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Buscando minimizar o impacto econômico (Covid-19) nas empresas 
e, consequentemente, a manutenção de empregos, o Governo Federal 
vem anunciando uma série de medidas tributárias e econômicas que 
podem ser essenciais neste momento. De modo geral, todas elas vi-
sam aliviar o peso dos tributos para o empresariado, que pode utilizar 
esse dinheiro no pagamento de salários e na própria sobrevivência do 
negócio. Elenquei oito medidas importantes que podem ser úteis na 
tomada de decisões estratégias para a sua empresa.   

Minimizar o impacto econômico

A arqueóloga Joana Freitas traça uma pequena cronologia das 
epidemias e pandemias que mais nos afetaram enquanto humanida-
de. Inicia explicando e colocando o Homem na posição que ocupava 
primordialmente: "O homem é um exemplo de superação nas linhas 
evolutivas. Não éramos fisicamente dominadores nem estávamos 
no topo das cadeias alimentares. Éramos caçadores, mas presa fácil 
também. A evolução do nosso cérebro, as capacidade intelectuais e de 
cognição deram-nos a vantagem. Durante milênios, feitos de avanços 
e retrocessos, a espécie humana prosperou e ocupou os quatro cantos 
do planeta.   

Mais importantes epidemias

Desde que o novo Coronavírus chegou ao Brasil, uma série de ações 
estão sendo tomadas para conter a expansão da doença. A proibição 
da realização de festas, eventos e reuniões acertou em cheio o setor 
dos pequenos negócios que atuam com economia criativa. Com mais 
de 150 mil empreendimentos na área, empregando mais de 48 mil 
pessoas e gerando uma massa salarial de R$ 1,3 bilhões por ano, o 
segmento tem se reinventado diante da crise.   

Economia criativa

freepik

Negócios em Pauta

Emprego no ABC
A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, 

está expandindo suas operações com novas oportunidades 
de emprego para o time comercial e de atendimento nas 
cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul. As novas contratações visam impulsionar o 
ritmo acelerado de crescimento da companhia. A novidade 
acompanha os resultados financeiros positivos da Stone, 
que atingiu a marca de 495,1 mil clientes no final de 2019, 
e representa uma ótima oportunidade para profissionais 
que estejam à procura de emprego durante a crise. Para 
se candidatar, acesse: (http://bit.ly/StoneVagas).     Leia 
a coluna completa na página 3

Foto: Reprodução/TV Globo

News@TI

Webinar Covid-19 & Gestão Financeira

@Hoje (09), às 11 horas, Fábio Póvoa e César Bertini, 
do Smart Money Ventures, irão promover o webinar 

Covid-19 & Gestão Financeira, visando ajudar founders e 
coinvestidores a navegar pelo momento de crise causada 
pela pandemia do Coronavírus. O webinar terá dura-
ção de 1:30 hs e irá mergulhar nas questões financeiras 
às quais cada gestor deve estar atento, apresentando 
ponderações, críticas, insights e melhores práticas que 
os executivos utilizam em seu portfólio de startups in-
vestidas. Entre os temas que serão abordados estão o 
impacto dos incentivos do governo às startups, como 
fazer renegociações de contratos e cortes de custos e 
construção de cenários. As inscrições gratuitas podem ser 
feitas no link http://covid19caixa.smartmoney.ventures/ 

  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

É TEMPO DE sE REINvENTAR

A revolução tecnológica 
tem transformado 
diversos aspectos do 
dia a dia das pessoas, 
incluindo o modo como 
se relacionam, consomem 
e produzem

A internet e outras inovações 
têm permitido cada vez mais 

flexibilidade nas relação de tra-
balho e têm provocado diferen-
tes impactos nas organizações. 
De acordo com levantamento da 
empresa de tecnologia Citrix, até 
o fim de 2020, aproximadamente 
90% das corporações brasileiras 
oferecerão aos funcionários mo-
dalidades de trabalho à distância. 

Nos últimos três anos, o Ibope 
já aponta o aumento do número 
de funcionários remotos, pelo 
menos em parte, da carga ho-
rário de trabalho. Para garantir 
os benefícios para a empresa e 
para o funcionário, é necessária 
a percepção de que nem todas 
as funções são adequadas para 
a modalidade, principalmente as 
que exigem ferramentas estáveis 
dentro de corporações ou um 
tipo de interação com maior 
dinamismo entre times. Além 
disso, nem todos os profissionais 
se adaptam ao trabalho remoto, 
como ressalta Daiane Peretti, 
gerente do time de Recursos 
Humanos do Olist. 

É nesse contexto que surge 
uma nova modalidade de tra-
balho, a de times distribuídos 
- quando a empresa adota tanto 
o modelo de trabalho remoto 
quanto o modelo de trabalho 
presencial em diferentes escri-
tórios. "Trabalhar com equipes 

Não só remoto, nem só presencial: 
empresas investem em times distribuídos
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distribuídas é desafiador, pois 
é necessário garantir a fluidez 
da comunicação para quem 
está perto e para quem está 
longe, todos devem receber 
a mesma informação. Além 
disso, não são todos os perfis 
que se adequam ao trabalho 
remoto, precisamos respeitar 
quem prefere trabalhar de 
forma mais concentrada, em 
casa ou de um coworking, ou 
quem prefere estar próximo, 
interagindo a todo momento, 
gerando insights e não abre 
mão da proximidade física com 
os colegas", ressalta a gestora. 

Dessa forma, para conquistar 
equipes integradas e os me-
lhores resultados, empresas 
como o Olist - startup que 
oferece a lojistas de todo o 
país um novo jeito de vender 
online - passaram a investir nos 
chamados times distribuídos, 
compostos por equipes presen-
ciais e remotas, e também no 
auxílio-mudança, que destina 
uma quantia em dinheiro para 
realocar profissionais de outros 

usufruir de um conjunto mútuo 
de benefícios", completa o CTO. 

A startup abraçou a causa e 
também passou a investir em 
facilitar a transferência de novos 
e antigos profissionais que mo-
rem em outras cidades e queiram 
trabalhar em um dos escritórios 
do Olist em São Paulo e Curitiba. 
"Com o objetivo de facilitar a 
ambientação com a nova cidade, 
fornecemos uma quantia finan-
ceira para que o profissional or-
ganize sua mudança", acrescenta 
Medeiros. A startup, que recebeu 
recentemente uma rodada de 
investimento Série C de mais 
de R$ 190 milhões liderado pelo 
SoftBank - maior fundo de ven-
ture capital do mundo - começou 
suas atividades, em 2015, com 5 
funcionários e atualmente conta 
com quase 400 colaboradores. 

Apesar da rápida expansão, 
por meio de ações internas que 
possibilitam a manutenção de 
uma cultura organizacional forte, 
a marca segue prezando o traba-
lho em equipe, o foco no cliente, 
a capacitação e o engajamento de 
seus funcionários desde o início 
da atuação. Com o potencial 
de sua equipe e dos serviços 
oferecidos, o Olist tem hoje 
mais de um milhão de produtos 
cadastrados em sua plataforma 
e atende mais de 10.000 lojistas 
e grandes marcas.

A startup, que também já foi 
investida pela Redpoint eVentu-
res, 500 Startups e Valor Capital 
Group, está sediada em Curitiba, 
no Paraná, possui unidade em 
São Paulo e atende clientes 
de todo o Brasil. Fonte e mais 
informações: (www.olist.com).

estados que queiram estar 
presentes no escritório. 

As modalidades estão dispo-
níveis para times de desenvolvi-
mento de software e cargos de 
gestão. "Estamos crescendo de 
forma acelerada e isso só é pos-
sível com o auxílio dos diversos 
talentos espalhados pelo país", 
afirma Cristian Medeiros, CTO 
do Olist.

A empresa atua com o modelo 
de trabalho remoto no time de 
desenvolvimento desde a sua 
fundação, em 2015, e agora de-
cidiu apostar também no modelo 
presencial. 

"Com o amadurecimento do 
negócio, sentimos a necessidade 
de construir um nível mais pró-
ximo de relacionamento entre 
nossos times. Então, enquanto 
os presenciais conseguem ela-
borar soluções de forma criativa 
em conjunto, os colaboradores 
remotos conseguem um foco 
em produtividade bem mais 
elevado. Dessa forma, podemos 

EM TEMPOs DE 
CORONAvíRus, 

DEsPERTE O 
EMPREENDEDOR 

RAIz QuE 
ExIsTE EM 

vOCê
    Leia na página 6

Declarações de Espólio
Por conta da pandemia, a Receita 

Federal prorrogou o prazo para a 
apresentação da Declaração Final 
de Espólio e da Declaração de Saída 
Definitiva do País. O prazo para a 
entrega das declarações e eventual 
recolhimento do imposto apurado foi 
transferido de 30 de abril para 30 de 
junho. As alterações estão descritas 
na Instrução Normativa RFB nº 1.934, 
de 2020, publicada na terça-feira (7) 
no Diário Oficial da União.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/129670/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-violencia-da-omissao-e-o-milagre-na-acao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/arqueologa-separa-as-maiores-e-mais-importantes-epidemias-da-historia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/economia-criativa-resiste-a-crise-do-novo-coronavirus-com-ferramentas-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/oito-medidas-para-minimizar-o-impacto-economico-do-coronavirus-na-sua-empresa/
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OpiniãO
Como bares e restaurantes 

podem sobreviver à 
crise do coronavírus

A chegada do 
Coronavírus ao 
Brasil lançou um 
desafio extra para as 
empresas nacionais, 
principalmente 
aquelas do segmento 
da alimentação fora 
do lar

Devido às medidas de 
prevenção da doença, 
que incluem isola-

mento social, as pessoas es-
tão deixando de sair de casa 
e mudando gradualmente 
seus hábitos de consumo – ao 
invés de ir até um restauran-
te ou bar para realizar suas 
principais refeições, a nova 
rotina inclui colocar a mão na 
massa e preparar os próprios 
alimentos e, às vezes, pedir 
comida em casa. 

Com isso, milhares de 
empreendimentos gastro-
nômicos em todo país já sus-
penderam suas operações 
tradicionais ou alteraram 
seus expedientes, mas isso 
não está sendo o suficiente 
para que eles possam “sair 
com vida” deste momento 
de crise. Mas, para dar a 
volta por cima, é preciso 
que os donos de bares e 
restaurante entendam seu 
local na economia para que 
possam traçar estratégias 
que beneficiem a si mesmos 
e toda a comunidade.

Em um panorama que 
estabelece três meses de 
isolamento, com baixo – ou 
baixíssimo – faturamento 
para bares e restaurantes, 
existem três níveis de em-
presas: as “verdes”, que pos-
suem alto poder aquisitivo, 
ou seja, podem atuar sem 
grande fluxo de caixa e con-
seguem retornar ao mercado 
tranquilamente após a crise; 
as “amarelas”, que contam 
com um caixa razoável para 
manter as contas em dia, mas 
sem fluxo diário vão entrar 
no negativo e, consequente-
mente, ter dificuldade para 
se estabilizar novamente; e 
as “vermelhas”, que já estão 
com capital de giro zerado 
e não sabem nem como vão 
pagar o aluguel no final deste 
mês.

As empresas verdes podem 
e devem criar oportunidades 
neste momento de crise. 
Como o foco desses empre-
endimentos não é sobreviver, 
eles devem continuar apa-
recendo na mídia de forma 
positiva, investindo no pró-
prio marketing e pensando 
no futuro da organização. 
Para isso, além de criar ações 
que beneficiem os clientes e 
gerem engajamento à marca, 
devem observar os pequenos 
negócios ao redor, principal-
mente aqueles essenciais 
para o funcionamento futuro 
da empresa, como fornece-
dores, e ajudá-los. Afinal, 
este momento não é de que-
bra de contratos, mas sim de 
auxílio e solidariedade com 
aqueles que tem risco de 
fechar as portas. 

