da Conceição Gonçalves.

O pretendente: ALAS TAVARES DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/09/1994, analista administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio dos Santos Souza e de Marizete 
Tavares dos Santos; A pretendente: GECICLEIDE SANTOS SILVA, brasileira, sol-
teira, nascida aos 10/12/1991, garçonete, natural de Várzea da Roça - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Agaci Lima da Silva e de 
Maria José Santos Silva.

O pretendente: GILDO NASCIMENTO DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 15/06/1967, operador de máquinas, natural de Conde - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Florentino Verrisimo dos Santos e de Josefa Mo-
reira do Nascimento; A pretendente: GILVANA CLEIDE VERRISIMO DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 23/01/1980, do lar, natural de Alagoinhas - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Benedito Verrisimo dos Santos e de 
Lindaura Maria de Jesus.

O pretendente: VICTOR WILLIAN DA SILVA CLEMENTE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/06/1998, vigilante, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Carlos dos Santos Clemente e de Maria 
das Graças da Silva Clemente; A pretendente: LORENNA DA SILVA SANTIAGO, 
brasileira, solteira, nascida aos 27/07/1998, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Felix Santiago da Silva e de Isabel 
Cristina da Silva Santiago.

O pretendente: JOSÉ REIS DOS SANTOS MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/01/1990, pintor construção civil, natural de Santo Antônio de Jesus - BA, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Adriano José Moreira e de Maria 
da Conceição dos Santos; A pretendente: JEANE SALES DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 17/07/1986, vendedora, natural de Santo Antônio de Jesus - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Osvaldo Neris dos Santos 
e de Maria Rita Sales dos Santos.

O pretendente: DEVANI TERCEIRO LOURENçO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/11/1984, técnico de informação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero Advanir Lourenço e de Maria Marlene 
Terceiro Lourenço; A pretendente: KEYLA BITENCOURT, brasileira, divorciada, 
nascida aos 19/12/1979, assistente social, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Osmar Costa Bitencourt e de Maria 
Conceição Bitencourt.

O pretendente: DIMITRI BORGES ZANONI, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/02/1979, 
vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Orides Zanoni e de Sebastiana Borges Zanoni; A pretendente: EVA MARIA DE 
SOUSA, brasileira, divorciada, nascida aos 31/07/1968, auxiliar de enfermagem, natural 
de São João do Piauí - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Valdemar Fernandes de Sousa e de Josefa Gomes de Sousa.

O pretendente: DIEGO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/11/1989, vigilante, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio José da Silva e de Francisca Rodrigues da Silva; A preten-
dente: EDUARDA MARQUES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 13/03/1994, 
vendedora, natural de Ruy Barbosa - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Eliete Marques da Silva.

O pretendente: PAULO WESLEY OLIVEIRA DE AQUINO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 21/06/1997, repositor, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Jose Paulo de Aquino e de Quesia Cunha de Oliveira; A 
pretendente: JESSICA COSTA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 05/09/1994, 
vendedora, natural de Una - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Jair de Santana Santos e de Joselita Costa Santos.

O pretendente: ROMÁRIO ROCHA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/04/1989, 
açougueiro, natural de Palmeira dos Índios - AL, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Joseilton Rocha da Silva e de Zenilda Vivaldo da Silva; A pre-
tendente: MARIA QUITERIA NOGUEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/04/1991, copeira, natural de Palmeira dos Índios - AL, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Antonio da Silva e de Fatima Nogueira dos Santos.

O pretendente: WESLEY DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/07/1999, feirante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Gerson Afonso Silva e de Maria Madalena Almeida dos Santos Silva; A 
pretendente: GRAZIELLE ALVES SANTIAGO DE GODOY, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/12/2000, feirante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Fernando Marcondes de Godoy e de Selene Alves Santiago.

O pretendente: RAFAEL ZACARIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/06/1989, policial militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Ronaldo Zacarias da Silva e de Claudia Regina Retamero da 
Silva; A pretendente: DANIELA IGIDIO OSTASEVIC, brasileira, solteira, nascida aos 
21/06/1984, assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Vera Regina Igidio Ostasevic.

O pretendente: JEAN MICHEL RIBEIRO MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/09/1991, tatuador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Carlos Alberto Teixeira Magalhães e de Eunice Ribeiro Magalhães; A 
pretendente: CATARINA DE SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 18/02/1992, 
fotógrafa, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Esmeraldo José dos Santos e de Antonia Ramos de Souza Santos.

O pretendente: PETERSON MARQUES CLAUDINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/01/1978, técnico de radiologia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Tertuliano Marques Claudino e de Lucia Helena Marques 
Claudino; A pretendente: BEATRIZ MACÊDO VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
27/09/1985, técnica em enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Roberto Vieira e de Floranice de Jesus Macêdo Vieira.

O pretendente: CARLOS MICHAEL PIRES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 18/09/1996, vendedor, natural de Pindamonhangaba - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Andre dos Santos e de Marta Pires dos 
Santos; A pretendente: IONARA COSTA MAGALHÃES, brasileira, solteira, nascida aos 
30/01/2001, auxiliar de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Costa Monteiro e de Maria Sueli Magalhães.

A pretendente: SANDRA TOMIRES GOMES SOUZA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 06/04/1983, encarregada de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Luiz de Souza e de Maria To-
mires Gomes Cota Souza; A pretendente: EDILUCIA RODRIGUES RIBEIRO, brasileira, 
divorciada, nascida aos 15/02/1978, auxiliar de serviços gerais, natural de Crato - CE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Gomes Ribeiro e 
de Maria Lucia Rodrigues Ribeiro.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/07/1992, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marco Aurélio Rodrigues Costa e de Rosimeire de 
Cássia Costa; A pretendente: FIAMA SANTOS DE JESUS, brasileira, solteira, nascida 
aos 08/07/1992, psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de José Roberto de Jesus e de Eunice Júlia dos Santos de Jesus.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DOMINGOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
11/11/1989, balconista, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Maria Devina Domingos Pereira; A pretendente: VERONICA 
FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 18/07/1989, auxiliar de limpeza, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Antero da Silva e de Meire Aparecida de Lima Ferreira.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: CRISPINIANO CHAVES SANTOS, estado civil viúvo, profissão soldador, 
nascido em São Francisco do Conde, BA, no dia (26/09/1953), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Chaves Santos e de Maria do Nascimento. 
A pretendente: JUBERLANDIA DOS SANTOS LOIOLA, estado civil solteira, profissão 
costureira, nascida em Balsas, MA, no dia (01/05/1971), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Mendes Loiola e de Maria dos Santos Loiola.

O pretendente: BRUNO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Diadema, SP, no dia (28/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Raimundo da Silva e de Severina Jose Soares da Silva. 
A pretendente: RAQUEL KATCHAREN AGUIAR DA PAZ NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em Suzano, SP, no dia (06/07/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Firmino do Nascimento 
e de Maria Aparecida Aguiar da Paz.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
operador de cortadeira, nascido em Ibimirim, PE, no dia (16/08/1965), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Brasiliano de Almeida e de Floraci André 
dos Santos. A pretendente: LEDA ANA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Limoeiro, PE, no dia (16/02/1973), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Manoel da Silva e de Cecilia Ana da Silva.

O pretendente: ROMÉRIO CEDRAZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de empilhadeira, nascido em Pindoobaçu, BA, no dia (02/08/1979), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Bento dos Santos e de 
Valdeci Cedraz. A pretendente: JOYCE CAROLINE MARIN, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Marin e de Andrea de Fatima 
Gomes Chaves.

