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A pandemia global da COVID-19 expôs a necessidade de empresas 
mudarem seu cotidiano operacional e se adaptarem às medidas 
tomadas por autoridades e governos responsáveis. O assunto tem 
sido trabalhado e discutido por todos, claro, a gravidade do vírus 
justifica essa comoção e exige uma sensibilidade por parte de líde-
res e gestores. No entanto, a ideia desse artigo não é enfatizar os 
prejuízos da situação que vivemos, mas enxergar possibilidades e 
propulsores para um novo estágio fiscal.   

Nova mentalidade fiscal

A Covid-19 chegou para mudar não só a nossa percepção do que é viver 
em sociedade, mas também como as empresas, em especial as ligadas ao 
varejo físico, devem se comportar daqui para frente diante dos desafios 
que já eram presentes, mas que se potencializaram ainda mais com essa 
nova dinâmica. Com a realidade do “fique em casa”, os consumidores se 
abriram para o comércio digital de uma vez por todas, passando a consumir 
diferentes categorias de produtos que, até pouco tempo, tinham apenas o 
hábito de comprar presencialmente.   

Passos para sobrevivência do varejo

Poucas emergências têm a capacidade de gerar pânico como uma 
pandemia viral. É algo que, felizmente, a maioria de nós nunca teve 
que experimentar até agora. Até o momento de escrita deste artigo, o 
número global de casos confirmados do novo coronavírus, ou COVID-19, 
chegou a mais de 300 mil em todo o mundo. Possivelmente, e muito 
infelizmente, esse número estará desatualizado rapidamente. É um 
momento muito complicado para todos os cidadãos. E, infelizmente, 
cibercriminosos se aproveitam de eventos globais extraordinários como 
esse para fazer com que seus planos sejam mais bem-sucedidos.    

Como ficar seguro no ambiente virtual

iStock

Negócios em Pauta

Biorresina Biodegradável
Reduzir o acúmulo de plástico no meio ambiente. Com esse 

objetivo, uma startup brasileira desenvolveu uma espécie de 
biorresina que é totalmente biodegradável, não precisando, 
portanto, de descarte especial, nem se acumulando no meio 
ambiente. O produto, desenvolvido pela Biopolix (www.bio-
polix.com.br) é formado por matérias orgânicos, os chamados 
biopolímeros que, quando descartados, são decompostos em 
até 180 dias. Com isso, evita-se o acúmulo do plástico tradi-
cional, que demora, em média, 400 anos para se decompor 
no meio ambiente.    Leia a coluna completa na página 3

Facebook.com/biopolix/reprodução

MOvIMENtO PROAtIvO

A palavra disrupção 
é muito comum no 
mercado de tecnologia, 
onde atuo. Mas, diante 
de um mercado cada 
vez mais competitivo, 
ser disruptivo é algo 
que se faz necessário 
em segmentos diversos

Hoje, temos algumas op-
ções de metodologias e 

ferramentas que podem ser 
muito interessantes para 
melhorar o desempenho da 
nossa área, mas mesmo assim, 
investir por investir não é o 
suficiente. 

 
Tanto os profissionais ex-

perientes como os iniciantes 
precisam sair da zona de 
conforto do dia a dia para 
obter o hábito de analisar 
e estudar os dados que 
possuem dentro de casa, 
avaliando com um olhar 
crítico como seu público-
-alvo está interagindo com a 
marca e recebendo as ações 
produzidas. É por meio des-
te hábito que conseguimos 
avaliar novas necessidades 
e promover mudanças, 
que hoje são cada vez mais 
constantes. 

Para mudar é preciso 
saber “o que mudar”, “por 
que mudar” e “como fazer 
essa mudança.” Se o seu 
marketing ainda sofre para 
ter acesso a dados hoje a 
tecnologia está pronta para 

Marketing disruptivo: como a cultura da 
tecnologia pode inspirar negócios diversos
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nos ajudar com isso, então 
eu te convido para buscar 
uma transformação digital 
em seu negócio.

E se acompanhar os da-
dos é estar preparado para 
enfrentar o mercado, saber 
o valor da sua marca tam-
bém é outro grande trunfo 
das empresas que querem 
se manter competitivas. É 
por saber o seu valor que 
muitas empresas conse-
guem fazer ações simples 
com um enorme valor 
agregado. 

Um exemplo são as ex-
periências interativas com 
o cliente, que favorecem a 
troca de informações entre 
marca e consumidor, e que 
geram um buzz interessante 
nesta nossa era das comuni-
cações digitais. No entanto, 
se a sua marca não tem um 
posicionamento forte para 
isso, a proposta pode se 
tornar algo de pouca re-

O cliente hoje espera 
marcas que correspondem, 
compreendem e agem de 
forma inteligente e coeren-
te, uma atuação que pede 
transparência e consistên-
cia. Precisamos ser cada vez 
mais verdadeiros e ativos 
com a sociedade e com o 
nosso público.

 
Temos ferramentas, dados 

e consciência da realidade 
do mercado, mas precisa-
mos monitorar de forma 
constante se nossas forças 
estão sendo eficazes. Quan-
tas vezes neste início de ano 
você conversou com o seu 
comercial para entender o 
quanto o trabalho do marke-
ting já impactou no canal de 
vendas neste 2020? 

 
Avaliar quantos dos resul-

tados do comercial vieram 
das ações de marketing 
pode muitas vezes parecer 
injusto porque sabemos que 
atuamos em várias frentes 
e com objetivos diversos, 
como por exemplo, no 
posicionamento de marca, 
relacionamento, etc. 

Porém, este é um exer-
cício que contribui muito 
para uma comunicação mais 
assertiva com o consumidor, 
e consequentemente, em 
investimentos e ações que 
possam nos trazer mais 
impactos positivos nos ne-
gócios – nosso objetivo final. 

(Fonte: Jean Paul Vieira é Diretor de 
Marketing e Produto na Senior).

presentatividade. Por isso, 
conheça bem o posiciona-
mento e a força da sua marca 
no mercado.

Mais do que nunca o con-
sumidor hoje é nosso alvo de 
total atenção. Se faz cada vez 
mais necessária a interação 
próxima, verdadeira e atenta 
com nossos consumidores. 
Seja para lhes atender de 
forma mais rápida e eficaz, 
ou para ter uma conversa 
cada vez mais honesta, 
qualificada e encantadora. 
Nesta hora é válido fazer a 
diferença, com atenção ao 
que está acontecendo não 
apenas nos negócios, mas 
no mundo. 

O DESENvOLvIMENtO 
DE uMA EMPRESA 
EStá ASSOCIADO 
à SAtISFAçãO DOS 
FuNCIONáRIOS     Leia na página 6

Para mudar é 
preciso saber “o 
que mudar”, “por 
que mudar” e 
“como fazer essa 
mudança.” News@tI

Adistec virtual Day

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco 
em infraestrutura para Data Centers e Segurança da 

Informação, promove hoje (6), o Adistec Virtual Day, we-
binar gratuito voltado aos canais parceiros e profissionais 
interessados em conhecer as novidades das principais solu-
ções de TI. Com início marcado para as 10h, a programação 
do evento online contará com a apresentação de Rodrigo 
Aliaga, diretor channel management da Veeam Software, 
que explicará os novos recursos e capacidades da solução 
Veeam Availability Suite v10. Já a partir das 10h30, Felippe 
Mendes, technical sales account da Adistec, falará sobre 
os desafios relacionados à hiperconvergência (https://bit.
ly/3d6Dvn9).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Adistec

Auxílio emergencial
O pagamento da segunda parcela 

do auxílio emergencial de R$ 600 
sai na próxima semana. Cerca de 
50,1 milhões de pessoas já foram 
aprovadas para receber o auxílio: 
19,2 milhões são beneficiários do 
Bolsa Família; 10,5 milhões estão 
inscritos no Cadastro Único e 20,3 
milhões são formados por traba-
lhadores informais e contribuintes 
individuais. Outras 12,4 milhões 
estão com o cadastro inconclusivo.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-desenvolvimento-de-uma-empresa-esta-associado-a-satisfacao-dos-funcionarios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/varejo-13-passos-para-que-o-setor-sobreviva-a-crise-atual/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-ficar-seguro-no-ambiente-virtual-enquanto-golpes-sobre-o-coronavirus-se-espalham/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-adversidade-como-porta-de-entrada-para-uma-nova-mentalidade-fiscal/
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Novas funções que os líderes 
desempenharão com a 

ascensão da Internet das Coisas

O digital foi a principal priorida-
de dos CIOs em 2019. E eles 
irão procurar por líderes de 

Infraestrutura & Operações (I&O) que 
entreguem e ofereçam suporte a novas 
tecnologias como a Internet das Coisas 
(IoT). Porém é mais fácil dizer isso do 
que executar, segundo o Gartner, Inc., 
líder mundial em pesquisa e aconselha-
mento para empresas.

Com orçamentos estagnados e re-
cursos reduzidos para a infraestrutura 
tradicional, os líderes de I&O precisam 
permanecer relevantes e provar que 
podem sustentar os negócios digitais. 
Iniciativas digitais exigem uma estraté-
gia fundamentalmente diferente da I&O 
tradicional, que requer maior envolvi-
mento com o restante da organização 
desde o início.

"Até 2022, 80% das principais organi-
zações de Infraestrutura e Operações 
desenvolverão estratégias de I&O para 
as iniciativas de negócios digitais como 
Inteligência Artificial e IoT", afirma San-
jit Ganguli, Vice-Presidente e Analista 
do Gartner. “Projetos de Internet das 
Coisas, em especial, são um espaço em 
que os líderes de I&O podem testar 
suas novas estratégias e provar seu 
valor para os negócios”.

Os projetos de IoT mais bem-suce-
didos exigem uma abordagem orga-
nizacional abrangente de três grupos 
distintos:

	 •	I&O - Oferece integração, comu-
nicação, análise e infraestrutura 
subjacente;

	 •	Linhas de negócios - Focam no 
estabelecimento de metas e aloca-
ção de recursos;

	 •	Equipes de operações - Focam 
em design e funcionalidade de 
produtos.

Tarefas como gerenciamento de 
projetos e segurança geralmente se 
enquadram nos três grupos. No entanto, 
as áreas de I&O deveriam estar cientes 
de todas as iniciativas de IoT para criar 
processos e documentação adequados.

Os líderes de I&O deveriam assumir 
um papel de liderança mais ativo - 
Cada iniciativa de IoT representa um 
papel potencial diferente para as áreas 
de Infraestrutura e Operações, com 
variados níveis de influência, respon-
sabilidade e propriedade. Os líderes de 

I&O deveriam 
buscar um 
papel ativo 
em qualquer 
iniciativa de 
Internet das 
Coisas que 
precise de 
seu suporte.

O objetivo 
deveria ser: 
(1) avaliar 
quais progra-
mas e inicia-
tivas existem 
e qual o seu 

papel; (2) identificar áreas em que eles 
possam garantir maior propriedade 
estratégica.

O Gartner estima que, nos próximos 
anos, mais e mais equipes de I&O terão 
a responsabilidade de guia, desenvol-
vedor ou operador sobre as iniciativas 
de IoT de suas organizações. Os líderes 
de Infraestrutura e Operações deve-
riam estar atentos e passar, sempre 
que possível, de um papel de meros 
espectadores para uma posição mais 
impositiva de direcionamento.

Os quatro papéis que os líderes de 
I&O podem assumir são:

1) Espectador:
	 •	A	área	de	I&O	não	está	envolvida	

em nenhum estágio de iniciativas 
IoT;

	 •	A	 LOB	 (subdivisão	 corporativa	
focada em um único produto ou 
família de produtos, do inglês line 
of business – LOB) ou a equipe 
de operações lideram o acompa-

nhamento, a implementação e a 
operação da iniciativa.

2) Orientador:
	 •	A	área	de	I&O	é	a	principal	condu-

tora de uma iniciativa IoT;

	 •	A	área	de	I&O	orienta	a	justificati-
va de negócio, o início do projeto, 
a tomada de decisões técnicas, a 
implementação e as operações.

3) Operador:
	 •	A	área	de	I&O	não	conduz	a	iniciativa	

de IoT, mas é chamada após o estágio 
inicial para operar a solução IoT;

	 •	As	 operações	 envolvem	 o	 geren-
ciamento da infraestrutura de 
terminais de borda, conexão com 
a plataforma IoT e integração com 
sistemas corporativos (rede, servi-
dor e armazenamento);

	 •	Também	 pode	 incluir	 algumas	
análises de dados IoT;

	 •	Essa	função	geralmente	é	associada	
à função de implementador.

4) Implementador:
	 •	A	área	de	I&O	não	direciona	a	ini-

ciativa de IoT (função a cargo da 
LOB ou da equipe de operações);

	 •	A	área	de	I&O	é	responsável	pela	
implementação da iniciativa IoT, 
incluindo Edge, plataforma e inte-
gração à arquitetura corporativa já 
existente; isso geralmente acontece 
após a fase piloto ter sido concluída;

	 •	A	área	de	 I&O	 também	pode,	ou	
não, operar os sistemas IoT, mas 
provavelmente herdará a função.

São Paulo, quarta-feira, 06 de maio de 2020 Negócios2 Negócios
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“Projetos de 
Internet das 
Coisas, em 
especial, são 
um espaço em 
que os líderes 
de I&O podem 
testar suas novas 
estratégias 
e provar seu 
valor para os 
negócios.”

Freepik

Analistas do Gartner explicam a importância dos executivos de TI na implementação de iniciativas da 
Internet das Coisas de suas organizações

News@TI
EMBRAPII oferece novos centros para projetos de 
inovação

@A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EM-
BRAPII) selecionou três Institutos SENAI de Inovação (ISI) 

para ingressar em sua rede de Unidades EMBRAPII. São eles: o 
ISI Biossintéticos e Fibras; o ISI Química Verde, ambos na cidade 
do Rio de Janeiro; e o ISI Materiais Avançados e Nano compósitos, 
em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. As novas Unidades 
terão disponíveis R﹩ 18,7 milhões da EMBRAPII para Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em parcerias com empresas 
brasileiras. As áreas de competência selecionadas têm alta demanda 
por inovação e de mercado e podem contribuir com o aumento da 
disponibilidade de produtos sustentáveis de padrão internacional 
no país, seja pela melhoria de processos ou pelo desenvolvimento 
de novas tecnologias.

