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MERCADO
FINANCEIRO

Você sabe o que é o Mercado Livre de Energia Elétrica? Para quem 
ainda não conhece, é um ambiente livre de concorrência e de nego-
ciação de energia elétrica em que os participantes podem escolher o 
seu fornecedor, negociar livremente e de forma segura todas as suas 
condições comerciais. Além disso, é uma alternativa para empresas 
que buscam reduções no custo com a energia elétrica, que, de modo 
geral, podem chegar até 30%.   

Mercado livre de energia

Sabemos que a pandemia mudou o mercado. Com todos em casa, 
e muitas lojas de portas fechadas, a alternativa foi o ambiente digital, 
tanto para os consumidores, quanto para os comerciantes. Segundo 
os dados da Ebit/Nielsen, vimos um crescimento de quase 50% no 
faturamento do e-commerce nacional, na comparação entre o início da 
pandemia no Brasil e o fim de abril. Na Páscoa, por exemplo, as vendas 
on-line cresceram mais de 1.000% este ano, ante o resultado obtido 
na data em 2019. Isso nos mostra que o digital é a oportunidade do 
momento, principalmente para os lojistas que se movimentaram com 
mais agilidade para apostar nas vendas pela internet.   

A tecnologia como porta de vendas
Atrair talentos e fazer a triagem de candidatos em plataformas de 

recrutamento digitais já se tornou comum devido a atual condição de 
isolamento social provocada pela pandemia do novo Coronavírus. Mui-
tas empresas já estão realizando testes de aptidão e de personalidade 
online. No entanto, ainda são poucas as que apostam na entrevista 
online para finalizar o processo seletivo. A fim de ajudar os profissionais 
de RH, trouxemos neste artigo algumas dicas para colocar em prática 
a entrevista remota.   

Entrevista online

Pixabay

Negócios em Pauta

Máscaras face-shield  
A impressão 3D tem sido fundamental para salvar vidas 

durante a pandemia. A rapidez e, especialmente, o baixo 
custo dos processos produtivos, já estão ajudando na pro-
dução de itens como máscaras de proteção e protótipos 
de ventiladores pulmonares. Como referência, a Braskem 
doou 120 bobinas de filamentos plásticos que estão sendo 
utilizados para fabricação de hastes para cerca de cinco 
mil máscaras do tipo face-shield, que serão distribuídas 
gratuitamente aos profissionais de saúde que atuam em 
hospitais da rede pública nas respectivas regiões dos cen-
tros de pesquisa.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Seminário online gratuito reúne grandes 
nomes do empreendedorismo nacional

@Hoje acontece a 14ª edição do Seminário Facing The 
Giants, evento gratuito promovido pelo Instituto Êxito 

de Empreendedorismo, com transmissão ao vivo pelo YouTu-
be e Instagram, às 19h. O encontro tem como característica 
apresentar temas relacionados ao empreendedorismo com 
palestras objetivas e esclarecedoras. Com três grandes nomes 
do empreendedorismo, esta edição terá palestras do sócio 
conselheiro do Instituto Êxito de Empreendedorismo, neu-
ropsicólogo e neurocientista especialista no desenvolvimento 
das estratégias do sucesso, Eduardo Shinyashiki; da sócia 
estatutária do Instituto, Dra. em Psicanálise, oficial da Força 
Aérea Brasileira, escritora e conferencista internacional, Éri-
ka Stancolovich; e do CEO da Agência Um de Comunicação, 
uma das maiores agências do Norte e Nordeste, Luiz Augusto 
Filho (youtube.com/institutoexitodeempreendedorismo).  

 Leia a coluna  completa na página 2

AI/Verde Ghaia

Uma nova 
chance, 
você 
também 
precisa 
de uma?

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Por Sumaia Thomas e Adilson Souza

Embora os governos já 
discutam o caminho para 
a reabertura da economia 
e o retorno ao trabalho, 
muitas empresas ainda 
se mostram receosas 
sobre a volta do trabalho 
presencial de seus 
colaboradores

Mais do que isso, diversas 
organizações estão anun-

ciando que devem estender o 
trabalho remoto até o fim deste 
ano como medida de segurança 
para não expor suas pessoas ao 
novo Coronavírus, preservando 
o seu bem-estar. 

Com esse cenário incerto, o 
home office deve continuar para 
muitas pessoas. Dado esse momen-
to, muitas pessoas ainda seguem 
se adaptando à nova realidade de 
realizar suas funções profissionais 
de suas residências. Muitas delas 
já conseguiram se adaptar a esse 
novo normal na rotina de trabalho 
- que deve continuar sendo adotada 
mesmo após o fim da pandemia. 

Entretanto, é preciso estar 
alerta: o trabalho remoto deter-
mina uma série de cuidados que 
devem ser tomados quando se 
trata de segurança da informa-
ção. Muitos atacantes ciberné-
ticos estão se aproveitando do 
momento para realizar investidas 
criminosas no ambiente digital. 
Por isso, trago alguns pontos 
importantes sobre como cuidar 
da cibersegurança durante o 
trabalho remoto. 

Há muitos golpes de phishing 
envolvendo cada fase da pande-
mia, desde distribuição falsa de 
álcool em gel até ligações falsas do 
Ministério da Saúde para a fraude 
de clonagem de WhatsApp, que 

Segurança cibernética e de dados 
durante o trabalho remoto 
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culmina no pedido de empréstimo 
aos contatos da vítima. Ficar aler-
ta e sempre verificar a origem das 
mensagens é o melhor a ser feito. 
Os criminosos lançam mão de 
bastante criatividade e promessas 
de benefícios sem custo, das quais 
sempre devemos desconfiar. 

As empresas precisam focar 
em em campanhas de conscien-
tização, mostrando exemplos de 
mensagens falsas por WhatsApp, 
SMS e e-mail, de preferência com 
a ajuda de treinamentos aos seus 
colaboradores e até envolvam ga-
mification para gerar um ambien-
te descontraído de aprendizado 
que seja efetivo. Tais campanhas 
devem ser frequentes pois a 
conscientização em segurança 
é um trabalho contínuo. 

Inclusive a Trend Micro possui 
uma ferramenta gratuita que pode 
ajudar neste programa de cons-
cientização (http://phishinsight.
com/). Além da conscientização, 
é importante investir em boas 
soluções de detecção de ameaças e 
phishing, tanto nos computadores 
quanto nos dispositivos móveis, 
mesmo que estes não sejam de 
poder da empresa, já que, com o 
advento do Bring Your Own Device 
(BYOD, na sigla em inglês), muito 

É importante a veiculação de 
matérias como essas porque 
as empresas precisam se cons-
cientizar de que segurança é 
essencial para a continuidade 
do negócio. Ter a capacidade 
de realizar/contratar testes de 
intrusão, implementar o Ciclo de 
Desenvolvimento Seguro (SDL), 
recuperação de desastres, visibi-
lidade de eventos de segurança, 
resposta à incidentes, dentre 
outros não podem ser novidade 
para as empresas brasileiras. Do 
contrário, o risco ao negócio é 
altíssimo. 

Como colaborar com 
medidas de segurança 
informacional como a 
LGPD 

Os usuários podem levantar 
discussões em suas empresas 
e governos sobre como seus 
dados estão sendo protegidos, 
convidando os gestores a consi-
derarem o assunto. Muitas vezes 
a gestão de TI não tem ideia de 
como fazer segurança e a gestão 
de segurança, quando existe, é 
insuficiente. Empresários pre-
cisam entender que segurança 
de dados garante a continuidade 
de seus negócios e se o cliente 
levantar essa discussão, eles 
provavelmente ouvirão. 

No ambiente corporativo, o 
usuário deve comunicar à gestão 
de TI imediatamente. É preciso 
vencer a vergonha de "ter ca-
ído num golpe" porque neste 
momento o silêncio só piora a 
situação.Na esfera pessoal, é 
necessário informar à polícia 
para obter orientações, trocar as 
senhas dos serviços envolvidos 
na fraude e também em outros 
que utilizem a mesma senha. 

(Fonte: Fernando Merces é 
pesquisador sênior de Ameaças 

na Trend Micro).

O trabalho remoto 
determina uma série 
de cuidados que 
devem ser tomados 
quando se trata 
de segurança da 
informação. 

provavelmente dados da empresa 
circulem nos dispositivos pessoais 
dos colaboradores. 

Antivírus, principalmente 
os que oferecem o recurso de 
bloqueio de URLs (endereços 
de sites) suspeitos oferecem 
uma proteção essencial. Cofre 
de senhas também é essencial 
e habilitação de recursos como 
Segundo fator de autenticação 
(2FA) é imprescindível. As 
iniciativas são muitas, mas infe-
lizmente no Brasil os ciclos de 
desenvolvimento de software 
ainda são muito imaturos no que 
diz respeito à segurança. Infeliz-
mente, as previsões não são boas: 
cada vez mais empresas estão 
expostas na internet e principal-
mente com a quarentena, mais e 
mais dados são compartilhados 
diariamente.

CRESCIMENTO

ENTENDA COMO A PANDEMIA ESTá ACELERANDO 
A TRANSFORMAçãO DIgITAL NO vAREjO 

    Leia na página 6

Copa do Mundo de 2022
A Fifa divulgou ontem (15) a ta-

bela dos jogos da Copa do Mundo de 
2022, que será disputada no Catar, e 
confirmou o período de competição 
para os dias 21 de novembro a 18 de 
dezembro de 2022. A maior mudança 
é o fato de a fase de grupos ter quatro 
jogos por dia em 12 dias de disputa. Os 
ingressos começarão a ser vendidos 
já no fim deste ano. A Fifa marcou o 
início dos jogos das Eliminatórias da 
Copa já a partir de setembro (ANSA).