O pretendente: ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (16/10/1981), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto Oliveira dos Santos e de 
Rejane Kolodziey Oliveira dos Santos. A pretendente: GISLAINE CRISTINA CALIXTO 
RODRIGUES, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Suzano, SP, no dia 
(02/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo 
Rodrigues e de Ivone da Silva Calixto.

O pretendente: SAMUEL PINÉ GARCIA ROSA, estado civil divorciado, profissão cons-
trutor civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Rodrigues Rosa e de Floripes Piné Garcia 
Rosa. A pretendente: ELIANA MENDES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Agostinho Mendes da Silva e de Perpetua Dias de Oliveira.

O pretendente: ISRAEL VIEIRA VENTURA, estado civil solteiro, profissão recepcionista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Valdemy de Lima Ventura e de Helena Pacheco Vieira. A pretendente: 
TANIA LUCIA COTRIM, estado civil solteira, profissão caixa, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (06/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lirio 
Cotrim e de Cacilda Valentin de Amorim Cotrim.

O pretendente: YAN PHILLIPE GONçALVES ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de escritório, nascido em Estancia, SE, no dia (12/06/1997), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Edenilton Vieira Araújo e de Elizângela 
Gonçalves de Jesus Araújo. A pretendente: NAIHANY COSTA NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (31/05/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Possidonio Nascimento e de 
Pedrina da Costa.

O pretendente: FERNANDO BISPO DE PAULA, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Bispo de Paula e de Graciete Julia de Paula. A 
pretendente: PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteira, profissão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1972), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos de Andrade e de Zelia dos Santos.

O pretendente: LAUSMIRO DOS SANTOS E SILVA, estado civil divorciado, profissão 
chefe de cozinha, nascido em São João da Ponte, MG, no dia (22/09/1960), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vitalina Antonia da Silva. 
A pretendente: MARIA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Xique-Xique, BA, no dia (21/10/1971), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lourivaldo Marques de Oliveira e 
de Izabel Marques de Oliveira.

O pretendente: RENAN DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão montador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Renê de Souza e de Edileide Lucia da Silva Souza. A pretendente: 
THAÍS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (29/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Luis da Silva e de Jocineide Rodrigues Nunes.

O pretendente: PAULO HENRIQUE PIMENTEL MONTEIRO, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1998), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jeferson Rodrigo 
Monteiro e de Cilene Pimentel. A pretendente: GABRIELLE RIBEIRO DO VALE 
BRITES, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (04/04/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson 
Brites e de Arlete Ribeiro do Vale.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES MOURA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1982), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Moura de Oliveira e de Elza 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: ADÁLIA JESUS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/01/1989), 
residente e domiciliada neste ditrito, São Paulo, SP, filha de José Jesus Santos e de 
Analia Alves dos Santos.

O pretendente: LUIZ ROBERTO MARTINS VITORINO, estado civil solteiro, profis-
são lider de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1989), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Raquel Martins Vitorino. A pre-
tendente: ALLINE LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profissão praticante de 
produção, nascida em Guarulhos, SP, no dia (18/08/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Tadeu da Silva e de Maria das 
Neves Lopes da Silva.

O pretendente: JOÃO VITOR DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Martins do Nascimento Filho e de Maria Do 
Livramento da Silva. A pretendente: CAROLINE PAULA SILVA SANTANA, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cezar da Silva Santana e de 
Lais Maria da Silva Santana.

O pretendente: SAULO RODRIGUES PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
técnico em manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1963), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Afonso Pereira da Cunha e de Delze-
nite Rodrigues Pereira. A pretendente: HOSANA DOS SANTOS SOUZA, estado civil 
divorciada, profissão ajudante de corte, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/07/1971), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Amerino Alves de Souza e 
de Carmelita dos Santos Souza.

O pretendente: EVANDRO MOREIRA DE QUEIROZ, estado civil divorciado, profissão 
bancário, nascido em Tenente Ananias, RN, no dia (26/06/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Olinto Moreira Neto e de Maria Lalia de Queiroz. 
A pretendente: JOCIVÂNIA FERNANDES DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, 
profissão atendente de loja, nascida em Pau dos Ferros, RN, no dia (15/11/1989), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Osório do Nascimento e 
de Ana Fernandes da Conceição.

O pretendente: GEOVAN ROSA DE LIMA, estado civil divorciado, profissão açougueiro, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (23/01/1955), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Virgilio Rosa de Lima e de Joana Sousa Nascimento. A pretendente: 
SOLANGE RODRIGUES NERY, estado civil divorciada, profissão copeira, nascida em 
Gama, DF, no dia (25/12/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Alberto Nery de Jesus e de Catarina Rodrigues Nery.

O pretendente: ALEX DOS SANTOS VIANA, estado civil solteiro, profissão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cicero de Araujo Viana e de Margarete dos Santos Novais Viana. 
A pretendente: CAMILA CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão bal-
conista, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (14/07/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Rodrigues dos Santos e de Lucineia 
Mendes Cardoso.

O pretendente: ROBERTO SANTOS DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão represen-
tante de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Pereira da Rocha e de Cleudes Rosentina 
Santos da Rocha. A pretendente: SUSANA GUERRA, estado civil divorciada, profissão 
agente comunitária de saúde, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/10/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Castorino Guerra e de Eureni 
Vital de França Guerra.

O pretendente: ANDRE DE JESUS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Josefa Maria de Jesus. A pretendente: ANNYE CRISTHIE PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em Registro, SP, no dia 
(21/05/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Isaac Pereira 
da Silva e de Solange Severina da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DE JESUS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/12/1999, cuidador de idoso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Alayon Miranda da Silva e de Elezangela 
Maria de Jesus; A pretendente: MIKAELLEN OZORIO DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 17/09/2000, atendente, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Vagner Jose de Oliveira e de 
Silene Sebastiana Ozorio.

O pretendente: JOÃO CARLOS SEVERIANO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/07/1993, analista de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero Severiano Ribeiro e de Rosimayre Pereira 
Braga; A pretendente: IARA BARROS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
30/06/1993, executiva de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Geraldo dos Santos e de Genira Barros da 
Silva Santos.

O pretendente: FABIANO BERTO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/07/1981, encarregado de montagem, natural de Diamante - PB, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Rosado da Silva e de Fabila Berto 
da Silva; A pretendente: MARIA CÉLIA RIBEIRO, brasileira, divorciada, nascida aos 
04/10/1977, de serviços domésticos, natural de Santana de Mangueira - PB, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Ribeiro da Costa e de Maria 
de Lourdes Ribeiro.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA ROCHA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/08/1994, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Luciano Ferreira Rocha e de Erizete Silva Santos; A pretendente: 
BRUNA VALERIA DOS REIS, brasileira, divorciada, nascida aos 11/06/1997, do lar, 
natural de Mauá - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Renata Cristiane dos Reis.

O pretendente: AGUIMAILTON MARINHO DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 13/10/1972, saladeiro, natural de Firmino Alves - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de João Marinho de Andrade e de Ivonete Costa 
de Andrade; A pretendente: JUSSARA MEIRA DE ADORNO, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/04/1979, de serviços domésticos, natural de Itabuna - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Germínio Alves de Adorno e de 
Aidê Campos Meira.

O pretendente: FERNANDO PEREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/05/1982, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Decio Pereira dos Santos e de Eunice da Cruz Santos; A pretendente: 
GISELLE DE MOURA SAMPAIO LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 19/03/1984, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Nestor Sampaio de Lima e de Noemia de Moura Sampaio Lima.

O pretendente: DEUSDEDITE NEVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/09/1978, comerciante, natural de Pedro II - PI, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Lopes da Silva e de Maria Neves de Jesus; A pretendente: 
VANIGELMA DOS SANTOS PRIMO, brasileira, solteira, nascida aos 18/11/1991, do 
lar, natural de Sátiro Dias - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Vandley de Oliveira Primo e de Zenilda Alves dos Santos.