Startup oferece curso de inglês online e gratuito 
com mais de 200 aulas

@A startup Kultivi (www.kultivi.com), plataforma gratuita de 
ensino que conta com mais de 80 cursos em diferentes áreas, 

oferece um curso completo, com mais de 200 aulas, para quem deseja 
aprender inglês gratuitamente.

Autoleitura de energia elétrica é vantajosa para 
comércios com portas fechadas

@Para os comércios que estão fechados desde março, por conta 
da quarentena em vigor, devido à pandemia de coronavírus, a 

autoleitura de energia elétrica é vantajosa. Neste período, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desobrigou as distribuidoras 
de enviarem funcionários para apurar o consumo de energia. Com 
isso, empresários e consumidores podem fazer a leitura do medidor 
e informar para a distribuidora. A Enel Distribuição São Paulo já 
oferece essa opção.

Solução permite que idosos realizem prova de vida 
sem precisar sair de casa

@A startup curitibana Bexpo apresentou a solução LivID, que 
permite que os idosos possam fazer a prova de vida e recadas-

tramento de maneira totalmente digital, por meio de computadores 
e dispositivos móveis, para a obtenção de pagamentos de aposenta-
dorias ou de pensão. Dessa maneira, não há necessidade de realizar 
qualquer deslocamento, preenchimento de formulários ou processo 
presencial para o recebimento do benefício e todo o processo pode 
ser realizado em cerca de dois minutos.

iCasei permite transmissão de casamento ao vivo 
dentro do site do casal

@O iCasei, plataforma de tecnologia de site e lista virtual de 
presentes de casamento, há 12 anos no mercado, anuncia 

um novo recurso para os noivos: a transmissão ao vivo de eventos 
dentro do site de casamento. A intenção é prestar  um auxílio aos 
casais que tiveram que adiar a data da celebração, mas pretendem 
seguir com a oficialização da união civil na data original. "Somente 
os convidados do casal terão acesso ao site e, por consequência, à 
transmissão do casamento", comenta Luis Machado, CEO do iCasei.

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
Crises paralelas que 

potencializam os 
problemas

Uma verdadeira 
mudança de hábitos 
parece ter invadido o 
universo virtual.

O isolamento social 
que estamos en-
frentando, associado 

ao volume de ferramentas 
tecnológicas para conectar 
pessoas, ideias e informa-
ções, vem proporcionando 
o surgimento de novos fe-
nômenos. E não são apenas 
as redes sociais mais utili-
zadas – com certeza você 
deve ter assistido diversas 
lives nelas – mas também 
soluções corporativas estão 
se disseminando. Surgiram, 
inclusive, versões gratuitas 
disponibilizadas estrategi-
camente por diversas com-
panhias para gerar tráfego, 
hábitos e também minimizar 
os impactos nos negócios.

Entretanto, com este ar-
senal de recursos, uma boa 
dose de atitude e vontade 
de protagonismo, estão 
emergindo inúmeros disse-
minadores de informações, 
orientações e verdades ab-
solutas. Aliás, nossas redes 
sociais e e-mails estão sendo 
diariamente bombardeados 
com conteúdos, gráficos, 
pesquisas, vídeos e convites 
para webinares e lives.

Em pouco mais de um 
mês, uma verdadeira mu-
dança de hábitos parece 
ter invadido o universo 
virtual. Quem dificilmente 
aparecia ou valorizava estas 
oportunidades de conexão, 
agora é presença constante 
e passou a ter uma intensa 
vida digital. Estou surpreso 
com empresários, empreen-
dedores e profissionais que 
outrora se demonstravam 
inacessíveis, distantes e até 
mesmo resistentes ao con-
tato com o público e mer-
cado, mas neste momento, 
resolveram vir para o front.

Não tenho dúvidas de que 
este movimento é mais po-
sitivo do que negativo e que 
mostrar a cara para o mer-
cado e expor as suas ideias 
é muito importante e mar-
cante para colaboradores, 
clientes e sociedade. Mas é 
impossível não perceber um 
sinal de alerta nesse “novo 
normal”. É preocupante e 
desafiador lidar com o ex-
cesso de informações sem 
base, sem fonte e que de 
maneira irresponsável cir-
culam diariamente. Muitas 
dessas informações poten-
cializam o medo, geram 
desespero e angústia para 
as pessoas. 

Discursos inflamados po-

tencializam a crise e criam 
ainda mais instabilidade em 
equipes de profissionais já 
assustadas o suficiente com 
a situação que vivem diaria-
mente. Nesse momento de 
incertezas, de uma nova rea-
lidade e de apreensão, rever 
alguns hábitos é primordial. 
É preciso pensar - e bem! 
-  antes de compartilhar 
algum conteúdo e, acima de 
tudo, certificar-se da fonte 
que gerou a informação.

Não vale disseminar ainda 
mais o medo, a incerteza e a 
angústia. Tenho a convicção 
de que não ter informações 
assusta, mas quando ela é 
excessiva e ainda sem muita 
base, certamente atrapalha 
ainda mais. Precisamos ser 
prudentes, entender se re-
almente é estrategicamente 
interessante e importante 
compartilhar um vídeo, live, 
webinar, publicamente. Em 
muitos casos, direcionar 
a informação para um pú-
blico-alvo específico (seus 
colaboradores, seus clien-
tes, seu time de vendas) é 
muito mais eficiente. 

Antes de abraçar esse 
universo virtual de possibi-
lidades, vale a reflexão: será 
que realmente o que estou 
querendo falar interessa a 
este público? Caso entenda 
que deva comunicar, dis-
ponibilizar e compartilhar 
algum conteúdo, faça isto 
de maneira ordenada:
	 •	Tenha	um	planejamento	

cuidadoso
	 •	Elabore	uma	estratégia	

para que a sua mensa-
gem tenha relevância, 
consistência e faça a 
diferença no meio de 
tantos conteúdos dis-
poníveis

	 •	Procure	 ser	 prático	 e	
objetivo

	 •	Ajuste	a	linguagem	com	
o público-alvo

	 •	Evite	excessos	e,	prin-
cipalmente, vaidade e o 
deslumbramento com a 
oportunidade de falar 
em público 

	 •	Seja	autêntico	e	fiel	aos	
seus princípios éticos e 
profissionais

 
Jamais esqueça que a crise 

e a pandemia passam, mas 
uma imagem arranhada nos 
momentos de empolgação 
e falta de discernimento, 
pode demorar para recupe-
rar, ou jamais voltar a ser o 
que era antes.

 
(*) - Especialista nas áreas de gestão 

e estratégias comerciais, realiza 
palestras, consultoria comercial e 

treinamentos vivenciais. É autor dos 
livros 'Em Busca do Ritmo Perfeito' 

e 'Caçador de Negócios' (www.
orobertovilela.com.br).

Roberto Vilela (*)

Empresa desenvolve sensor que alerta 
sobre distância segura entre trabalhadores

Uma pulseira equipada com 
sensor RFID (do inglês, Radio-
-Frequency IDentification), 
que emite um aviso (sonoro e 
led) caso duas pessoas se apro-
ximem além das recomenda-
ções de distância consideradas 
seguras para evitar o contágio 
do novo Coronavírus, é uma 
nova opção projetada para 
habilitar o retorno seguro ao 
trabalho após a quarentena. 

A solução, denominada Smart 
Proximity, foi desenvolvida pela 
Engineering, companhia global 
de Tecnologia da Informação e 
Consultoria especializada em 
Transformação Digital. “Esta 
é uma medida efetiva de se-

gurança para o ‘novo normal’ 
no ambiente de trabalho”, co-
menta Filippo Di Cesare, CEO 
da Engineering Latam (Brasil 
e Argentina).

Baseada num sensor, que 
pode ser implementado em 
uma pulseira ou outro suporte, 
a solução é capaz de se relacio-
nar com um ou mais sensores 
nas proximidades. Quando dois 
dispositivos estão visíveis, eles 
alertam os usuários, de maneira 
autônoma e em tempo real, 
sobre a violação da distância de 
segurança, que é configurada 
de acordo com os parâme-
tros adotados pelas empresas 
(www.engdb.com.br).
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oferta de serviços online na plataforma para que as pessoas consigam 
contratar diversos serviços e também para que os profissionais encon-
trem alternativas na sua rotina de trabalho, como é o caso de psicólogos, 
nutricionistas, professores e até cabeleireiros que têm recebido uma alta 
demanda para serviços à domicílio. Por isso, a startup está em busca de 
profissionais qualificados dessas áreas para a oferta do serviço online 
por meio do app. Mais informações:  (www.getninjas.com.br).  

E - Temperatura por Biometria
A Montreal, uma das maiores empresas de TI do país, está lançando uma 
solução pioneira na área de saúde. Trata-se de um sistema de medição de 
temperatura corporal por meio de biometria. A tecnologia permite identi-
ficar, logo na entrada de um hospital ou no acesso a ambientes corporativos 
ou residenciais, se uma pessoa está com febre através da leitura de seus 
dados biométricos faciais. O sistema é capaz de medir a temperatura a até 
0,8m de distância e com precisão de 0,3°. O mPass Fever é uma importante 
ferramenta para evitar a contaminação por doenças infectocontagiosas e 
para garantir a segurança em locais de grande circulação, como fábricas, 
escritórios ou mesmo prédios residenciais (www.montreal.com.br).

F - Saúde Financeira
Neste momento de crise e isolamento social, as pequenas e médias empresas 
são as que mais sofrem. Pensando na saúde financeira das PMEs, a health 
tech Cuidas, que conecta médicos e enfermeiros de família a empresas, 
preparou um material de apoio para este momento de crise. O ebook é 
produzido pela Economista formada pela PUC-Campinas, especialista em 
Finanças Corporativas pela Unicamp e atualmente Head de Finanças na 
Cuidas, Gabriela Bertho. O conteúdo está disponível para download no 
link. (http://we.tl/t-cjQX6MxAUf). Neste cenário de incerteza, a Cuidas 
oferece por 30 dias alguns de seus serviços sem nenhum custo para PMEs 
de São Paulo, incluindo linhas de cuidado contínuo e telemedicina. 

G - Aulas Práticas
A Conta Azul, fintech de gestão B2B já impactou 4.700 empreendedores, 
para seus cursos que são online e 100% gratuitos e tem como objetivo 

A - Green Talents 2020
A competição realizada pelo Ministério Federal da Educação e Pesquisa 
da Alemanha, Green Talents, está com inscrições abertas. O prêmio obje-
tiva buscar jovens talentos da pesquisa. A iniciativa contempla 25 jovens. 
Os vencedores de vários países e de diferentes disciplinas científicas são 
reconhecidos pela capacidade inovadora de suas iniciativas para tornar a 
sociedade mais sustentável. Podem se inscrever estudantes de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, além de jovens profissionais com até três 
anos de experiência profissional, foco em desenvolvimento sustentável e 
excelente domínio do idioma inglês. Saiba mais em: (www.greentalents.de/).

B - Voo para Roma e Milão
Um voo comercial especial de São Paulo para as cidades de Roma e Milão 
será disponibilizado no próximo dia 14, pela companhia aérea Neos Air. 
Segundo a Embaixada da Itália em Brasília, o voo é para todos aqueles que 
têm permissão para a entrada no país europeu, no respeito às condições de 
“absoluta emergência e necessidade”. Os interessados devem preencher 
um formulário no site (https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it/
ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/04/segnalazioni-per-agevolare-i-ri-
ent ri.html) e enviá-lo para o e-mail (consolare.brasilia@esteri.it).

C - Sobre a Pandemia  
A Wolters Kluwer, Health está ajudando o público se manter informa-
do sobre a Covid-19. A companhia está disponibilizando informações 
confiáveis por meio de um vídeo de fácil compreensão, intitulado: “En-
tendendo o Covid-19 e como manter-se seguro”. O material, elaborado 
usando como base a expertise em engajamento do paciente do progra-
ma Emmi®, está disponível para qualquer organização. A ideia é que 
médicos e hospitais possam compartilhar com seus pacientes, sabendo 
que o conteúdo é validado pela equipe editorial do UpToDate. Confime 
em: (https://bit.ly/2VIEjY0).

D - Profissionais Autônomos 
Com o intuito de auxiliar os prestadores de serviço, o GetNinjas, maior 
aplicativo de contratação de serviços da América Latina, intensificou a 

capacitar e donos de negócios e Contadores para enfrentarem a crise 
e saírem mais fortes. A ação faz parte do movimento #pequenagrande 
lançado pela fintech para minimizar os impactos nas pequenas empresas 
e nas empresas contábeis durante a crise provocada pela pandemia da 
Covid-19. As aulas práticas são online e divididas por módulos, com 
temáticas que abordam a importância do fluxo de caixa, redução de 
custos, empréstimos, linhas de créditos e oportunidades de mercado, 
entre outros. Confira a lista dos cursos e faça sua inscrição em: (www.
pequenagrande.com.br). 

H - Um Milhão de Copos  
Doar para hospitais do Paraná e de São Paulo um milhão de copos 
descartáveis de papel. Esse é o objetivo da ação promovida pela Ibema, 
produtora de papelcartão do país, em parceria com a BO Packaging, 
produtora de copos e potes de papel do Brasil. Juntas  pretendem não 
somente fornecer o copo –  de uso contínuo e indispensável no ambi-
ente hospitalar – mas também levar uma mensagem de fé e otimismo 
ao corpo clínico e aos pacientes que enfrentam esta situação. Nos copos 
de 180 ml serão impressos agradecimentos aos profissionais de saúde e 
também dicas de higiene, combate e prevenção ao Coronavírus (www.
ibema.com.br). 

I - Materiais Hidráulicos
Você precisa trocar a caixa d’água para garantir a qualidade da água 
consumida e contribuir para a saúde das pessoas com quem convive, 
porém não pode ir a uma loja física. A saída seria a compra pela internet, 
certo? Mas qual o tipo de produto é mais adequado às minhas neces-
sidades? O site H2O Solutions oferece atendimento especializado para 
quem quer adquirir caixa d’água, biodigestor, tanque, cisterna, torneira, 
filtro, purificador, refil e acessórios desse segmento. A loja proporciona 
uma experiência diferenciada, que vai desde o apoio para encontrar o 
produto ideal, negociação de preço e formas de pagamento, até a entrega 
no local da obra. Confira em: (www.h2osolutions.com.br).