Érika 
Stancolovich

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/entenda-como-a-pandemia-esta-acelerando-a-transformacao-digital-no-varejo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/uma-nova-chance-voce-tambem-precisa-de-uma/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-migrar-para-o-mercado-livre-de-energia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/diversificacao-de-canais-a-tecnologia-como-porta-de-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/entrevista-online-conheca-os-beneficios-e-como-colocar-em-pratica/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Infraestrutura para carros 
elétricos cresce na Espanha

Vivaldo José Breternitz (*)

Enxergando uma oportunidade, 
a Iberdrola, empresa espanhola 
que atua na área de energia, in-

clusive com negócios no Brasil, lançou 
na Espanha o que chamou de “corre-
dor de recarga elétrica super rápida”, 
instalando equipamentos no corredor 
rodoviário Madri-Cadiz e permitindo 
que motoristas de carros elétricos que 
trafegam nesse trecho não sofram com 
a range anxiety.

Nos pontos instalados no corredor, 
de aproximadamente 650 quilômetros, 
será possível recarregar as baterias 
em um tempo que varia entre cinco a 
dez minutos; o custo da energia para a 
viagem será de cerca de 16 euros, muito 
menos do que gastaríamos aqui e um 
terço do que se gastaria na Espanha 
usando veículos movidos a gasolina.  O 
projeto prevê outros corredores, com 
pontos de recarga distantes entre si 
não mais de 200 quilômetros; essa dis-
tância é adequada, pois a maior parte 
dos elétricos tem autonomia superior 
a 300 quilômetros.

A criação do corredor faz parte dos 
planos da companhia no sentido de ins-
talar 150 mil carregadores nos próximos 
cinco anos, investindo 150 milhões de 
euros. Nas rodovias e em outros pontos 
estratégicos, serão instalados os carre-
gadores super rápidos (150kW); para 
instalação em empresas e residências, 
estão disponíveis carregadores rápidos 
e standard, com 50 kW e 22 kW res-
pectivamente. Já estão em operação 
em toda a Espanha quase seis mil 
desses equipamentos da Iberdrola, e a 

empresa pretende em breve começar 
a instalar carregadores que chama de 
hiper rápidos (350 kW).

A empresa diz ser a energia de origem 
100% verde e está disponibilizando 
também um aplicativo, que informa 
a localização dos pontos de recarga e 
seus horários de operação. Se o usuá-
rio for utilizar um ponto da Iberdrola, 
com o aplicativo poderá agendar um 
horário para recarregar e pagar pelo 
abastecimento.  

Iniciativas como essa estão pavi-
mentando os caminhos para os carros 
elétricos. No Brasil, parece que eles vão 
demorar a se firmar; temos aqui pou-
quíssimos elétricos, vendidos a preços 
absurdos e com apenas cerca de 140 
estações de abastecimento, um número 
que inviabiliza um crescimento no núme-
ro desses carros rodando em nosso país.

(*) É Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

São Paulo, quinta-feira, 16 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“No Brasil, parece 
que eles vão demorar 

a se firmar; temos 
aqui pouquíssimos 
elétricos, vendidos 
a preços absurdos 

e com apenas cerca 
de 140 estações de 
abastecimento, um 

número que inviabiliza 
um crescimento no 

número desses carros 
rodando em nosso 

país.”

Um dos maiores obstáculos à popularização dos carros elétricos é a chamada “range anxiety”, ou o medo 
de ficar sem energia – afinal, não é possível buscar um galão de energia em um posto próximo... 

OpiniãO
Volta às aulas? 

Ou novas aulas?
Nunca tantos países 
fecharam escolas e 
universidades ao 
mesmo tempo e pelo 
mesmo motivo

Isso forçou instituições 
educacionais em todo 
o mundo a utilizar re-

pentinamente ferramentas 
tecnológicas disponíveis 
há muito tempo para criar 
conteúdo e experiências de 
aprendizado remoto para 
estudantes. Acredite: isso é 
um grande avanço para um 
dos setores mais resistentes 
a mudanças e a adoção de 
novas tecnologias.

Quando forem retomadas 
as aulas presenciais, sabe-
mos que um protocolo com 
diversas medidas de segu-
rança terá que ser seguido à 
risca. Haverá menos alunos 
por sala e só atividades in-
dividuais, nada de trabalhos 
em grupo. Haverá rodízio 
entre estudantes em sala e 
em casa, com continuidade 
das atividades online. Opa, 
informação importante. O 
EAD continuará. 

Se até 2020 as salas de aula 
se pareciam com aquelas 
do começo do século 20, 
temos agora a possibilidade 
de mudar para sempre a 
noção que temos arraigada 
de que o aprendizado deve 
acontecer entre os muros de 
uma escola ou universidade, 
ampliando as possibilidades 
de novas experiências de 
aprendizagem.

Pós-pandemia, porém, irá 
perdurar todo o programa 
que tenha sido bem desenha-
do e que tenha escolhido o 
melhor recurso de tecnolo-
gia para proporcionar uma 
verdadeira experiência de 
aprendizagem. Os professo-
res precisam levar atividades 
interessantes para que os 
alunos possam se empenhar 
em acompanhar a aprendiza-
gem no sistema EAD. 

Na grande maioria das 
vezes, os professores quan-
do usam a internet como 
“meio” para suas aulas, 
lecionam como se fossem os 
detentores do conhecimen-
to e o aluno tivesse que ficar 
ali assistindo, paradinho, 
na frente do computador. 
Isso não pode acontecer. É 
preciso levar para as aulas 
atividades que sejam mais 
aderentes com os meios 
que os alunos estão acos-
tumados, até mesmo pelo 
entretenimento.

Para que isso seja possível, 
as escolas e universidades 
precisam urgentemente 
mudar o eixo da aprendiza-
gem baseada em conteúdo 
e resolução de provas, com 
punição para quem dá as 
respostas erradas, para re-
almente ajudar estudantes 
a pensar por conta própria, 
desenvolvendo a capacida-
de de resolver problemas 
complexos e dando incenti-

vos para aqueles que erram 
ao tentar. 

Afinal, esta é a melhor 
maneira de aprender. Lem-
brando que a resolução de 
problemas complexos é uma 
das competências e habilida-
des necessárias e mais requisi-
tadas pelo mercado do século 
21, como também inteligência 
emocional, flexibilidade cog-
nitiva, dentre outras.

Segundo pesquisas, 70 
ou até 85% dos alunos que 
estão no ensino médio hoje, 
trabalharão em atividades 
que ainda não foram criadas 
e concordo plenamente 
com isto. 

“Somos uma geração de 
transição, para uma nova 
geração de professores”. É 
o processo de reaprender 
para ensinar. É preciso ex-
plorar as atividades lúdicas, 
criativas e inovadoras para 
que os alunos saiam da zona 
de conforto, pensem de for-
ma diferente do que fazem 
todos os dias e descubram 
e explorem novos caminhos 
e de forma disruptiva.

É necessário também 
que o professor acredite 
na capacidade do aluno. 
Existem estudos que alunos 
respondem e contemplam a 
expectativa que o professor 
tem sobre eles. Isso mostra a 
importância de habilidades 
socioemocionais, por exem-
plo a empatia, habilidade 
essencial que se soma ao 
conteúdo para engaja-los, e 
assim, torná-los protagonis-
tas de suas aprendizagens.

Uma boa gestão de pesso-
as, incentivo a capacitações 
de habilidades socioemo-
cionais para professores, 
práticas pedagógicas que 
estimulem o aprendizado 
colaborativo, discussões e 
debates sobre os desafios 
da aprendizagem, auto 
avaliação e autorreflexão 
são atitudes que também 
esperamos de escolas que 
estão preocupadas em 
preparar a sua equipe para 
uma sala do “novo normal”. 

Podemos finalizar dizendo 
que o mundo será dividido 
entre dois grupos: os wa-
tchers e os doers (os que 
farão e os que assistirão). 
Somos solicitados a criar 
cada vez mais, a sermos 
mais criativos, inovadores, 
assumindo o papel de pro-
tagonistas sobre qualquer 
situação e não sermos mais 
simples telespectadores do 
nosso desenvolvimento. 

Cabe agora a reflexão, 
sobre como sermos verda-
deiros protagonistas nos 
processos de aprendizagem, 
seja no ambiente acadêmico, 
corporativo e da aprendiza-
gem como um todo. Como 
será o futuro? Está em nos-
sas mãos mudar o caminho 
da aprendizagem para algo 
mais imersivo e relevante. 

 
(*) - É CLO da SG – Aprendizagem 

Corporativa e idealizadora 
do Trahentem®.

Flora Alves (*)

News@TI
Programa colaborativo de inovação da AkzoNobel 
atrai 135 startups

@Em sua primeira 
edição regional, o 

Paint the Future – Star-
tup Challenge Brazil 
fechou a fase de inscri-
ções com 135 soluções 
cadastradas. País esco-
lhido entre os mais de 150 
em que a AkzoNobel está 
presente para receber o 
programa colaborativo 
de inovação com foco 
em startups, o Brasil mostrou que, mesmo diante do adverso cenário 
atual, é um mercado rico em ideias. Como referência, a versão global 
do programa alcançou 160 propostas em 2019. Dividido em quatro 
desafios, o que mais atraiu inscrições foi o tema sobre Cadeia produtiva 
e Logística Inteligente, com 64 submissões, seguido por projetos de 
Experiência do Cliente (33), Ciclo de Vida Mais Sustentável (22) e 
Novas Funcionalidades (16) (www.akzonobel.com).