O pretendente: LUCAS SOARES SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/11/1995, 
ajudante geral, natural de Suzano - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Edmilson Costa e Silva e de Suelene de Oliveira Soares; A pretendente: 
PATRÍCIA SILVA TEIXEIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 16/08/1996, 
cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de José Nilson Teixeira de Souza e de Josimar da Silva Souza.

O pretendente: LIDENILDO SOUZA BARBOSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/02/1987, promotor de vendas, natural de Ibititá - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Rildo Barbosa da Silva e de Edinaide Souza Almeida 
Silva; A pretendente: MARCELA MENDES DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 
11/01/1987, promotora de vendas, natural de União dos Palmares - AL, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Ferreira de Lima e de Rosalia 
Mendes de Lima.
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Vamos vencer a 
batalha? Depende

Deu a louca no 
presidente Jair 
Bolsonaro

A entrevista coletiva 
para a qual convo-
cou 9 ministros nada 

mais foi do que uma de suas 
tentativas para transmitir 
a ideia de que o país tem 
piloto, que não está a de-
riva, e é ele quem manda 
em matéria de ataque ao 
Covid-19, e não o ministro 
da Saúde, Luiz Mandetta. 
Foram hilariantes as cenas 
da máscara, que sempre 
escapulia das orelhas quan-
do Sua Excelência tentava 
recolocá-las depois de tirá-
-las para falar. Contrariou 
as indicações médicas para 
sua manipulação. O que 
revela apenas a intenção de 
convencer plateias de que é 
uma pessoa prevenida.

As revelações dos minis-
tros, fora uma ou outra in-
formação do ministro Paulo 
Guedes, planaram sobre as 
nuvens das generalidades. O 
evento, enfim, foi uma peça 
circense mal ensaiada. Uma 
pantomima. E não contri-
buiu para a maré de impro-
visação que assola pedaços 
do território, às voltas com 
carência de equipamentos 
essenciais para enfrenta-
mento do coronavírus. Me-
rece consideração o esforço 
do ministro Mandetta para 
pôr em ordem  a estrutura 
da saúde, mas o porte do 
país e a agilidade como o 
vírus se propaga atrapalham 
a eficácia das ações.

A mensagem desespe-
radora de uma brasileira 
chegando no aeroporto de 
Guarulhos, vinda de Verona, 
resume a situação: “guarda, 
acabo de chegar da Itália, 
país que é o centro da epi-
demia na Europa e vocês 
nem medem nossa tempe-
ratura”? “Não, senhora, não 
temos equipamento para 
fazer isso”. Projeções de 
consultorias apontam que 
o Brasil, logo, logo, chegará 
aos 20 mil contaminados. 
Meados de abril.

Temos de considerar, 
para efeito de combate à 
pandemia, a precária situ-
ação das margens sociais, 
cercadas de carências: sa-
neamento básico, proximi-
dade de barracos e favelas, 
transportes abarrotados, 
estabelecimentos hospita-
lares sem equipamentos e 
condições de atendimento 
às demandas, entre outros 
fatores. Mas a questão de 
fundo, a permear a boa ou 
a má aplicação das orien-
tações, é o ethos nacional, 
a maneira de ser, pensar e 
agir do brasileiro.

Por nossas plagas  grassa 
a desconfiança, estiola-se 
a crença nas autoridades, 
quebram-se a todo o mo-
mento os elos da cadeia 
normativa. “É para fazer 
isso conforme prescreve a 
lei?” Mesmo tendo um olho 
no malfeito, o transgressor 

não quer saber. Pratica o 
que acha mais convenien-
te. E o bom senso não é 
respeitado? Apenas quan-
do não fere o que a pessoa 
acha seu direito. Por isso 
mesmo, o advérbio talvez 
é mais apreciado do que a 
certeza impressa na cultu-
ra anglo saxã: sim, sim ou 
não, não. (Experimente 
perguntar a um brasileiro 
quantas horas trabalha por 
semana. Resposta tende 
a ser: “trabalho mais ou 
menos 40 horas”).

Em suma, há um mais ou 
menos induzindo a execu-
ção das orientações dadas 
para combate ao coronaví-
rus. A margem de manobra 
exibe uma curva entre 30% 
a 50% ao que deve ser feito 
de acordo com as recomen-
dações. Ora, se o presidente 
da República, no mais alto 
pedestal das autoridades 
do país, é o primeiro a 
descumprir regras, por que 
eu, simples cidadão, devo 
ser reto como uma régua? 
Esse argumento circula no 
sistema cognitivo nacional. 
(Lembrando: Bolsonaro se 
referiu ao coronavírus como 
“histeria”, “exagero da mí-
dia”, “fantasia” e enxergou 
até uma luta clandestina de 
grupos que querem desesta-
bilizar seu governo).

Dessa forma, a flexibi-
lidade, nata no ethos na-
cional, como podemos ler 
em grandes autores, como 
Sérgio Buarque de Holan-
da, Gilberto Freyre, Darcy 
Ribeiro, poderá ser um 
empecilho para o governo 
Jair Bolsonaro chegar a bom 
termo. As relações com o 
Congresso continuam ten-
sas e não há no horizonte 
sinais de melhora. O entorno 
presidencial foi acometido 
da doença da onisciência 
que baixa nas cortes. Tudo 
que emana do pensamento 
do soberano vem adornado 
com o véu divino. Não pode 
ser contestado.

Pergunta de pé de pági-
na: “mas o Brasil poderá 
ser eficaz no combate ao 
coronavírus, mesmo sob o 
estardalhaço da linguagem 
bolsonariana?” Resposta: a 
depender do grau de cons-
cientização da população. 
Para tanto, devemos nos 
livrar do enquadramento 
a que fomos jogados na 
moldura dos quatro tipos 
de sociedade no mundo: 
o primeiro é a sociedade 
inglesa, onde tudo é per-
mitido, salvo o que for 
proibido; o segundo é a 
sociedade alemã, onde tudo 
é proibido, salvo o que for 
permitido; o terceiro é a 
totalitária, ditatorial, onde 
tudo é proibido, mesmo o 
que for permitido; e o quar-
to tipo é a brasileira, onde 
tudo é permitido, mesmo o 
que for proibido.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).
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Governo Federal 
regulamenta 
digitalização de 
documentos

Foi publicado no DOU da 
última quinta-feira (19) o De-
creto 10.278/20, que estabelece 
a técnica e os requisitos para 
digitalização de documentos 
públicos ou privados, a fim de 
que documentos digitalizados 
produzam os mesmos efeitos 
legais dos documentos originais.

A matéria prevê, dentre ou-
tros pontos, que o documento 
digitalizado destinado a se 
equiparar a documento físico 
para todos os efeitos legais e 
para a comprovação de qualquer 
ato perante pessoa jurídica de 
direito público interno deverá 
ser assinado digitalmente com 
certificação digital no padrão 
da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 
de modo a garantir a autoria 
da digitalização e a integridade 
do documento e de seus me-
tadados.

Na hipótese de documento 
que envolva relações entre 
particulares, qualquer meio 
de comprovação da autoria, 
integridade e, se necessário, 
da confidencialidade de docu-
mentos digitalizados será válido, 
desde que escolhido de comum 
acordo pelas partes ou aceito 
pela pessoa a quem for oposto 
o documento. Após o processo 
de digitalização, o documento 
físico poderá ser descartado, 
ressalvado aquele que apresen-
te conteúdo de valor histórico.