Para as empresas ama-
relas, o mais importante é 
cuidar dos funcionários e 
colaboradores, mantendo 
os salários em dia, mesmo 
que seja necessário estabe-
lecer uma redução de carga 
horária ou adiantar as férias 
coletivas. Mas como manter 
os pagamentos em dia sem 
o faturamento que já estava 
planejado? O primeiro passo 

é antecipar os recebíveis, 
como valores de cartão de 
crédito ou de aplicativos de 
delivery. Mesmo que isso 
signifique perder um pouco, 
devido às taxas de adian-
tamento, esse dinheiro em 
mãos pode salvar a receita 
do estabelecimento. A dica 
é que os donos de bares e 
restaurantes tentem conver-
sar com os aplicativos para 
propor um adiantamento 
facilitado e, também, se 
beneficiem das reduções de 
taxas que vários bancos já se 
propuseram a fazer. 

Como nem sempre apenas 
adiantar valores é suficiente, 
economizar também se faz 
necessário. Este é o mo-
mento de rever sua cadeia 
de suprimentos, procurar 
preços mais acessíveis e 
negociar com fornecedores, 
principalmente com aqueles 
de produtos perecíveis. Se 
você conseguir subsídios 
mais baratos, também pode-
rá diminuir os preços do seu 
cardápio e fazer promoções 
para atrair mais clientes. 
Desta forma, todos saem 
ganhando.

Por fim, a dica para as em-
presas amarelas é procurar 
se manter ativo nas redes 
sociais, gerando conteúdo 
relevante para manter os 
clientes entrosados e falan-
do sobre o seu negócio. Um 
exemplo disso é gravar ví-
deos com receitas especiais 
da casa para que o público 
tente reproduzi-las em casa. 

Já para as empresas ver-
melhas, que iniciaram a crise 
com pouco fluxo de caixa, as 
dicas vão além de antecipar 
receitas, renegociar prazos 
e manter as redes sociais 
ativas: é preciso buscar apoio 
profissional. Neste momento 
existem diversos profissio-
nais oferecendo apoio gra-
tuito ou no modelo “pague 
mediante bons resultados”. 

Consultar linhas de crédito 
pode ser também uma exce-
lente saída. Emprestar R$ 50 
mil do banco e dividir em 48 
vezes pode dar um fôlego ao 
negócio, sem pesar tanto no 
bolso do empresário. Além 
disso, é importante não gas-
tar dinheiro com suprimen-
tos que não são vendidos com 
facilidade, mas sim investir 
nos produtos que mais saem 
da sua loja.

Se nada disso der certo, 
é preciso entrar em um 
processo de congelamento 
de gastos. Barganhar o não 
pagamento do imóvel com 
o proprietário do seu ponto 
comercial – neste caso, é pos-
sível pedir um parcelamento 
da dívida quando o bar ou 
restaurante voltar a atuar 
normalmente; negociar o 
pagamento dos fornecedo-
res conforme a venda dos 
produtos ou, caso o estabe-
lecimento feche, propor um 
pagamento mínimo apenas 
para que o outro não se pre-
judique; e estabelecer uma 
conversa franca com seus 
funcionários

Se houver a necessidade de 
demissões, é imprescindível 
abrir as contas da empresa 
para os colaboradores e, 
se possível, prometer uma 
recontratação assim que o 
mercado se estabilizar. 

(*) - É sócio-fundador das redes 
Porks – Porco & Chope e Mr. Hoppy e 
comanda o Bar Quermesse na cidade 

de Curitiba. 

José Araújo Netto (*)

Gestão das empresas não será 
a mesma após pandemia

De uma hora para outra, grande 
parte dos funcionários das em-
presas de todo o mundo foram 

obrigados a trabalhar em home office.

Ou seja, houve um impacto disrup-
tivo imediato no ambiente organiza-
cional, após o anúncio da pandemia 
da Covid-19 e, consequentemente, a 
necessidade de quarentena em todos os 
países. Na avaliação do CEO e headhun-
ter da Prime Talent, David Braga, essa 
alteração é, provavelmente, apenas o 
começo de diversas mudanças que virão 
pela frente nos processos e na cultura 
organizacional, com desafios para em-
presas e empregados de variados níveis 
hierárquicos.

Em todos os aspectos, os impactos 
do surto do Coronavírus ainda são 
incalculáveis. No entanto, é certo que 
isso alterou a dinâmica de trabalho, 
cobrando novos hábitos das corpo-
rações, inclusive modelos de gestão 
diferenciados. “Empresas que eram 
receosas com o trabalho remoto, se 
viram obrigadas a adotar essa solução, 
que tem se mostrado eficiente ou talvez 
a melhor opção para o momento. Isso 
porém, tem colocado à prova empresas 
que, tradicionalmente, têm uma cultura 
de poder e controle (gestão centraliza-
da)”, argumenta Braga.

Nesse sentido, o executivo explica que 
manter os profissionais à distância exige 
a adoção de um modelo descentralizado, 
com foco em performance (entregas) e, 
não, apenas no controle das oito horas 
diárias trabalhadas. Em consequência, 
as lideranças precisam desenvolver 
uma comunicação mais apurada, com 
maior transparência na passagem das 
informações e alinhamentos com os 
times que, agora, estão descentralizados 
(pontos distintos) e precisam manter 
os compromissos. “A gestão remota 
precisa ser assertiva, garantindo as 
entregas na qualidade e nos prazos pré-
-estabelecidos com os clientes”, explica.

Portanto, no pós-pandemia, as em-

presas precisarão lidar com sua per-
cepção de como o trabalho deve ser 
feito, uma vez que precisarão mudar. 
“Modelos tradicionais de gestão estão 
sendo questionados, até porque não se 
mostraram eficientes no primeiro mo-
mento da quarentena, que exigiu res-
postas rápidas, colaboração, cocriação 
e, sobretudo, decisão compartilhada e 
descentralizada”, destaca Braga.

Da mesma forma, não apenas no 
pós-pandemia, mas mesmo antes, é 
fundamental avaliar a estrutura das 
organizações, verificando 
se faz sentido reestru-
turar, reduzindo custos, 
mas com uma atenção 
muito especial para não 
perder capital intelectual. 
“Na última crise, várias 
empresas fizeram cortes, 
tendo como base apenas 
os maiores salários. Isso 
levou a resultados desas-
trosos no médio e longo 
prazos”, pontua o CEO da 
Prime, especializada na 
seleção de executivos de 
média e alta gestão.

Um dos pontos que deve 
ser analisado, nesse con-
texto, é a real necessidade 
de todos os colaboradores, indepen-

dentemente da área de atuação, traba-
lharem dentro das empresas. “Quanto 
custo fixo poderia ser reduzido com a 
entrega de andares em prédios ao se 
adotar o home office? As organizações 
mais estratégicas têm líderes capazes 
de delegar e fazer os respectivos follow 
ups, empoderando seus colaboradores, 
na tratativa dos problemas. Somente 
praticando, crescemos. É o que cha-
mamos de aprendizado on the job”, 
conclui David Braga.

Ele reforça que as corporações que 
possuem práticas de ges-
tão mais modernas, ações 
diferenciadas de talent 
management, além de 
ideias e soluções oriundas 
de startups e abertura 
para adotar modelos dis-
ruptivos, são as que deram 
respostas mais ágeis e 
assertivas diante da crise. 
Por isso, a perspectiva é 
de que a Covid-19 mude os 
negócios e a sociedade de 
maneira importante. Após 
o atual período de urgên-
cias passar, as empresas 
devem considerar o que 
muda e o que aprenderam 
para que possam refletir 
as transformações em 

seus planos.
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CEO da Prime Talent, David Braga avalia que mudanças no meio corporativo vão além do trabalho remoto 
e incluem inovações nos processos e na cultura organizacional

“Manter os 
profissionais à 
distância exige 
a adoção de 
um modelo 
descentralizado, 
com foco em 
performance 
(entregas) e, 
não, apenas no 
controle das oito 
horas diárias 
trabalhadas.”

News@TI 

SUSE e Lenovo fecham parceria com foco em 
soluções SAP

@A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, 
anuncia parceria com a SUSE, empresa de código aberto, para 

oferecer uma combinação de recursos para os clientes, como pacotes 
de soluções SAP de missão crítica, alto desempenho e ofertas de ar-
mazenamento definido por software baseado em tecnologia Ceph. A 
Lenovo já vendeu mais de 7.200 sistemas SAP HANA no mundo. “O SUSE 
Linux Enterprise Server SAP é o sistema operacional recomendado e 
suportado para SAP HANA. Por isso, apostamos nessa parceria para 
oferecer as melhores soluções para nossos clientes.”, afirma Rodrigo 
Guércio, presidente da Lenovo Data Center (http://www.lenovo.com/) 
ou (www.suse.com). 

Plataforma “Empresa Digital”

@A Algar Telecom tem buscado cada vez mais novas formas de se 
conectar com seus clientes e prospects. Pensando nisso, acaba 

de lançar uma plataforma digital para realizar seus atendimentos aos 
clientes de médias e grandes empresas. Agora, o clientes e prospects 

que precisarem falar rapidamente com um dos consultores para soli-
citar uma solução de TI e Telecom para sua empresa ou negócio, pode 
acessar o www.empresadigital.algartelecom.com.br e se conectar de 
forma mais ágil e com qualidade no ambiente digital.

Canvas anuncia integração com o Google 
Hangouts Meet para facilitar aulas remotas

@O Canvas anunciou outra integração para facilitar a criação 
de videoconferências em sua plataforma. Agora é possível 

adicionar ligações do Hangouts Meet a um curso no ambiente 
virtual de aprendizagem. A nova função cria um link exibido no 
painel de professores e alunos que abre uma videoconferência 
do Google Hangouts em uma nova aba. Para dispositivos móveis, 
o redirecionamento acontece para o aplicativo do Google Meet. 
O endereço é atualizado automaticamente a cada aula. Vale citar 
que os recursos avançados de videoconferência do Hangouts Meet, 
como reuniões para até 250 participantes, transmissões ao vivo 
para até 100 mil espectadores e gravação de chamadas, estão 
disponíveis gratuitamente até julho para os clientes do G Suite e 
G Suite for Education (www.instructure.com/pt-br).

ricardosouza@netjen.com.br

Freepik

Buscando alternativas de capacitação 
para a população e apoio ao empre-
endedorismo durante a quarentena 
do Coronavírus, a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Fundação Paulis-
tana, entidade vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, fará transmissões ao vivo 
e compartilhamento de vídeo aulas e 
podcasts com conteúdos sobre gestão 
de negócios. As lives serão realizadas 
a partir desta terça-feira, 7 de abril, no 
Portal do Cate, com acesso totalmente 
gratuito.

“O período de isolamento pode ser 
uma oportunidade de capacitação para 

jovens que buscam uma oportunida-
de de trabalho ou para quem deseja 
ampliar os conhecimentos e até abrir 
um negócio próprio. O Portal do Cate 
é uma ferramenta gratuita, que pode 
ser acessada de qualquer computador, 
tablet ou smartphone, acessível para 
o público que busca se preparar ainda 
mais para as oportunidades que vão 
surgir após este período”, explica a se-
cretária Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

O conteúdo aborda desde questões 
técnicas de um negócio, como a gestão 
de gastos, pagamentos de funcionários, 
empréstimos e modernização; até 

cuidados que o emprendedor deve 
ter, como manter a saúde mental em 
tempos de crise. Dicas de linha de cré-
dito acessível e o uso da internet para 
a venda de produtos também serão 
debatidos no bate papo on-line, que 
permite a interação dos espectadores 
por meio de comentários.

As transmissões estão sendo re-
alizadas desde 30 de março, sendo 
desenvolvidas em parceria com a 
Aliança Empreendedora com horário 
de início previsto a partir de 10h30. 
Para acompanhar ao vivo, basta acessar 
o Portal do Cate – www.cate.prefeitura.
sp.gov.br

Portal EaD da Prefeitura de São Paulo promove mentorias e 
dicas para empreendedores durante crise do Coronavírus



Mercado de TI 
e o colapso da mão de 

obra no Brasil

Já não é mais 
novidade que os 
profissionais de 
Tecnologia da 
Informação estão se 
tornando cada vez 
mais escassos no país

Se por um lado temos 
excelentes empresas 
nacionais produzindo 

produtos e serviços inovado-
res e capazes de competir com 
concorrentes estrangeiros, 
por outro, a falta de mão de 
obra capacitada acaba por fre-
ar ou limitar uma expansão, 
visto que centros como Esta-
dos Unidos, Alemanha, Suécia 
e Polônia, sedes de grandes 
multinacionais, contam com 
especialistas oriundos de 
todas as partes do mundo. 