E-book sobre como melhorar produtividade no 
laboratório

@A Shift, especializada em Tecnologia da Informação (TI) para 
medicina diagnóstica, acaba de lançar um e-book sobre como au-

mentar a produtividade no laboratório com a metodologia Lean. Essa 
metodologia foi desenvolvida dentro dos sistemas produtivos da Toyota 
e se expandiu para diversas áreas, incluindo a prestação de serviços em 
medicina diagnóstica. É um método e uma filosofia de gestão que se 
baseia em reduzir desperdícios e remover atividades que não agregam 
valor ao produto. Dessa forma, com baixo investimento, é possível criar 
um fluxo de processos. Baseado na proposta de melhoria contínua e na 
valorização das pessoas, sua integração com soluções tecnológicas da 
Shift permite melhorar a eficiência operacional do laboratório de me-
dicina diagnóstica, simplificando e padronizando processos, reduzindo 

filas de espera, melhorando a qualidade global dos serviços e entregando 
resultados com mais rapidez e segurança. O resultado é um cliente 
satisfeito e uma diferenciação estratégica perante os concorrentes. O 
e-book pode ser acessado no link https://bit.ly/32j9HBA

Cursos de inverno em matemática do ICMC

@Já que ainda precisa-
mos ficar o máximo 

possível em casa, as férias 
de inverno podem ser um 
bom momento para se 
aprofundar nos estudos. 
Se esse plano pareceu 
interessante, uma óti-
ma oportunidade são os 
cursos de inverno em 
matemática oferecidos 
pelo Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, que 
ocorrem de 20 de julho a 6 agosto. Ministrados por alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Matemática do ICMC, os conteúdos são intro-
dutórios, com abordagem diferenciada, direcionados a estudantes de 
graduação na área de ciências exatas. Para participar, basta manifestar 
interesse, até o início das aulas, por meio deste formulário eletrônico: 
icmc.usp.br/e/1bf05.

TIM e C6 Bank apresentam nova oferta

@O cenário de pandemia e isolamento social reforçou a relevância 
da conectividade e impulsionou segmentos como o de bancos 

digitais, que oferecem comodidades sem contato físico e produtos 
inovadores. A combinação desses dois serviços é a aposta de TIM e 
C6 Bank em nova oferta conjunta lançada pelas empresas após anun-
ciarem uma parceria estratégica em março. Clientes TIM Controle 
poderão dobrar seu pacote de internet sem pagar nada a mais por 
isso e ainda ter acesso a um cartão de crédito sem anuidade, além de 
outros benefícios (https://www.tim.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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Financiamento coletivo para app de transporte para crianças
A Lady Driver, maior aplicativo de 

mobilidade voltado para mulheres do 
mundo, tem mais uma novidade para 
auxiliar na tão corrida rotina das mães. 
Além de transportar suas passageiras 
em segurança e gerar trabalho para 
mulheres, a startup quer facilitar a vida 
das mães levando seus filhos ao seu 
destino. Para isso, a startup lançou uma 
nova rodada de financiamento coletivo 
ou equity crowdfunding que visa captar 
até agosto R$ 1,4 milhão, por meio da 
plataforma StarMeUp, para desenvolver 
uma ferramenta de transporte de criança 
dentro do próprio app Lady Driver.

A pesquisa “Global Consumer Pulse” 

dia, indignada, postei um desabafo em 
uma rede social e tive diversos retor-
nos de amigas que tinham passado por 
episódios semelhantes. Então, pensei 
que um aplicativo para mulheres, feito 
por uma mulher e dirigido por mulhe-
res, seria uma forma de nos sentirmos 
mais protegidas, sem termos que nos 
preocupar com que roupa usar porque 
vamos voltar tarde com um motorista 
de aplicativo e pode ser perigoso, em 
não beber demais e ficar vulnerável, etc. 
Além disso, vi que a iniciativa também 
poderia ajudar mulheres a conquistar 
sua independência financeira”, contou 
a empresária (http://invista.startmeup.
com.br/).

da Accenture Strategy, feita com 30 mil 
pessoas no mundo, sendo 1.564 brasilei-
ros, mostrou que 83% dos consumidores 
nacionais preferem comprar de empresas 
que defendem propósitos alinhados aos 
seus valores de vida, dispensando marcas 
que se mantém neutras. No Brasil, 76% 
disseram que suas decisões de compra são 
influenciadas pelos valores propagados 
pelas marcas e pelas ações de seus líderes.

A ideia da startup surgiu em 2016 quan-
do a CEO da empresa, Gabryella Côrrea, 
foi assediada em uma corrida ao usar um 
aplicativo de transporte. “Durante muito 
tempo fiquei com medo de falar sobre o 
que tinha acontecido comigo, até que um 
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Parceria para desenvolvimento 
de soluções digitais

A ABB fechou uma parceria 
global com a Accenture para 
o desenvolvimento de solu-
ções digitais. A colaboração 
se baseará na experiência da 
ABB em processos digitaliza-
dos para a transformação de 
indústrias e na arquitetura 
de Informações e Tecnologias 

Operacionais (TI/OT) da Ac-
centure e recursos de desen-
volvimento de software em 
todos os setores. A Accenture 
é um fornecedor parceiro da 
ABB há muitos anos no de-
senvolvimento de software e 
gerenciamento de aplicativos 
(www.abb.com.br).
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D - Destino Turístico
A República Dominicana estreia uma nova iniciativa para que os viajan-
tes conheçam o país sem sair de casa: a plataforma interativa República 
Dominicana País Virtual, na qual os visitantes podem se inspirar para sua 
próxima viagem, além de encontrar informações sobre os principais destinos 
turísticos, excursões e atividades, receitas de pratos típicos da gastronomia 
dominicana, aulas de merengue e bachata e muitas outras experiências que 
fazem do destino turístico um líder da região do Caribe. A plataforma conta 
com vídeos 360º para explorar as melhores praias e desfrutar da aventura, 
natureza e cultura local de maneira imersiva. E tal como na vida real, a 
música terá um papel central na experiência virtual, com apresentações de 
artistas regionais. Verifique em (https://drvirtualcountry.com/es).

E - Enfermagem Pediátrica 
O Departamento de Enfermagem da UFSCar está com inscrições abertas 
para o I Curso de Especialização em Enfermagem Pediátrica. A oportu-
nidade é voltada a enfermeiros que atuam ou pretendem atuar na área. 
As aulas terão início em agosto e, em virtude da pandemia de Covid-19, 
as primeiras disciplinas serão realizadas a distância. As atividades pre-
senciais começarão em 2021. Com abordagem inovadora e humanística, 
o curso visa ao aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos 
em Enfermagem Pediátrica, seja na atenção primária, ambulatorial ou 
hospitalar, e abordará temas emergentes na saúde da criança, como 
adoecimento mental e cuidados paliativos. Mais informações (https://
bit.ly/3eyYfUG).

F - Substituições por Jogo
A International Board, órgão da Fifa responsável por regular as regras 
do futebol, anunciou ontem (15) que os campeonatos poderão manter 
a regra de cinco substituições até o fim de agosto de 2021, no caso 
de torneios internacionais, e de 31 de julho, nas disputas nacionais. 
Segundo nota oficial divulgada no site da Fifa, a “principal razão para 
manter a emenda temporária à ‘Lei 3 - Os Jogadores’ foi o impacto no 
bem-estar dos jogadores em competições disputadas em um período 
condensado e em diferentes condições climáticas”. A decisão mantém 
as três intervenções possíveis para cada equipe durante a partida, mas 
nelas poderão ser trocados até cinco atletas ao todo (Ansa).

A - Guia da Construção
A 11ª edição do Guia Orientativo do SindusCon-SP “Coronavírus: como 
enfrentar esse gigantesco desafio” acaba de sair, atualizada com as últimas 
medidas do governo. O guia busca sistematizar todas as informações 
relevantes para as empresas do setor da construção e seus trabalhadores 
atravessarem o presente período decisivo de contenção da pandemia 
provocada pelo novo Coronavírus. As novidades são a transformação 
em lei da Medida Provisória que instituiu as possibilidades de redução 
de jornadas e salários e de suspensão de contratos de trabalho, a exten-
são para 120 dias do prazo máximo destas medidas, e novas diretrizes 
para o uso de máscaras de proteção facial no trabalho e nos trajetos. 
A íntegra do guia está em: (https://leads.etus.social/014jv/coronavirus-
guia-orientativo-para-a-construcao-civil).

B - Aluguel de Carros
Depois de uma queda de 80% de um total de 200 mil carros que estavam 
dedicados a essa modalidade de negócio, as locadoras de automóveis 
voltaram a detectar um aumento na demanda por aluguel para moto-
ristas de aplicativos de 25% no mês de julho. O movimento está longe 
de alcançar os níveis pré-pandemia, mas já é considerado satisfatório 
pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Segundo a 
entidade, o impacto da pandemia foi ainda maior no aluguel diário para 
turismo de lazer e de negócios, com retração de 90% na oferta de 480 
mil veículos voltados para esse nicho, mas também neste segmento já 
pode ser observada uma recuperação de 15% a 20%. 

C - Soluções e Inspirações  
Para ajudar as startups brasileiras a conquistar networking comercial 
com grandes compradores e vencer também sua primeira grande crise, a 
Câmara Americana de Comércio abriu inscrições para o Amcham Arena, 
competição nacional que conecta multinacionais a soluções e inspirações 
que revolucionem seus negócios, mantendo assim o espírito de inovação 
vivo no mercado brasileiro. O isolamento potencializou a dificuldade de 
interação de ecossistemas, especialmente, para as startups que estão 
enfrentando sua primeira grande crise. A inscrição no Arena é gratuita 
e abrange startups de todo o território brasileiro. O formulário para 
participar está disponível no site (http://www.amcham.com.br/arena).

G - Auxílio para Clientes  
Com o objetivo de auxiliar os pequenos e médios varejistas, a Minerva 
Foods, líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das 
maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura e 
seus derivados no Brasil, lançou um fundo emergencial de R$ 32 milhões 
para apoiar seus clientes e, com isso, ajudá-los a atravessar a crise. Serão 
disponibilizados até R$ 30 mil em crédito para capital de giro para cerca de 
1,2 mil clientes, na primeira fase do projeto, podendo chegar a quase 2 mil 
clientes beneficiados em etapa posterior. As quantias, advindas de recursos 
próprios da Companhia, serão emprestadas com prazo de 24 meses para 
pagamento, com carência de um ano e juros abaixo do mercado.