J - Área de Vendas
O Instituto Mindset, consultoria de idiomas especializada no ensino de 
adultos, está com vagas de trabalho disponíveis. As oportunidades surgem 
devido ao lançamento do curso de inglês online da empresa, que está 
sendo oferecido para todo o Brasil. São 18 vagas, pessoa jurídica (PJ) e 
com atividades remotas, distribuídas entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
interior de São Paulo , DF, Paraná e Rio Grande do Sul. As oportunidades 
são para os cargos de Vendedor de Call Center, Vendedor de Multinível 
e Representante de Vendas. Interessados devem fazer o cadastro do seu 
currículo no site: (https://jobs.kenoby.com/institutomindset/).

Criatividade: 
o petróleo em época 

de crise

Seja inovador ou 
morra. A frase é forte, 
mas resume 
a realidade

Poucas empresas estão 
dispostas a realmen-
te correr o risco da 

inovação. Pular desse pe-
nhasco sem saber se vamos 
aprender a voar, exige co-
ragem e muitas mudanças 
na cultura corporativa. O 
mercado já vinha dando 
sinais sobre a necessidade 
de uma reinvenção. Mas, 
agora, tal demanda tornou-
se urgente: uma questão de 
sobrevivência e sem opção 
de escolha. 

Vivemos um momento 
crítico, passando por uma 
pandemia sem precedentes 
e uma recessão econômica 
iminente, nascida justa-
mente desse período de 
incertezas e de isolamento 
social. E como ficam as 
marcas nesse cenário? 
Não basta mais apenas 
“parecer”, é preciso ser 
real e transparente em um 
mundo em que os próprios 
clientes, ultraconectados 
e cercados de informação, 
são os vigilantes da verdade 
no discurso das suas marcas 
preferidas.

A receita é uma só: permi-
tir o erro e criar como se não 
houvesse nada a perder, 
mesmo quando se tem tudo 
a perder. E a grande chave 
para tal inovação está na 
grande “nova” habilidade 
do século: a CRIATIVIDA-
DE. 

Somos acostumados a 
ouvir que as pessoas que 
possuem este dom são 
seres “iluminados” e que 
a criatividade é restrita a 
poucos profissionais ou 
áreas de atuação. Um bem 
inatingível, mais difícil de 
achar do que Uber em dia 
de chuva, o novo “petróleo” 
do mercado corporativo. E, 
aí, sorte de quem descobrir 
onde está essa fonte. Mas 
e nós, meros mortais, será 
que não podemos ser cria-
tivos e inovadores? Essa é 
realmente uma caracterís-
tica restrita? 

Precisamos mudar nossa 
concepção. A criatividade 

está, de verdade, muito 
mais relacionada a pro-
cessos, repertório e com a 
nossa real capacidade de 
resolver problemas. E se 
tem uma coisa que o ser 
humano realmente sabe é 
resolver problemas.

De tal forma, a cadeia 
criativa, então, não estaria 
mais relacionada a pessoas 
“iluminadas” trancadas em 
uma sala criando coisas. As 
novas ideias, às quais tanto 
buscamos e das quais tanto 
precisamos, devem nascer 
da troca entre pessoas, do 
desapego, da agilidade de 
testar, do erro. Algo que po-
demos chamar de “coragem 
criativa”. Porém, grande 
parte das empresas ainda 
não está disposta a correr 
esses riscos. 

Os processos permane-
cem engessados, hierar-
quizados, mesmo quando 
a necessidade da mudança 
não é mais só uma opção. 
E como resolver esta ques-
tão e mergulhar de vez em 
métodos criativos e inova-
dores? Há três pilares que 
podem ajudar muito. O re-
pertório: ouvir o que todos 
têm a dizer, experiências 
diferentes e uma equipe 
multicultural garantem 
muitas visões. 

O olhar: entender real-
mente qual é o problema 
que precisa ser resolvido 
antes de dar qualquer pas-
so. Uma frase que gosto 
muito é “não são as respos-
tas que movem o mundo, 
são as perguntas”. E a co-
nexão: criar um ambiente 
físico e emocional que 
proporcione essa ligação 
entre os repertórios e as 
reais perguntas que preci-
sam de resposta.

E, assim, talvez seja 
possível superar os nos-
sos problemas, que neste 
momento parecem tão 
grandes e intransponí-
veis, como aquele chefão 
dos jogos de videogame, 
mas que também foi der-
rotado com a dose certa 
de estratégia, insistência 
e criatividade!

(*) - Publicitário, cofundador e diretor 
de criação da agência Batuca, 

é viciado em metáforas com futebol e 
apaixonado por pão com 

manteiga na chapa.

André Lima (*)

Apesar da pandemia do 
novo Coronavírus, o 
trabalho de abertura 

de mercado para os produtos 
agropecuários brasileiros 
continua trazendo bons re-
sultados para o país. Houve 
aumento das exportações 
para a Ásia, com destaque 
para a China.

A participação do agro no 
total das exportações pas-
sou de 18,7% em 2019 para 
22,9% em 2020. Os produtos 
que tiveram aumento no pe-
ríodo foram: soja (+ 29,9%, 
de US$ 8.968,3 milhões para  
US$ 11.653,7 milhões), algo-
dão em bruto (+ 69,5%, de 
US$ 659,2 milhões para US$ 
1.117,6 milhões), madeira 
em bruto (+ 28,9%, de US$ 
26,1 milhões para US$ 33,6 
milhões), mel natural (+ 
17,2%, de US$ 18,4 milhões 
para US$ 21,6 milhões), 

Houve aumento das exportações para a Ásia, 
com destaque para a China.

De acordo com a Con-
federação Nacional do 
Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), a 
crise provocada pelo novo 
Coronavírus vai acarretar 
uma queda histórica do vo-
lume de vendas no varejo, 
no Dia das Mães de 2020. 
Em comparação com o 
ano passado, a entidade 
estima um encolhimento 
de 59,2% no faturamen-
to real do setor na data, 
considerada o Natal do 
primeiro semestre pelo 
comércio e a segunda mais 
importante no calendário 
varejista brasileiro.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, ex-
plica por que a projeção 
de queda para o Dia das 
Mães ficou acima das per-
das estimadas para a Pás-
coa (-31,6%): “O Dia das 
Mães deste ano ocorrerá 
em meio ao fechamento 
de segmentos importan-
tes para a venda de produ-
tos voltados para a data, 
como vestuário, lojas de 
eletrodomésticos, móveis 
e eletroeletrônicos. Já a 
Páscoa tem como caracte-
rística a venda de produ-

Para alcançar melhores vendas no Dia das Mães, shoppings 
oferecem drive thru e promoções.
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Exportações do setor 
agropecuário registraram aumento
As vendas externas da agropecuária brasileira tiveram um crescimento de 17,5% pela média diária nos 
quatro primeiros meses do ano, comparando com igual período do ano anterior

Pandemia 
‘não será 
salvação’ para 
inadimplentes

Os efeitos negativos da 
pandemia para a economia 
e para empresas concessio-
nárias do setor de infraestru-
tura, não servirão de “tábua 
de salvação” para aquelas 
que, antes da pandemia, já 
estavam inadimplentes. A 
afirmação foi feita ontem 
(5) pelo ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, durante debate vir-
tual promovido pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
Segundo ele, a pandemia 
não servirá de desculpa para 
promover o “reequilíbrio da 
ineficiência”.

“Pandemia é uma situação 
de força maior, mas não 
será a tábua de salvação das 
empresas que já estavam em 
vias de perder a concessão 
por estarem extremamente 
inadimplentes, com pro-
blemas para executar os 
contratos. Vamos verificar, 
caso a caso, cada situação 
de reequilíbrio econômico 
e financeiro. Já temos o 
ferramental para fazer esse 
reequilíbrio e estávamos 
atentos às concessionárias 
que já estavam em situação 
de inadimplência, doentes 
antes mesmo da pandemia”, 
disse o ministro (ABr).

e corrente de comércio 
de US$ 123,402 bilhões. 
Diferentemente do quadro 
mundial, o Brasil manteve 
sua balança praticamente 
estável.

As exportações brasileiras 
(de todos os setores) para 
a Ásia subiram 15,5% no 
primeiro quadrimestre do 
ano, na comparação com o 
mesmo período de 2020. O 
mercado asiático passou a 
representar 47,2% do total 
de nossas exportações. Ape-
sar do impacto da pandemia 
sobre a economia chinesa, as 
exportações brasileiras para 
a China cresceram 11,3% 
no período, com destaque 
para a soja (+ 28,5%), carne 
bovina fresca, refrigerada ou 
congelada (+ 85,9%), carne 
suína fresca refrigerada ou 
congelada (+153,5%) - (AI/
Mapa).

especiarias (+ 3,2%, de US$ 
85,7 milhões para US$ 88,5 
milhões).

No mês de abril, as expor-
tações brasileiras somaram 
US$ 18,312 bilhões e as 
importações, US$ 11,611 
bilhões, com saldo positi-

vo de US$ 6,702 bilhões e 
corrente de comércio de 
US$ 29,923 bilhões. No ano, 
as exportações totalizam 
US$ 67,833 bilhões e as 
importações, US$ 55,569 
bilhões, com saldo positi-
vo de US$ 12,264 bilhões 

Vendas no Dia das Mães devem 
encolher quase 60%

tos típicos em segmentos 
considerados essenciais, 
como supermercados, que 
permaneceram abertos 
desde o início do surto da 
Covid-19”.

O ramo de vestuário e 
calçados é o que apresen-
ta a maior expectativa de 
retração durante o Dia das 
Mães (-74,6%), seguido 
pelas lojas especializadas 
na venda de móveis e ele-
trodomésticos (-66,8%) e 
pelo segmento de artigos 
de informática e comuni-
cação (-62,5%). Segundo 
Fabio Bentes, economista 
da CNC responsável pela 

pesquisa, o comércio de-
verá registrar retração em 
todos os Estados durante 
a data. 

“São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais, 
que respondem por mais 
da metade das vendas 
voltadas para o Dia das 
Mães, tendem a registrar 
perdas de 58,7%, 47,4% e 
46,6%, respectivamente”, 
destaca. Em termos rela-
tivos, no entanto, no Nor-
deste, Ceará (-74,2%), 
Pernambuco (73,5%) e 
Bahia (66,2%) deverão 
registrar as maiores per-
das (Gecom/CNC).
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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDINALDO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido em Remanso, BA, no dia (09/02/1976), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Alves dos Santos e de Maria Leandro Lopes da Silva. 
A pretendente: REGIANE DOS SANTOS ARRUDA, estado civil solteira, profissão babá, 
nascida em Nova Itarana, BA, no dia (11/04/1980), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Borges de Arruda e de Maria Celma Bispo dos Santos.

O pretendente: ROMEU TORRES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em Teresina, PI, no dia (05/10/1994), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlindo Inácio do Nascimento e de Dagmar 
Torres do Nascimento. A pretendente: SARA BARBOSA DA COSTA, estado civil solteira, 
profissão assistente operacional, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (01/04/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agostinho Ribeiro da Costa 
e de Josefa Lavor Barbosa Gomes.

O pretendente: ARNARIO DIAS DO VALE, estado civil solteiro, profissão azulejista, 
nascido em São João do Paraíso, MG, no dia (07/03/1975), residente e domiciliado neste 
Distrio, São Paulo, SP, filho de Marcionilio Dias do Vale e de Delcina da Rocha Vale. A 
pretendente: SUERLANGE DOS SANTOS NOVAIS, estado civil solteira, profissão copei-
ra, nascida em Poções, BA, no dia (24/10/1985), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antônio Alves Novais e de Maria José dos Santos.

O pretendente: JOSÉ LUÍS DA SILVA CASTRO, estado civil solteiro, profissão policial militar, 
nascido em Guaratinguetá, SP, no dia (09/02/1984), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Nogueira de Castro e de Terezinha de Fátima da Silva. A pretendente: 
TERENCE ALEXANDRIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão pedagoga, nas-
cida nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (04/06/1982), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis dos Santos e de Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: SANDRO VINICIUS PEREIRA CARDOSO LUCCI, estado civil solteiro, 
profissão estudante, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (17/08/2001), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandro Rogerio Lucci e de Patricia 
Pereira Cardoso. A pretendente: ISABELA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (25/12/2001), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Osvaldo de Souza Neto e de Silene Aparecida Preto de Souza.

O pretendente: JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em Osasco, SP, no dia (04/06/1992), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Edinaldo Pereira e de Ana Hilda dos Santos. A pretendente: 
ADRIANE SANTOS SILVEIRA, estado civil solteira, profissão operadora de atendimento, 
nascida em Osasco, SP, no dia (18/06/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aparecido Norberto Silveira e de Maria José Santos Gobbi.

O pretendente: ROMILDO SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão lavador, 
nascido em Apuarema, BA, no dia (22/09/1996), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Lourivaldo de Jesus e de Edilene Santos Cruz. A pretendente: 
MILENA CARLA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em 
nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (03/01/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jucelino Carlos de Oliveira e de Maria Adriana de Almeida de Oliveira. 33º Subdistrito - Alto da Mooca

Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MATHEUS VINICIUS FERREIRA VEIGA, de nacionalidadb brasileira, 
profissão estudante, estado civil solteiro, nascido em Recife - PE, no dia (30/12/1996), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Vinicius Bezerra 
Veiga e de Ericka Cristina Ferreira Veiga. A pretendente: MAYARA ALESSANDRA GUER-
RA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (08/05/1991), residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Oswaldo Gomes Filho e de Cicera Alessandra Guerra Gonçalves.

O pretendente: IRISMAR VELOSO ARRAIS AMORIM NETO, de nacionalidade brasileira, 
profissão médico, estado civil solteiro, nascido em Bacabal - MA, no dia (02/04/1990), 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Amorim Pereira 
Filho e de Maria Célia Arrais Pereira. A pretendente: ANDRESSA LOURENÇO DIAS, de 
nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (23/02/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Antonio Lourenço Dias e de Míriam Cabrerisso Lourenço Dias.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: EDGAR BORGES DOS SANTOS, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Valdemiro dos Santos e de Ana Cristina Borges. A 
pretendente: LARISSA MODESTO DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Ubiraci José de Souza e de Andrea Aparecida Modesto.