Segundo um mapeamento 
sobre tendências de mercado 
realizado pela consultoria IDC 
Brasil, o setor de TI no país 
é o sétimo maior do mundo e 
deve seguir com alta de 5,8% 
em 2020. 

Ao mesmo tempo, o estudo 
“Achados e Recomendações 
para Formação Educacional 
e Empregabilidade em TIC”, 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(Brasscom), aponta que a 
demanda anual por novos 
talentos projetada entre 2019 
e 2024 está em 70 mil profis-
sionais. No entanto, apenas 
46 mil pessoas se formam ao 
ano no Ensino Superior.

Em regiões como o norte do 
Rio Grande do Sul as coisas 
são ainda mais complicadas. A 
Elevor - startup que desenvol-
ve softwares de gestão para os 
mais variados setores - conta 
hoje com 60 colaboradores 
e sente falta de um maior 
número de profissionais 
qualificados disponíveis no 
mercado. Isso nos obriga a 
ter criatividade na condução 
dos projetos para que não 

ocorram atrasos prejudiciais 
à empresa em termos de 
expansão.

A meu ver, a área de Tecno-
logia da Informação é relati-
vamente nova e somente nos 
últimos anos é que assumiu 
um papel de protagonismo. 
Se antes um profissional de 
TI atuava apenas em questões 
técnicas, agora está cada vez 
mais presente na participa-
ção de tomadas de decisões 
estratégicas da companhia. 
Outro ponto importante é que 
devido à essa relevância que 
o profissional de TI se inseriu, 
as empresas buscam pessoas 
com conhecimento e compe-
tência para terem autonomia 
nas decisões e caminharem 
com as próprias pernas.

Considerando que todos os 
negócios precisam de profis-
sionais de TI e que a profissão 
vai na contramão dos altos 
índices de desemprego no 
país, o jovem acadêmico 
tem um futuro altamente 
promissor. Aconselharia aos 
estudantes para definirem a 
sua área de interesse e onde 
desejam atuar antes mesmo 
de entrarem na faculdade, 
lembrando que é uma área 
ampla, ou seja: ter foco é 
fundamental para adquirir 
o conhecimento necessário 
para uma boa atuação no 
mercado.

Um ponto positivo foi a re-
cente mudança na legislação 
trabalhista, que possibilitou 
maior flexibilidade em certos 
aspectos. Na Elevor, temos 
trabalhado com uma geração 
mais nova, com liberdade de 
horário, home office e boni-
ficação por resultado que até 
então era impossível com a 
CLT. A carência de profis-
sionais é uma realidade, mas 
estamos nos adaptando para 
o que vem pela frente.

(*) - É mestre em Computação 
Aplicada e Ciência da Computação na 

Universidade de Passo Fundo 
e é Diretor da Elevor - startup gaúcha 

que desenvolve softwares de 
gestão empresarial.

Rafael Dal Molin (*)

www.netjen.com.br
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D - Álcool em Gel 
Com o objetivo de auxiliar a população no combate à proliferação da Covid-19, 
a Dow readequou as linhas de produção de sua unidade em Hortolândia 
e anuncia o início da fabricação de álcool em gel para doação a hospitais 
públicos e unidades de saúde do estado de São Paulo. Os primeiros lotes 
devem chegar à rede pública de saúde já na próxima semana. Ao todo, serão 
25 toneladas (30 mil litros na conversão do produto). O álcool em gel não 
é um produto produzido pela empresa e esse esforço conjunto envolveu 
diversas unidades de negócio dacompanhia, além da colaboração de clientes 
e fornecedores, para viabilizar a produção na unidade de Hortolândia, que 
originalmente fabrica silicones. Saiba mais: (www.dow.com).  

E - Mais de 50 Anos 
O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon disponibiliza 294 cursos 
online gratuitos em diversas áreas, para os que optarem por aproveitar 
esse tempo livre possam ampliar seus conhecimentos. As capacitações 
são abertas a todos com idade acima de 50 anos e é composta por video-
aulas, que visam aprimorar competências adquiridas ao longo da vida 
profissional. Os módulos disponíveis abordam temas como: ‘Aposenta-
doria e seu aspecto financeiro’, ‘Estratégia e inovação’, ‘Word básico’, 
‘Excel básico’, ‘Inglês básico’, ‘Compliance’ e ‘Comunicação oral’. No final, 
o participante pode testar os conhecimentos adquiridos ao longo das 
aulas para receber o certificado. Para participar, basta acessar (http://
institutomongeralaegon.org/servicos-50/cursos-de-requalificacao) e 
fazer o cadastro. 

F - Concurso Universitário
Comprometida com a capacitação de profissionais no segmento de 
negócios digitais, a VTEX, líder em digital commerce, abre inscrições 
no próximo dia 15, para o desafio Tetrix - uma competição universitária 
focada nas áreas de negócio, comércio global e e-commerce. O desafio é 
dividido em 100 perguntas que conectam múltiplos conhecimentos em 
uma sequência progressiva de complexidade, cujo objetivo é identificar 
diferentes perspectivas e soluções. O vencedor ganhará uma jornada 
de aprendizado de um mês - em uma viagem para diversos continentes 
- para expandir conhecimento junto às maiores iniciativas de inovação 
do varejo digital ao redor do mundo. Saiba mais: (www.vtex.com.br). 

A - Projetos Culturais 
Estão abertas as inscrições para o “Programa Banco do Brasil de Patro-
cínio 2021/2022 – Edital Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)”.  O 
objetivo é selecionar projetos para compor a programação dos CCBBs 
de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições 
são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 5 de junho, por meio do 
site (www.bb.com.br/patrocinios), onde se encontram o regulamento da 
seleção e informações sobre os espaços. O resultado está previsto para 
setembro ptóximo. As propostas podem ser apresentadas nas seguintes 
áreas e segmentos: Artes Cênicas, Cinema, Exposição, Ideias, Música 
e Programa Educativo.

B - Lives no Instagram 
Para ajudar as empresas a atravessar este momento desafiador, 
principalmente as micro, pequenas e médias, que representam a 
maioria dos negócios do país, a Serasa Experian preparou uma série 
de lives com dicas e orientações que vão desde novas abordagens 
para aumentar a segurança nas vendas, até formas de capacita-
ção remota e gestão de pessoas. No (https://www.instagram.com/
serasa_experian/?hl=pt-br), os bate-papos acontecem todas as 
quintas-feiras de abril, às 18h, com especialistas da companhia e 
temas variados. Os temas foram selecionados a partir de dúvidas 
e pedidos de ajuda que a própria companhia tem recebido dos 
empreendedores.

C - Nonni de São Paulo
O Museu da ImigraçãoSP está buscando histórias de italianos que 
vieram para o Brasil para fazer uma ação colaborativa. A instituição 
convida o público a enviar suas histórias de família e fotografias dos 
avós imigrantes. No anúncio, a instituição pediu para que o público 
conte como foi o começo da vida deles em terras brasileiras, bem 
como suas conquistas. O objetivo da ação é retratar a trajetória dos 
imigrantes italianos no Brasil, que chegaram nas décadas de 1950 
e 1960. É a mostra "Nonni de São Paulo". Saiba mais em (https://
comunitaitaliana.com/museu-da-imigracao-de-sao-paulo-recebera-
-exposicao-sobre-avos-italianos/).

G - Estudar na USP
Quem já estuda em cursos de graduação no Brasil ou no exterior pode 
se tornar um aluno da USP se inscrevendo no processo de transferência 
externa. São oferecidas mais de 600 vagas e 18 são especificamente des-
tinadas a cursos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, 
em São Carlos. As vagas: Bacharelado em Ciências da Computação (2 
vaga); Bacharelado em Sistemas de Informação (4 vagas); Bacharelado 
em Matemática Aplicada e Computação Científica (7 vagas); Matemática 
(núcleo geral: nesse caso, o aluno pode optar tanto pela habilitação 
como bacharel ou licenciado – 3 vagas); e Licenciatura em Matemática 
(2 vaga). Para saber mais: (https://www.icmc.usp.br/graduacao).

H - Saber Virtual 
Com o objetivo de reforçar a importância da capacitação dos jovens durante 
o período de distanciamento social, o Centro de Integração Empresa-Escola 
- CIEE disponibilizou 21 cursos na plataforma de educação à distância CIEE 
Saber Virtual. A expectativa é que mais de 3 milhões de alunos tenham gra-
tuitamente à sua disposição trilhas de conhecimento, como Lidando com a 
Informática, Orientação e Informação Profissional, Preparação para o Mundo 
do Trabalho e A Comunicação e a Matemática. Além disso, são disponibilizados 
cursos de parceiros, entre eles, Libras, Gestão de Finança Pessoal e Mercado 
Financeiro. Para se inscrever basta acessar o portal (www.ciee.org.br).

I - Memória Italiana
Construída entre 1923 e 1925, a atual Casa da Memória Italiana, em Ri-
beirão Preto, foi residência do casal de imigrantes Pedro Biagi e Eugenia 
Viel Biagi e seus filhos Elisa, Ida, Iris, Angela, Osônia a partir de 1941. 
Desde então, recebeu moradores ilustres e quando virou equipamento 
cultural passou a ter sua programação aberta ao público. Entretanto, 
seguindo as determinações municipais e estaduais, o espaço está fechado 
para visitação presencial. É possível assistir a Vídeos Documentários com 
pesquisas e registros de memória oral das famílias italianas da região 
como Balbo, Biagi, Bonini, Gallo, Ometto, entre outras. Para acessar e 
obter mais informações: (www.casadamemoriaitaliana.com.br).

J - Entrega de Medicamentos 
Benegrip se uniu ao superapp Rappi em uma parceria para realizar 
entregas com frete grátis, na compra de quaisquer medicamentos em 
redes de farmácias conveniadas na grande São Paulo e grande Rio de 
Janeiro. A iniciativa é uma das ações lideradas pela Hypera Pharma, em 
conjunto com a Rappi, para garantir o acesso da população a remédios 
durante a pandemia e reduzir o fluxo de pessoas em  circulação e é 
válida para pedidos realizados nas compras de medicamentos acima de 
R$30,00 realizadas pelo aplicativo em qualquer uma das lojas cobertas 
pela Rappi, tais como, Droga Raia, Drogasil, Pague Menos, Drogaria 
São Paulo, Venâncio, Pacheco, Panvel, Drogaria Iguatemi, Extrafarma, 
Drogaria Carrefour, Promo Farma, Farma Conde e Preço Popular.

Os recursos chegam ao 
patamar de R$ 13,6 
bilhões. As operações 

de crédito com risco para o 
Tesouro Nacional serão re-
alizadas por bancos oficiais 
federais e de acordo com 
as condições estabelecidas 
pelo Conselho Monetário 
Nacional. A medida agora 
será votada pela Câmara e 
então seguirá para sanção 
presidencial.

O Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) visa fortalecer 
o segmento por meio da li-
beração de R$ 10,9 bilhões 
em operações de crédito do 
Tesouro Nacional e R$ 2,7 
bilhões do Banco do Brasil, 
Caixa, Banco da Amazônia, 
Banco do Nordeste e Co-

O projeto, aprovado com votação unânime, segue para a Câmara.
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Investidores que, juntos, somam mais de US$ 4 
trilhões em ativos, estão otimistas com uma retomada 
do mercado de capitais americano nos próximos dois 
anos. De acordo com pesquisa realizada pelo Boston 
Consulting Group, no período de 20 a 22 de março, 60% 
dos investidores ouvidos estão pessimistas ou muito 
pessimistas com o desempenho dos negócios em 2020. 