H - Produção de Antirretrovirais
A farmacêutica britânica GSK, a ViiV Healthcare - empresa dedicada 
exclusivamente a tratamentos para o HIV - e o Instituto de Tecnologia 
em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) firmam parceria para desenvol-
vimento e produção de antirretrovirais no Brasil. Denominada Aliança 
Estratégica de longo prazo, a cooperação tem como objetivo melhorar a 
capacidade nacional de produção de medicamentos para o tratamento de 
pessoas que vivem com HIV. O projeto prevê a colaboração para fabricação 
local de uma combinação de Dolutegravir 50 mg e Lamivudina 300 mg 
em dose única diária. A tecnologia será transferida da ViiV Healthcare 
– detentora da propriedade intelectual – para Farmanguinhos em fases. 

I - Risco de Propriedade 
A CB Insights, que auxilia as principais empresas do mundo a tomar decisões de 
tecnologia mais inteligentes, adquiriu os ativos de dados do VentureSource, um 
portfólio abrangente relativo aos mercados de capital de risco de propriedade 
da Dow Jones. A base de dados do VentureSource fornece dados detalhados 
e abrangentes sobre empresas de capital de risco, incluindo seus investidores 
e executivos, em todas as regiões, setores e fases de desenvolvimento em 
todo o mundo. Os dados auxiliam os clientes a encontrar oportunidades de 
negócios e parcerias, executar processos completos de diligência devida e 
examinar as tendências de angariação de fundos, liquidez e investimentos de 
capital de risco. Saiba mais em (https://www.cbinsights.com/). 

J - Impostos de Ricos
Um manifesto assinado por 83 milionários e bilionários pede que os governos 
aumentem os impostos para os chamados “super-ricos” para o enfrentamento 
da pandemia. “Hoje, nós milionários abaixo anunciados, pedimos que nossos 
governos aumentem impostos para pessoas como nós.Nós temos dinheiro e 
temos muito. Dinheiro que alguns estão precisando e que continuará a ser 
necessário nos próximos anos”, diz o manifesto “Millionaires for Humanity”. 
Entre os que assinaram, estão pessoas dos Estados Unidos, Alemanha, Ca-
nadá e Reino Unido, entre eles a herdeira da de Walt Disney, Abigail Disney, 
o diretor britânico Richard Curtis e o empresário Djaffar Shalchi.

O que é o 
“novo normal”? 

Muito se ouve falar 
que após a pandemia 
existirá um “novo 
normal”. Mas, afinal 
de contas, o que seria 
isso? 

Fazendo uma rápida 
reflexão, é possível 
evidenciar uma série 

de eventos recentes que 
mudaram nossos hábi-
tos, tanto na vida pessoal, 
quanto profissional. Muitos 
deles foram acontecendo 
aos poucos. Iniciaram-se de 
maneira tímida, entrando 
em nossas vidas pelas beira-
das e depois se expandindo 
rapidamente. Smartphones, 
internet, acesso à informa-
ção e, inclusive, transforma-
ções no mundo financeiro. 

Com a globalização, tor-
nou-se muito mais rápido 
obter dados e conhecimen-
to: hoje, uma criança de 
12 anos tem mais acesso 
a informações do que um 
presidente norte-america-
no tinha há 20 anos. Isso 
tornou e continua tornando 
as pessoas mais preparadas 
para as inovações. 

Acontece que, quando 
falamos de evoluções gra-
dativas no nosso cotidiano, 
muitas vezes não percebe-
mos as grandes mudanças 
de comportamento que 
ocorrem conosco. Agora, 
pare e reflita: o que era o 
seu normal, dois anos atrás? 
Você enxerga que sua rea-
lidade atual é exatamente 
igual a como era antes? 

O conceito de mudança 
é o ato de mudar, trocar 
ou alterar. É, basicamente, 
qualquer alteração em rela-
ção a uma situação anterior, 
sendo imposta ou não. Dian-
te do cenário que estamos 
vivendo, muitos acreditam 
que seremos “forçados” 
a alterar antigos padrões. 
Mas, será que isso já não 
vem acontecendo ao longo 
do tempo, com a tecnologia, 
as startups e seus conceitos 
disruptivos? Pense! 

Seria esse “novo normal” 
apenas uma hipérbole de 
algo a que já estamos sendo 
expostos há um bom tempo, 
sem nem mesmo perceber-
mos? Olhando para o mundo 
de investimentos, minha 
especialidade, vejo que, 
nos últimos anos, diversos 
investidores adaptaram-se a 
novas realidades - visto que 
os juros baixos agora prati-
cados no Brasil acabaram 
com o conceito de sermos 
um país de rentistas. 

Isso fez com que as pes-
soas abrissem a cabeça 
para formas sofisticadas de 
investimentos, aceitando 
mais riscos em busca de 
melhores retornos e pro-
curando empresas e profis-
sionais de assessoria finan-
ceira para auxiliá-las nessa 
mudança. O impacto disso? 
Hoje, a XP Investimentos 
(empresa da qual somos 
o maior representante da 
rede no Brasil) já possui um 
valor de mercado superior 
ao de grandes instituições 
financeiras, como Banco do 
Brasil e Santander (fonte: 
Nord Research). 

Algo inimaginável poucos 
anos atrás, quando nosso 
país era dominado por cinco 
grandes bancos. Logo, acre-
dito que as fantasias sobre 
o período pós-pandemia, 
de certa forma, possam 
ser um pouco exageradas. 
Ocorrerão grandes trans-
formações, sim! Porém, já 
estamos acostumados com 
essas situações. É funda-
mental ter mente aberta, 
adaptabilidade e otimismo. 
A história mostra que não 
existe outro caminho. Como 
disse o filósofo Heráclito, 
“nada é permanente, exceto 
a mudança”. 

Para que tudo que está 
por vir sirva para melhorar 
nossas vidas, basta acionar-
mos aquele velho hábito dos 
seres humanos prósperos: a 
adaptação. 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos, a maior empresa de 

assessoria financeira do Brasil.

Willian Kahler (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

A estimativa está no 
boletim macrofiscal 
da Secretaria de Po-

lítica Econômica, divulgado 
ontem (15). Também foi 
mantida a previsão de cres-
cimento de 3,2% do PIB para 
2021. “Apesar da extensão 
do isolamento social, a pro-
jeção do crescimento do PIB 
para 2020 foi mantida em 
-4,7% diante da melhoria dos 
indicadores, refletindo um 
efeito positivo das políticas 
adotadas até então”, diz o 
boletim.

A atividade econômica foi 
fortemente impactada pela 
pandemia em abril e maio 
e a perspectiva de recupe-
ração é a partir do segundo 
semestre. “O vale da crise 
provocada pela pandemia 
ficou para trás. Houve re-
tração na indústria, comér-
cio e serviços, e apenas a 
agropecuária apresentou 

Indicadores de maio e junho mostram sinais de reação da 
economia para iniciar a saída do ‘fundo do poço’.
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PIB caiu 10,5% 
no trimestre 
encerrado 
em maio

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país, recuou 10,5% no 
trimestre encerrado em maio 
deste ano, na comparação 
com o mesmo período de 
2019. Na comparação com 
o trimestre encerrado em 
fevereiro deste ano, a queda 
chegou a 9,4%. Os dados são 
do Monitor do PIB, da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Considerando-se apenas o 
mês de maio, houve queda de 
13,3% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. 

Houve alta de 0,7% na 
comparação com abril deste 
ano, quando, segundo a FGV, 
a crise econômica causada 
pela pandemia da Covid-19 
teve seu pior momento. Na 
comparação do trimestre 
encerrado em maio deste 
ano com o mesmo período do 
ano passado, o consumo das 
famílias caiu 10,1% e a for-
mação bruta de capital fixo, 
isto é, os investimentos, re-
cuou 17,1%. A exportação de 
bens e serviços apresentou 
queda de 1,3%, enquanto as 
importações recuaram 5,2% 
no mesmo período (ABr).

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
disse ontem (15) que o 
governo estuda fortalecer 
os órgãos federais de con-
trole ambiental para, assim, 
liberar os militares das 
Forças Armadas de ações 
contínuas de combate ao 
desmatamento, incêndios e 
outros crimes contra o meio 
ambiente. “Estamos traba-
lhando no planejamento do 
fortalecimento dos órgãos 
de combate aos delitos am-
bientais; para recuperar a 
capacidade operacional do 
Ibama, do ICMBio, e também 
do Incra e da Funai”, disse 
Mourão ao participar da se-
gunda reunião do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal.

Ao fim da reunião do 
conselho, Mourão partici-
pou, com vários ministros, 
de uma entrevista coletiva. 
Ele lembrou que, na última 
sexta-feira (10), o governo 
prorrogou até 6 de novem-
bro a autorização para o 
emprego de militares das 
Forças Armadas para garan-
tir a lei e a ordem na faixa 
de fronteira, nas terras indí-
genas, nas unidades federais 
de conservação ambiental e 

Vice-presidente Hamilton Mourão e entrevista após reunião do 
Conselho Nacional da Amazônia Legal.
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Ministério mantém projeção 
de queda do PIB em 4,7% neste ano

O Ministério da Economia manteve a previsão de queda do PIB em 4,7%, este ano

extrema incerteza. Existem 
movimentos que pressionam 
para piorar o PIB e outros, 
para melhorar”, afirmou.

A previsão da inflação 
em 2020 medida pelo IPCA 
passou de 1,77%, na última 
publicação do boletim, para 
1,60%. “Os principais res-
ponsáveis pela menor infla-
ção esperada ainda deverão 
ser os bens industriais e os 
serviços. A desaceleração é 
resultado direto dos impac-
tos na atividade econômica. 
Ademais, os preços monito-
rados também apresentaram 
forte recuo com destaque 
para energia elétrica, gasoli-
na e óleo diesel. Em sentido 
oposto, o grupo alimentação 
no domicílio que engloba, 
genericamente, alimentos 
vendidos por mercados e 
estabelecimentos similares, 
apresentaram aceleração”, 
diz o boletim (ABr).

resultados positivos. Muitos 
indicadores de maio e junho 
mostram sinais de reação 
da economia para iniciar a 
saída do ‘fundo do poço’ e 
a recuperação no segundo 
semestre”, diz o boletim.