Para o presidente-executivo 
da Associação das Autoridades 
de Registro do Brasil (AARB), 
Edmar Araújo, a medida vai de 
encontro à simplificação nas 
relações entre os cidadãos e 
empresas e o poder público. 
“Diante deste cenário de crise 
devido ao risco de avanço do 
Coronavírus, é imprescindível 
que a tecnologia à distância 
proporcione a continuidade 
dos negócios e o uso do cer-
tificado digital ICP-Brasil na 
transação dos documentos traz 
a segurança jurídica necessária 
além, claro, da simplificação dos 
processos”. Fonte e mais infor-
mações: (www.aarb.org.br).

Em meio a emergência 
global causada pela pandemia 
do coronavírus, os empresá-
rios do mundo inteiro estão 
lidando com um inimigo a 
mais além do vírus, que é 
a diminuição drástica das 
receitas e do faturamento 
devido a necessidade de 
fechar as portas ou diminuir 
as atividades como medida 
de contenção do avanço do 
covid-19.

O empresário Richard 
Harary, CEO da Macrobaby, 
maior loja de enxovais de 
bebê dos Estados Unidos, 
aponta que para as empresas 
sobreviverem em tempos 
como esse e evitarem o pior 
terão de tomar medidas drás-
ticas: “temos que lembrar que 
não é um problema isolado, e 
sim uma catástrofe mundial 
que afeta muito mais do que a 
economia, mas principalmen-
te a saúde das pessoas. Mas é 
em tempos de dificuldade que 
surge a necessidade de calma 
e pensar fora da caixa, para 
viabilizar algumas medidas 
que farão a diferença nos seus 
negócios”. 

Richard Harary enumera 
sete passos para atravessar a 
recessão causada pela emer-
gência global do Coronavírus 
e manter o seu negócio de pé. 
Confira: 
 1) Renegocie aluguéis 

e prazos - Se o Imóvel 
da empresa for alugado, 
entre em contato com 
proprietário explican-
do a situação e peça 
uma carência de 1 a 2 
meses de aluguel, ou 
algum desconto devido 
à situação de emergên-
cia. Se o Imóvel for fi-
nanciado, faça a mesma 
coisa com a financeira.

 2) Use o seguro - Veja 
se o seu seguro cobre 
a eventualidade de pre-
juízos gerados pelo fe-

O empresário Richard Harary, CEO da Macrobaby.
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O documento traz orientações 
sobre como os donos de 
pequenas empresas podem 

fazer o controle das finanças mais 
preciso diante de complicações nos 
negócios no atual cenário.

Com o avanço do Coronavírus 
no país, os pequenos negócios têm 
sofrido com a redução na produção, 
no número de clientes e também 
com o faturamento menor. Segundo 
o Sebrae, o guia traz algumas dicas 
para acelerar o "enfrentamento do 
problema e, assim, possibilitar a 
retomada da agenda de desenvol-
vimento da economia".

Entre as dicas estão fazer uma 
previsão das despesas para um 
período de dois ou três meses. Se 
possível, identificando os valores 
de acordo com o tipo de despesas; 
evitar fazer alguma despesa que não 

seja extremamente necessária para 
a continuidade dos negócios; nego-
ciar as despesas com maior impacto 
no negócio, bem como negociar 
também as despesas bancárias, 
buscando um prazo maior para o 
pagamento dos seus compromissos.

O Sebrae disse ainda que vai 
informar a empresários e funcioná-
rios dos segmentos mais afetados 
pela pandemia sobre medidas de 
prevenção e oferecer orientação 
gerencial e financeira. "O Sebrae 
também pretende atuar junto aos 
entes públicos para negociar a pror-
rogação do prazo para pagamento 
de tributos, ampliação da garantia 
de operações de crédito e liberação 
de linhas de crédito especiais para 
mitigar os efeitos negativos da pan-
demia sobre os negócios", informou 
a assessoria (ABr).

Sebrae lança 
guia com dicas 

de gestão financeira
Como forma de apoiar os donos de pequenos negócios em razão 
da instabilidade econômica causada pela pandemia do novo 
Coronavírus, o Sebrae lançou um guia com dicas de gestão de 
financeira

Sete passos para o seu negócio 
sobreviver à crise

chamento devido a uma 
catástrofe nacional, que 
é o caso do que estamos 
passando hoje em dia.

 3) Reduza carga horária 
e custos fixos - Corte 
os custos fixos em tudo 
que for possível. Reduza 
a carga horária dos fun-
cionários ao máximo. Se 
preciso, dispense alguns 
funcionários e mantenha 
na empresa somente os 
melhores.

 4) Motive a sua equipe 
a vestir a camisa - 
Motive os funcionários 
que não foram dispen-
sados a vestir a camisa 
da empresa, mais que 
nunca. Conscientize-os 
para que juntos, funcio-
nários e empregador, 
possam superar esta cri-
se. Importante também 
manter a comunicação 
e acompanhar de perto 
aqueles que precisarão 
trabalhar remotamente 
em home office.

 5) Ganhe tempo - Veja to-
dos os custos que podem 
ser cortados. Faça uma 
lista e enumere tudo que 
possa ser temporaria-
mente pausado. Corte ao 
máximo os gastos e avise 
aos fornecedores que 
só vai poder pagar após 

as coisas se regulari-
zarem. Converse, seja 
sincero e peça algum 
tempo a todos.

 6) Invista na criativi-
dade e na internet 
- Seja criativo e en-
contre novas maneiras 
de vender nesta época 
de dificuldade. Listar 
sua empresa e seus 
produtos no eBay, 
MercadoLivre e simila-
res pode ser uma boa 
alternativa para seguir 
com as vendas. Procu-
re os melhores market 
places da internet e 
posicione sua empre-
sa digitalmente nas 
redes sociais. Investir 
na divulgação online e 
criar promoções fortes 
para manter algum 
fluxo de caixa é mui-
to importante nessa 
hora. Lembre-se que 
as vendas online estão 
mais em alta nesta 
época de isolamento 
e quarentena.

 7) Mantenha a calma 
- Este é o passo mais 
importante: manter a 
calma. Tudo vai voltar 
ao normal e quando 
voltar, as pessoas vão 
querer viajar, passear 
e gastar.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

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

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

O pretendente: GUILHERME DO NASCIMENTO MERENCIO, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/08/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Donizete 
Merencio e de Rosemar do Nascimento Merencio. A pretendente: ISABELA TORRES 
DE LUCENA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (10/02/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Anderson de Lucena e de Andreia Torres Magalhães.

O pretendente: NILSON SOARES GARCIA, estado civil divorciado, profissão pintor, 
nascido em Alvares Florence - SP, no dia (14/10/1959), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Braz Soares Garcia e de Arnalda Biage Garcia. A pre-
tendente: RITA DE CASSIA PUKAR, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (16/12/1962), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo-SP, filha de Adão Salvador Pukar e de Durcilla Lazarini Pukar.

O pretendente: PAULO CÉSAR FEITOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/08/1971), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vicente Feitoza da 
Silva e de Lazara Feitoza da Silva. A pretendente: MARILEIDE DE RAMOS, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em Marumbi - PR, no dia (22/10/1972), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Antônio 
de Ramos e de Aparecida de Mello Ramos.