As perspectivas, porém, melhoram ao analisar o 

cenário para os próximos anos: 55% estão otimistas 
ou muito otimistas para 2021, índice que sobe para 
63% para o ano seguinte. Ainda de acordo com a 
pesquisa, 55% esperam que o forte impacto gerado 
pela crise do Coronavírus tenha se encerrado até o 
fim do terceiro trimestre de 2020.  Em contrapartida, 
apenas 15% dos investidores esperam que o índice 
S&P 500 volte a crescer até lá. Ainda conforme o es-

tudo, 89% dos investidores querem que as empresas 
comecem a se preparar para a retomada da atividade 
econômica e impulsionar crescimento futuro. A 
BCG’s COVID-19 Investor Perspectives Survey é a 
primeira de uma série de pesquisas periódicas que 
o BCG conduzirá nas próximas semanas para ajudar 
no entendimento do cenário em transformação. Para 
mais informações, acesse (http://www.bcg.com).

Inadimplência do 
consumidor subiu 
1,2% em março 

A inadimplência do consumi-
dor avançou 1,2% em março na 
comparação com fevereiro, de 
acordo com dados nacionais 
da Boa Vista. Já em relação a 
março do ano passado, o indi-
cador recuou 1,8%. Com isto, 
ele acumula queda de 0,5% no 
acumulado 12 meses (abril de 
2019 até março de 2020 frente 
aos 12 meses anteriores) e de 
0,2% no acumulado do ano.

No cenário atual, apesar das 
medidas de contenção aos 
efeitos do novo Coronavírus, 
a tendência é de que haja uma 
piora no nível de desocupação 
e recuperação da renda nos 
próximos meses, fatores que 
devem refletir na redução da 
capacidade dos consumidores 
em pagarem suas dívidas em 
dia e resultar em aumento da 
inadimplência.

De fato, além da variação 
positiva em março, nota-se 
que a análise acumulada em 
12 meses já vem apresentando 
desaceleração no seu ritmo de 
queda nos últimos meses, o que 
pode continuar acontecendo 
ao longo de 2020. Ademais, 
outros dados de mercado 
mostram que a inadimplência 
tende a crescer mais entre os 
consumidores de menor renda, 
exatamente os mais afetados 
pela queda da atividade eco-
nômica e piora no mercado de 
trabalho (AI/Boavista).

A Ferrari apresentou ontem 
(8) um plano de retomada das 
suas atividades previsto para 
ser colocado em ação após o 
término do isolamento provo-
cado pela pandemia do novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2). O 
projeto da empresa italiana 
se chama "De volta à pista" e 
possui três fases.

A primeira delas é a reaber-
tura das sedes de Maranello e 
Modena, na região da Emilia-
-Romagna, de acordo com 
os prazos definidos pelas 
autoridades locais. A segun-
da parte do projeto, que foi 
anunciada hoje (8), consiste 
na realização de uma triagem 
nos funcionários da escude-
ria, com base em exames de 
sangue. Por fim, os trabalha-
dores da Ferrari usarão um 
aplicativo com rastreamento 
de contatos de médicos e 
clínicas de saúde que aju-
darão no monitoramento da 

Logo teremos a reabertura das sedes de Maranello e Modena, 
na região da Emilia-Romagna.
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Aprovada linha de crédito para 
micro e pequenas empresas

O Senado aprovou na terça-feira (7) uma linha de crédito mais barata para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, facilitando assim que os pequenos negócios tenham fácil acesso a crédito em meio a 
esta pandemia e crise econômica

por 60 dias. O presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, 
elogiou a mobilização do 
senador Jorginho Mello, que 
lidera a Frente Parlamentar 
das Micro e Pequenas Em-
presas, e da relatora Kátia 
Abreu pelo trabalho. “O 
Sebrae, o Brasil e os brasi-
leiros agradecem por mais 
essa importante medida de 
socorro aos pequenos ne-
gócios. Estamos assistindo 
a um Congresso engajado 
em prol das MPE para o 
enfrentamento da crise 
de quem gera 30% do PIB 
brasileiro”, afirmou Melles, 
destacando que o segmento 
representa 99% de todos os 
empreendimentos do país 
e geram mais da metade 
dos empregos formais (AI/
Sebrae).

operativas de Crédito. Os 
recursos serão destinados 
às microempresas com fa-
turamento anual de até R$ 
4.800.000, com juros de 
3,75%. O limite do crédito é 
de 50% da receita bruta de 
2019, com carência de seis 

meses e prazo de pagamento 
de 36 meses. 

Ao empresário interes-
sado será exigida apenas 
garantia pessoal. As em-
presas que tomarem os 
recursos ficarão impedidas 
de demitir trabalhadores 

Ferrari anuncia plano de retomada

sintomatologia do vírus.
O chefe da Ferrari, Mattia 

Binotto, também está pensado 
no período pós-Coronavírus. 
Em uma entrevista ao canal 
britânico "Sky Sports", o 
dirigente suíço afirmou que 
acredita que a temporada de 
2020 da F1 pode começar no 

mês de julho. O calendário da 
F1 sofreu muitas alterações 
por conta da pandemia. Os 
GPs da Austrália e de Môna-
co foram cancelados; já as 
provas do Bahrein, Vietnã, 
China, Holanda, Canadá, 
Espanha e Azerbaijão estão 
adiadas (ANSA).

Investidores esperam recuperação apenas a partir de 2021
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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

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EROnDI BATISTA DE PAIVA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1957, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Emerenciano de Paiva e 
de Maria Aparecida de Paiva. A pretendente: MARInA DE JESuS nASCIMEnTO, 
profissão: funcionária pública municipal, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1963, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Augusto Nascimento e de Sebastiana Maria de Jesus 
Nascimento.

O pretendente: FLAVIO DOS SAnTOS SILVA, profissão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Heleno dos Santos Silva e de Maria do Socorro 
da Silva. A pretendente: InGRID POLIAnA BORGES DO nASCIMEnTO, profissão: 
ascensorista, estado civil: solteira, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 11/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, filha de Luiz Gomes do Nascimento 
e de Sandra Cristina Borges.

O pretendente: ALExAnDRE EzEquIEL MAnOEL, profissão: serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ezequiel Manoel e de Severina 
Maria Manoel. A pretendente: OzAnI DIná DA COnCEIçãO, profissão: porteira, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Jaguarari, BA, data-nascimento: 02/12/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias João da Conceição e de Diná 
Maria da Conceição.

O pretendente: ALExAnDRE DO AMARAL GuEDES PAuLO, profissão: 
motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/09/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson 
Guedes Paulo e de Vera Lucia do Amaral. A pretendente: MARIA DO SOCORRO 
GOnçALVES DE MEDEIROS, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/10/1965, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Gonçalves de Medeiros 
e de Dioma Gusmão de Medeiros.

O pretendente: WELLITOn FERREIRA FILhO, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Girau do Ponciano, AL, data-nascimento: 16/11/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dogival Ferreira da Silva e de Cleide 
Maria da Silva. A pretendente: TERESA ALVES PEREIRA DE AnDRADE, profissão: 
costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Pedro II, PI, data-nascimento: 11/09/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Andrade de França 
e de Cristina Alves Pereira de Andrade.

O pretendente: RODRIGO ALIxAnDRE DA COSTA, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Antonio da Costa e de Maria 
Alixandre da Costa. A pretendente: LETíCIA GAGnOnI BuEnO, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 
15/06/1996, residente e domiciliada em São José dos Campos, SP, filha de Geraldo 
Donizete Bueno e de Lidia Cagnoni Bueno.

O pretendente: LuIDGh FERnAnDO PEREIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Claudio Pereira e de Sandra Soares Pereira. A preten-
dente: WInnE SILVA DO SACRAMEnTO, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Meneses do Sacramento e de Maria Benedita da Silva.

O pretendente: DAnIEL OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Lauro de Freitas, BA, data-nascimento: 01/08/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Jeronimo Alves dos Santos e de Zelia Freitas 
de Oliveira. A pretendente: MELISSA ROSA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Deivid da Silva e de Andressa Faustino Rosa.

O pretendente: ISRAEL BERnARDO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 07/07/1957, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Bernardo dos Santos e de 
Creusa da Conceição dos Santos. A pretendente: GISLAnE DE FáTIMA PInTO, pro-
fissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emenegildo 
Pinto e de Maria Aparecida de Fátima Pinto.

O pretendente: GIDEãO VIEIRA DAS nEVES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josadac Vieira das Neves e de Rosa Aparecida de Lazaro. 
A pretendente: DAnIELI InACIO DE LIMA, profissão: operadora de loja, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Inácio de Lima e de Antonia Alves de Lima.

O pretendente: MOISES CARLOS DA SILVA, profissão: encarregado de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvane Bezerra da Silva e de Edilma 
Trindade da Silva. A pretendente: AMAnDA VIEIRA DE LIMA, profissão: caixa aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Messias Cardoso de 
Lima e de Vanderlucia Vieira Barbosa.

O pretendente: FERnAnDO EWERTOn MOREIRA SAnTOS, profissão: metalúrgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos dos Santos e de Angela 
Moreira de Oliveira. A pretendente: YnGRID nALu FERREIRA SAnTOS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo 
Morais Santos e de Joseneide Ferreira Morais Santos.

O pretendente: WELLInGTOn VIEIRA DE SOuSA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1972, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vieira de Sousa e de Maria de Lourdes 
Macedo. A pretendente: LuCInEIDE SOARES DOS SAnTOS, profissão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 11/01/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Soares da Silva e 
de Marlene Francisco dos Santos Soares.

O pretendente: hIAGO ALAOR DA SILVA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos da Silva e de Vania Dutra 
Alaor da Silva. A pretendente: MARInA ALVES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de 
farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fábio Alexandre Lopes dos 
Santos e de Lisiane de Medeiros Alves dos Santos.

O pretendente: RAFAEL COSTA DOS SAnTOS, profissão: tecelão, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1994, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Antonio Alves dos Santos e de Cicera Borges da Costa. 
A pretendente: KAROLInE DE SOuzA POTER, profissão: demonstradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/10/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanir Teixeira Poter e de 
Célia Maria de Souza Poter.

O pretendente: MARCO AnTônIO MOuRA RIBAS, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Paramirim, BA, data-nascimento: 25/08/1962, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Pereira Ribas e de Maria 
Moura Batista. A pretendente: CARLA CRISTInA JORGE CAMPOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Hipolito Campos e de Maria 
Aparecida Jorge Campos.

O pretendente: JOãO PAuLO SOuSA MARquES, profissão: cortador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Ferreira Marques e de Raimunda 
Sousa Marques. A pretendente: REnATA DOS SAnTOS SILVA SOuzA, profissão: 
técnica de farmácia, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1982, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Alipio Mendonça Silva e 
de Railda dos Santos Silva.

O pretendente: AnDRé DOS SAnTOS FEITOSA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Alves Feitosa e de Sonia Maria dos 
Santos Feitosa. A pretendente: VITÓRIA SOuzA DOS SAnTOS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1999, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio dos Santos e de 
Alessandra de Araujo Amorim Souza.

O pretendente: RIChARD BORGES, profissão: repassador, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 31/07/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Antonio Silva Borges e de Leonilde 
Borges. A pretendente: SILVAnA DA COSTA TORRES, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/01/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amiro Anizio Torres e de 
Jovelina da Costa Torres.

O pretendente: LuíS CARLOS PITEL PEREIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1967, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Edival Coelho Pereira e de Ivete Pitel. A 
pretendente: ELIAnE GuSTAVO DE FARIAS PEREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Caetes, PE, data-nascimento: 25/09/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Joaquim da Silva e de 
Quiteria Gustavo da Silva.

O pretendente: APARECIDO CARDOSO, profissão: músico, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Guariroba, Taquaritinga, SP, data-nascimento: 18/10/1949, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Avelino Cardoso e de Maria de 
Souza. A pretendente: APARECIDA JOSé DE SOuzA, profissão: costureira, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1950, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo José e 
de Maria Nogueira.

O governo federal publicou 
a MP 946 na terça-feira (7) e 
autorizou saques de até R$ 
1.045, a partir do dia 15 de 
junho, do FGTS e a extinção 
do Fundo Pis-Pasep. A MP é 
mais uma medida para ajudar 
os trabalhadores a terem renda 

por conta da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19). Os 
saques serão permitidos en-
tre junho e 31 de dezembro e 
valem tanto para contas ativas 
como inativas. 