Para o mercado financeiro, 
a queda do PIB este ano será 
maior, de 6,1%. Para 2021, 

a previsão mais recente do 
mercado financeiro é de 
crescimento de 3,5%. O Se-
cretário de Política Econô-
mica, Adolfo Sachsida, disse 
que analistas que previam 
queda da economia acima 
de 6,5% já estão revisando 
as projeções para baixo. “Es-
tamos em um ambiente de 

Mourão: governo federal estuda 
fortalecer órgãos ambientais

em outras áreas federais da 
Amazônia Legal.

Ao falar sobre o assunto, 
Mourão falou sobre a neces-
sidade de “recuperação da 
força de trabalho dos órgãos 
ambientais” federais. “Preci-
samos ter um planejamento 
para recuperar a capacidade 
operacional dos órgãos de 
fiscalização [federais] que 
perderam pessoal que se apo-
sentou, e que estão com seus 
efetivos reduzidos. Precisa-
mos aumentar a capacidade 
deles de modo a liberarmos as 
Forças Armadas do emprego 
de atividades constantes que 
não são suas atividades pre-

cípuas”, acrescentou.
“Quero deixar claro, mais 

uma vez, o compromisso 
firme do Estado brasileiro 
com a preservação e a 
proteção da Amazônia e 
o desenvolvimento desta 
área do país. Vamos buscar 
reduzir ao mínimo aceitável 
os índices de desmatamento 
e queimadas, demonstrando 
à comunidade internacional 
e à sociedade brasileira 
este nosso compromisso. E 
deixando claro que desma-
tamento zero e desenvolvi-
mento econômico não são 
excludentes”, acrescentou 
o vice-presidente (ABr).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GuILhERME RODRIGuES ROquE, profissão: técnico de seguros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dirceu Roque e de Edileide Rodri-
gues dos Santos. A pretendente: KARInE MARTInELLI DE LIMA, profissão: gestora 
de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flávio Soares de Lima e 
de Patricia Martinelli do Santos.

O pretendente: JADSOn MAyCOn DE Sá FARIAS, profissão: auxiliar operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 13/04/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joselusa de Sá Farias.A pretendente: 
BIAnCA AnDRADE DA SILVA, profissão: líder operacional de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1995, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio José da Silva e de Katia Andrade 
Silva Ferreira.

O pretendente: LEAnDRO FARIAS DA SILVA, profissão: assistente técnico de enge-
nhar, estado civil: solteiro, naturalidade: Pão de Açúcar, AL, data-nascimento: 23/07/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Farias Silva e de 
Maria Cleide da Silva. A pretendente: MARIAnA LESSI DA SILVA, profissão: estagi-
ária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Monteiro da Silva 
e de Maria de Fatima Lessi.

O pretendente: ARAMIS PEREIRA MOREIRA, profissão: ajudante de corte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Pinto Moreira Neto e de Maria 
Celina Pereira Moreira. A pretendente: LuCIEnE CRISTInA ALKIMIM DA SILVA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Roseli Alkimim da Silva.

O pretendente: DAnIEL ESTEVãO DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1996, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Claudio José da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: 
ELAInE COSTA DIAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joaquim Gonçalves Dias e de Aureni Costa Dias.

O pretendente: hACKSOn DE SOuzA PAIVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/09/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orivaldo Francisco Paiva e de Ivone de Souza 
Paiva. A pretendente: BáRBARA SAFIRA VERAS DOS SAnTOS, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 31/05/1995, 
residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Genival Veras dos Santos e de 
Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: AnTOnIO hOnORIO MALAFAIA, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 25/07/1959, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Honorio dos Santos e de 
Analia Pereira Malafaia Santos. A pretendente: AnGELInA APARECIDA ELEuTERIO 
PInTO, profissão: servidora pública, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/08/1956, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Horacio Eleuterio Pinto e de Terezinha Luiza Pinto.

O pretendente: MAxSuEL JunIOR FERnAnDES ALVES, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 11/08/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves e de Maria José 
Fernandes da Silva Alves. A pretendente: AnDRéIA PEDRO DE SOuSA, profissão: 
auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Mauriti, CE, data-nascimento: 
28/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícera 
Pedro de Sousa.

O pretendente: IVAn SILVA ROChA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdívio Isaque da Rocha e de Marinalva Silva Aguiar 
Rocha. A pretendente: TATIAnE DOS SAnTOS DE SOuSA, profissão: professora de 
educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Sousa 
e de Magalí Ferreira dos Santos de Sousa.

O pretendente: MARCELO hEnRIquE MARTInS FILhO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Henrique Martins e de Ana 
Cristina da Silva. A pretendente: ESTER GABRIELA DE SOuzA, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/2000, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Gerson Alves de Souza e de Teresinha 
de Jesus Souza.

O pretendente: ADOLPhO hEnRIquE SILVA BARBOSA, profissão: motoboy, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Presidente Venceslau, SP, data-nascimento: 15/02/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Henrique Barbosa 
e de Tania Cristina Silva Barbosa. A pretendente: MAynARA SOARES DOS SAnTOS, 
profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Daniel Thomaz dos Santos e de Rosimeire Maria Candida Soares.

O pretendente: REnATO xAVIER DO nASCIMEnTO, profissão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1985, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Valter Xavier do Nascimento e de Lidia Alves de Souza 
Santos do Nascimento. O pretendente: JOSE OLIVEIRA CAMPOS JunIOR, profis-
são: enfermeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Ceará Mirim, RN, data-nascimento: 
01/09/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Oliveira 
Campos e de Maria da Paz Fernandes Campos.

O pretendente: LEAnDRO AMORIM DE SIquEIRA, profissão: técnico de informá-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 01/12/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Rodrigues 
de Siqueira e de Adriana Nazareth Amorim de Siqueira. A pretendente: ROSARIA 
DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/10/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Verenice Aparecida de Lima.

O pretendente: REnAn APARECIDO SAnTAnA DOS REIS, profissão: cabeleireiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio dos Reis e de 
Solange Rodrigues Santana dos Reis. A pretendente: JACquELInE LIMA MOREIRA, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Euclides Pontes 
Moreira e de Marlene de Fatima Lima Moreira.

O pretendente: WILLIAn DE OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1988, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Reginaldo da Silva Oliveira e de Vilma Maria Barboza Oliveira. A 
pretendente: SARAh DuARTE DA COSTA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves da Costa e de Fatima 
Duarte da Costa.

O pretendente: JOnAS nARIO ARAuJO, profissão: fiscal de terminal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Araujo Almeida e de Maria Janete 
Nario Araujo. A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA SILVA, profissão: analista de 
RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Custodio da Silva 
e de Mirais Pereira de Oliveira Silva.

O pretendente: IAGO FREIRE MACIEL, profissão: operador de caixa, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 08/06/1999, residente e domiciliado 
no Rio de Janeiro, RJ, filho de Edvar Cineis Maciel e de Antonia Simone Freire Maciel. 
A pretendente: ShEyLA CARPEGIAnE PEREIRA DA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cajazeiras, PB, data-nascimento: 27/01/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira da Silva e 
de Maria Nenem da Silva.

O pretendente: CLEBER MEnEzES ALBERTInI, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Albertini e de Maria de Lourdes Menezes 
Albertini. A pretendente: ADRIAnE FERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Leomiro dos Santos 
e de Adelina de Jesus Fernandes.

O pretendente: AnDERSOn COSTA SILVA DE JESuS, profissão: operador de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonilton Silva de Jesus 
e de Eunice de Jesus Costa. A pretendente: MAInARA ROSA DA COSTA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Quijingue, BA, data-nascimento: 16/06/1998, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Manoel Simões da Costa e de Egilda 
Rosa da Costa.

O pretendente: GLLAuCO BARBOSA DO nASCIMEnTO, profissão: instrutor prático, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geovan do Nascimento e de Maria 
do Socorro Barbosa do Nascimento. A pretendente: BRunA ELIzABETE SILVA DA 
CRuz, profissão: auxiliar de odontologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jorge Luiz Silva da Cruz e de Maria Elizabete de Brito.

O pretendente: AnDERSOn hEnRIquE CAMARA LOVATA, profissão: repositor de 
mercadorias júnior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/05/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei 
dos Santos Lovata e de Regiane Souza Camara Lovata. A pretendente: AMAnDA DA 
SILVA LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Roberto Tavares Lima e de Sueli da Silva Lira.

O pretendente: BRunO GuSTAVO SILVA LIRA, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sueli da Silva Lira. A preten-
dente: ThAynARA SAnTOS DE PAuLA, profissão: ajudante de padaria, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Mariano de Paula e de 
Rute Neia Costa Santos.

O pretendente: BREnDO ALExAnDER DE MORAIS RAMOS, profissão: ajudante 
geral de obras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/01/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio dos 
Santos Ramos e de Clemilda Aparecida de Morais Ramos. A pretendente: AnA PAuLA 
RIBEIRO ALVES, profissão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Paulo Sergio Ramos Alves e de Gilmara Ribeiro Alves.

O pretendente: TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, profissão: montador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Batista de Oliveira e de Rosalia Souza da 
Silva. A pretendente: DAnIELA CAROLInE CAMPOS DE ALMEIDA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 13/01/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Eduardo de Almeida e de 
Silvana Maria de Campos.