O pretendente: NARCISO RUBENS JACQUET NETTO, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido nesta Capital, Vila Madalena  - SP, no dia (09/05/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Narciso Rubens 
Jacquet Filho e de Cristina Luisi Jacquet. A pretendente: LETÍCIA SOUSA PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Araçuaí - MG, (Re-
gistrada em  Francisco Badaró - MG), no dia (08/10/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Custódio Ronaldo Sousa Mendes e de 
Carla Pereira Santos Mendes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: BILLY DJIM GUIMARÃES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
eletrotécnico, nascido nesta Capital, Belenzinho- SP, no dia (02/07/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jair Bispo de Lima e de 
Neuza Guimarães de Lima. A pretendente: RICHELLE CRISTINNE BRAVO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - 
SP, no dia (07/05/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Raimilson Barbosa dos Santos e de Sandra Regina Bravo dos Santos.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE DOMINGUES DOS SANTOS, estado civil sol-
teiro, profissão ajudante geral, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no 
dia (07/05/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Aparecida Domingues dos Santos. A pretendente: STEFFANY DA SILVA EMIDIO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(06/11/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Raimundo Batista Emidio e de Angelita da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 24 de março de 20206

Prática ajuda a determinar os objetivos do negócio para, assim, estipular metas e ações que garantam a eficiência 
empresarial e a inovação 

FREEPIK

Toda empresa deve 
possuir três pon-
tos fundamen-

tais: missão, visão e 
valores. Esse conjunto 
permite constituir objeti-
vos que qualquer negócio 
precisa ter para encon-
trar êxito em suas ativi-
dades, além de orientar 
funcionários, colabo-
radores e parceiros na 
busca de resultados. 

Entretanto, com as 
atividades rotineiras, é comum que haja perda 
de conexão com os objetivos, devido à falta de 
compreensão da cultura e dos diferenciais do 
mercado. Para evitar tal cenário, é fundamental a 
realização do Planejamento Estratégico, processo 
que orienta na tomada de decisões e que ajuda 
na alocação de recursos para o futuro. 

Planejar é essencial para organizar, otimizar e 
tornar processos mais eficientes dentro de uma 
empresa, além de manter sempre presentes mis-
são, visão e valores. “Conceituo planejamento 
estratégico como uma ferramenta capaz de di-
recionar as organizações quanto ao atingimento 

Eficiência empresarial

EMprEsas coM 
planEjaMEnTo 

EsTraTégico 
garanTEM 

vanTagEns 
coMpETiTivas 
no MErcado 

forma que a ferramenta 
possa ser dividida em 
objetivos de curtíssimo 
prazo (até 1 ano), curto 
prazo (até 3 anos), mé-
dio prazo (até 5 anos) 
e longo prazo (até 10 
anos). “À medida que 
os prazos aumentam, 
as visões também são 
dilatadas para que haja 
convergência de ações”, 
completou Renato. 

O Planejamento Es-
tratégico pode ser ado-
tado por novos ne-
gócios, empresas em 
crise, bem como naquelas que querem um dife-
rencial no mercado. “Traçando objetivos, metas 

e ações, com prazos e projeções de investimento 
e despesas, com metodologias e ferramentas 
próprias para o trabalho, é possível prever para 
onde a empresa vai seguir e como corrigir os 
rumos, caso seja necessário”, explicou Alfredo 
Dezolt, Diretor Executivo da UGP Brasil. 

Além de indicar os caminhos mais adequados 
para alcançar os objetivos, a ferramenta tam-
bém auxilia no alinhamento e colaboração entre 
funcionários e gestores, uma vez que deixa claro 
quais os valores e metas a serem alcançadas pela 
empresa. Dessa forma, um bom Planejamento 
Estratégico permite visualizar todo o potencial do 
negócio, garantindo vantagens competitivas para 
sair à frente no mercado (Objetiva Assessoria).
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instituição possui uma 
razão de sua existên-
cia, planejar ajuda a 
alcançar esses propó-
sitos”, analisou Renato 
Thé, Diretor de Com-
pliance da UGP Brasil, 
empresa que auxilia 
organizações a imple-
mentarem Planeja-
mentos Estratégicos. 

O Planejamento é 
operado por meio de 

várias ferramentas de gestão organizacional, como 
a Matriz SWOT, que analisa aspectos internos 
(fraquezas e forças) e externos (oportunidades 
e ameaças) e a Matriz PEST que tem por base 
os fatores políticos, econômicos, sociais e tec-
nológicos de um negócio. A partir de métodos 
amplamente testados, cria-se o Planejamento 
Estratégico que deve ser dinâmico, ou seja, pode 
ser reajustado à medida que metas são atingidas, 
criando outras a serem perseguidas. 

O Diretor de Compliance da UGP Brasil também 
explicou que o estabelecimento de metas preci-
sa estar associado a prazos de realização, de tal 
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“Traçando 
objetivos, metas e 
ações, com prazos 

e projeções de 
investimento e 
despesas, com 
metodologias 
e ferramentas 
próprias para 
o trabalho, é 

possível prever 
para onde a 

empresa vai seguir 
e como corrigir os 

rumos, caso seja 
necessário.



O impacto tributário 
do Coronavírus

O Coronavírus está 
assustando não só a 
população, mas também 
o mercado e o Governo. 
Com a classificação 
de pandemia pela 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 
muitas medidas 
restritivas estão sendo 
tomadas para evitar 
a contaminação em 
massa

Acompanhamos nos 
últimos dias a pu-
blicação de diver-

sas normas legais pelo 
governo federal e estados 
com orientações para 
enfrentamento da crise 
que se alastrou no país, 
entre essas medidas estão 
a suspensão das aulas nas 
escolas e universidades, o 
cancelamento de eventos 
públicos e privados, orien-
tação para que órgãos 
públicos e empresas esta-
beleçam o teletrabalho e 
home office, o fechamento 
do comércio e suspensão 
de prestação de serviços, 
quando não essenciais e, 
ainda restrições ao trans-
porte.

Todo o cuidado neste 
momento é pouco para 
evitar a disseminação da 
COVID-19, contudo as 
medidas adotadas para 
frear a circulação do vírus 
tem impacto econômico e 
tributário incalculáveis.

Já presenciamos que-
das recordes nas bolsas 
de valores trazidas pelas 
incertezas do mercado 
e dia a dia visualizamos 
notícias de governos de-
signando montantes em 
dinheiro, os quais não 
estavam provisionados, 
para enfrentamento da 
crise na saúde.

Com esse cenário, pou-
quíssimas atividades eco-
nômicas tiveram um in-
cremento na sua deman-
da, sendo que na maioria 
dos setores a perda é 
gigantesca, gerando um 
desequilíbrio econômico 
gravíssimo.

Tudo isso tem um impac-
to não só social, uma vez 
que a perspectiva é que 
o desemprego aumente 
exponencialmente, mas 
também econômico, haja 
vista a paralisação na 
circulação de riquezas, 
impacto financeiro, dada 
a queda de arrecadação e, 
ainda, também tributário.

Em que pesem as me-
didas anunciadas pelo 
Governo Federal refe-
rente ao diferimento do 
pagamento do simples 
nacional e do FGTS por 
3 meses, além da redução 
em 50% das contribuições 
para o sistema S, redução 
à zero das alíquotas de 
importação para produtos 
médico-hospitalares e 
desoneração temporária 
de IPI de determinados 
produtos, tais propostas 
não são suficientes para 
enfrentamento da crise 
que vamos nos deparar 
nos próximos meses. 

O governo tem liberdade 
para regular o mercado 
modificando a alíquota de 
IPI de produtos que são 

considerados essenciais 
e deve ampliar a lista 
dos produtos divulgada 
para proteger a saúde, 
alimentação e bem estar 
da população. 

Ademais, diante do re-
colhimento dos tributos 
no momento da emissão 
da nota fiscal, com a gran-
de quantidade de contra-
tos desfeitos, as empresas 
precisam ficar atentas 
para reaver os tributos 
pagos indevidamente a 
fim de não agravarem 
ainda mais a sua situação 
financeira. 