A ordem da liberação desse 
dinheiro vai seguir cronogra-

ma e critérios definidos pela 
própria Caixa, que ainda serão 
anunciados. Além disso, a MP 
extingue de vez o Fundo Pis-
-Pasep, a partir do fim de maio, 
que terá os recursos previstos 
repassados diretamente para 
o FGTS, que passa a ter mais 

liquidez. A ideia é que as con-
tas dos participantes dos dois 
fundos tenham a remuneração 
no mesmo esquema que ocorre 
hoje.

Por ser MP, a decisão já tem 
aplicação imediata, mas o do-
cumento precisa ser aprovado 

pelo Congresso em até 120 dias 
para não caducar. Por conta 
da pandemia, no entanto, os 
deputados e senadores se com-
prometeram a analisar esse 
tipo de medida de maneira mais 
rápida, com um rito previsto 
em até 16 dias (ANSA).

Como fica a reputação 
das marcas?

No passado, quem 
adquiria um produto 
defeituoso ou contratava 
um serviço ruim, tinha 
como opção ir para a 
Justiça ou contar para 
meia dúzia de amigos a 
sua insatisfação

Hoje, em apenas um 
“click” e poucos se-
gundos é possível 

macular a imagem de uma 
empresa. O compartilha-
mento de opiniões e críticas 
viralizou e fez com que 
grandes empresas inves-
tissem em monitoramento 
deste mundo virtual.  Em 
momentos difíceis como 
agora, o Coronavírus des-
nudou os princípios morais 
e éticos de muitas empre-
sas. Tem sido possível ver 
de tudo: empresas solidá-
rias, insensíveis e, porque 
não, “dinheiristas”.

O mercado está vivendo 
um fato totalmente novo e, 
naturalmente, o meio em-
presarial está preocupado 
com a queda das vendas. 
A luta por resultados agora 
é praticamente inglória e 
tem um preço. Muitas em-
presas desprezaram isso, 
enquanto outras souberam 
fazer a leitura do momento. 
Empresas como a Claro, 
Ambev, Microsoft e Linke-
din despontaram com boas 
atitudes.

As ações foram de do-
ações de álcool gel para 
pessoas em vulnerabilidade 
social e redes públicas de 
saúde à liberação de canais 
e pacote de serviços para 
que a população tenha o 
que fazer em casa. Outras 
fizeram o movimento inver-
so: cobraram resultado dos 
funcionários, impediram 
home office ao administra-
tivo, provocaram demissão 

voluntária e mantiveram 
estruturas de grande aglo-
meração abertas.

O fato é que o impac-
to para as empresas em 
tempos de Coronavírus 
irá além dos custos. De 
imediato não é visível, 
mas será sentido no futu-
ro e afetará a imagem da 
marca, positiva ou nega-
tivamente. Hoje os ativos 
intangíveis representam 
mais de 70% da composi-
ção de ativos totais de uma 
empresa. Porém, quando 
calculado o Enterprise va-
lue (termo em inglês utili-
zado para definir o valor de 
mercado das empresas), 
muitas estão precificadas 
abaixo do valor dos seus 
ativos totais.

Segundo dados forne-
cidos pela Comdinheiro, 
enquadram-se nesta si-
tuação empresas como 
a Mills (-19,45%), Lojas 
Marisa (-54,10%), Marco 
Polo (-49,03%), Duratex 
(-27,14%), entre outras 
marcas de prestígio. Isso 
demonstra que aos olhos 
do investidor uma empre-
sa como negócio não tem 
valor, sendo os ativos físi-
cos mais valiosos que sua 
atividade.

A crise está só no começo, 
e para a empresa que ainda 
acredita que os reflexos 
se limitam a perda das 
vendas ou algumas poucas 
reclamações informais de 
clientes ou funcionários, 
é melhor refletir, porque 
o mercado em breve irá 
pontuar quem de fato se 
engajou socialmente diante 
da pandemia.

 
(*) - é especialista em Controladoria 

e Finanças e consultor, avaliador 
de empresas na Gordon Valuations. 

Autor do livro 'Avaliação de empresas 
– e os desafios que vão além do Fair 

Value'.
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Além disso, se tem algo 
que a história con-
temporânea tem nos 

revelado, é que a informação 
é um dos principais bens de 
um povo em momento de cri-
se. Assim, neste momento de 
pandemia, é importante for-
talecer a legitimidade da im-
prensa como cão de guarda 
da sociedade e incentivar a 
cultura da responsabilidade 
no consumo da informação.

Naquilo que diz respeito 
aos meios institucionaliza-
dos como a imprensa e, nela, 
o jornalismo, cabe a respon-
sabilidade de se pautar pelo 
interesse público e, na figura 
de uma instituição social, 
fazer a mediação entre o 
indivíduo e a sociedade, e 
entre todos e a informação. 
Aqui, neste ponto, o que 
mais temos visto no cenário 
midiático é uma cobertura 
séria, pautada pela rigidez 
da apuração e do trato com 
os dados.

De forma exaustiva, mas 
sem recair em um sensacio-
nalismo ou em uma cobertu-
ra desgastante, a imprensa, 
de uma forma geral, tem sido 
exemplar neste quesito. Não 
somente na cobertura, mas 
no acesso. Praticamente 
todos os principais portais 
de notícias e jornais do país 
abriram suas portas e blo-
queios de assinatura para 
os cidadãos — um conteúdo 
livre e de qualidade para 
todos. Em outros casos, ve-
ículos rivais, que disputam 
leitores e consumidores de 
conteúdo, unificaram suas 
capas na campanha “juntos 
vamos derrotar o vírus: uni-
dos pela informação e pela 
responsabilidade”.

A imprensa, que neste 
último ano foi alvo de uma 

Contra a pandemia de fake news, o 
apoio da sociedade ao bom jornalismo
Na era da informação, não existe realidade social que não seja mediada. Ou seja, tudo o que nos chega 
sobre os acontecimentos de relevância pública passa por algum meio de comunicação. Quer seja 
institucionalizado, quer seja compartilhado por redes de contato

dos dados ou da informa-
ção recebida no celular ou 
nas suas redes, não passe 
adiante. 

Duvide de títulos que pro-
metem informações que não 
existem em nenhum outro 
jornal, ou de “matérias” que 
prometam revelar “o que a 
imprensa não tem mostra-
do”. É muito capaz que a 
própria mensagem recebida 
seja o verdadeiro embuste. 
O exercício de cidadania 
não está apenas em não 
compartilhar fake news, mas 
é também não tolerar desin-
formação sendo replicada 
por aí. Se encontrar men-
sagem falsa na internet, de-
nuncie nos canais das redes 
sociais, procure nos jornais e 
agências de fact-checking a 
informação correta e veicule 
nos comentários ou nos gru-
pos em que a desinformação 
foi compartilhada.

Se uma imprensa cínica e 
demagógica, como alertou 
um dos principais nomes do 
jornalismo estadunidense, 
Joseph Pulitzer, tende a 
formar um público tão vil 
quanto ela, por outro lado 
uma imprensa que tem atua-
do sob valores democráticos 
e pautada pelo interesse pú-
blico deve ser reconhecida 
pelo exercício da cidadania 
que ela ajuda a promover. 
Não se trata de deixar de 
lado um olhar crítico sobre 
os jornais e as implicações 
de suas posturas frente à 
sociedade. 

Mas o de reconhecer sua 
legitimidade como institui-
ção social na defesa dos in-
teresses da população contra 
o autoritarismo, os abusos de 
poder e, sobretudo, contra a 
ignorância.

(*) - é professor nos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda do Centro universitário 
Internacional uninter.

brutal campanha de des-
crédito operada, sobretudo 
pelo discurso governamen-
tal, tem provado de forma 
geral que seu compromisso 
é com a sociedade. De forma 
uníssona, os jornais comba-
tem a desinformação, pro-
movem serviços públicos, 
incentivam o apoio mútuo, 
fortalecem os laços sociais, 
consultam especialistas 
das mais variadas áreas, 
confrontam gestores pú-
blicos e cobram iniciativas 
dos governantes. Enquanto 
alguns líderes promovem 
a discórdia, o discurso da 
imprensa tem pregado a 
solidariedade.

Em um momento sensível 
como este, em que a saúde 
pública e a economia estão 
em evidência, é fundamen-
tal que a sociedade mante-
nha fortalecida a imprensa 
— uma das únicas barreiras 
que impedem a desinfor-
mação e o agravamento do 
quadro de crise. Podemos 
destacar pelo menos três 
formas de fazer isso. A 
primeira, aos que podem, é 
apoiar novas assinaturas ou 
ainda garantir a manuten-
ção financeira dos veículos 
comerciais e alternativos. 
A informação de qualidade 
é cara, sobretudo quando 
precisamos que ela seja 
produzida de forma rápida 
e com conteúdo crítico.

A segunda forma de dar 
suporte à imprensa é mul-
tiplicar a informação. Ou 
seja, é replicar o conteúdo 
de qualidade, compartilhar 
nas redes sociais, debater 
e fazer com que circulem 
matérias de veículos con-
solidados e de respeito. Isso 
tem uma função dupla: de 
promover o nome do veículo 
e sua consolidação frente à 
sociedade e, em segundo 
aspecto, fazer com que os 
dados apurados atinjam um 
público maior. Quanto mais 
pessoas souberem sobre os 
malefícios de automedica-
ção, quanto mais pessoas 
souberem os números de 
telefones das autoridades 
ou ainda sobre as formas 
de buscar auxílio financeiro 
de entes públicos, é melhor 
para todos.

A terceira forma é não 
dar mais trabalho para a 
imprensa, que já está so-
brecarregada em apurar 
as mortes, o número de 
infectados e tornar públicos 
os atos governamentais. 
Nada do que façamos nes-
te momento diz respeito 
a nós apenas. Sobretudo 
quando nossas decisões e 
manifestações são feitas em 
um dos principais espaços 
de diálogo e de formação 
de sentido na atualidade: 
as redes sociais digitais. Se 
não tem certeza da origem 
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Empreendedor: 
aproveite o momento 

para avaliar seu negócio

Nos últimos dias, 
a maior parte dos 
empreendedores 
brasileiros foram 
impactados por 
notícias negativas 
a respeito da 
disseminação do novo 
Coronavírus

Isso acarretou a parali-
sação das atividades e, 
consequentemente, da 

nossa economia. No en-
tanto, este não é momento 
de quem tem uma micro, 
pequena ou média empresa 
estagnar. Ao contrário, é 
hora de retomar o controle. 
Sei que boa parte dos em-
presários está em desespero 
pelas contas que vêm pela 
frente, para honrar os paga-
mentos dos colaboradores 
e fornecedores e até para 
não precisar tomar medidas 
mais drásticas. 

Sei que não é simples e 
não é fácil, mas este é o 
momento ideal de parar e 
olhar para dentro da sua 
empresa. Que tal fazer o que 
ninguém fazia enquanto o 
barco estava cheio de gente 
e, ao mesmo tempo, repleto 
de problemas? Agora é hora 
de arregaçar as mangas e 
analisar aquele controle 
financeiro, contabilizar de 
forma minuciosa o que entra 
e o que sai, fazer a análise 
de cada despesa, verificar o 
controle dos gastos, estudar 
as metas de redução, nego-
ciar com fornecedores, cal-
cular o preço do seu serviço 
ou produto, pensar novas 
estratégias de precificação e 
avaliar novos canais de ven-
das. Pode não parecer, mas 
agora é a hora de ponderar 
e, principalmente, planejar!

Você se lembra que a 
qualidade e desempenho da 
sua equipe incomodavam, 
mas não havia tempo para 
ver onde estavam as falhas? 
Então! Este é o momento de 
estudar ponto a ponto: os 
processos de produção, as 
técnicas de vendas, o con-
trole de estoque, os proces-
sos de logística, o pós-venda 
e o atendimento. Agora que 
o fluxo de atividades é me-
nor, vale criar planos de ação 
para começar a executá-los 
de um jeito novo e mais 
assertivo assim que a rotina 
voltar ao normal.