O pretendente: ATILA SANTOS CAMPOS, profissão: motorista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 02/08/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Miguel Ferreira Campos e de Maria Genoveva 
Santos Campos. A pretendente: ANGRA CAMPOS BORGES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Macarani, BA, data-nascimento: 03/11/1983, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Ademar Ferreira Borges e de Laura Campos Borges.

O pretendente: ENILDO SILVA NASCIMENTO, profissão: aux. de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guanambi, BA, data-nascimento: 21/07/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Durval Augusto Silva e de Ilda Silva Nascimento. A pretendente: 
MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIMA, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São João, PE, data-nascimento: 26/10/1969, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Antonio Ferreira de Lima e de Maria do Carmo Bezerra de Lima.

O pretendente: MARCELO CRISTIANO GRUER, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adriana Gruer. A pretendente: BETIRLANE 
BARBOSA DE JESUS MOREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itabuna, BA, data-nascimento: 03/11/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Edgar de Jesus Moreira e de Maria Aparecida Santos Barbosa.

O pretendente: RICHARD HENRIQUE MARCONDES DA SILVA, profissão: militar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Marcondes da Silva e de 
Jane Silva Santos. A pretendente: STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS, profissão: 
jovem aprendiz administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/02/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Geraldo Souza dos Santos e de Erica Aparecida Barreiros.

O pretendente: KLEBER MENDES DE SOUSA, profissão: montador de ar condicionado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Presidente Dutra, MA, data-nascimento: 02/07/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio José de Sousa e de Maria 
Mendes de Sousa. A pretendente: TÂNIA MARIA SANTOS COSTA, profissão: copeira 
hospitalar, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo Antônio de Jesus, BA, data-
nascimento: 30/10/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Ribeiro Costa e de Terezinha de Jesus Santos.

A pretendente: CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA, profissão: encarregada de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose de Oliveira Rocha e de Iraci dos 
Santos Rocha. A pretendente: VANIA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 25/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco 
Raymundo de Oliveira e de Rosa Maria de Oliveira Rodrigues.

O pretendente: EDVALDO TAVARES DA SILVA, profissão: auxiliar de caminhoneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/03/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gelmino da Silva e de Adeides Tavares da Silva. 
A pretendente: THAINE SANQUETTA FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jose Ronaldo Ferreira e de Claudia Suze Aparecida Melsone Sanquetta.

O pretendente: BRUNO SCUSIATO DE SOUSA, profissão: assistente técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas de Sousa e de Lucinete Antonia Scusiato 
de Sousa. A pretendente: ELLEN PIOLA ETEROVIK, profissão: supervisora de qualidade, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ronaldo Jose Eterovik e de Maria Regina Piola.

O pretendente: CARLOS ALBERTO PRUDENCIO DA SILVA, profissão: aux. químico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ulisses Prudencio da Silva e de 
Maria Jose Cavalcante da Silva. A pretendente: FERNANDA IARA DE JESUS 
PEREIRA, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/11/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Levino 
Alves Pereira e de Edit Marçal de Jesus.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

SANTINO PEREIRA NEVES, estado civil divorciado, profissão supervisor de off set, 
nascido em Malhada das Pedras, Estado da Bahia, Malhada das Pedras, BA no dia vinte 
e dois de março de mil novecentos e sessenta e oito (22/03/1968), residente e domici-
liado Rua Renzo Baldini, 522, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira 
Neves e de Ana Neves Pereira. KAMILA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida neste Distrito (CN:LV-A-080,FLS.143V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (17/02/1985), re-
sidente e domiciliada Rua Jucuruçu, 709, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci 
Benedito dos Santos e de Geni dos Santos.

RAFAEL ROBSON VENTURA GALDINO, estado civil solteiro, profissão radialista, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV A-125,FLS.038V-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e no-
venta e um (16/12/1991), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 1829, casa 01, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Edinaldo de Mel-
lo Galdino e de Maria do Carmo Ventura Galdino. LUANA CONCEIÇÃO BEZERRA 
DE MELO, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-434,FLS.135 SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (05/02/1989), residente e domiciliada Rua Damásio 
Pinto, 1829, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Bezerra de Melo Filho e de Maria de Lourdes da Conceição Bezerra de Melo.

JOSÉ SERGIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 
Santo Anastácio, neste Estado (CN:LV-A-049,FLS.187-SANTO ANASTÁCIO/SP), 
Santo Anastácio, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e sessenta e três 
(01/05/1963), residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 176, bloco 05, apartamento 
03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Be-
nedita da Silva. LIDIA GONÇALVES DE MOURA, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e três de novembro de mil novecentos e sessenta (23/11/1960), residente e 
domiciliada Rua Sal da Terra, 176, bloco 05, apartamento 03, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Gonçalves de Moura e 
de Constancia Gonçalves de Moura.

RODRIGO PIGNATARI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nasci-
do no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 401,FLS.228-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa 
e oito (16/10/1998), residente e domiciliado Rua Veríssimo da Silva, 111, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto da Silva e de 
Sonia Regina Pignatari da Silva. MARINARA CHAGAS MACEU, estado civil soltei-
ra, profissão estudante, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-133,-
FLS.159 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos 
e noventa e nove (23/06/1999), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 7291, bl.04, 
apt.402, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Maceu e 
de Maria Aparecida das Chagas Maceu.

PAULO FERREIRA DE MATOS, estado civil solteiro, profissão técnico de impressora, 
nascido no Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV-A 048,FLS.010-LAPA/SP), São Pau-
lo, SP no dia três de abril de mil novecentos e setenta e nove (03/04/1979), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 2800, bloco 01, apartamento 43-B, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cleuton Ferreira de Matos e de Jesuina Avelina do Nascimento. 
ALINE RIBEIRO LOPES, estado civil divorciada, profissão analista de projetos, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e setenta 
e oito (10/07/1978), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2800, bloco 01, aparta-
mento 43-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ilton Martins Lopes e de Maria José 
Ribeiro Lopes.

ROBÉRIO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em Ipirá, 
Estado da Bahia, Ipirá, BA no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa e 
dois (28/10/1992), residente e domiciliado Rua das Naiades, 189, Vila Progresso (Zona 
Leste), neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria das Graças Lima dos Santos. CRIS-
TIANE OLIVEIRA AZEVEDO, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/134,FLS.145-Vº Belenzinho/SP), São Paulo, SP no dia três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e seis (03/01/1996), residente e domiciliada Rua 
das Naiades, 189, Vila Progresso (Zona Leste), neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Carlos Santos Azevedo e de Elaine Cristina Moreira de Oliveira.

JOSELITO MIRANDA PEREIRA, estado civil viúvo, profissão prensista aposentado, 
nascido em Itagibá, Estado da Bahia, Itagibá, BA no dia vinte e quatro de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e três (24/01/1953), residente e domiciliado Avenida Ernesto 
Souza Cruz - Viela dos Imigrantes, 656, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Costa Pereira e de Ildeth Miranda Pereira. LIZETE 
ALVES DE SOUZA, estado civil viúva, profissão cobradora aposentada, nascida em Ita-
buna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e dois (17/12/1952), residente e domiciliada Rua Sem Nome Um, 106, Cidade 
Miguel Badra, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, filha de Antonio Alves de Souza e de 
Juvenata Leandro de Andrade. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Suzano, neste Estado.

O pretendente: MAX DE SOUSA FREITAS, profissão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Severino Francisco de Freitas e de Antonia Mariano de 
Sousa. A pretendente: FABIANA SARAIVA MENZES, profissão: op. de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edimildes Saraiva Menezes.

O pretendente: RONALDO JOSÉ DE LIMA JUNIOR, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Assis, SP, data-nascimento: 10/11/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ronaldo José de Lima e de Odaiara Renata Ribeiro da 
Silva Lima. A pretendente: YASMIN GALVÃO DO NASCIMENTO, profissão: editora de 
imagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filho de Djanira Galvão do Nascimento.

O pretendente: DANIEL FERREIRA CASTRO, profissão: negociador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Osiel Meira Castro e de Maria Claudia Ferreira da Silva. A 
pretendente: ALÉXIA LIMA DOS SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 08/04/2000, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Wallace Nunes dos Santos e de Valdirene do Nascimento Lima.

O pretendente: FERNANDO ARRUDA FREIRES, profissão: encarregado de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Robinson Marcos Moreira Freires e de Roseli Urbanski 
Arruda. A pretendente: CAMILA CARVALHO DIAS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1991, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Wilson Aparecido Dias e de Cleide Jose de Carvalho Dias.

O pretendente: JOSÉ MOACIR MARQUES, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Varzelândia, MG, data-nascimento: 02/12/1961, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João José Marques e de Izaltina Alves 
Marques. A pretendente: JOSEFA PAULO DE MENEZES, profissão: aux. de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 
15/06/1962, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Rosa de Menezes.

O pretendente: NELSON LACERDA DE ANDRADE, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 10/06/1970, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco José de Lacerda e de Margarida Lacerda de Andrade. 
A pretendente: ARLINDA LOPES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Itaporanga, PB, data-nascimento: 18/02/1975, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Alcides Zuza dos Santos e de Francisca Lopes dos Santos.

O pretendente: MATEUS BRANDAO ALMEIDA SILVA, profissão: aux. de escritório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valmir Alves da Silva e de Rita 
de Cassia Brandao de Almeida Alves da Silva. A pretendente: PALOMA LIMA DE 
OLIVEIRA, profissão: executiva de contas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Fernando dos Santos Lima e de Patricia de Oliveira Cursino.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

ELIEDIO SOUZA SENA, estado civil divorciado, profissão sup. de produção, nascido 
em Novilhona, Mun.de Novo Cruzeiro/MG, Novo Cruzeiro, MG no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (29/08/1985), residente e domiciliado Rua 
Virgínia Ferni, 270, bl B, apt 41, n/Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Dias Sena e 
de Maria Neuza Lopes de Souza Sena. THAIS RODRIGUES, estado civil divorciada, 
profissão op. rodoviário, nascida em Piracicaba/SP, Piracicaba, SP no dia quatorze de 
maio de mil novecentos e noventa (14/05/1990), residente e domiciliada Rua Virgínia 
Ferni, 270, bl B, apto 41, n/Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues e de Alzira 
Cristiano Rodrigues.

WLADYMIR VITOR MANCINI, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido no 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 363,FLS.196-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(18/08/1993), residente e domiciliado Rua Pacarana, 11, B, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wladymir Mancini e de Rosimeire Apa-
recida Sobrinho Mancini. BIANCA MELO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida neste Distrito (CN:LV-A-202,FLS.238-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e três (19/07/1993), residente e 
domiciliada Rua Pacarana, 11, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Alves de Oliveira e de Izane de Melo Lira.

RONALDO DE SOUZA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão servente de pedreiro, 
nascido neste Distrito (CN:LV-A-247.FLS.006-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e um (18/11/1991), residente e domi-
ciliado Rua Airton Senna, 524, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Valdecir Almeida da Silva e de Francisca Alzinete de Souza. 
VANESSA DA COSTA PEREIRA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-645.FLS.196V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(15/02/1996), residente e domiciliada Rua Airton Senna, 524, casa 03, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Joaquim Pereira e 
de Gercina Vieira da Costa Pereira.

WELLINGTON BARROS DE LIMA, estado civil solteiro, profissão encarregado de 
setor de montagem, nascido no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A-198.
FLS.235V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil nove-
centos e oitenta e oito (09/11/1988), residente e domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 
118, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Andrade de 
Lima e de Vera Lucia de Barros Lima. JOSIMEIRE ALVES DE ARAÚJO, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Araruna, Estado da Paraíba, Araruna, PB no 
dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (19/12/1988), residente 
e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 118, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jurandy Dutra de Araújo e de Luzia do Carmo Alves Araújo.

MOLIERE ETIENNE, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido em L'Estè-
re - Haiti, L'Estère - Haiti no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(20/06/1984), residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 538, Jardim Aurora, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Moise Etienne e de Manuella Charles. MARIZETE 
MARIA DE JESUS, estado civil divorciada, profissão diarista, nascida em Mirangaba, 
Estado da Bahia, Mirangaba, BA no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e quatro (18/02/1974), residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 538, Jardim Aurora, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davina Maria de Jesus.

FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA LINS, estado civil divorciado, profissão técnico auxiliar, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de novembro de mil nove-
centos e setenta e nove (03/11/1979), residente e domiciliado Rua Alice Preston, 103, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jarbas Cos-
ta Lins e de Vera Lúcia da Silva Lins. DAYANE CRISTINE DE GÓIS PESTANA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Rosário, Estado do Maranhão (CN:LV.A/085.
FLS.184-2º OFÍCIO DE ROSÁRIO/MA), Rosário, MA no dia dezessete de maio de mil 
novecentos e noventa (17/05/1990), residente e domiciliada Rua Alice Preston, 42, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo José 
Enes Pestana e de Lourdes Selma de Góis Pestana.

ANTÔNIO MARCOS DE JESUS, estado civil divorciado, profissão porteiro noturno, 
nascido em São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, São Gonçalo dos Campos, 
BA no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e setenta (25/03/1970), residente 
e domiciliado Rua Junco, 74, fundos, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de José Reis Cerqueira da Conceição e de Regina de Jesus Cerqueira. ANA 
KELI MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de saúde bucal, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/009.FLS.152-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e setenta e nove (29/04/1979), 
residente e domiciliada Rua Arte do Sol, 20, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Bispo dos Santos e de Terezinha Maria 
dos Santos.

BRUNO CAON, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São Bernardo 
do Campo, neste Estado (CN:LV.A/088.FLS.207V-2º Subdistrito de São Bernardo do 
Campo/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (05/06/1995), residente e domiciliado Rua Roiz de Montoia, 260, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Paulo Caon e de Nilzete Vieira de Je-
sus Caon. NATÁLIA MENEZES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão esteticista, 
nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/161.FLS.025 Suzano/SP), Suzano, SP no 
dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (09/12/1996), residente e 
domiciliada Rua Roiz de Montoia, 260, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Alexandre Cassiano de Sousa Junior e de Damiana Aparecida Menezes de Souza. 

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: MAXWELL DOS SANTOS NELLE, estado civil solteiro, profissão téc-
nico de manutenção, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (02/12/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Armando de Nelle e de Maria 
de Fatima dos Santos. A pretendente: THAYSSA MEDEIROS ARAUJO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/2002), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Magdiel Alves Araujo e de Samara 
Medeiros de Jesus.