Por isso é importantíssi-
mo o acompanhando das 
políticas tributárias que 
estão sendo adotadas pelo 
governo federal, estadual 
e municipais. Aguarda-se 
que haja uma redução na 
alíquota dos tributos de 
produtos considerados 
essenciais, bem como, a 
postergação para entre-
ga não só da declaração 
do imposto de renda da 
pessoa física, como de 
todas as outras obrigações 
acessórias, seja ele no 
âmbito federal, estadual 
ou municipal.

Para isso será preciso a 
colaboração de todos os 
entes federativos nessa 
luta contra o Coronavírus!

Os Estados devem atuar 
promovendo a redução 
do ICMS dos produtos 
necessários para manter a 
integridade da população 
e suspendendo a cobran-
ça das verbas destinadas 
para fundos em razão da 
concessão de benefícios 
fiscais. Também devem 
suspender a aplicação de 
multa em decorrência de 
pagamentos em atrasos, 
além da postergação da 
entrega das obrigações 
fiscais, como mencionado 
acima.

Os Municípios podem 
contribuir reduzindo as 
alíquotas do ISS dos 
serviços não só da área 
da saúde, como também 
daqueles serviços que 
estão sendo fortemente 
impactados dada a au-
sência de demanda no 
período de quarentena 
da população.

O governo federal deve 
ampliar as medidas já di-
vulgadas, possibilitando 
a redução da carga tribu-
tária, uma vez que com a 
paralização das atividades 
econômicas, as empresas 
não terão caixa para fazer 
frente aos tributos. 

Se medidas para ajudar 
a economia, a população 
e conter a alta dos preços 
de produtos e serviços 
fundamentais não forem 
adotadas, os gastos públi-
cos com saúde, benefícios 
previdenciários e outras 
despesas para conter o 
avanço do vírus serão 
ainda maiores para o 
orçamento. Aguardamos 
a manifestação dos legis-
lativos federal, estaduais 
e municipais.

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

Público e Direito contábil IFRS 
(edison.fernandes@fflaw.com.br)

(**) - É advogada do FF Advogados, 
atua nas áreas de Consultoria tributária, 

procedimento administrativo tributário 
e contencioso tributário 

(Nahyana.viott@fflaw.com.br)

Edison Carlos Fernandes (*) e Nahyana Viott Fiatkoski (**)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA  DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL VII – ITAQUERA. 2ª VARA CIVEL.  EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1024884-65.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a)  de Direito da 2ª  Vara Cível, do  Foro
Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a) ANA LUCIA  SCHMIDDT RIZZON, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER ao(s) réu(s) ausente(s), incerto(s), desconhecido(s), eventuais interessados, bem como
seu(s) cônjuges e/ou sucessor(es) que o BANCO PAN S/A, ajuizou ação de  BUSCA E APREENSÃO
com PEDIDO LIMINAR em face ANA MARIA DANTAS VIANA, inscrito no CPF/MF nº  346.985.903-53,
visando a busca e apreensão do veículo Marca/Modelo: FIAT UNO EVO – 4P – Completo – VIVACE 1.0
8v  (Flex) – 2014, Placa: AXZ7527 – Cor: BRANCA – Chassi: 9BD195102E0549461 – Renavam
1000732069, objeto de garantia do contrato de alienação fiduciária de numero 083060383. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação do supramencionado para, no prazo de 20 (vinte)
dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestar o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado  e publicado na
forma da lei. FAZ SABER a(o) Será o presente edital, por  extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20  de fevereiro de 2020.           (21 e 24)

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria 
Nacional de Sal S.A. a se reunir em assembleia geral ordiná-
ria, no dia 24 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  127.632,21 127.616,05
Caixa e Equivalentes de Caixa  52,07 35,91
Imoveis a Venda  127.580,14 127.580,14
Não Circulante  2.315.500,91 2.362.565,49
Creditos com Pessoas Ligadas  1.762.939,26 1.810.003,84
Investimentos  200.561,65 200.561,65
Imobilizado  352.000,00 352.000,00
Total do Ativo  2.443.133,12 2.490.181,54

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  18.509,00 18.509,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais  18.509,00 18.509,00
Patrimônio Liquido  2.424.624,12 2.471.672,54
Capital Social  3.583.582,00 3.583.582,00
(-) Prejuízos Acumulados  (1.158.957,88) (1.111.909,46)
Total do Passivo  2.443.133,12 2.490.181,54

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
Despesas Operacionais  2019/R$ 2018/R$
Despesas Administrativas  43.423,95 40.691,76

Impostos e Taxas  2.973,23 2.873,69

Despesas Financeiras  651,24 599,70

Prejuizo antes dos Efeitos Fiscais  (47.048,42) (44.165,15)
Prejuizo Líquido do Exercício  (47.048,42) (44.165,15)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Total do
  Capital Reservas Prejuízos Patrimônio
  Social de Lucros Acumulados Líquido
Em 31/12/2017  3.583.582,00  - (1.067.744,31) 2.515.837,69
Resultado 
 do Exércício  - - (44.165,15) (44.165,15)
Em 31/12/2018  3.583.582,00  - (1.111.909,46) 2.471.672,54
Resultado 
 do Exércício  - - (47.048,42) (47.048,42)
Em 31/12/2019  3.583.582,00  - (1.158.957,88) 2.424.624,12

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades  2019/R$ 2018/R$
 operacionais 
Lucro Líquido do exercício  (47.048,42) (44.165,15)
Lucro Líquido Ajustado  (47.048,42) (44.165,15)
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais  (47.048,42) (44.165,15)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) redução emprestimos 
 e adiantamentos  47.064,58 44.157,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  47.064,58 44.157,00
Fluxo de caixa do exercício  16,16 (8,15)
Saldo no Início do exercício  35,91 44,06
Saldo no final do exercício  52,07 35,91
Fluxo de caixa do exercício  16,16 (8,15)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019

METALURGICA ARICANDUVA S/A - CNPJ. 61.340.071/0001-28
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. 
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 02 de Março de 2020

realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas 
e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 5- O Capital  Social  é de  R$ 3.583.582,00  
totalmente integralizado e  representado  por  2.596.265.383 
ações  ordinárias sem valor nominal. 6- O Imposto de Renda 
e a Contribuição Social são apurados com base no lucro 
presumido. 7- A entidade está com as atividades industriais 
paralizadas, desde abril de 1983.

A Diretoria
Marcial Celso de Lima -  CRC 1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras  foram  elaboradas de 
acordo com o  CPC PME, em concordância  com ás Leis nº 
6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes 
de caixa, incluem depositos bancários(R$ 1,00 em 2019 e R$ 
16,70 em 2018) e  aplicações financeiras (R$ 51,07 em 2019 
e R$19,21 em 2018). 3- Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulante: São demonstrados pelos valores de 

Augusto Velloso Engenharia S.A
CNPJ 05.522.437/0001-09 - NIRE: 35300194667

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 06/03/2020.
Data, Local e Hora: 06/03/2020, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - Conjunto 10 - Pavimento 21, nesta 
Capital, às 09:00 horas. Convocação: Dispensada a convocação conforme artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76. Pre-
sença dos Acionistas: Totalidade dos acionistas presentes representando a totalidade do capital social, confor-
me assinaturas na folha 12 do respectivo “livro de presença”. Ordem do Dia: Ordinária a) Leitura, discussão e 
votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 
31/12/2019 e destinação do lucro. Mesa Diretora: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo 
Machado Ferreira Velloso. Deliberações: Por unanimidade dos presentes, foram aprovados os documentos do item 
“a” da ordem do dia, os quais já eram do conhecimento de todos, por terem sido publicados em 06/03/2020 no 
DOESP e no Jornal “Empresas & Negócios”. Em seguida os presentes deliberaram por unanimidade reunirem-se 
em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2019. 
Na sequência o sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dos presentes desejasse fazer uso. Como ninguém se 
manifestou declarou encerradas as Assembleias, lavrando-se esta ata, que depois de lida e aprovada por todos 
vai assinada pelos membros da mesa e por todos os demais presentes. a) Augusto Ferreira Velloso Neto - pre-
sidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - secretário; Augusto Velloso Engenharia S/A, representada pelos 
seus Diretores: Augusto Ferreira Velloso Neto - Diretor Superintendente e Ricardo Machado Ferreira Vello-
so - Diretor Presidente.  JUCESP n° 137.764/20-0 em 16/03/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita líquida
 de vendas 19 1.794.496 1.740.046 1.909.372 1.914.705
Custo das mercadorias
e produtos vendidos 20 (1.295.154) (1.139.199) (1.290.943)(1.246.048)