O pretendente: JEFERSOn BARROS SAnTOS, profissão: chapeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cajari, MA, data-nascimento: 07/11/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Mario Mendonça dos Santos e de Maria 
do Bom Parto Barros Lopes. A pretendente: LuCIAnE SOuzA DOS SAnTOS, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 11/07/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Genivaldo Tomé dos Santos 
e de Gildalza Miranda Souza.

O pretendente: MARCIO ROBERTO DERCIDES DA SILVA, profissão: técnico telecom, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1968, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Dercides da Silva 
e de Analia Vieira da Silva. A pretendente: JAnDIRA MARIA DA SILVA MOREIRA, 
profissão: professora, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/01/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Avelino José 
da Silva e de Laura Garcia Guebarra de Oliveira.

O pretendente: PAuLO WESLEy LOPES DOS SAnTOS, profissão: forneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ismael Lopes dos Santos e de Joceli 
Felipe dos Santos. A pretendente: KAuAny VITÓRIA DA SILVA ROChA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Pereira Rocha e 
de Marcia Aparecida da Silva.

O pretendente: FELIPE CARVALhO DO SACRAMEnTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Newton Oliveira do Sacramento e de 
Sara Regina Carvalho Sacramento. A pretendente: MARIAnA FERnAnDES VIAnA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Etevaldo Souza 
Viana e de Teresa Fernandes da Silva Viana.

O pretendente: ROGERIO ROquE FERREIRA, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Expedito Roque Ferreira e de 
Maria da Conceição Ferreira. A pretendente: AnDREIA DE SOuzA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/10/1971, residente e domiciliada em Arujá, SP, filha de Alceu de Souza e de 
Maria Aparecida de Souza.

O pretendente: BARTOLOMEu RIBEIRO DE SAnTAnA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/06/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bartolomeu de Santana e de Terezinha 
Ribeiro. A pretendente: MARILEnE CARMELITA SAnTOS, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/05/1982, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Estelino José dos Santos e de Carmelita Maria 
dos Santos.

O pretendente: JhOnny DA COnCEIçãO GOuVEA, profissão: designer gráfico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olimar Andrade Gouvea e 
de Rozileide Pereira da Conceição. A pretendente: SThEFFAny DyAny OSVALDO 
SAnTOS, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 06/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Elias Jose dos Santos e de Roselaine de Fatima Osvaldo.

O pretendente: ROGERIO EIJI MIyAShIRO, profissão: auxiliar de departamento pes-
soal, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Kohaku Miyashiro e de 
Kikuyo Miyashiro. A pretendente: ALInE DAnIELE TEIxEIRA DA SILVA, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1986, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Manoel José da Silva e de Doralice 
Teixeira da Silva.

O pretendente: WAShInGTOn LuIz GOMES SIMãO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Claudio Simão e de Rita Maria Gomes 
de Jesus. A pretendente: KATLyn CRISTInA DA COSTA SILVA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Domingos da Silva Neto e de 
Miryan Umbelina da Costa de Andrade.

O pretendente: VAnDERSOn GOnçALVES DA COSTA, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Euclides Cunha, BA, data-nascimento: 27/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Jesus da Costa e de Inácia Nunes 
Gonçalves. A pretendente: RAnIELE PAIxãO DOS SAnTOS, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 
06/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo dos 
Santos e de Girleide da Paixão.

O pretendente: SEBASTIãO DE SOuSA AMARAL, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Berilo, Comarca de Minas Novas, MG, data-nascimento: 13/06/1950, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto Militão de Sousa e 
de Maria das Dores Amaral. A pretendente: ELzA CAnDIDA DE OLIVEIRA, profissão: 
aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: São Pedro dos Ferros, MG, data-nascimento: 
11/01/1955, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Candido 
Filho e de Corina Marcelo da Silva.

O pretendente: DEnIS FERnAnDO DE MATOS PEREIRA, profissão: operador 
de máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/09/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose de 
Matos Pereira Filho e de Maria Aparecida Ozeldi. A pretendente: ELISAnGELA 
ALVES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1982, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Estelito José dos Santos e de Maria de 
Fatima Alves dos Santos.

O pretendente: ADAILTOn AVELInO DOS SAnTOS JúnIOR, profissão: mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adailton Avelino dos Santos 
e de Cilene Maria da Conceição. A pretendente: CRISTInA APARECIDA DE LIMA 
zAVAGLI, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/08/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edson Zavagli e de Neusa Sales de Lima.

O pretendente: JOnAThAS FREITAS ALExAnDRInO, profissão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandir Alexandrino Pinto e de Sonia 
Teixeira de Freitas Alexandrino. A pretendente: JAquELInE DA SILVA LEAL, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 15/02/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Leal Siqueira e de 
Maria Aparecida da Silva Leal.

O pretendente: CLAuDEMIR JOSé MERLInI, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ibirá, SP, data-nascimento: 10/03/1952, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Merlini e de Eulália Martins. 
A pretendente: ELzA MARIA DO SOCORRO DE LuCEnA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Iguatú, CE, data-nascimento: 22/05/1956, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alderico Batista de Lucena e de 
Maria Rocha de Lucena.

O pretendente: VEnICIO FREITAS DE SOuzA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vantuilio de Souza e de Adriana Freitas 
Cardoso. A pretendente: DEBORAh MOREIRA CAVALCAnTI, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo Pereira 
Cavalcanti e de Maria das Graças Pessoa Moreira.

O pretendente: RAFAEL BAPTISTA DA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel da Costa e de Marcilene 
Baptista Genezio da Costa. A pretendente: POLIAnA BEzERRA SILVA, profissão: téc-
nica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Tavares 
da Silva e de Lucimar Santos Bezerra Silva.

O pretendente: FABIO APARECIDO BERnABE, profissão: encarregado de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campo Mourão, PR, data-nascimento: 15/07/1989, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Seino Antonio Bernabe e de Zenaide 
dos Santos Bernabe. A pretendente: GISELE BARBOSA DOS SAnTOS, profissão: 
cozinheira escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
13/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdevan 
Barbosa dos Santos e de Maria de Fátima Chaves Barbosa.

O pretendente: RAPhAEL SILVA MOçO, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvano dos Santos Moço e de Sheila Chagas 
da Silva. A pretendente: MARIA LuIzA RAMOS DE ALMEIDA, profissão: cuidadora 
de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 28/05/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Cacilda Ramos 
de Almeida.

O pretendente: SILAS VIAnA SIDéRIO, profissão: programador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bartolomeu Sidério e de Creusa Viana Sidério. 
A pretendente: AnDRéIA FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José dos Santos Irmão e de Josefa 
Ferreira da Silva dos Santos.

O pretendente: JEFERSOn DE SEnA AGuIAR, profissão: leiturista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Lemos Aguiar e de Rosan-
gela Rufino de Sena. A pretendente: MARIA ThAILInE SOuzA GOMES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 21/02/1992, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Francisco Edson Souza Gomes e 
de Maria Eliene de Souza Gomes.

O pretendente: JARDEL VIAnA PInTO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Carinhanha, BA, data-nascimento: 27/10/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Souza Pinto e de Darcy de 
Souza Viana. A pretendente: LuCIAnA SILVA BARBOSA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Carinhanha, BA, data-nascimento: 05/07/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz da Silva Barbosa e de Maria 
Aparecida de Souza Silva.

O pretendente: KOhMAn CLAy DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Vicente Silva e de Lourdes Alves Silva. A 
pretendente: AnDREA MARIA DOS SAnTOS ROSA, profissão: enfermeira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1973, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirajara Rosa e de Maria de Lourdes 
dos Santos Rosa.

O pretendente: JEFFERSOn nOVAIS nEVES REzEnDE, profissão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo da Silva 
Rezende e de Elizabete Novais Neves Rezende. A pretendente: AnDREIA GOn-
çALVES DA SILVA ThIAGO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Thiago e de Maria de Fatima Gonçalves 
da Silva Thiago.

O pretendente: CRISTIAnO CARDOSO DOS SAnTOS, profissão: borracheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido dos 
Santos e de Cleidinei Cardoso. A pretendente: RAquEL APARECIDA DE ARAu-
JO, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1973, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Osmar Tadeu Martins de Araujo e de Guaraciaba Elena 
Aparecido de Araujo.

O pretendente: JOSE GERALDO SALES BRAnDãO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Serro, MG, data-nascimento: 25/06/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Sales Brandão e de Anisia 
Gabriela de Jesus Brandão. A pretendente: ROSILEnE DE FATIMA SILVA BRAnDãO, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Serro, MG, data-
nascimento: 07/07/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose do Amparo Silva e de Maria Julia Silva.

O pretendente: JuLIO CEzAR DOS SAnTOS RAMOS, profissão: micro empreendedor 
individual, estado civil: solteiro, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 24/09/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José dos Reis Severino 
Ramos e de Maria da Gloria dos Santos Ramos. A pretendente: ELAInE CRISTInA 
COnCEIçãO AnTOnIO, profissão: auxiliar de serviços, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1980, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Elizabeth Conceição Antonio.

O pretendente: MAThEuS DOS SAnTOS ALMEIDA, profissão: educador fisíco, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elio Fernandes de Almeida e de 
Giselia dos Santos Almeida. A pretendente: JAnES SOuSA SOARES, profissão: fisio-
terapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 29/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nunes Soares e de 
Maria Eunice Sousa Soares.

O pretendente: AnDERSOn RICARDO AuGuSTO ADOLPhO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Anderson Aparecido Adolpho 
e de Andrelena de Paula Ricardo Augusto Adolpho. A pretendente: SABRInA RIBEIRO 
DOS SAnTOS, profissão: promotora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Antonio dos Santos e de Roseli Leite Ribeiro.

O pretendente: LEOnARDO GOnçALVES DOS SAnTOS, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Edilberto dos 
Santos e de Rita Gonçalves Placidino. A pretendente: DEISE FERnAnDES DOS 
SAnTOS, profissão: monitora escolar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ivanete Fernandes dos Santos.