O pretendente: GUILHERME CORREIA LOPEZ, estado civil solteiro, profissão operador 
CNC, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1994), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Marcos Biancolino Lopez e de Rosinei Rosa Correia Lopez. 
A pretendente: MARIA ANTONIETA MARINO, estado civil solteira, profissão agente de 
educação escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sinval Aparecido Marino e de Isolina Bueno Marino.

O pretendente: ESEQUIEL LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Lima da Silva e de Veralucia Peixoto da Cunha Silva. 
A pretendente: CILENE ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joaquim Mariano da Silva e de Raimunda Maria Alves da Silva.

O pretendente: MARCOS DO ROSARIO VIANA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de estoque, nascido em Indaiatuba, SP, no dia (21/05/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos do Rosario Viana e de Idalina 
Otavia dos Santos Viana. A pretendente: VIVIANE MOTA DE SOUZA, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Evangelista de Souza 
e de Maria Helena Souza Mota.

O pretendente: CHARLES FERNANDES VICENTE, estado civil divorciado, profissão 
cobrador de onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1975), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Vicente e de Inês Fernandes 
dos Santos. A pretendente: CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/1978), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Rodrigues da Silva.

O pretendente: WILLIAM GOMES DA LUZ, estado civil solteiro, profissão estampador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Givanildo Venancio da Luz e de Maria de Fatima Gomes da Luz. 
A pretendente: CAROLINE MOURA BATISTA, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/07/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Constantino Batista e de Lindaura Nascimento de Moura Batista.

O pretendente: RAFAEL FRANCISCO DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Caetano, PE, no dia (28/07/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Francisco de Santana e de Maria Dja-
nira Nascimento da Rocha. A pretendente: AMAROLI APARECIDA VITAL DA ROCHA, 
estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves da Rocha e 
de Noemia Aparecida Vital.

O pretendente: RICARDO CASSEMIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
analista de suporte técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1981), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Cassemiro dos Santos e de 
Eliana Rodrigues dos Santos. A pretendente: JULIANA DE MOURA PORTO, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (19/12/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista da Silva Porto 
e de Inacia Ramos de Moura Porto.

O pretendente: BRUNO NUNES DE SA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (02/08/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Rabelo de Sa e de Elaine Nunes Irmao. A pretendente: KATIANA LUR-
DES BARBOSA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (16/10/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ananias Alves Barbosa e de Cleusa de Lurdes Antonio Barbosa.

O pretendente: JONATHAN RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Evangelista da Silva e de Marinete Ramos de Sena Silva. 
A pretendente: TAMIRIS CONSTANTINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do-
bradeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Roberto da Silva e de Ivonete Constantino Santos. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
E5

D
-9

AA
7-

52
28

-5
0E

5.



www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 06 de maio de 2020 5

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Relatório da Diretoria

Circulante 597.301,27 117.707,06
Disponibilidades 29.239,40 12.660,75
Bancos conta movimento 17.107,87 530,05
Aplicações fi nanceiras 12.131,53 12.130,70
Estoques 452.377,48 60.661,47
Estoques 452.377,48 60.661,47
Adiantamentos 105.494,97 34.195,42
Adiantamentos 105.494,97 34.195,42
Impostos e contribuições a recuperar 10.189,42 10.189,42
Impostos e contribuições a recuperar 10.189,42 10.189,42
Não Circulante 21.517.447,95 22.332.197,54
Realizável a longo prazo 4.887.613,30 2.176.578,51
Empresas coligadas/sócios/diretores 4.639.095,53 1.928.060,74
Empresas coligadas - com empréstimos 4.639.095,53 1.928.060,74
Outros valores e caução de garantia 137.167,08 137.167,08
Depósito judicial 137.167,08 137.167,08
Bens de terceiros em comodato 111.350,69 111.350,69
Bens de terceiros em comodato 111.350,69 111.350,69
Imobilizado 31.767.707,04 30.706.929,13
Terrenos 209.709,46 209.709,46
Edifícios 31.194,30 31.194,30
Veículos de transporte de passageiros 30.687.453,26 29.637.453,26
Veículos de suporte operacional 30.800,00 30.800,00
Máquinas/equipamentos/ferramentas - 
 apoio manutenção 69.586,09 61.088,18
Móveis e utensílios 7.360,54 7.360,54
Equipamentos de comunicação 2.280,00 0,00
Equipamentos de informática 29.036,23 29.036,23
Equipamentos do tráfego 700.287,16 700.287,16
(-) Depreciação acumulada (15.281.597,42) (10.695.035,13)
Veículos de transporte de passageiros (15.260.901,35) (10.674.339,06)
Veículos de suporte operacional (1.539,99) (1.539,99)
Máquinas/equipamentos/ferramentas - 
 apoio manutenção (1.263,90) (1.263,90)
Equipamentos de informática (384,99) (384,99)
Equipamentos do tráfego (17.507,19) (17.507,19)
Intangível 144.059,92 144.059,92
Programas (software) 144.059,92 144.059,92
(-) Amortização acumulada (334,89) (334,89)
Programas (software) a amortizar (334,89) (334,89)
Total do Ativo 22.114.749,22 22.449.904,60

ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS
CNPJ/MF nº 61.084.000/0001-01  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2019.   A Diretoria

Diretoria
João Vaz Gomes - Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para os 
Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Ultra S.A. Transportes Interurbanos é uma 
sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de São 
Paulo, à Rua Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 
26/03/1954 como sociedade limitada e transformada em sociedade por 
ações em 18/01/1968 e com prazo de duração indeterminado. A socieda-
de tem por objetivo social os transportes rodoviários coletivos de passa-
geiros, com itinerário fi xo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, 
tendo também o fretamento e, a partir de 2017, o transporte de cargas 
e encomendas. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção 
da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram 
e introduziram novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos 
a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, anteriormente 
em processo de convergência às normas internacionais de contabilida-
de. Estão apresentadas, ainda, em conformidade com a Resolução CFC 
nº 1.255/09 que aprovou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas, ora renomeada para NBC TG 1000. Deixamos de 
apresentar a Demonstração de Resultado Abrangente conforme nos é fa-
cultado pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3, da referida Norma Técnica. 
Outros temas abordados pelas referidas leis não produziram efeitos rele-
vantes ou não são aplicáveis à empresa. 3. Principais Práticas Contá-
beis: a) Ativo Circulante/Disponibilidades: representado pelas contas de 
Banco e Aplicações Financeiras, demonstradas pelo valor de realização 
existente na data do balanço; b) Ativo Circulante/Direitos Realizáveis: re-
presentado pelas contas de Estoques, Adiantamentos e de Impostos a Re-
cuperar; c) Ativo Não Circulante/Realizável a Longo Prazo: representado 
pelas contas de Depósitos Trabalhistas e Bens em Comodato; d) Ativo Não 
Circulante/Permanente: representado pelas contas do Ativo Imobilizado e 
Ativo Intangível, havendo depreciação no exercício, na rubrica de veícu-
los de transporte, tendo em vista o teste de “impairment” demonstrar que 
os valores lançados estavam superiores aos do mercado, havendo então 

o referido ajuste como depreciação no exercício; e) Passivo Circulante/
Exigibilidades Operacionais: representado pelas contas de Fornecedores, 
Encargos Tributários, Remuneração e Encargos Previdenciários e Outras 
Contas a Pagar; f) Passivo Não Circulante/Exigível a Longo Prazo: repre-
sentado pelas contas de Empresas Coligadas, Bens em Comodato e de 
Receitas Diferidas, estas apuradas no exercício; g) Despesas e Receitas: 
estão registradas pelo regime de competência e pelos valores originais. 
4. Aspectos Tributários: A empresa optou para os exercícios de 2019 e 
2018 pela apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa Jurídica com base 
no lucro real, conforme previsto na legislação tributária vigente. 5. Finan-
ciamentos: A empresa não possui fi nanciamentos bancários de qualquer 
ordem. 6. Capital Social: O capital social subscrito e integralizado é de 
R$ 8.800.000,00, representado por 8.800.000 ações ordinárias nomina-
tivas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 100% represen-
tado por acionistas residentes no país. 7. Patrimônio Líquido/AFAC: Os 
acionistas, em anos anteriores, aportaram R$ 3.375.000,00 para Futuro 
Aumento de Capital, cuja capitalização será proposta. 8. Patrimônio Lí-
quido/Reservas: A conta de Reserva de Lucros possui saldo devedor 
de R$ 55.233,65, e a conta de Reserva de Capital tem o saldo credor 
de R$ 106.652,89, para futura destinação pela AGO/AGE. 9. Patrimônio 
Líquido/Resultado do Exercício: De conformidade com as demonstra-
ções fi nanceiras apresentadas, foi apurado um Lucro de R$ 6.650,49 (seis 
mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), para futura 
destinação pela AGO/AGE. 10. Eventos Subsequentes e Outras Infor-
mações Relevantes: A empresa possui uma política sólida e conservado-
ra de gestão de recursos, com fi rme propósito de preservar a liquidez, a 
solidez e garantir recursos fi nanceiros para o desenvolvimento sustentável 
de seus negócios. Está ora suspensa no Estado de São Paulo, onde a em-
presa opera, uma licitação para os transportes públicos intermunicipais de 
passageiros, que abrangerá a empresa, mas que pelos estudos já feitos, 
não lhe trará nada em contrário, e sim, possível melhoria.

Circulante 2.372.056,75 1.744.478,32
Exigibilidades operacionais 2.359.308,50 1.737.045,26
Fornecedores 335.013,45 724.124,57
Encargos tributários 856.698,72 664.858,45
Remuneração e encargos 1.167.596,33 348.062,24
Contas a pagar 12.748,25 7.433,06
Outras contas a pagar 12.748,25 7.433,06
Não Circulante 7.509.622,74 8.479.007,04
Exigível a longo prazo 7.509.622,74 8.479.007,04
Bens de terceiros em comodato a 
 devolver 111.350,69 111.350,69
Bens de terceiros em comodato a devolver 111.350,69 111.350,69
Empresas coligadas/sócios/diretores 7.398.001,08 8.367.520,39
Empresas coligadas - com empréstimos 7.398.001,08 8.367.520,39
Receitas diferidas de operações 
 diversas 270,97 135,96
Receitas diferidas - aplicações fi nanceiras 270,97 135,96
Patrimônio Líquido 12.233.069,73 12.226.419,24
Capital social 8.800.000,00 8.800.000,00
Reserva de capital 3.413.986,18 3.413.986,18
Reserva de reavaliação de ativos 
 próprios 67.666,71 67.666,71
Reserva de lucros e prejuízos 
 acumulados (55.233,65) 10.556,55
Resultado do exercício 6.650,49 (65.790,20)
Total do Passivo 22.114.749,22 22.449.904,60

Demonstração dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Contas 2019 2018    
Receita bruta 33.460.783,99 30.706.539,17
Receitas de serviços operacionais 33.460.783,99 30.706.539,17
Deduções da receita bruta (8.751.819,34) (8.300.861,65)
Impostos e contribuições (8.751.819,34) (8.300.861,65)
Receita operacional líquida 24.708.964,65 22.405.677,52
Custos operacionais (21.257.095,65) (19.657.257,69)
Custos de operação (13.172.971,32) (9.360.357,66)
Custos de manutenção (4.070.354,37) (3.653.277,78)
Custos de comercialização (2.021.943,64) (1.728.709,09)
Rateio de custos (1.991.826,32) (4.914.913,16)
Lucro (Prejuízo) bruto 3.451.869,00 2.748.419,83

 líquidas (3.412.029,28) (2.814.208,17)
Despesas administrativas (3.407.200,19) (2.666.240,06)
Despesas fi nanceiras (4.829,09) (147.968,11)
Outras despesas operacionais - -
Outras despesas - -
Outras despesas não operacionais - (1,88)
Outras despesas não operacionais - (1,88)
Outras receitas operacionais 368,22 -
Receitas fi nanceiras 368,22 -
Outras receitas não operacionais 0,42 0,02
Outras receitas não operacionais 0,42 0,02
Lucro (Prejuízo) operacional líquido 40.208,36 (65.790,20)
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL 40.208,36 (65.790,20)
Contribuição social sobre lucro (10.471,20) -
Lucro (Prejuízo) antes da provisão do 
 IRPJ 29.737,16 (65.790,20)
IRPJ sobre lucro (23.086,67) -
Resultado líquido do exercício 6.650,49 (65.790,20)
Lucro (Prejuízo) líquido por ação de
 R$ 1,00 0,00076 (0,00748)

Ativo 2019 2018    Passivo 2019 2018    

Fluxo de caixa das atividades 2019 2018    
 operacionais:
Lucro líquido antes do imposto de renda 
 e contribuição social 40.208,36 -
(-) Prejuízo do exercício - (65.790,20)
Ajustado por:
Encargos de depreciação 4.586.562,29 -
Itens que não afetam o caixa 4.626.770,65 (65.790,20)
Variações no ativo circulante e 
 não circulante
Adiantamentos (71.299,55) (17.943,55)
Estoque (391.716,01) 1.840.351,15
Contas a receber - -
Impostos e contribuições a recuperar - -
Empresas coligadas e controladas/
 sócios/diretor (2.711.034,79) (1.928.060,74)
Depósitos trabalhistas - (16.958,46)
Bens de terceiros em comodato - (130.108,97)
 (3.174.050,35) (252.720,57)
Variações no passivo circulante e 
 não circulante
Fornecedores a pagar (389.111,12) 495.682,65
Encargos tributários 158.282,40 83.538,27
Remuneração e encargos previdenciários 819.534,09 (112.958,77)
Provisões tributárias 33.557,87 (9.836,08)
Contas a pagar 5.315,19 863,62
Empresas coligadas e controladas/
 sócios/diretor (969.519,31) 1.559.269,39
Bens de terceiros em comodato a devolver - 16.958,46
Receitas diferidas 135,01 135,96
 (341.805,87) 2.033.653,50
Caixa proveniente das operações 1.110.914,43 1.715.142,73
Contribuição social sobre o lucro líquido (10.471,20) -
IRPJ sobre o lucro líquido (23.086,67) -
Caixa líquido das atividades 
 operacionais 1.077.356,56 1.715.142,73
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimento:
Aquisição de ativo imobilizado (1.060.777,91) (1.704.369,89)
Aquisição de ativo intangível - (15.000,00)
Aplicações fi nanceiras - 12.186,04
Caixa líquido das atividades de 
 investimentos (1.060.777,91) (1.707.183,85)
Fluxo de caixa das atividades de 
 fi nanciamento:
Diminuição de créditos de instituições 
 fi nanceiras - -
Aumento de capital - -
Absorção dos prejuízos - -
Caixa líquido das atividades de 
 fi nanciamento - -
Diminuição líquida de caixa e 
 equivalente de caixa 16.578,65 7.958,88
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do período 12.660,75 4.701,87
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 16.578,65 7.958,88
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do período 29.239,40 12.660,75