Agora é o momento de en-
xergar novas oportunidades 
e preparar o lançamento 
de produtos e serviços. 
Se antes você não vendia 
pela internet, agora precisa 
vender, porque o cliente não 
vem até você. Não tem es-
trutura para entregar? En-
contre o caminho para de-
senvolver e precificar essa 
entrega na porta do cliente. 
Seu produto ou serviço não 

pode ser entregue na casa 
das pessoas? Atenção! Essa 
foi a mesma afirmação feita 
pela Blockbuster quando 
escutou a ideia da Netflix. O 
problema que você enfrenta 
hoje será a mola propulsora 
para fazê-lo avançar. Depois 
desse período, você se tor-
nará melhor e maior.

É tempo de separar o joio 
do trigo. É hora de enten-
der quem tem empresa e 
quem é empreendedor. O 
primeiro “toca” o negócio 
e, quando há mudança do 
mercado, paralisa e não 
encontra caminho a seguir. 
Seus objetivos mudam e sua 
decisão é fechar as portas 
para evitar mais prejuízos. O 
segundo empreende e sabe 
que o negócio é o caminho 
para um objetivo maior, por 
isso ele busca se adaptar às 
mudanças e aos obstáculos. 
Trabalha para encontrar 
soluções a fim de manter a 
empresa e decide continuar 
até atingir seu objetivo.

Agora é hora de se forta-
lecer. Aqueles que não su-
portarem ou não estiverem 
dispostos ao enfrentamento 
vão fechar as portas. Con-
sequentemente, entregarão 
os clientes que ficarem 
desamparados “de bandeja” 
àqueles que permanecerem 
no mercado. É comum que 
em momentos como esse, 
algumas empresas cres-
çam com o fechamento de 
outras.

Para finalizar, queria con-
tar um pouco a você sobre 
as carpas, aqueles lindos 
peixes ornamentais muito 
apreciados pela cultura 
oriental e encarados como 
símbolos de sorte, perse-
verança e força. As carpas 
vivem 70 anos. Algumas 
chegam a 200 anos. Elas so-
brevivem aos mais diversos 
ambientes e podem resistir 
a temperaturas abaixo de 0 
e acima de 28º. Elas, inclusi-
ve, são parte de uma lenda 
chinesa muito inspiradora. 
Essa lenda diz que na época 
da desova, as carpas nadam 
contra a correnteza e sobem 
cascatas. Assim que ela en-
frenta todas as dificuldades 
e atinge seu objetivo, que é 
chegar ao topo, ela se trans-
forma em um dragão. Esse 
é o reconhecimento por sua 
bravura e determinação.

Sejamos como as carpas no 
mundo dos negócios. Com 
bravura e determinação, 
sem dúvidas poderemos 
superar as adversidades que 
se apresentam e encontrar 
nosso reconhecimento em 
um futuro próximo!

 
(*) - É especialista em gestão 

de negócios e sócio-diretor 
da Prosphera Educação 
Corporativa, consultoria 

multidisciplinar com forte 
atuação entre empresas 

de diversos portes e setores 
da economia.

Haroldo Matsumoto (*)
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A primeira etapa da cam-
panha nacional de vacinação 
contra febre aftosa será 
realizada de 1º a 31 de maio 
para imunização de bovinos e 
bubalinos de todas as idades, 
para a maioria dos estados 
brasileiros, conforme o 
Calendário Nacional 2020. 
Diante das preocupações 
com a ocorrência do novo 
Coronavírus (Covid-19), o 
Ministério da Agricultura 
emitiu orientações sobre 
procedimentos e cuidados 
para que a vacinação ocor-
ra satisfatoriamente sem 
colocar em risco a saúde 
dos produtores rurais e dos 
servidores do serviço vete-
rinário oficial. 

“As vacinações serão man-
tidas, uma vez que se trata 
de atividade essencial e que 
há necessidade de manu-
tenção dos compromissos 
com as zonas reconhecidas 
como livre de febre aftosa 
com vacinação perante à 
Organização Internacional 
de Saúde Animal (OIE), 
instituição que já havia re-
comendado a manutenção 
das vacinações dos animais 
com interesse econômico e 
em saúde pública no cenário 
de pandemia da Covid-19”, 
ressalta o diretor do Depar-
tamento de Saúde Animal da 
Secretaria de Defesa Agro-
pecuária, Geraldo Moraes 
(AI/Mapa).

Segundo estudo da 
Confederação Na-
cional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC), as perdas dire-
tas impostas ao comércio 
pela crise do Coronavírus 
devem chegar a R$ 53,3 bi-
lhões nesta terça-feira, dia 
7 de abril, em dez unidades 
da Federação: Amazonas, 
Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Minas 
Gerais, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo (responsáveis 
por 72,5% do volume de 
vendas do varejo nacio-
nal). O valor representa 
uma retração de 46,1% no 
faturamento do setor, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, re-
força que a Confederação 
enviou ao Governo Fede-
ral um documento com 
sugestões de medidas que 
possibilitem minimizar 
os impactos negativos 
da crise nas empresas, 
visando a manutencão 
dos empregos. "Com o 
impedimento da opera-
ção de estabelecimentos 
comerciais no País, é 
preciso dar às empresas 

Muitos estabelecimentos comerciais tiveram que fechar.
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Coronavírus já fez comércio perder 
R$ 53,3 bilhões até o momento

"Com o impedimento da operação de estabelecimentos comerciais no País, é preciso dar às empresas 
as condições para que possam atravessar este difícil momento, mantendo seus negócios e preservando 
os empregos"

mentos comerciais ao final 
de março foi reduzida dras-
ticamente. No varejo de 
rua, em shopping centers, 
livrarias e cinemas, houve 
queda de 71% na circula-
ção de consumidores, em 
todo o Brasil. As maiores 
quedas regionais ocorre-
ram nos Estados de Santa 
Catarina (-80%), Sergipe 
(-78%) e Alagoas (-77%). 
"Mesmo no varejo essen-
cial, como supermercados, 
minimercados, mercearias 
e farmácias, o número de 
visitantes encolheu 35% 
em relação à movimen-
tação usual", destacou 
Fabio Bentes, economista 
da CNC responsável pelo 
estudo (Gecom/CNC).

as condições para que pos-
sam atravessar este difícil 
momento, mantendo seus 
negócios e preservando os 
empregos", afirma Tadros. 
"A CNC vem cumprindo 
o seu papel de buscar e 
propor soluções para que 
os empresários possam 
enfrentar esta crise sem 
precedentes"

Em São Paulo, onde o 
Governo do Estado decre-
tou o fechamento de lojas 
de diversos segmentos do 
comércio a partir de 20 
de março, a CNC estima 
que a perda no volume 
de vendas chegue a R$ 
25,64 bilhões. Já no Rio 
de Janeiro, as perdas 
devem alcançar R$ 6,75 

bilhões, em decorrência 
de decreto estadual esta-
belecendo o fechamento 
de shopping centers desde 
o dia 17 de março e de 
decisão da prefeitura da 
capital fluminense – “ no 
fim de março – “obrigando 
o fechamento de todo o 
comércio, exceto os consi-
derados essenciais. Minas 
Gerais (R$ 8,34 bilhões), 
Santa Catarina (R$ 4,8 bi-
lhões) e Rio Grande do Sul 
(R$ 2,15 bilhões) fecham 
a lista das cinco UFs que 
mais registrarão queda do 
faturamento no período.

De acordo com o serviço 
de georreferenciamento 
do Google, a mobilidade 
de pessoas nos estabeleci-

Vacinação contra febre 
aftosa será mantida



Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Fernanda Dutra

A Violência da Omissão e o Mila-
gre na Ação

Fernanda Dutra (*)

O que o filme “Milagre da Cela 7” e a Comunicação 
não violenta nos ensinam neste momento de 

crise. (contém spoiler)
O momento é de crise, uma crise que vai além da 

Pandemia e da Economia a meu ver. Esta é a crise 
da inovação da consciência, que nos mostra que 
estamos todos conectados e que a ação de cada um 
leva a consequências para outros.

Percebemos quanto estamos interligados e a nossa 
conexão vai além do contato físico. Um momento de 
rever a convivência familiar, dos valores e, principal-
mente do modo automático como estávamos vivendo.

Ouço muito a frase: “Quando tudo voltar ao normal”, 
como se fosse possível voltar ao que era. Na verdade, 
voltar seria um retrocesso. Vamos sair da crise, da 
tristeza e das perdas, isso é bem verdade e tenho 
fé nisso. Mas não voltaremos ao estágio anterior. 
Estaremos em um grau de consciência um pouco 
mais elevado, com novo olhar, revisitando serviços 
e produtos como algo que realmente faça sentido 
para a sociedade.

Um novo momento em que os possíveis concorren-
tes podem ser mais que nunca aliados para encontrar 
soluções em conjunto e inovar. As ações ocorrerão a 
partir de novos padrões comportamentais do sistema 
e de como estes elementos se relacionam. Em uma 
intervenção sistêmica de inovação, com o objetivo 
de alavancar uma mudança profunda e não apenas 
processual. Não vamos conseguir sobreviver sozinhos. 
Precisaremos uns dos outros para achar soluções e 
mais que nunca cuidar um dos outros.

O filme turco “Milagre da Cela 7”, que pode ser 
encontrado na Netflix , conta a história de Memo um 

pai solteiro com deficiência intelectual que vive em 
um pequeno vilarejo da Turquia com a filha, Ova e a 
avó, Fatma Muito amável, puro e simples e querido 
por todos do lugarejo. Apesar de Ova sofrer com 
com o bullying no colégio, a garota sabe que o pai é 
especial, o que não a faz amá-lo menos. 

A vida de ambos muda quando Memo presencia um 
acidente no qual a filha de um importante tenente-
coronel do exército turco acaba por falecer. Tomado 
pela raiva, este culpa Memo injustamente, levando-o 
a uma prisão comum, por meio da ocultação de sua 
deficiência, levando-o à pena de morte, sem direito 
a um julgamento justo.

Um personagem com a idade mental da própria 
filha, o que torna a relação de ambos os melhores 
momentos do filme, pela conexão empática que ultra-
passa a barreira da distância, porque estão ligados na 
alma. Surge na natureza humana da amorosidade e da 
ligação sem julgamento, que não exclui o diferente. 

Afinal, por quê a pequena Ova se deixaria abalar 
por ofensas que para ela não fazem sentido? A ofensa 
não tem força a não ser que seja validada pela pessoa 
a quem ela é dirigida. Então, por que nos sentimos 
tão ofendidos com as opiniões divergentes? Não é 
tempo de somar, mais do que dividir?

Logo ao ser preso, Memo sofre a violência do jul-
gamento dos companheiros de prisão. Mas o convívio 
com ele traz um novo e melhor conhecimento de sua 
essência. Passam a compreender a incongruência 
entre o que julgam e o que percebem.

Entender empaticamente o que de fato ocorre, nos 
permite perceber que nem tudo é o que parece ser. 
Devemos ser capazes de observar sem o julgamento. O 
julgamento é a resposta mais rápida que o cérebro nos 
dá para as circunstâncias, uma vez que julgar é usar 
as próprias referências como base de entendimento 
do que a outra pessoa está fazendo. O problema é que 
as referências da outra pessoa são completamente 

diferentes das minhas. Por isso a dúvida é benéfica 
em relação à certeza. 

Essa dúvida começa a emergir entre os presidiá-
rios, que presenciam cenas de conexão entre o pai e 
a filha. Como se fossem capazes de acessar um lado 
mais compassivo e que existe em todo ser humano.

A visão da menina vai humanizando os companhei-
ros de Memo, já que para ela, todos ali são doentes 
em busca de recuperação, o que ajuda a construir 
um elo, mesmo com aqueles que cometeram crimes 
mais graves.

O milagre é a conexão empática. Esta que nos faz 
sair de nossos sentimentos, de nossas necessidades 
e das nossas crenças para migrar nos sentimentos, 
necessidades e crenças de outra pessoa, fazendo-nos 
entender que acima de tudo, nossa passividade pode 
ser tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de vio-
lência. O milagre aparece em cada rosto: com durezas 
quebradas pela bondade, a mágoa transformada em 
cura, o perdão natural pela pureza de coração, do 
amor que não distingue a diversidade.

Será que nosso julgamento não nos está deixando 
com a visão turva em relação ao que realmente está 
ocorrendo em todo o mundo? Será que esse movi-
mento de crise não surgiu para gerar dúvida de como 
vínhamos vivendo? Será que não somos todos doentes 
em busca de recuperação?