Lucro bruto 499.342 600.846 618.429 668.657
(Despesas) receitas
operacionais

Com vendas 20 (378.188) (333.077) (403.130) (350.355)
Gerais e adminis-
trativas 20 (49.841) (46.094) (54.384) (48.107)

Resultado com equiva-
lência patrimonial 8 85.479 47.460 - -

Outras receitas
(despesas)
operacionais 22 57.914 (34.866) 59.653 (34.889)

Resultado antes do
resultado financeiro 214.706 234.270 220.568 235.306

Receitas financeiras 24.192 17.300 26.007 17.499
Despesas financeiras (17.157) (21.991) (17.811) (22.816)
Variação cambial líquida (9.727) (5.955) (8.589) (7.183)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1 (Capital Fechado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota Explicativa 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes
de caixa 4 33.871 28.086 97.927 33.506

Contas a receber 5 600.084 514.236 613.386 551.186
Partes relacionadas 639 191 639 -
Estoques 6 624.011 832.729 787.688 972.894
Instrumentos financeiros
derivativos - 279 - 279

Tributos a recuperar 7 93.597 57.408 108.847 65.615
Despesas antecipadas 17.682 4.724 17.788 5.310
Outros ativos 1.734 3.994 2.223 4.384
Total do ativo circulante 1.371.618 1.441.648 1.628.498 1.633.174
Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos 25 74.577 55.218 78.930 64.919
Outras contas 45.672 5.044 46.834 5.116

120.249 60.262 125.764 70.035
Investimentos 8 297.943 235.471 - -
Propriedades
para investimentos 9 5.020 4.992 5.020 4.992

Imobilizado 10 88.349 57.234 142.890 107.936
Intangível 11 2.166 2.325 4.483 3.384
Ativos de direitos de uso 12 14.679 - 16.785 -

 408.157 300.023 169.178 116.313
Total do ativo não
circulante 528.406 360.285 294.942 186.348

Total do ativo 1.900.024 1.801.933 1.923.440 1.819.522

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2018 2018

Fluxo de caixa da atividade
operacional

Lucro líquido do exercício 231.373 232.222 231.373 232.222
Ajustes para reconciliar o
resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais:

Imposto de renda e contribuição
social diferidos (19.359) (21.653) (14.011) (24.045)

Variação monetária, cambial
e juros não realizados 8.843 4.426 8.843 4.426

Depreciação e amortização 5.640 4.019 12.278 9.437
Amortizações ativo
de direito de uso 3.125 - 4.388 -

Perda estimada com crédito
de liquidação duvidosa 17.548 14.356 20.805 14.660

Baixa de ativos imobilizados
e intangíveis 121 - 123 -

Perda estimativa para ajuste
ao valor realizável do estoque 22.381 7.589 14.538 15.471

Provisão para riscos processuais,
civeis e tributários (32.554) 56.583 (32.580) 56.609

Equivalência patrimonial (85.479) (47.460) - -
Provisão para gastos e abati-
mentos com clientes 8.231 11.074 9.077 11.942

Provisões para garantias 7.115 5.297 7.113 5.285
166.985 266.454 261.947 326.007

Variações patrimoniais:
Contas a receber (111.626)(150.967) (165.940) (148.796)
Estoques 186.338(129.992) 170.774 (168.367)
Créditos tributários (36.189) 20.205 (40.913) 18.301
Outros ativos (51.495) (22.854) (32.490) (38.659)
Fornecedores (82.081) 37.555 (25.079) 16.546
Obrigações tributárias 31.656 (69.659) 33.028 (71.606)
Contas a pagar (11.512) 24.786 (12.315) 42.974
Imposto de renda
e contribuiçao social pagos - 10.281 - 11.855

(74.910)(280.644) (72.936) (337.752)
Caixa líquido gerado pelas/
(aplicado nas) atividades
operacionais 92.075 (14.190) 189.012 (11.745)

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos

Aquisição de ativo imobiilzado (36.718) (25.838) (47.007) (38.159)
Aquisição de intangível - - (359) (213)
Resultado na venda
de imobilizado - 120 - 120

Aquisição de propriedades
para investimentos (27) (4.992) (27) (4.992)

Dividendos e juros sobre
capital proprio 36.070 - - -

Investimento em participação
societária (13.064) (8.834) (4.533) -

Caixa líquido consumido nas
atividades de investimentos (13.739) (39.544) (51.926) (43.244)

Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos

Juros sobre o capital próprio
e dividendos pagos (60.873) (57.000) (60.873) (57.000)

Aquisição de ações para tesouraria - - - -
Recursos provenientes de
empréstimos e financiamentos 126.939 69.890 128.871 69.890

Juros pagos por empréstimos
e financiamentos (3.798) (4.553) (3.798) (4.553)

Pagamento ativos
de direito de uso (4.456) - (5.600) -

Pagamentos de empréstimos
e financiamentos (130.363) (53.009) (131.871) (53.009)

Caixa líquido consumido nas
atividades de financiamentos (72.551) (44.672) (73.271) (44.672)

Aumento (Diminuição) do
caixa e equivalentes  de caixa 5.785 (98.406) 63.814 (99.661)

Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 28.086 126.492 34.113 133.168

Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 33.871 28.086 97.927 33.506

Aumento (Diminuição) do caixa
e equivalentes de caixa 5.785 (98.406) 63.814 (99.661)

Passivo e
 patrimônio Controladora Consolidado
 líquido Nota Explicativa 2019 2018 2019 2018
Circulante
Fornecedores 13 333.806 415.887 345.483 447.820
Empréstimos
e financiamentos 14 104.614 108.864 106.546 108.864

Obrigações trabalhistas
e sociais 15 15.304 17.384 17.778 18.523

Obrigações tributárias 16 9.670 19.461 10.933 19.805
Partes relacionadas - 18.774 7 -
Adiantamento de clientes 17.329 21.235 18.044 22.123
Instrumentos financeiros
derivativos - 1.354 - 1.354

Obrigações com garantia 33.649 26.534 33.653 26.534
Juros sobre capital próprio
e dividendos 18 494 33.840 494 33.840

Passivos de arrendamento 12 4.337 - 5.838 -
Outras contas 35.095 20.375 37.057 22.409
Total do passivo circulante 554.298 683.708 575.833 701.272
Não circulante
Empréstimos
e financiamentos 14 70.886 65.016 70.886 65.016

Obrigações tributarias 41.447 - 42.066 -
Provisão para riscos processuais,
civeis e tributários 17 74.405 106.959 74.405 106.985

Passivos de arrendamento 12 9.009 - 9.735 -
Outras contas - 118 537 118
Total do passivo não circulante 195.748 172.094 197.629 172.119
Patrimônio líquido 18
Capital social 757.039 757.039 757.039 757.039
Reservas de lucros 392.939 189.092 392.939 189.092
Total do patrimônio líquido 1.149.978 946.131 1.149.978 946.131
Total do passivo
e patrimônio líquido 1.900.024 1.801.9331.923.440 1.819.522