   Reserva Reserva AFAC - Reserva de Lucros/ 
 Capital Reservas correção aporte futuros reavaliação - prejuízos Patrimônio 
 subscrito de capital monetária aumento de capital ativo próprio acumulados líquido              
Saldos em 31/12/2017 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 10.556,55 12.292.209,44
Lucro do exercício - - - - - (65.790,20) (65.790,20)
Saldos em 31/12/2018 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (55.233,65) 12.226.419,24
Lucro do exercício - - - - - 6.650,49 6.650,49
Saldos em 31/12/2019 8.800.000,00 36.988,11 1.998,07 3.375.000,00 67.666,71 (48.583,16) 12.233.069,73

Receitas (Despesas) operacionais  2019 2018    
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Relatório da Diretoria

Circulante 63.898,98 65.708,93
Disponibilidades 4.700,79 791,35
Bancos conta movimento 784,63 784,63
Aplicações fi nanceiras 3.916,16 6,72
Estoques 55.277,94 41.742,79
Estoques 55.277,94 41.742,79
Adiantamentos 3.920,25 23.174,79
Adiantamentos 3.920,25 23.174,79
Não Circulante 15.969.690,17 13.205.841,70
Realizável a longo prazo 199.283,51 110.576,35
Outros valores realizáveis 199.283,51 110.576,35
Empresas coligadas/sócios/diretores 7.111.516,70 5.136.375,39
Empresas coligadas - com empréstimos 7.111.516,70 5.136.375,39
Imobilizado 15.189.520,36 14.489.520,36
Veículos de transportes de passageiros 15.114.636,23 14.414.636,23
Veículos de suportes operacional 42.754,66 42.754,66
Máquinas e equipamentos - apoio 
 operacional 32.129,47 32.129,47
(-) Depreciação acumulada (6.555.213,73) (6.555.213,73)
Veículos de transporte de passageiros (6.543.609,13) (6.543.609,13)
Veículos de suporte operacional (8.550,96) (8.550,96)
Máquinas e equipamentos - apoio 
 operacional (3.053,64) (3.053,64)
Intangível 25.000,00 25.000,00
Programas (software) a amortizar 25.000,00 25.000,00
(-) Amortização acumulada (416,67) (416,67)
Programas (software) (416,67) (416,67)
Total do Ativo 16.033.589,15 13.271.550,63

VIAÇÃO RÁPIDO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 61.541.405/0001-21  –  Companhia de Capital Fechado

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, colocando-nos 
à disposição para os esclarecimentos que se fi zerem necessários. São Paulo, 31 de dezembro de 2019.  A Diretoria

Diretoria
Amandio Almeida Pires - Diretor Presidente

Ricardo Louzas Fernandes - Contador - CRC-1SP044.049/O-8

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração dos Resultados para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios fi ndos 
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Viação Rápido Brasil S.A. é uma sociedade 
por ações de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, à Rua 
Conception Arenal, 164 - bairro do Jabaquara, fundada em 12/02/1958 e 
com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por objetivo so-
cial os transportes rodoviários coletivos de passageiros, com itinerário 
fi xo, intermunicipal, exceto em região metropolitana e contempla também, 
o fretamento e o transporte de cargas e encomendas, este a partir de 
2017. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demons-
trações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em confor-
midade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com adoção da 
Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009, que alteraram, revogaram e 
introduziram novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, em aspectos relativos 
a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, anteriormente 
em processo de convergência às normas internacionais de contabilida-
de. Estão apresentadas, ainda, em conformidade com a Resolução CFC 
nº 1.255/09 que aprovou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas, ora renomeada para NBC TG 1000. Deixamos de 
apresentar a Demonstração de Resultado Abrangente conforme nos é fa-
cultado pelos itens 3.18 e 3.19 da seção 3, da referida Norma Técnica. 
Outros temas abordados pelas referidas leis não produziram efeitos rele-
vantes ou não são aplicáveis à empresa. 3. Principais Práticas Contá-

beis: a) Ativo Circulante/Disponibilidades: representado pelas contas de 
Bancos e Aplicações Financeiras demonstradas pelo valor de realização 
existente na data do balanço; b) Ativo Circulante/Direitos Realizáveis: re-
presentado pelas contas de Estoques e de Adiantamentos; c) Ativo Não 
Circulante/Direitos Realizáveis a Longo Prazo: representado pelas contas 
de Empresas Coligadas, de Acionistas e Diretores, Depósitos Judiciais e 
Depósitos Trabalhistas; d) Ativo Não Circulante/Permanente: representado 
pelas contas do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível, não depreciados 
no exercício, tendo em vista o teste de “impairment” demonstrar que os va-
lores lançados são inferiores aos do mercado, não havendo necessidade 
de ajuste; e) Passivo Circulante/Exigibilidades Operacionais: representa-
do pelas contas de Fornecedores, Encargos Tributários, Remuneração e 
Encargos Previdenciários e Contas a Pagar; f) Passivo Não Circulante/
Exigibilidades Operacionais a Longo Prazo: representado pelas contas de 
Empresas Coligadas, de Acionistas e de Diretores e de Receitas Diferidas; 
g) Despesas e Receitas: estão registradas pelo regime de competência e 
pelos valores originais. 4. Aspectos Tributários: A empresa optou para os 
exercícios de 2019 e 2018 pela apuração do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Pessoa 
Jurídica com base no lucro real, conforme previsto na legislação tributária 
vigente. 5. Financiamentos: A empresa não possui fi nanciamentos ban-

Circulante 734.503,30 748.103,10
Exigibilidades operacionais 733.251,83 746.949,57
Fornecedores 110.642,45 297.505,96
Encargos tributários 314.199,06 235.884,37
Remuneração e encargos 308.410,32 213.559,24
Contas a pagar
Outras contas a pagar 1.251,47 1.153,53
 1.251,47 1.153,53
Não Circulante 8.312.720,85 5.558.468,93
Exigível a longo prazo 8.312.720,85 5.558.468,93
Empresas coligadas/sócios/diretores 8.312.706,48 5.558.460,24
Empresas coligadas - com empréstimos 8.312.706,48 5.558.460,24
Receitas diferidas de operações diversas 14,37 8,69
Receitas diferidas - aplicações fi nanceiras 14,37 8,69
Patrimônio Líquido 6.986.365,00 6.964.978,60
Capital social 7.000.000,00 7.000.000,00
Reserva de capital 4.424,08 4.424,08
Reserva de reavaliação de ativos próprios 49.666,70 49.666,70
Reserva de lucros e prejuízos acumulados (89.112,18) (89.112,18)
Resultado do exercício 21.386,40 -
Total do Passivo 16.033.589,15 13.271.550,63

Contas 2019 2018    
Receita bruta 10.996.493,61 10.136.024,10
Receitas de serviços operacionais 10.996.493,61 10.136.024,10
Deduções da receita bruta (3.278.448,41) (3.495.473,21)
Impostos e contribuições (3.278.448,41) (3.495.473,21)
Receita operacional líquida 7.718.045,20 6.640.550,89
Custos operacionais (6.225.836,41) (4.846.985,70)
Custos de operação (4.511.327,54) (5.995.442,79)
Custos de manutenção (2.259.401,02) (2.526.626,01)
Custos de comercialização (1.432.033,09) (1.138.306,88)
Rateio de custos 1.922.712,79 4.813.389,98

Fluxo de caixa das atividades  2019 2018    
 operacionais:
Lucro líquido antes do imposto de renda 
 e contribuição social 30.153,10 -
(-) Prejuízo do exercício - (102.265,64)
Ajustado por:
Encargos de depreciação - -
Itens que não afetam o caixa 30.153,10 (102.265,64)
Variações no ativo circulante e 
 não circulante
Adiantamentos (13.535,15) (23.174,79)
Estoque 19.254,54 2.381.113,99
Contas a receber - -
Empresas coligadas/sócios/diretores (1.975.141,31) (5.136.375,39)
Depósitos trabalhistas (88.707,16) (27.130,93)
 (2.058.129,08) (2.805.567,12)
Variações no passivo circulante e 
 não circulante
Fornecedores a pagar (186.863,51) 223.715,15
Encargos tributários 69.547,99 (976,44)
Remuneração e encargos previdenciários 94.851,08 (27.539,76)
Provisões tributárias 8.766,70 (6.899,82)
Empresas coligadas/sócios/diretores 2.754.246,24 3.389.366,63
Contas a pagar 97,94 (3.724,96)
Receitas diferidas 5,68 8,69
 2.740.652,12 3.573.949,49
Caixa proveniente das operações 712.676,14 666.116,73
Contribuição social sobre o lucro líquido (3.287,51) -
IRPJ sobre o lucro líquido (5.479,19) -
Caixa líquido das atividades operacionais 703.909,44 666.116,73
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimento:
Aquisição de ativo imobilizado (700.000,00) (675.000,00)
Aquisição de ativo intangível - -
Aplicações fi nanceiras - 8.889,99
Caixa líquido das atividades de 
 investimentos (700.000,00) (666.110,01)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:
Diminuição de créditos de instituições fi nanceiras - -
Dividendos pagos - -
Absorção dos prejuízos - -
Caixa líquido das atividades de fi nanciamento - -
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes
 de caixa 3.909,44 6,72
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do período 791,35 784,63
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 3.909,44 6,72
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
 do período 4.700,79 791,35

 Capital Reservas Reserva Reserva de reava- Lucros/prejuízos Patrimônio
 subscrito de capital legal liação - ativo próprio acumulados líquido            
Saldos em 31/12/2017 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 13.153,46 7.067.244,24
Lucro do exercício - - - - (102.265,64) (102.265,64)
Saldos em 31/12/2018 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (89.112,18) 6.964.978,60
Lucro do exercício - - - - 21.386,40 21.386,40
Saldos em 31/12/2019 7.000.000,00 3.158,92 1.265,16 49.666,70 (67.725,78) 6.986.365,00

Lucro (Prejuízo) bruto 1.492.208,79 1.793.565,19
Receitas (Despesas) operacionais (1.462.055,69) (1.893.897,76)
Despesas administrativas (1.455.519,95) (1.889.109,17)
Despesas fi nanceiras (6.535,74) (4.788,59)
Outras despesas operacionais - (0,32)
Outras despesas - (0,32)
Outras despesas não operacionais - (12.511,56)
Outras despesas não operacionais - (12.511,56)
Outras receitas operacionais - 1.067,25
Receitas fi nanceiras - 1.067,25
Outras receitas não operacionais - -
Outras receitas não operacionais - -
Lucro (Prejuízo) operacional líquido 30.153,10 (102.265,64)
Lucro (Prejuízo) antes da CSSL 30.153,10 (102.265,64)
Contribuição social sobre lucro (3.287,51) -
Lucro (Prejuízo) antes da provisão do IRPJ 26.865,59 (102.265,64)
IRPJ sobre lucro (5.479,19) -
Resultado líquido do exercício 21.386,40 (102.265,64)
Lucro (Prejuízo) líquido por ação de R$ 1,00 0,003055 (0,014609)

cários de qualquer ordem. 6. Capital Social: O capital social subscrito e 
integralizado é de R$ 7.000.000,00, representado por 7.000.000 de ações 
ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada ação, sendo 
100% representado por acionistas residentes no país. 7. Patrimônio Lí-
quido/Reservas: A conta de Reserva de Lucros tem saldo devedor de 
R$ 89.112,18 e as de Reserva de Capital o saldo credor de R$ 54.090,78, 
para futura destinação pela AGO/AGE. 8. Patrimônio Líquido/Resultado 
do Exercício: De conformidade com as Demonstrações Financeiras apre-
sentadas, foi apurado um Lucro no exercício de R$ 21.386,40 (vinte e um 
mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), para futura desti-
nação pela AGO/AGE. 9. Eventos Subsequentes e Outras Informações 
Relevantes: A empresa possui uma política sólida e conservadora de 
gestão de recursos, com fi rme propósito de preservar a liquidez, a soli-
dez e garantir recursos fi nanceiros para o desenvolvimento sustentável 
de seus negócios. Está ora suspensa no Estado de São Paulo, onde a 
empresa opera, uma licitação para transportes públicos intermunicipais de 
passageiros, que abrangerá a empresa, mas que pelos estudos já feitos 
não lhe trará nada em contrário, e sim, possível melhoria.

Passivo 2019 2018    Ativo 2019 2018    
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Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0000544-66.2020.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, Juiz 
de Direito da 3ºVC do Foro Regional da Tatuapé  S/P, Faz Saber a Magali Rosa Rieira CPF Nº 
049.462.578-37, que lhe foi proposta uma ação de cobrança por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. 
Foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
19.654,47, 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 mesmo prazo. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 31 de Janeiro de 2020. 

BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA
CNPJ Nº 20.422.889/0001-02  -  NIRE 35228474093

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,84% (noventa e nove 
virgula oitenta e quatro por cento) do capital social da BELVEDERE CAPITAL PARTNERS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 20.422.889/0001-02 e NIRE 35228474093, convoca, com ful-
cro na cláusula 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada, na sede da sociedade, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a reali-
zar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h30 (dez horas e trinta minutos) e às 
10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
destituição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA
CNPJ Nº 27.620.262/0001-05 - NIRE 35601870521

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por 
cento) do capital social da BELVEDERE FX CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LIMITADA, 
sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 27.620.262/0001-05 e NIRE 35601870521, convoca, com ful-
cro na cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em 
Reunião de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, 
CEP 04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h (onze horas) 
e às 11h15 (onze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) des-
tituição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA
CNPJ Nº 16.842.017/0001-26 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99,99% (noventa e nove 
vírgula noventa e nove por cento) do capital social da BELVEDERE EQUITIES HOLDINGS LTDA., socie-
dade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 16.842.017/0001-26 e NIRE 35228435713, convoca, com fulcro na 
cláusula décima quinta do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a 
ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, sala 23, Itaim Bibi, CEP 04534-
004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 12h (doze horas) e às 12h15 
(doze horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) destituição 
do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA
CNPJ Nº 10.259.929/0001-93 - NIRE 35228435772

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 99% (noventa e nove por cento) 
do capital social da BELVEDERE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LIMITADA, sociedade empresária 
limitada inscrita no CNPJ nº 10.259.929/0001-93 e NIRE 35228435772, convoca, com fulcro na cláusula Nona, 
Parágrafo Primeiro, do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser 
realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, a realizar-
-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 11h30 (onze horas e trinta minutos) e às 11h45 
(onze horas e quarenta e cinco minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador não sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril 
de 2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA
CNPJ Nº 10.307.354/0001-37 - NIRE 35.227.816.039

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS - A Sócia BELVEDERE PARTICIPAÇÕES 
LIMITADA, neste ato devidamente representada, na qualidade de sócia detentora de 89,90% (oitenta e nove vir-
gula nove por cento) do capital social da BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
LIMITADA, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ nº 10.307.354/0001-37 e NIRE 35.227.816.039, 
convoca, com fulcro no art. 5.2 do Contrato Social da Sociedade, os Srs. Sócios para se reunirem em Reunião 
de Sócios, a ser realizada na sede da companhia, na Rua Joaquim Floriano n.º 1.120, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 
04534-004, a realizar-se, em primeira e segunda convocações, no dia 08 de maio de 2020, às 10h (dez horas) e 
às 10h15 (dez horas e quinze minutos), respectivamente, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) desti-
tuição do administrador sócio; e (ii) eleição de novo administrador não sócio. Belo Horizonte/MG, 27 de abril de 
2020. BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LIMITADA - Marcello Augusto Lima Vieira de Mello – Procurador 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

De acordo com o 
provimento CG nº. 
12/2020 editado pela 
Corregedoria Geral 
da Justiça de São 
Paulo, no intuito de 
facilitar os registros 
notariais no período 
de quarentena pela 
pandemia da Covid-19, 
desde o último dia 29 
de abril já é possível 
fazer escrituras a 
distância no estado de 
São Paulo, com uso de 
certificado digital

A medida já estava pro-
gramada para aconte-
cer em breve, sendo 

impulsionada sua edição pela 
atual situação de isolamento 
social. Vale salientar que no 
estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, isso já é possível em 
cartórios vinculados a redes 
certificadas.

A identificação e a qualifica-
ção das pessoas que assinarão 
a escritura ocorrem mediante 
uso de certificado digital ou 
apresentação dos documentos 
originais e vias escaneadas, que 
serão certificadas pelo tabelião 
e arquivadas digitalmente.

Com o provimento edi-
tado, a apresentação dos 
documentos poderá ser feita 
remotamente através de 
videoconferência ou outro 
recurso tecnológico de trans-
missão de sons e imagens. 
O tabelião poderá consultar 
os cartões de assinatura no 
seu cartório ou em outros 
cartórios. E os cartões de 
firma e documentos das 

partes poderão ser enviados 
via e-mail.

A videoconferência para 
registro da manifestação de 
vontade das partes poderá ser 
realizada em qualquer dia e 
horário, de acordo com a dis-
ponibilidade do tabelião, sendo 
imprescindível a presença de 
todas as partes. A escritura 
será remetida pelo tabelião 
em formato PDF, contendo o 
inteiro teor do ato notarial a ser 
realizado. As partes deverão 
manifestar sua aceitação por 
meio da videoconferência, 
acompanhada da assinatura 
por todas, mediante certificado 
digital – ICP Brasil.

Conforme dispõe o provi-
mento, a videoconferência será 
conduzida pelo tabelião, que 
deverá, na abertura, indicar: a) 
a data e a hora do seu início; 
b) o respectivo livro e folha; 
e c) o nome por inteiro dos 
participantes, cuja qualificação 
completa constará da escritu-
ra. Em seguida, providenciará 
a verificação da identidade das 
partes, promoverá a leitura da 
escritura e dirimirá eventuais 
dúvidas e questionamentos 
eventualmente realizados. Por 
fim, colherá a manifestação das 
partes mediante aceitação da 
escritura de forma clara e ine-
quívoca por via oral e por meio 
eletrônico seguro, com lança-
mento das suas assinaturas.

Por fim, esclarece-se que 
as atas notariais que seguem 
procedimentos semelhantes 
ao da escritura seguem pro-
cedimentos específicos.

Eduardo Moisés

Escrituras a 
distância no Estado 

de São Paulo

A pandemia do novo Coro-
navírus tem como principal 
prejuízo a perda de vidas hu-
manas. Hospitais pelo mundo 
estão sobrecarregados e, nesse 
contexto, o isolamento social é 
maior ferramenta da sociedade 
contra a disseminação da do-
ença. Outra preocupação que 
afeta a população no Brasil e 
no mundo é a Economia. 

Mas segundo Mauro Rodri-
gues, economista do Por quê?, 
plataforma da BEI Educação, as 
duas questões estão atreladas. “A 
quarentena é a resposta neces-
sária para evitar o desastre em 
termos de saúde pública, mas 
se ela não ocorresse, teríamos 
repercussões ainda mais nega-
tivas sobre a economia”, afirma. 

A Bei Educação desenvolve 
projetos pedagógicos de educa-
ção financeira para crianças e 
jovens e Rodrigues afirma que 
a introdução a essa área desde 
cedo faz toda a diferença. “Um 
comportamento responsável 
nesse sentido garante uma 
condição mais estável à pessoa, 
incluindo uma proteção a cho-
ques de renda negativos, como 
o que estamos vivenciando”. 

O especialista também res-
salta a importância das pessoas 
tentarem poupar, mesmo que 
o emprego e a renda estejam 
estáveis. “É importante ten-
tar economizar, pois a pessoa 
pode ter uma perda de renda 
no futuro próximo. Sei que 
é difícil, mas na medida do 
possível é importante para se 
preparar, já que a possibilida-
de de um choque negativo é 
alta”, diz Rodrigues. Para que 
os prejuízos sejam menores e 
seja possível equilibrar a vida 
financeira, existem algumas 
dicas fundamentais que podem 

ser adotadas. Confira:
	 •	Nada	de	pânico	-	Evite	o	“pâ-

nico”	ao	fazer	compras.	Não	
saia comprando de tudo, 
sem planejamento, apenas 
porque as outras pessoas 
estão fazendo isso. É crucial 
planejar antes de sair de 
casa, pois do contrário você 
corre o risco de comprar 
itens que não precisa.

	 •	Evite	 gastos	 desnecessá-
rios -. Independentemente 
de ter sofrido uma perda 
significativa da sua renda, 
é importante poupar e evi-
tar gastos supérfluos. São 
recursos que podem fazer 
a diferença depois.

	 •	Organização	 -	 Fazer	 uma	
lista de compras antes de ir 
ao supermercado e saber os 
itens que realmente precisa 
consumir, reduz as chances 
de você adquirir um produto 
que não fará diferença nesse 
momento ou que é desne-
cessário no seu dia a dia.

	 •	Prioridades	-	Planeje	com-
pras de acordo com as ne-
cessidades mais urgentes. E 
não se esqueça de atentar-se 
ao espaço disponível na sua 
casa, principalmente na sua 
geladeira. Sem esse cuidado, 
existe a possibilidade de 
você perder produtos e, con-
sequentemente, dinheiro.

	 •	Cuidados	 extras	 -	 Como	
as compras precisam ser 
pouco frequentes, é im-
portante pensar a longo 
prazo e organizar o que 
será de fato consumido. 
Além disso, fique atento 
aos produtos perecíveis e 
fuja de desperdícios.

Fonte e mais informações: 
(www.bei.com.br).

Dicas para não cair no prejuízo 
financeiro durante a quarentena
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Matéria de capa
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Rogério Moraes (*)
 

Ao surgirem no Brasil os primeiros casos da Covid-19, acom-
panhamos as mudanças nos sistemas de saúde e hábitos 
de higiene, e começamos a ver o impacto nas dinâmicas 

de trabalho em todo o mundo. Da China ao Brasil, vários modelos 
de negócio precisaram de adaptação para se manter em pé, ao 
mesmo tempo em que precisavam fechar as portas temporaria-
mente. Rapidamente, percebemos que seguiríamos o movimento 
mundial, e nossa empresa, que atua com projetos e gerenciamento 
de obras, não sairia ilesa diante de tantas mudanças.

Com o número crescente de casos do Coronavírus na cidade de 
São Paulo, sabíamos que realocar quase 150 colaboradores em 
home office era uma realidade iminente. Elaboramos, então, um 
plano de ações cujo objetivo era instalar os funcionários em suas 
casas no período de 10 dias, priorizando os grupos de risco. Na 
noite de quarta-feira (18 de março), a Prefeitura de São Paulo 
emitiu um decreto que impedia o funcionamento dos estabele-
cimentos não essenciais a partir da sexta-feira (20). Esse comu-
nicado reduziu o prazo da nossa ação de 10 dias para 10 horas.

Apesar do caos causado por qualquer crise, é inegável que elas 
trazem aprendizados preciosos. Na Kemp, sabemos bem disso. 
Em 2015, auge de mais uma crise econômica no país, tivemos 
nosso faturamento reduzido em quase 90% e nos reinventamos 
para nos mantermos vivos e voltarmos a crescer. Foi essa difícil 
experiência que nos ensinou a agir sob pressão. E o aprendizado 
daqueles dias foi rapidamente posto em prática: agora, após o 
decreto municipal, em apenas uma madrugada, reconfiguramos 
o plano de ações. E na manhã seguinte começamos a execução, 
que “demorou” 10 horas para ser concluída.

Vimos ali quase 150 pessoas 
determinadas a fazer dar certo. 
Em um momento tão estressan-
te e incerto, o sentimento de 
união foi essencial para garantir 
que na manhã seguinte todos 
estivessem seguros em suas 
casas, bem equipados e pre-
parados para manter o ritmo. 
Além da adaptação do espaço 
físico, as equipes também se 
organizaram para garantir a 
comunicação. 

Com reuniões diárias e con-
versas frequentes, tudo on-
line, vimos o quanto nossa 
plataforma, o Workemp, sendo 
desenvolvida há quase 10 anos, 
é uma ótima aliada para manter funcionários, parceiros e clien-
tes atualizados sobre os projetos e obras. Outro grande ganho 
percebido foi o uso da metodologia BIM, que nos mostrou quão 
otimizada estava nossa gestão de projetos, independentemente 
da distância dos envolvidos. 

Em meio a uma pandemia, nenhuma perspectiva é fácil. As 
notícias nos deixam ansiosos e as projeções para o mercado 
não são reconfortantes. Mais uma vez, nos vemos envolvidos 
em um cenário de muitas dúvidas. Só que agora já temos muita 
experiência em cenários sombrios. Vencemos uma grande crise 
e sabemos que o importante é focarmos no que somos melhores. 
E este é o meu conselho para você e para sua empresa. 

Aqui, na Kemp, após nos adaptarmos a novos processos in-
ternos, estamos juntos trabalhando para atender cada cliente 
com a mesma qualidade dos últimos 14 anos e sabemos que, 
assim, conseguiremos seguir e nos manteremos firmes em meio 
à nebulosidade. 

(*) - É CEO da Kemp Oficina de Projetos e Gerenciamento 
de Obras (www.kemp.com.br).

E quando o cenário se demonstra adverso, é esta sinergia e transparência que mantém as engrenagens funcionando. Nosso plano era fazer 
de 2020 um dos melhores anos da Kemp. Após comemorarmos 14 anos de empresa, tínhamos metas ousadas para o ano que 

se iniciava e os dois primeiros meses só reforçaram este cenário.

MoviMento proAtivo

O segredo para tamanha agilidade foi simples, mas ao mesmo 
tempo complexo: pessoas. Sempre encaramos que por trás de 
cada funcionário existe uma história, não são simplesmente um 
número.

Em 14 anos de empresa, mesmo nos cenários nebulosos, fize-
mos questão de manter iniciativas de endormarketing, como o 
Kempianos da Alegria, e assim que a retomada começou desen-
volvemos uma universidade corporativa. Esta proximidade nos 
permitiu estabelecer uma comunicação sincera, cuja mensagem 
principal é a de que, juntos, chegaremos sempre mais longe.

Assim, na manhã da quinta-feira, dia 19, tivemos nossas expec-
tativas superadas. Ao explicar a situação e os próximos passos, 
presenciamos o movimento proativo dos Kempianos para otimizar 
todos os processos de realocação, em especial dos computadores 
e acessórios. Por utilizarmos softwares avançados e pesados – que 
comportam a metodologia BIM, levantamentos digitais, realidade 
aumentada e virtual – além de computadores desktops, a maioria 
da equipe também utiliza dois 
monitores. Ou seja, não bastava 
ir para casa e levar um notebook 
– o material de trabalho era bem 
maior e mais pesado.

Escalamos uma equipe para 
o transporte, outra para a libe-
ração do firewall e VPN e uma 
terceira para a distribuição dos 
equipamentos. Inicialmente, 
seriam necessários 40 a 50 
carros de aplicativos para rea-
lizar o transporte de pessoas e 
equipamentos. Mas, no final das 
contas, com uma incrível rede 
de apoio fortalecida por cada 
kempiano, apenas seis carros 
foram utilizados.

Pequenas atitudes, como a 
organização das caronas, nos 
deram a dimensão da relação 
de parceria e confiança entre 
a empresa e os funcionários. 

o desenvolviMento de uMA eMpresA está 
AssociAdo à sAtisfAção dos funcionários
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“o segredo para 
tamanha agilidade 

foi simples, 
mas ao mesmo 

tempo complexo: 
pessoas. sempre 

encaramos que 
por trás de cada 

funcionário existe 
uma história, não 
são simplesmente 

um número.

ceo da Kemp 
Oficina de Projetos 
e Gerenciamento 
de obras, rogério 
Moraes. 
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A transformação 
digital provocada pela 

pandemia 

Nas últimas cinco 
semanas acompanhei 
uma digitalização de 
empresas do setor de 
transportes e logística 
mais intensa do que 
nos últimos cinco 
anos

Pode parecer exagero, 
mas o fato é que a ne-
cessidade de distan-

ciamento social, provocada 
por um momento crítico 
de pandemia global, levou 
a uma corrida por ferra-
mentas e plataformas que 
permitam a continuidade 
dos negócios sem o contato 
físico. A boa notícia é que 
muitas soluções já exis-
tem e foram ‘finalmente’ 
encontradas. 