E se, independentemente do caminho de cada um, 
o milagre começasse a ocorrer? Se é que já não está 
ocorrendo, de nos conectarmos mais empaticamente? 
No filme, em meio a maior das agressividades, que 
é a da passividade perante uma situação injusta, a 
consciência prevaleceu. A violência da omissão, da 
indiferença, é substituída pela compaixão e entendi-
mento da diversidade e da busca da verdade e conexão. 
E dentro da crença de cada um, ali a remissão ocorre. 

Em tempos difíceis, uma obra de arte que fala de 
maneira sensível sobre o lado bom do ser humano 

e que pode ser potencializado para pensarmos 
em soluções coletivas, através da empatia. 

Que em nossa realidade, igualmente a consci-
ência prevaleça e que possamos pensar juntos, 
deixando de anular ideias divergentes. Passando 
a buscar soluções coletivas. Antes de mais nada, 
uma inovação do ser, ao viver cada momento como 
único e especial com as pessoas amadas e a convi-
ver com aqueles que pensam diferente, encarando 
todo o trabalho realizado como uma importante 
peça em algo maior.

#Lingo Lingo
# Girafas

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
é especialista em comunicação,  sócia diretora da 

Flyflow, palestrante, coach, artista plástica, professora 
e consultora de inovação em desenvolvimento humano. 

Co-autora do livro PNL e Coaching e autora do livro 
Efeito-Melão. Saiba mais em compulsivos.org
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Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a COVID-19 pode resultar em até 25 milhões de novos desempregados no 
mundo. No entanto, para o brasileiro, que sempre foi um povo reconhecido por ser muito criativo, fazer de um limão uma limonada, 

não será exatamente uma novidade. É tempo de se reinventar e de despertar o empreendedor raiz que existe em cada um.
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Nesse momento há dois caminhos a escolher: se entregar 
ao problema, vendo tudo de forma negativa, ou para 
quem almeja mudar de vida, transformar a dificuldade 

em oportunidade, buscando novas soluções, novas saídas para 
continuar trabalhando, a aprimorar o que já sabe fazer, ou começar 
uma nova empreitada, cuja ideia estava adormecida.

A luz de emergência acendeu, mas para quem não sabe por 
onde começar, trago reflexões. Antes de qualquer passo é preciso 
tomar as rédeas da própria vida, movimentar-se e criar possibi-
lidades, pois as mudanças começam de dentro para fora a todos 
aqueles que querem desenvolver uma atitude empreendedora.

Quando se decide mudar é preciso que haja comprometimento 
com os próprios objetivos e ninguém fará isso, somente você. No 
entanto, muitas vezes, os períodos ruins, como o que vivemos 
agora com o Coronavírus, acabam por tornar as pessoas inertes 
e descrentes de si mesmas, criando um círculo vicioso de viti-
mização refletido no cenário caótico.

A diferença acontecerá quando houver a quebra de ciclo. E 
sabe como isso acontece? Quando há mudança na comunicação 
e no pensamento. Reflita: qual é a primeira coisa que você fala 
ao acordar? As palavras são positivas ou negativas? A forma 
como você se comunica tem poder. Quem não controla aquilo 
que pronuncia não controla a própria vida.

Quem nunca ouviu frases como “Dinheiro é ruim”; “Dinheiro 
não dá em árvore”, que atire a primeira pedra. A grande questão 
é que tais pensamentos abalam a formação da personalidade, a 
autoconfiança e a autoestima. “Eu não mereço”, “Sou incapaz”, 
“Não sei vender”, com tantos conceitos negativos parece impos-
sível se sentir forte para enfrentar os obstáculos. Só que não há 
para onde correr. É preciso trilhar o caminho contrário e seguir 
uma nova jornada com prosperidade e abundância.

É teMpO De se reiNveNtar

eM teMpOs De cOrONavírus, Desperte O 
eMpreeNDeDOr raiZ que existe eM vOcê

Talvez a diretora não continue essa nova operação após o 
isolamento social, mas a cozinheira certamente despertou para 
mais um talento que estava adormecido. E mais: passou a acre-
ditar nessa força que vem de dentro dela também. Obviamente 
que teremos muitas situações desafiadoras neste processo de 
quarentena e em vários ciclos do nosso futuro, mas é importante 
fugir da autossabotagem.  Agora 
é a hora de tirar do papel a ideia 
empreendedora que há tempos 
cada um de nós tem. Estude o 
ramo no qual pretende atuar e 
não tenha medo de falhar. 

Há inúmeros casos de profis-
sionais que se tornam vitoriosos 
após fracassarem diversas ve-
zes. Infelizmente nossa socieda-
de cultua o sucesso e rejeita o 
erro, criando um medo de falhar 
que só trava o desenvolvimento 
das pessoas e as mantêm onde 
e como estão. 

Por isso, saia da inércia. O 
medo e a cegueira são alguns 
dos principais motivos que 
nos empurram para a zona 
de conforto. Não parece, mas 
eles são um dos maiores sabotadores do sucesso. Em tempos 
de confinamento, estamos finalmente dando valor ao tempo e a 
forma como podemos usá-lo a nosso favor. Então, movimente-se! 

Desperte o empreendedor raiz que existe em você e faça 
acontecer.

(*) É Formado em eletrônica, Master Coach Integral Sistêmico pela Florida Chris-
tian University, analista de Perfil Comportamental Cis Assessment pela Febracis, 

é CEO Founder do Grupo Volpato.

Se está em dúvida sobre o poder dessa inversão de pensamento, 
seguido da ação como uma atitude de sucesso, observe ao redor. 
Inspire-se nas atitudes de quem tem mudado a vida e a rotina 
com novas atitudes. Observe, por exemplo, o dono da vendinha 
da esquina que, não podendo abrir as portas, pendurou um cartaz 
com o número de seu WhatsApp, na frente do estabelecimento, 
e passou a fazer entrega de bicicleta. Ele descobriu a força do 
delivery em seu pequeno negócio. Acha mesmo que quando tudo 
isso passar ele não manterá essa nova operação?

As mudanças de hábitos das pessoas vão despertar novas solu-
ções por parte dos empreendedores que têm essa atitude de fazer 
negócios na veia. Observe também a dona da escolinha infantil do 
bairro que, com a unidade fechada, fez acordo com a cozinheira; 
porque ela também não pode ficar parada, caso contrário a renda 
não é suficiente para manter a família; e juntas mantêm a cozinha 
da escola aberta para fazer e entregar marmitex. 

“O medo e a 
cegueira são alguns 

dos principais 
motivos que nos 

empurram para a 
zona de conforto. 

Não parece, 
mas eles são 

um dos maiores 
sabotadores do 

sucesso. 



Como garantir 
aprendizagem durante 

a pandemia?

Mais de 800 milhões 
de crianças em 
todo mundo estão, 
neste momento, sem 
frequentar a escola 
como estratégia 
de contenção da 
COVID-19

A pandemia tem cau-
sado enormes de-
safios em muitas 

áreas e na educação afeta 
um direito básico de todas 
as crianças e adolescentes: 
o direito à aprendizagem. 
Muitas redes de ensino 
estão anunciando a dispo-
nibilização de conteúdos 
on-line. Algumas falam em 
oferta de ensino a distância. 
É preciso cautela e plane-
jamento nesta transição 
entre oferta de ensino 
presencial e remota.

A primeira distinção a ser 
feita é que ensino a distân-
cia (EAD) é uma modalida-
de de ensino específica que 
requer desenvolvimento 
de práticas pedagógicas e 
materiais educacionais pró-
prios. Isto requer planeja-
mento e investimentos que 
não serão possíveis neste 
cenário emergencial. Além 
disso, o ensino a distância 
é mais indicado para estu-
dantes de faixa etária mais 
alta, que tenham autonomia 
e maturidade no processo 
ensino-aprendizagem.

A disponibilização de ma-
teriais e vídeos educativos, 
ou videoaulas gravadas 
pelos próprios professores, 
é uma alternativa mais 
factível neste momento. 
Mas pressupõe que as 
Secretarias de Educação 
tenham uma equipe técnica 
capacitada para o uso de 
tecnologia, um conjunto 
de recursos educacionais 
pré-selecionados e um 
canal de transmissão que 
permita o acesso a todos 
os estudantes.

Para que tenham capaci-
dade de garantir a aprendi-
zagem aos seus alunos, em 
qualquer lugar e qualquer 
circunstância, as escolas 
precisam transformar-se 
em Escolas Conectadas. 

Uma Escola Conectada é 
aquela que tem uma visão 
clara e estratégica do uso 
da tecnologia para apren-
dizagem, expressa no seu 
currículo e nas práticas 
pedagógicas adotadas por 
seus professores. Gestores 
e professores devem pos-
suir competências digitais 
que englobam habilidades 
pedagógicas, de cidadania 
digital e de desenvolvimen-
to profissional. A escola 
deve possuir um reper-
tório de recursos digitais 
selecionados alinhados ao 
currículo, e disponibilizar 
infraestrutura adequada ao 
uso pedagógico da tecno-
logia, tanto em termos de 
equipamentos quanto de 
conectividade.

Neste momento emer-
gencial, algumas orienta-
ções são essenciais para 
ajudar as redes de ensino e 
as escolas a ofertarem ati-
vidades educativas on-line. 

Primeiro é preciso pla-
nejar com a equipe o que 
será feito. Cada professor 
continuará com o conteúdo 
de suas disciplinas ou será 

criado um projeto inte-
grado? O passo seguinte é 
definir um processo comum 
e ferramentas que con-
centrem a comunicação e 
todas as informações. Uma 
via oficial de comunicação 
evita mensagens conflitan-
tes e fake news entre os 
membros da comunidade 
escolar. 

A próxima etapa é prepa-
rar os materiais e as aulas 
digitais, que podem ser 
compostas por recursos 
educacionais disponíveis 
on-line e materiais pro-
duzidos pelos próprios 
professores. Devem ser 
disponibilizados em di-
versas mídias ou meios, 
como vídeos gravados 
por professores, textos e 
repositórios de recursos 
educacionais digitais que 
apresentem conteúdos 
interativos, exercícios e jo-
gos. Muitos destes recursos 
podem ser acessados na 
Plataforma Integrada MEC 
RED, disponibilizada pelo 
Ministério de Educação, e 
na Escola Digital.

A partir de toda essa 
preparação, o passo mais 
importante é a dissemina-
ção com equidade. É fun-
damental avaliar se todos 
os alunos terão acesso aos 
conteúdos disponibilizados 
pelos professores. Gestores 
e professores devem estar 
atentos aos casos onde a 
participação de alunos nas 
atividades on-line não é 
possível e buscar formas 
alternativas de garantir o 
acesso. 

A transição imediata e 
não planejada para o en-
sino on-line traz grandes 
desafios a todo o sistema de 
ensino. A maioria dos pro-
fessores não foi preparada 
para integrar tecnologia 
nos processos de ensino-
-aprendizagem e para 
ensinar de forma on-line. 
Alguns relatos, porém, têm 
mostrado a importância do 
contato dos docentes com 
seus alunos (mesmo que 
remoto) como forma de 
ajudá-los a enfrentar este 
tempo de incerteza e de 
isolamento social.

Países que já enfrentaram 
o auge da epidemia, como a 
China, produziram relatos 
comoventes de alunos e 
professores que disseram 
sentir muita falta da inte-
ração social e do ambiente 
da escola. Isto reafirma 
que o uso da tecnologia 
na educação deve servir 
para ampliar o tipo e o al-
cance das experiências de 
aprendizagem, integrando 
atividades presenciais e 
on-line, e não substituir a 
vivência escolar.

Que esta crise nos aler-
te para a necessidade de 
criarmos Escolas Conec-
tadas, capazes de oferecer 
aprendizagem em todo 
tempo, circunstância e lu-
gar, para todos os estudan-
tes brasileiros. Precisamos 
transformar este momento 
de dúvida e incerteza em 
um momento de esperança 
no potencial da tecnologia 
para garantir os direitos de 
todas as crianças e jovens 
à aprendizagem.