Reserva de lucros Lucros
Capital Reserva Retenção Reserva de  (prejuízos)
social   legal de lucros incentivos fiscais acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 216.075 35.520 102.092 506.252 - 859.939

Lucro do exercício - - - - 234.342 234.342
Aumento de capital 540.964 (35.520) - (505.444) - -

Destinações:

Reserva legal - 11.717 - - (11.717) -
Reserva de incentivos fiscais - - - 175.611 (175.611) -

Dividendos e juros sobre capital próprio - - (102.092) - (46.059) (148.151)

Retenção de lucros - - 1.763 (808) (955) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 757.039 11.717 1.763 175.611 - 946.130

Lucro do exercício - - - - 231.373 231.373

Destinações:
Reserva legal - 11.569 - - (11.569) -

Reserva de incentivos fiscais - - - 170.449 (170.449) -
Dividendos e juros sobre capital próprio - - - - (27.526) (27.526)

Retenção de lucros - - 21.830 - (21.830) -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 757.039 23.286 23.593 346.059 - 1.149.978

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Resultado
financeiro 21 (2.692) (10.646) (393) (12.500)

Lucro antes do
Imposto de Renda
e Contribuição Social 212.014 223.624 220.174 222.805

Imposto de renda e
contribuição social
correntes 25 - (10.281) (2.812) (11.855)

Imposto de renda e
contribuição social
diferidos 25 19.359 20.999 14.011 23.392

Lucro do exercício 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 231.373 234.342 231.373 234.342
Lucro do exercício 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado por ação:
Resultado por ação -
básico (em R$) 23 1,07 1,08 1,07 1,08

Resultado por ação -
diluído (em R$) 23 1,07 1,08 1,07 1,08

Relatório do Auditor Independente sobre a Revisão das Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Multilaser Industrial S.A. - São Paulo - SP
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolida-
das: Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolida-
das, da Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”), identificadas como
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balan-
ço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Multilaser Industrial S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa indi-
viduais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsa-
bilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A Administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relató-
rio Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards
Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,

divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro,
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoá-
vel é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissi-
onal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; •
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Companhia e suas controladas; • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Adminis-
tração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à ca-
pacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controla-

das. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis, ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e
suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional; •
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis, representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações fi-
nanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expres-
sar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do gru-
po e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos contro-
les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que,
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adver-
sas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, su-
perar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 18 de março de 2020.

BDO RCS Jairo da Rocha Soares 
Auditores Independentes  Contador
SSCRC 2 SP 013846/O-1 CRC 1 SP 120.458/O-6

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro do exercício 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado abragente total 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 231.373 234.342 231.373 234.342
Resultado abragente total 231.373 234.342 231.373 234.342

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

ALEXANDRE OSTROWIECKI RENATO FEDER
FLÁVIO JOSÉ DA SILVA

Contador - CRC 1SP186937/O-2

Ativo 2019
Ativo Circulante 163.299,76
Disponível 160.865,59
Banco Contas-correntes 41.683,28
Aplicações Financeiras 48.926,26
Contas a Receber 70.256,05
Contas a Receber 446,50
Adiantamentos a Receber 0,00
Impostos a Compensar 446,50
Outros Créditos 1.987,67
Créditos Diversos 1.987,67
Ativo Pernamente 9.186.224,63
Imobilizado 9.186.224,63
Total do Ativo 9.349.524,39

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Demonstrações Financeiras findas em 31/12/2019
Balanço Patrimonial

Passivo 2019
Passivo Circulante 109.299,46
Fornecedores 2.200,86
Impostos a Recolher 91.294,80
Sócios 15.803,80
Adiantamentos 0,00
Passivo não Circulante 11.700,00
Exigível a Longo Prazo 11.700,00
Patrimônio Líquido 9.228.524,93
Capital Social 1.870.160,00
Reservas de Capital 6.927.682,00
Lucros / Prejuízo 430.682,93

Total do Passivo 9.349.524,39

Receitas Brutas 3.235.897,94
Locação de Imóveis 3.235.897,94
Deduções (118.092,02)
Impostos sobre Faturamento (118.092,02)
Receita Líquida 3.117.805,92
Lucro Bruto 3.117.805,92
Despesas Gerais e Administrativas (239.757,49)
Despesas Gerais e Administrativas (239.757,49)
Receitas Financeiras 749,15
Receitas de Aplicações Financeiras 749,15
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social 2.878.797,58
Contribuição Social (93.225,48)
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 2.785.572,10
Imposto de Renda (234.959,70)
Lucro Líquido do Período 2.550.612,40

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Título Capital Social Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados Dividendos Lucro Líquido do Período
Saldos em 31/12/2018 1.870.160,00 6.927.682,00 2.677.712,98 2.493.687,98 2.491.558,90
Saldos em 31/12/2019 1.870.160,00 6.927.682,00 408.721,78 2.339.017,14 2.550.612,40

 Marcos Ajaj Saad - Sócio-Diretor  Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

1. Contexto operacional: Centro de Conveniencia e Serviços Panamby 
S/A é uma sociedade anônima de capital fechado domiciliada na cidade de 
São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jose Ramon Urtiza, 975, Sub-
solo 2, Sala 1, no bairro Vila Andrade, foi Registrada na Junta comercial do 
Estado de São Paulo em 02 de agosto de 2004. 2. A Companhia tem como 
atividade específica a Incorporação de Empreendimentos Imobiliários. 
3. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, em conformidade com a legislação societária e contemplam em 
sua totalidade as alterações da Lei 11.638 de dezembro de 2007. 4. Princi-
pais práticas contábeis: a) Disponibilidades: As disponibilidades com-
preendem saldo em banco, depósitos bancários e aplicações financeiras, de 
resgates imediatos. b) Contas a receber de clientes: Corespondem aos 
valores a receber de clientes pela locação de imóveis. c) Imóveis de renda: 
Inclui os terrenos, bem como os gastos incorridos para produção de unida-
des imobiliárias objeto de locação. d) Passivos: Reconhecidos no Balanço 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31/12/2019 E 31/12/ 2018 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quando ao 
prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e registra-
dos através de provisão. As provisões foram registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. e) Tributação: As Receitas de Ven-
das de Mercadorias são sujeitas aos impostos e contribuição do regime de 
lucro presumido optado pela companhia as alíquotas de 0,65%, 3% apara 
PIS, COFINS respectivamente. Esses encargos são apresentados como de-
dução das receitas de Vendas de Mercadorias e Serviços na demonstração 
do resultado. A Tributação sobre lucro presumido compreende o imposto de 
renda e a contribuição social, o imposto de renda é computado sobre o lucro 
tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os 
lucros que excederem MR$ 240 no período de 12 meses, enquanto que a 
contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, 
reconhecidos pelo regime de competência.

5. Caixa e equivalentes de caixa: Representa os recursos de liquidez ime-
diata conforme demonstrado abaixo:

31/12/2019 31/12/2018
Saldos em conta-corrente 41.683,28 10,00
Aplicações de liquidez imediata 48.926,26 73.090,75
Total 90.609,54 73.100,75
6. Imobilizado: Demonstra aquisição de terrenos e os demais custos, para 
construção de unidades imobiliárias que serão destinadas à locação confor-
me descriminadas abaixo:

31/12/2019 31/12/2018
Edificações e construções 4.686.224,63 4.686.224,63
Terrenos 4.500.000,00 4.500.000,00
Total 9.186.224,63 9.186.224,63

7. Patrimônio líquido: O Capital Social da Companhia é de R$ 1.870.160,00 
(um milhão e oitocentos e setenta mil e cento e sessenta reais), representa-
dos por 10.000 ações sem valor nominal.
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