Desde a organização do 
home office, reuniões de 
equipe, divisão de tarefas, 
até questões mais específi-
cas como as necessidades 
do setor de transporte e 
logística. É no meio de 
uma crise que novamente 
somos lembrados da rele-
vância imprescindível do 
transporte rodoviário de 
cargas no Brasil. Poucos 
dias após a determinação 
da quarentena e já se falava 
no medo do desabasteci-
mento, de produtos essen-
ciais sumindo das prate-
leiras e da necessidade de 
intensificar o transporte 
de suprimentos de saúde. 

Felizmente, nosso setor 
segue firme, com trabalha-
dores dispostos e ativos 
nas rodovias do país, e 
a sociedade não corre o 
risco de ficar sem recursos 
e produtos nas prateleiras 
de farmácias e supermer-
cados. Além dos caminho-
neiros, as empresas do 
setor também continuam 
operando para garantir o 
abastecimento. 

Muitas já haviam até 
começado seu processo 
de digitalização, muitas 
vezes com um foco ape-
nas no atendimento ao 
cliente, com o WhatsApp 
substituindo de forma 
crescente a telefonia. Mas, 
até então, eram raras as 
empresas que digitaliza-
ram também as operações 
no relacionamento com os 
fornecedores e parceiros. 

Para indústrias, ataca-
distas e transportadoras, 
a contratação de cami-
nhoneiros autônomos até 

pouco tempo atrás se dava 
de forma verdadeiramente 
arcaica. Funcionários pre-
cisavam circular por pátios 
de estacionamentos, postos 
de gasolina e terminais de 
cargas em busca desses 
profissionais, muitas vezes 
levando horas e dias para se 
concluir essa missão. Ainda 
que não existisse o cenário 
de isolamento social, seria 
uma tarefa desgastante, 
custosa e muito lenta. 

Para isso, já existem 
ferramentas que atuam 
na otimização de tempo 
e recursos desses pro-
fissionais, oferecendo a 
localização, contratação 
e gestão de caminhonei-
ros autônomos de forma 
totalmente digital, assim 
como outros players do 
mercado, de rastreamento, 
gestão de riscos e seguro, 
por exemplo, oferecem 
soluções digitais. 

Olhando para frente, 
sairemos dessa crise di-
ferentes, como indivíduos 
e como empresas. Que 
levemos de positivo, no fim 
das contas, uma aceitação 
maior à modernização e 
aos serviços digitais, que 
vão nos permitir alocar 
tempo e recursos a áreas 
que realmente necessitam 
de atenção para que as 
empresas tenham melhor 
performance. 

Que a gente renove tam-
bém o respeito e a con-
sideração com todos os 
profissionais da cadeia de 
logística, que permitem a 
nossa sobrevivência mesmo 
em tempos sombrios e que 
renovemos também a nossa 
esperança, pois temos visto 
a solidariedade e as boas 
ações florescerem, tão con-
tagiosas quanto o próprio 
vírus que enfrentamos. 

Nas últimas semanas as 
rodovias se encheram com 
distribuições de refeições, 
kits de higiene e até tags 
de cobrança automática, 
para evitar o contato hu-
mano o máximo possível. 
Empresas e indivíduos têm 
feito doações e ajudado 
como podem os trabalha-
dores que mantém o país 
funcionando, enquanto os 
que podem ficam em casa, 
fazendo sua parte. 

Seguimos juntos, e cada 
vez mais digitais. Ou é isso 
ou nos contaminamos! 

(*) - É fundador e CEO do Truckpad 
(www.truckpad.com.br).

Carlos Mira (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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A taxa de inadimplência de pessoa física deve ficar com 
média estimada de 5,52% para o mês de abril, segundo 
estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo (Ibevar). O valor implica em um 
aumento de 0,45 p.p. em relação ao valor real de fevereiro 
de 2020 e de 0,13 p.p. em relação ao valor estimado para 
março de 2020. 

De acordo com Claudio Felisoni de Angelo, economista 
e presidente do Ibevar, levando em conta a expectativa 
de reversão de tendência dos atrasos devido à restrição 
imposta ao comércio, com o cenário do Coronavírus, é 
razoável esperar uma taxa de inadimplência entre a média 
prevista para o intervalo (5,52%) e o limite superior (5,68%) 
para abril.. Já para o mês de maio, espera-se uma taxa de 
5,85% na inadimplência, podendo variar entre o intervalo 
de 5,69% e 6,01% (AI/Ibevar). 

Segundo um levanta-
mento da Nuvemshop, 
houve alta de 140% nas 

vendas em lojas virtuais em 
março. Contudo, este índice 
deve recuar drasticamente 
nos próximos meses com 
a reabertura gradativa do 
comércio presencial, que 
já vem sendo realizada em 
todo o território nacional. E 
é justamente o que apontam 
os números da Ebit|Nielsen: 
itens de giro rápido (FMCG) 
registraram retração após 
dia 14 de Abril de 26,9%.

Apesar da queda brusca 
esperada, muitos comer-
ciantes que tiveram a expe-
riência do online pretendem 
manter e inclusive incentivar 
o e-commerce como uma 
das práticas comerciais no 
cenário pós-covid. Este é o 
caso, por exemplo, da MMV, 
importadora de vinhos com 
sede em Curitiba, que se 
viu obrigada a implemen-

Aposta no e-commerce para a venda de vinhos.
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O sentimento é coletivo, 
vivemos a transformação 
digital que adiamos por 
muito tempo, e com isso 
um novo normal surgiu 
em nossa sociedade. Uma 
pesquisa da Betania Ta-
nure Associados (BTA ), 
envolvendo 359 empresas 
brasileiras apontou que 
60% delas entendem que 
a adaptação das atividades 
presenciais para o ambien-
te digital é o maior desafio 
no home office, enquanto 
45% enxerga que o ge-
renciamento das pessoas 
a distância é o obstáculo 
mais difícil. 

Mas a tecnologia pode ser 
uma aliada para que, tanto 
o RH, quanto a TI possam 
ajudar a melhorar expe-
riências. É um momento 
que pede compreensão 
dos gestores e maior capa-
citação dos funcionários, 
afinal, pessoas devem 
ser o foco das empresas. 
É fundamental oferecer 
ajuda para o uso de ferra-
mentas de comunicação 
corporativa. 

“Usar tecnologias digitais 
é uma arma competitiva 
fundamental para atrair 
e reter talentos, e ainda 
melhorar a experiência dos 
funcionários”, pontua Ze-
nilda Zanardini, Executiva 
de RH da Solo Network. 

Além desse suporte tec-
nológico, é fundamental 
que a empresa mantenha 
constante contato com os 
funcionários, tanto para 
que eles entendam qual o 
seu papel nesse momento, 
quanto para que saibam 
quais resultados são espe-
rados de suas atividades. 

Esse momento não deve 
ser visto como ameaça para 
gestores e funcionários, e 
sim uma alternativa, que só 
reforça que o mais impor-
tante não é quanto tempo 
se leva em determinada 
atividade e sim qual o re-
sultado que se atinge. 

A comunicação está de-
senvolvendo um papel fun-
damental nos dias de hoje. 
E algumas empresas saíram 
na frente quando o assunto 

A adaptação das atividades presenciais para o ambiente digital 
é o maior desafio no home office.
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Estratégia de 
Governo Digital 
amplia o uso do 
certificado digital

Foi publicado (29) no 
Diário Oficial da União, o 
Decreto Nº 10.332, de 28 
de abril último, que institui 
a Estratégia de Governo Di-
gital para o período de 2020 
a 2022, no âmbito dos órgãos 
e das entidades da adminis-
tração pública federal direta, 
autárquica e fundacional e 
dá outras providências. 

O decreto determina a Es-
tratégia de Governo Digital, 
que está organizada, confor-
me o texto, em “princípios, 
objetivos e iniciativas que 
nortearão a transformação 
do governo por meio do uso 
de tecnologias digitais, com a 
promoção da efetividade das 
políticas e da qualidade dos 
serviços públicos e com o ob-
jetivo final de reconquistar a 
confiança dos brasileiros”.

Para o diretor-presidente 
do Instituto Nacional de Tec-
nologia da Informação – ITI, 
Marcelo Buz, o “decreto traz 
em um dos objetivos a iden-
tidade digital, isso resulta em 
aumento do volume do uso 
da assinatura digital com alto 
nível de segurança, o que é 
possível com o certificado 
digital ICP-Brasil e o objetivo 
é chegar a 40 milhões de assi-
naturas até 2022”. O Objetivo 
12 (Identidade digital ao 
cidadão) tem como definição 
a realização de um “Governo 
transparente e aberto, que 
atua de forma proativa na 
disponibilização de dados 
e informações e viabiliza o 
acompanhamento e a par-
ticipação da sociedade nas 
diversas etapas dos serviços 
e das políticas públicas”.

Para Buz, o destaque da 
nova norma em inserir o 
certificado digital demonstra 
a importância da identidade 
digital, uma forma de regis-
tro que vai equiparar o Brasil 
aos países mais digitalizados 
do mundo, como a Estônia. 
“É uma forma atual de identi-
ficar o cidadão e de unir tec-
nologia e inteligência para 
combater inúmeras fraudes 
e ilegalidades que podem ser 
cometidas por criminosos no 
uso de identidades falsas”, 
completou Buz (AC/ITI).

Comércio online deve permanecer 
aquecido em muitas empresas

A prática do comércio online se tornou a única opção para muitas empresas manterem suas atividades

mercial da MMV.
A melhora nas vendas em 

abril foi de 30% graças à loja 
virtual e assim a prática deve 
não somente ser mantida 
como também impulsiona-
da. “A MMV atende adegas, 
lojas, restaurantes e hotéis, 
com sua equipe visitando 
e inserindo os produtos 
em cartas de vinhos destes 
locais, prática que continu-
ará. Já o e-commerce será 
destinado ao público final 
que não tem acesso a lojas 
e restaurantes. Não seremos 
concorrentes dos nossos 
clientes, mas queremos 
gerar mais negócios a eles 
evidenciando ainda mais os 
nossos produtos”, enfatiza 
o gerente comercial. A es-
timativa é que em 12 meses 
a MMV possa contar com 
50% de suas vendas vindas 
do universo online.

Fonte: (www.mmvinhos.
shop).

tar novas medidas para 
garantir que os negócios 
continuassem funcionando. 
Afetada pelo fechamento de 
restaurantes e demais esta-
belecimentos gastronômicos 
pelo país, a empresa apostou 
fortemente no e-commerce 
para impulsionar as vendas.

Para isso, reorganizou a 
equipe e antecipou o lança-
mento de sua loja online, que 
até então estava programada 
para ser colocada em prática 

somente no ano que vem. “A 
maior parte dos nossos clien-
tes são restaurantes e como 
muitos deles estão fechados, 
fomos afetados diretamente. 
Fechamos março com uma 
taxa de faturamento 90% 
inferior à média esperada. 
Por conta disso, resolvemos 
adiantar nossa entrada no 
comércio online, prevista 
inicialmente para o primeiro 
semestre de 2021”, destaca 
Jonas Martins, gerente co-

O futuro do trabalho exige 
comunicação e tecnologia

é a realização de uma inte-
gração eficiente. A Micro-
soft, por exemplo, conta com 
o Teams, que possibilita fazer 
conferências para até 10 mil 
pessoas simultaneamente. 
Além disso, outras melhorias 
estão sendo feitas. Antes, o 
software mostrava somente 
quatro participantes de uma 
reunião ao mesmo tempo na 
tela, e agora passará a mos-
trar nove. Outro recurso que 
chegará em breve são as tags, 
que poderão ser usadas para 
identificar grupo de pessoas. 
Dessa forma, usuários mar-
cados em determinada tag, 
serão notificados com novas 
menções. 

A Microsoft afirma que 
o número total de video-
chamadas cresceu 1.000% 
em março, e que recente-
mente atingiu a marca de 
2,7 bilhões de minutos de 
chamadas diárias, sendo 
que no mês anterior a mar-
ca foi de 900 milhões de 
minutos. Esses números 
só reforçam a importância 
de ferramentas de comuni-
cação e colaboração neste 
novo momento. Segundo a 
Kaspersky, existem erros 
comuns que alguns negócios 
cometem, mas que pode-
riam evitar para reforçar a 
segurança da informação 
nos dias de hoje: 
	 •	O	primeiro	é	sobre	a	ma-

neira com que os funcio-
nários compartilham ou 
elaboram as senhas. Al-
guns compartilham suas 
senhas de maneira aber-
ta, e outros elaboram 
senhas simples demais. 

Todos esses problemas 
podem ser resolvidos 
com um gerenciador de 
senhas e autenticação 
de dois fatores. Dessa 
forma, será mais fácil 
reforçar a proteção das 
informações. 

	 •	O	 segundo	 é	 sobre	
armazenamento de 
dados. Falhas podem 
acontecer a qualquer 
momento, seja no HD 
ou com a presença 
de um malware, que 
pode bloquear todos os 
arquivos da empresa. 
Para evitar isso, é im-
portante fazer backups 
regulares. 

	 •	Por	fim,	a	ausência	de	
proteção antivírus é um 
dos grandes perigos da 
atualidade. Ameaças 
como phishing e golpes 
crescem a cada dia com 
a chegada das fake 
news. Portanto, obter 
uma solução de segu-
rança forte e confiável, 
trará mais tranquili-
dade para o trabalho 
remoto. 

“Sob os pilares corretos 
- comunicação, tecnolo-
gia, empatia, confiança e 
colaboração - será possível 
estabelecer uma relação de 
motivação em toda a equipe 
e o aumento da qualidade 
do trabalho. Os resultados 
poderão ser surpreenden-
tes, afinal trabalhar em casa 
é o futuro do trabalho”, 
conclui Zenilda. 

Fonte e mais informações: 
(www.solonetwork.com.br) 

Inadimplência de pessoa 
física deve ficar em 5,52%