O pretendente: JOnAThAn RODRIGuES SAnTAnA, profissão: leiturista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jamil Nascimento Santana e de Claudia 
Gomes Rodrigues. A pretendente: FERnAnDA CRISTInA DA CunhA, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1988, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Carlos Alberto da Cunha e de Lucia 
Helena Severo da Cunha.

O pretendente: LuAn SAnTAnA DA SILVA, profissão: operador de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão da Silva e de Eliene de 
Santana. A pretendente: MARIAnA LABOnIA, profissão: analista de marketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro Labonia e de 
Ana Paula Marcelino.

O pretendente: yuRI ELIAn SOuzA COSTA SAnTOS, profissão: operador de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/04/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joao 
Batista dos Santos e de Ivete Souza Costa. A pretendente: KETLyn CRISTInA 
DOS SAnTOS MEnEzES, profissão: orientadora, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Rodrigo de Oliveira Teles de Menezes e de Patricia 
dos Santos Nascimento.

O pretendente: DAnILO MOnTEIRO DA SILVA, profissão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Alisson Elpidio Silva e de Marcia Monteiro da 
Silva. A pretendente: yASMIn LEITE DO MOnTE, profissão: analista de suporte, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Negreiros do Monte e de Maria 
Ivoneide Leite do Monte.

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito 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: VITOR EDuARDO FERREIRA LO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adriana Ferreira Lo. A pretendente: ROBERTA 
DA SILVA VIEIRA, profissão: op. de monitoramento, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Carlos Roberto Vieira Junior e de Maria Lucia da Silva Vieira.

O pretendente: nICOLAS FLOREnTInO BARBOSA, profissão: analista administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arildo Benedito Barbosa e de 
Vania Florentino da Silva. A pretendente: BáRBARA hELEn RODRIGuES DA SILVA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Braganey, PR, data-
nascimento: 03/09/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marta 
Rodrigues da Silva.
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O Brasil precisa 
falar sobre um tabu: 

a finitude

Vamos viver mais 
tempo na velhice do 
que em outras fases da 
nossa vida

Hoje, estamos diante 
do fenômeno da 
longevidade e de-

vemos chegar até os 100 
anos – em uma perspec-
tiva conservadora, pois os 
avanços da ciência podem 
tornar a existência ainda 
mais longeva. As estatís-
ticas apontam que vamos 
chegar até os 120 anos. Pela 
primeira vez na história, 
a humanidade tem mais 
tempo para viver; sonhar; 
reinventar a vida, a carrei-
ra, os relacionamentos e a 
própria trajetória. 

A chave está em desen-
volver novos territórios 
nos quais o capital social 
e intelectual lapidado em 
décadas possa redefinir 
padrões de consumo e 
comportamento. No Brasil, 
estamos envelhecendo em 
um ritmo acelerado; em 
2050 seremos o sexto país 
mais velho do mundo. Para 
se ter uma ideia, temos 
atualmente mais de 30 
milhões de pessoas com 
mais de 60 anos e quase 
60 milhões de brasileiros 
com mais de 50 anos. Mas, 
mesmo com a existência 
alongada, há um momento 
em que a finitude chegará. 
E qual é a nossa percepção 
sobre esse momento?

O brasileiro não gosta de 
falar sobre a morte. Viemos 
de uma cultura que enfatiza 
a vida e a juventude. Pensa-
mos que o futuro está muito 
longe e não nos planejamos 
para a finitude. O medo nor-
teia a forma como lidamos 
e pensamos na morte. Mas, 
devo ressaltar que esse é 
um comportamento oci-
dental. Em países orientais, 
essa relação com a finitude 
é mais fluida – para eles, 
morrer é uma etapa impor-
tante do viver. 

Na pesquisa Plano de 
Vida & Legado, entretan-
to, vimos que esse cenário 
começa a mudar no país; 
e, quanto mais velhos 
ficamos, mais natural fica 
abordar o assunto. Esse 
comportamento dos “no-
vos” prateados mostra que 
eles estão quebrando um 
tabu e essa naturalidade 
para lidar com o fim da vida 
traz a perspectiva da im-
portância do planejamento 
e do legado. 

Esse levantamento con-
duzido pela Janno apontou 
que sete em cada 10 en-
trevistados 60+ afirmaram 
que estão refletindo mais 
sobre a finitude durante a 
pandemia e dois em cada 10 
começaram o planejamen-
to de fim de vida durante 
o distanciamento social. 
Olho para esse movimento 
com muito otimismo. Vejo, 
inclusive, que essa “nova” 
geração de brasileiros ma-
duros sempre pautou sua 
vida pela inovação. 

Foram eles que lutaram 
pela liberação sexual e li-

berdade de escolha. É mui-
to natural que sejam eles a 
ressignificar a morte. Lidar 
com a finitude, na minha 
opinião, é muito importan-
te para a gente ter uma boa 
qualidade de vida; é uma 
forma de viver com mais 
presença e mais plenitude. 
É quase como um deixar 
um presente para quem a 
gente ama, pois significa 
lidar com questões não 
apenas emocionais, como 
também burocráticas. 

E, nesse sentido, gostaria 
de falar sobre os quatro 
pilares do legado. O que 
queremos deixar para nos-
sos familiares e amigos que-
ridos após a morte? Depois 
de conversar com mais de 
3 mil norte-americanos, o 
banco Merril Lynch chegou 
a quatro valores. O primeiro 
está baseado em Valores e 
Lições de vida. Na prática, 
esses itens são transmiti-
dos em conversas – mas, 
idealmente, deveríamos 
documentar em cartas de 
legado, acompanhadas de 
fotos, vídeos e documentos 
pessoais. 

O segundo pilar está 
amparado em Instruções e 
Desejos, um documento no 
qual constam os cuidados 
tardios ou paliativos em 
vida, diretivas de saúde, 
decisões sobre o próprio 
funeral e distribuição de 
objetos pessoais. O ter-
ceiro pilar é Patrimônio 
e Legado financeiro, que 
costuma ser descrito por 
meio do testamento com a 
definição dos beneficiários. 
Por último, o quarto tem 
por foco Posses pessoais 
de valor emocional, no qual 
estão tanto as heranças 
familiares, quanto os itens 
que vierem representar 
bem a pessoa.

Em suma, a transforma-
ção liderada pelos madu-
ros, em todas as esferas 
da vida, está afetando a 
relação com a finitude. O 
que vimos acontecer nos 
últimos cinco anos, com a 
Revolução da Longevidade, 
está prestes a acontecer 
com a finitude. Aos poucos, 
novos produtos e serviços 
despontam associados 
ao Mercado da Finitude, 
liderado pioneiramente 
por startups como a Jan-
no e movimentos como o 
inFINITO e o Vamos falar 
sobre o Luto – iniciativas 
que mostram que existem 
oportunidades de mudar 
diretamente a vida das pes-
soas ao melhorar a relação 
delas com o fim. 

A nova imagem da morte 
pode ser mais real, afetiva 
e prática, na qual o tabu 
cede espaço para o diálogo; 
a surpresa é atenuada pelo 
planejamento e qualquer 
preparação para a morte 
é, no fim do dia, uma ce-
lebração da vida até sua 
última gota.

(*) - Mercadóloga de formação, com 
especialização em marketing digital 

pela Universidade de Nova York, é 
cofundadora do Hype50+, consultoria 

de marketing especializada no 
consumidor sênior e da Janno – 

startup agetech. 

Layla Vallias (*)
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Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ nº 08.109.927/0001-76 - NIRE nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a se realizar no dia 30/07/2020, às 10hs, em Vídeo
Conferencia, conforme Medida Provisória 931 de 30/03/2020, face a Pandemia COVID 19, cujo link para acesso
será enviado oportunamente. ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; b) Outros assuntos de interesse
social. Avisos: Acham-se a disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 133 da
Lei nÀ 6.404/76 referentes ao exercício social passado. SP, 14/03/2020. Ricardo Valtner - Diretor Presidente.

Cornerstone Oil Energy & Soluções Ltda
CNPJ nº 27.965.668/0001-20 - NIRE nº 3523054674-8

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. sócios a se reunirem em Reunião de Sócios a se realizar no dia 23/07/2020, às
11 hs., na Rua Nelson Gama de Oliveira, 311, 11º andar, conjunto 113, Vila Andrade, São Paulo, SP, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018 e 31/12/2019;
b) Outros assuntos de interesse social. SP, 14/07/2020. Paul Liu e João Hayashi - administradores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 036/2020 - Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de gases medicinais (oxigênio e ar 
medicinal NC) e locação de concentradores de oxigênio, com empréstimo 
em comodato de equipamentos complementares. Entrega das Propostas: a 
partir de 16/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/. Abertura das Propostas: 28/07/2020 às 14h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na página 
do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: 
licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Entre elas, as do setor de conta-
bilidade. A automatização em 
processos contábeis é realidade, 

e a tendência é de que se intensifique, 
com a provável reforma tributária, que 
vai estimular empresas a migrarem de 
regime fiscal, exigindo atuação mais 
estratégica dos departamentos de 
contabilidade.

A análise é do especialista Lucas Ri-
beiro, sócio e CEO da ROIT Consultoria 
e Contabilidade, que tornou-se uma 
accountech, e é uma das referências no 
país em automatização dos processos. 
Atualmente, boa parte do trabalho é 
executado pelos robôs fiscal e contá-
bil. São 8 milhões de lançamentos já 
classificados e mais de 1,8 bilhão de 
cenários tributários por meio de inte-
ligência artificial.

“Estamos chegando perto de atingir 
a marca de 2 bilhões de cenários tribu-
tários, algo impensável se não fosse a 
inteligência artificial. A contabilidade 
está em extrema transformação, dei-
xando de ser operacional e passando 
a se tornar cada vez mais estratégica, 
como deve ser”, sublinha Lucas Ribei-
ro. Com relação à Reforma Tributária, 
o executivo explica que a reforma em 
tramitação no Congressoo, e que tem 
chances reais de ser aprovada e im-
plementada, estimulará as empresas a 
migrarem dos regimes Simples Nacio-
nal e Lucro Presumido para o regime 
Lucro Real. 