(*) - É doutora e mestre em Educação 
pela Universidade de Harvard e diretora-

presidente do Centro de Inovação para 
Educação Brasileira (www.cieb.net.br).

Lucia Dellagnelo (*)
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Edital de Intimação Praazo de 20 dias. Processo Nº 0035512-79. 2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Melissa Bertolucci, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Anésia Crus dos Santos, Solteira, CPF: 663.507.868-15, que lhe foi penhorado o 
Imóvel do Lote 9 da Quadra BL do loteamento Terras de Sta. Cristina II, sito no município de Itaí/SP, 
com 350,00 m2 (trezentos e cinquenta metros quadrados) (fls. 110) nos autos da ação monitoria em 
fase de cumprimento de sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua intimação, por Edital, para 
os atos e termos da penhora na ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, Impugne e ou 
apresente os Embargos pertinentes, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1018468-71. 2019.8.26.0602 (1081/2019) O MM. 
Juiz de Direito da 5ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr. Marcio Ferraz Nunes, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Edinalva da Silva, Brasileiro, CPF 364.380.988-33, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Brasília Invest Fomento Mercantil Ltda., alegando em síntese: que é 
credora da ré da importância de R$10.623,48 (dez mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e 
oito centavos), decorrente dos dois cheques emitidos (R$4.800,00 e R$4.910,00) pela ré em favor 
de Hugo Leonardo Batista e posteriormente transferidos à autora, os quais estão discriminados na 
inicial. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, Efetue o Pagamento do débito ou apresente Embargos Monitórios. Não 
sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1017206-79.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira 
Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao réu Jose Reinaldo Jordão Segura, RG Nº 7.619.106-0, 
CPF/MF Nº 691.865.298-20 e a corré Valeriana Soares Segura, RG Nº 4.973.594-9, CPF/MF Nº 
303.635.948-68 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizoulhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 4.859,72. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11,12,26 e 
27, da Quadra AH, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado 
Riviera de Santa Cristina XIII ). Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015398-17.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Milena Cristina dos Santos RG Nº 27.858.285-0, CPF Nº 347.853.528-09, 
que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.143,76, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 513, § 2º, IV,do NCPC), 
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2020.. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014797-11. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues 
Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Raquel Vaz Scarparo, RG 27155700-X, CPF 
316.186.528-69, que União Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 11.876,00, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 513§2º, do 
NPCP), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012008-78.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Valdomiro Ferreira da Silva, RG nº 11117756, CPF nº 054.119.758-40, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
3.923,79 referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 05, da Quadra AP, do 
Loteamento Ninho Verde - Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II - Eco Residence). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010541-36.2016.8.26.0001. A MM. Juíza de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha 
Soares, na forma da Lei, etc., Faz Saber a Vanessa Gomes de Araujo Mello, CPF 279.156.678-31, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana, referente aos autos principais nº 1014329-75.2015.8.26.0001. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.915,05 (fevereiro/2019), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15  dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Intimação-Prazo 20 dias. Proc. 0000853-05.2020.8.26.0100. O Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz 
de Direito da 45ºVC do Foro da Capital, S/P. Faz Saber a Yoshihiro Tomita RNE 243.277-I, e CPF/ 
MF 030.576.458-60 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, de que, por este edital, 
está Intimado a, no prazo de 15 dias, a contar do prazo supra, efetuar o pagamento do valor de R$ 
22.939,05, sob pena de serem acrescidos honorários advocatícios e multa, ambos de 10% sobre o 
valor do débito em aberto; e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Para que produza seus regulares 
efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  9.690.780,25 10.166.133,91
Caixa e Equivalntes de Caixa  538.984,26 1.012.389,14
Imóveis a Venda  9.140.866,00 9.140.866,00
Tributos a Recuperar  10.929,99 12.878,77
Não Circulante  22.827.827,87 22.226.346,59
Créditos com Pessoas Ligadas  20.092.103,60 19.490.622,32
Outros Creditos a Receber  902.700,00 902.700,00
Investimentos p/ Iniciativa Própria  1.833.024,27 1.833.024,27
Total do Ativo  32.518.608,12 32.392.480,50

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  600.201,70 1.783,83
Obrigações Tributárias  201,70 1.783,83
Adiantamento de Clientes  600.000,00 -
Não Circulante  752.458,62 1.286.188,62
Credores por Compra de Imóveis  - 533.730,00
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Patrimônio Liquido  31.165.947,80 31.104.508,05
Capital Social  21.745.993,00 21.745.993,00
Reservas de Lucros  9.419.954,80 9.358.515,05
Total do Passivo  32.518.608,12 32.392.480,50

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2019
Despesas Operacionais  2019/R$ 2018/R$
Despesas Administrativas  9.538,07 6.707,55
Impostos e Taxas  68.323,05 156,95
Prejuízo Operacional  (77.861,12) (6.864,50)
Resultado Financeiro  269.143,18 555.441,99
Lucro antes dos Efeitos Fiscais  191.282,06 548.577,49
Contribuição Social e Imp. de Renda  129.842,31 229.216,51
Lucro Líquido do Exercício  61.439,75 319.360,98
Lucro Liquido por Ação  0,002825 0,014686

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das ativ.operacionais  2019/R$ 2018/R$
Lucro Líquido do exercício  61.439,75 319.360,98
Lucro Líquido Ajustado  61.439,75 319.360,98
Redução (Aumento) de contas do ativo
Imóveis a Venda  - (112.566,00)
Tributos a Recuperar  1.948,78 (12.878,77)
Aumento (Redução) de contas do passivo
Adiantamento de Clientes  600.000,00 -
Obrigações Tributarias - IRPJ e CSLL  (1.582,13) (284.362,73)
Fluxo de Caixa das ativ.operacionais  661.806,40 (90.446,52)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  (601.481,28) (560.110,04)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (601.481,28) (560.110,04)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (533.730,00) (480.000,00)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  (533.730,00) (480.000,00)
Fluxo de caixa do exercício  (473.404,88) (1.130.556,56)
Saldo no Início do exercício  1.012.389,14 2.142.945,70
Saldo no final do exercício  538.984,26 1.012.389,14
Fluxo de caixa do exercício  (473.404,88) (1.130.556,56)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2019

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 às  Leis nº 6404/76, Lei 11638/2007 
e Lei 11941/2009. 2-Caixa e equivalentes de caixa, incluem depó-
sitos Bancário (R$1,00 em 2019 e R$1,00 em 2018), aplicações 
financeiras(R$ 538.983,26 em 2019 e R$ 1.012.388,14 em 2018). 
3-Outros ativos e passivos circulantes e não circulante: São demons-
trados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspon-
dentes 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$ 21.745.993,00 totalmente 
integralizado e representado por 21.745.993 ações ordinárias no va-
lor de R$ 1,00 cada uma. 6-O imposto de Renda e a Contribuição 
Social são apurados com base no lucro presumido.

Nenufares Participações Sociedade Anonima
CNPJ: 00.399.015/0001-74

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, 06 de março de 2020.

Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  21.745.993,00 8.497.508,05 541.646,02 30.785.147,07
Resultado do Exercício  - 303.392,93 15.968,05 319.360,98
Em 31/12/2018  21.745.993,00 8.800.900,98 557.614,07 31.104.508,05
Resultado do Exercício  - 58.367,76 3.071,99 61.439,75
Em 31/12/2019  21.745.993,00 8.859.268,74 560.686,06 31.165.947,80

Entretanto, a esma-
gadora maioria das 
empresas não possui 

estrutura para suportar uma 
perda de 30% de vendas nesse 
período. Já é possível obser-
var milhares de pequenas e 
médias empresas encerrando 
suas atividades, como algumas 
lojas de shopping, restauran-
tes, bares, pontos turísticos, 
entre outros empreendimen-
tos, que simplesmente serão 
temporariamente fechados, 
ou seja, terão zero de receita 
no período.

Mas como as empresas 
podem suportar a recessão 
econômica mundial gerada 
pela crise do Coronavírus? 
Neste cenário, o especialista 
em administração de empre-
sas Milton Rui Jaworski (*), 
aponta dois principais pro-
blemas: os custos fixos que 
existem independentemente 

Os custos fixos independem de a empresa ter receita ou não.
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Como as empresas podem 
suportar a recessão econômica

O impacto que a COVID-19 está trazendo para a economia mundial é uma realidade afirmada por todos
é negociar e protelar prazos 
sempre que possível”, afirma.

No caso da crise perdurar 
por mais 30 ou 60 dias, como 
estimam as grandes organi-
zações nacionais e interna-
cionais, Jaworski relembra 
a importância de ajudarmos 
uns aos outros, visto que 
todos estamos no mesmo 
barco. “A turbulência é igual 
para todos e a perda momen-
tânea é certa. Resta manter a 
calma e ser racional”, aponta. 
“Quando essa crise passar, 
será hora do empresário rever 
os seus conceitos, identificar 
os seus pontos fracos e definir 
uma estratégia vencedora, 
sempre com os pés no chão, 
para então se recuperar de 
maneira mais rápida e eficien-
te”, completa o especialista. 

(*) - É fundador da Consultoria 
Jaworski Empresarial 

(www.jaworskiconsultoria.com.br).

da empresa ter receita ou não, 
como folha de pagamento, 
encargos, aluguel, energia, te-
lefone, honorários contábeis, 
entre inúmeros outros; e o 
pagamento de fornecedores 
e financiamentos.

Ele acredita que a me-
lhor alternativa para sair 
da crise seja a negociação. 
“É bastante provável que a 

empresa tenha dificuldades 
em receber dos seus clien-
tes, principalmente quando 
falamos de pagamentos à 
vista, e essa falta de ganhos 
refletirá em dificuldade 
para pagar seus credores”, 
explica ele. “Ainda assim, 
não é recomendável que o 
empresário queime as suas 
reservas, então a alternativa 

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
Eu, Luciana Buchmann Freire, brasileira,
divorciada, advogada, RG nº 16.837.826-7
SSP/SP, CPF nº 149.211.868-04, inscrita na
OAB/SP sob nº 107.343, comunico o
extravio de meu diploma de Graduação da
Faculdade de Direito na Universidade de
São Paulo-USP, concluído em 1988.

Mentalidade ágil norteia 
sobrevivência das empresas

Ricardo Recchi (*) 

O que as empresas têm a aprender com cenários de 
crise impostos por imprevistos, tais como o Coronaví-
rus? Parafraseando Darwin, não é o maior negócio que 
sobrevive, mas sim aquele que responde mais rápido às 
mudanças, ou seja, que se adapta ao meio com agilidade 
e fornece soluções para enfrentar complexidades. Essa é 
a verdadeira disrupção. 

A necessidade de isolamento para conter a propaga-
ção da Covid-19, por exemplo, culminou no fechamento 
temporário de empresas no País todo. As organizações 
mais bem adaptadas a essa situação - com operações de 
e-commerce, aplicativos e sistemas de gestão em nuvem - 
reorganizaram suas estruturas internas e transferiram suas 
operações para o digital, suavizando os impactos da crise. 

Vemos também que muitos players de tecnologia, com 
o propósito de solidariedade, desenvolveram rapidamente 
soluções para conter o avanço do Coronavírus. Por outro 

lado, não adiantaria ter um projeto deste formato para ser 
desenvolvido em meados de setembro, quando o ápice 
da crise já tiver passado. 

No mundo da inovação, é necessário responder com 
agilidade para atender às demandas que nascem a todo 
momento. São essas empresas, ágeis, que têm maiores 
chances de sobrevivência diante das crises. Fica claro 
que a Transformação Digital não é uma buzzword. Ter 
processos on-line e ferramentas disruptivas que apoiam 
o negócio deixou de ser uma vantagem competitiva e se 
tornou uma necessidade para sobrevivência do negócio. 

E fazer a Transformação Digital com abordagens ana-
lógicas também não trará resultado, pois são necessárias 
medidas disruptivas, como a adoção do paradigma low-
-code, que melhora a produtividade e proporciona redução 
de custos devido a menor estrutura de desenvolvedores. 
É hora saber lidar com a imprevisibilidade! Você está 
preparado? 

(*) - É country manager da Genexus Brasil, desenvolvedora global de 
produtos para software baseados em Inteligência Artificial.
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