Ocorre que esse regime tributário 
exige lançamentos completos, pois a 
apuração do IBS (imposto sobre bens 
e serviços) fará com que as empresas 
peguem notas ficais de todas as suas 
aquisições e tenham que contabilizá-las 
em tempo recorde. A automatização, 
portanto, será imprescindível para 

Estamos chegando perto de atingir a marca de 2 bilhões de cenários tributários, algo 
impensável se não fosse a inteligência artificial.
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Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954  |  Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19/06/20

Data e horário: às 14hs do dia 19/06/20. Local: sede social, em SP/SP, Av. das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, 
Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Ryo Miyajima; Secretária: Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & 
Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen
Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem 
como a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, de acordo com o facultado pelo §4º do artigo 124 e pelo §4º do
artigo 133 da referida lei. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a reeleição do Sr. Tadaharu Shiroyama para o cargo de membro do Conselho de
Administração; Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionis-
tas, sem qualquer ressalva: (i) a reeleição do Tadaharu Shiroyama, japonês, casado, empresário, Passaporte Japonês nº TS0538654, com
escritório em 2-16-14, Saiwai-cho, Fuchu-shi, Tóquio, Japão, para o cargo de membro do Conselho de de Administração da Companhia,
com mandato de 3 anos a contar da presente data. O conselheiro ora reeleito declara, sob pena da lei, que não está impedido por lei espe-
cial, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivos Termo
de Posse no devido livro societário. O membro do Conselho de Administração aqui reeleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já
é remunerado por outras empresas do grupo; Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada,
em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 19/06/20. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de
Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui
Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifi co que
a presente ata é cópia fi el daquela que se acha transcrita no livro próprio. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães
Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP nº 230.968/20-0 em 2/07/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Inteligência artificial é caminho sem 
volta no mercado de contabilidade

A inteligência artificial rompeu os muros das instituições acadêmicas e de pesquisa, e em várias 
atividades robôs já substituem o trabalho humano

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. - CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06 - NIRE nº 35300009720
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2020

Data, hora, local: 30.04.2020, 8:30hs, na sede social do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A., na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila 
Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de con-
vocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da 
Companhia, Banco BMG S.A. (“Banco BMG”). Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Rela-
tório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019, foram publicados no DOESP, em edição de 14.02.2020, nas páginas 63 a 65, e no jornal 
Empresas e Negócios, em edição de 14.02.2020, na página 16. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio 
Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. Ordem do Dia: I - Em AGO, exame e discussão a respeito (i) das contas 
dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) da destinação dos resultados apurados com re-
lação ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores 
da Companhia; e II - Em AGE, exame e discussão a respeito da ratifi cação da utilização, pela Companhia, do Comitê de 
Pessoas e Remuneração instituído pelo Banco BMG para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil que compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco BMG. Deliberações: O acionista 
presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 
I. Em AGO: 1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Fi-
nanceiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Consignar 
que a Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31.12.2019, no valor de R$ 81.857.191,24, o qual terá a 
seguinte destinação: (i) o montante de R$ 31.000.000,00, o qual deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte corres-
ponde ao montante de R$ 26.350.000,00, atribuído ao pagamento de juros sobre o capital próprio ao acionista da Com-
panhia, conforme aprovado na Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 30.12.2019 e ora ratifi cado, será desti-
nado integralmente à amortização de prejuízos acumulados da Companhia; (ii) o montante de R$ 50.857.191,24 será des-
tinado à amortização de prejuízos acumulados da Companhia. 3. Consignar a renúncia dos membros da administração da 
Companhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 2020. II. Em AGE: 4. Ratifi car a utilização, pela Com-
panhia, do Comitê de Pessoas e Remuneração instituído pelo Banco BMG para todas as instituições fi nanceiras e institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco BMG. Encer-
ramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Eduardo Mazon - 
Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a origi-
nal lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 
210.554/20-4 em 16/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nos últimos meses a 
demanda por tecnologias 
baseadas em soluções que 
detectam simultaneamen-
te a temperatura de várias 
pessoas, direcionando 
a aferição mais precisa 
apenas para indivíduos 
que apresentarem tem-
peratura elevada cresceu 
consideravelmente. Mais 
recentemente, câmeras 
com softwares de reco-
nhecimento facial que 
identificam por meio de 
inteligência artificial o uso 
de máscaras ganharam 
destaque para contenção 
da pandemia. 

Isto porque, utilizar este 
equipamento de proteção 
se tornou obrigatório em 
lugares públicos e pri-
vados e o não uso pode 
acarretar em multas aos 
estabelecimentos. Segun-
do a empresa de pesqui-
sa MarketsandMarkets, 
estima-se que até 2021, 
o mercado de reconheci-
mento de imagem chegue 
a R$ 38,92 bilhões de 
dólares. Com soluções di-
ferenciadas e completas, 
empresas especializadas 
em segurança eletrônica 

Câmeras com softwares de reconhecimento facial identificam 
mesmo com o uso de máscaras.
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Câmeras de reconhecimento facial e 
identificação do uso de máscaras

que essa atuação seja exercida com 
eficiência e eficácia. “A inteligência 
artificial teve um primeiro momento 
quando se tratava de uma descoberta, 
de objetos de pesquisas, de hipóteses 
de aplicabilidade. 

Hoje vive um segundo momento: 
não é mais uma hipótese, é prática. E 
não sou eu quem estou dizendo. Em 
‘Inteligência Artificial’, Kai-Fu Lee, 
um dos maiores nomes no assunto, 
que foi CEO e o fundador do Google 
China, aponta que esse caminho já é 
realidade”, argumenta Lucas, citando 
uma das falas do autor: “a transfor-
mação provocada pela inteligência 
artificial equipara-se com a invenção 
da energia elétrica’”.

A ROIT é especializada em atender 
empresas que estão inseridas no regi-
me tributário Lucro Real. De acordo 
com levantamento da consultoria, es-
sas empresas representam atualmente 

apenas 3% do total de organizações 
no Brasil que demandam por serviços 
contábeis. Por outro lado, é nesse nicho 
que está a maior oportunidade de fatu-
ramento para escritórios e profissionais 
de contabilidade: 62% do potencial de 
receita para o mercado vem das em-
presas no Lucro Real.

Para aproveitar esse potencial, as 
empresas de contabilidade precisarão 
investir em automatização e profissio-
nais espetaculares. A ROIT iniciou um 
processo seletivo, nesse momento para 
apenas 30 escritórios de contabilidade 
no Brasil, que passarão a utilizar sua 
inteligência artificial, também com 
RPA (robotic process automation) em 
processos extremamente otimizados. 
Uma oportunidade para aqueles que 
desejam atingir empresas maiores e 
mais complexas.

Fonte e m ais informações: (https://
roit.ai/).

aprendizado profundo, 
consegue inclusive saber 
se a máscara está sendo 
utilizada corretamente 
ou apenas pendurada no 
pescoço. Os resultados do 
investimento da Dealer 
já são positivos; a distri-
buidora identificou um 
crescimento de 70% nas 
consultas sobre as tecno-
logias de reconhecimento 
facial e uso de máscaras. 

O Diretor Comercial, 
Rubens Branchini, contou 
que os clientes mais inte-
ressados são do comércio 
de varejo. “A segurança é 
e será imprescindível para 
a reabertura dos negócios, 
por isso, seguimos atentos 
no mercado, disponibili-
zando o que há de mais 
atual em tecnologia para 
promoção de espaços 
covid-free”, afirma o exe-
cutivo da empresa. Em 
2019 a empresa fez altos 
investimentos exclusiva-
mente para seu negócio 
de Security, incluindo 
novos sistemas internos 
que levaram mais asserti-
vidade e segurança às suas 
operações. Fonte:(https://
dealershop.com.br).

estão se reinventando para 
suprir este novo normal que 
anseia por estabelecimen-
tos covidfree. 

É o caso da Dealer Shop, 
Distribuidora de Soluções 
em Projetos e Produtos de 
Segurança Eletrônica que 
investiu 40% a mais para 
incluir em seu portfólio 
câmeras que utilizam in-
teligência artificial para o 
reconhecimento do uso de 
máscaras faciais ou aglome-
ração de pessoas que não 
respeitem o distanciamen-
to social. Como diferencial, 
a empresa é a primeira do 
setor a dispor de um Centro 
de Experiências inovador 
dedicado aos clientes para 

que possam testar estas no-
vas soluções tecnológicas, 
a partir de cenários que 
simulam de forma prática 
seus estabelecimentos.

O surgimento desses 
analíticos de vídeos só 
foi possível a partir da 
evolução dos algoritmos 
de visão computacional e 
inteligência artificial que 
permitiram um apren-
dizado constante e, por 
consequência, o aprimo-
ramento dos índices de 
detecção, ou seja, com o 
passar do tempo o software 
aprende que as máscaras 
possuem tamanhos, for-
matos, texturas e cores 
diferentes e a partir desse 

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
55

F-
C

57
B-

03
03

-2
5D

7.



Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 16 de julho de 20206

#tenhacicatrizes

Sumaia Thomas e Adilson Souza

Uma nova chance. Você também 
precisa de uma?

Sumaia Thomas (*) e Adilson Souza (**)

Assistimos ao filme Uma nova chance, com a 
protagonista Jennifer Lopes, e decidimos com-

partilhar várias das reflexões e provocações que tive-
mos, com a promessa de não dar muitos spoilers. ;-)

Como profissionais dedicados à carreira e ao desen-
volvimento profissional de pessoas rumo às posições 
de liderança e com larga experiência em diversos 
segmentos, temos certeza que se identificará com 
muitos questionamentos da protagonista, em seus 
momentos de vida pessoal e de carreira.

Por exemplo, quem nunca vivenciou uma situa-
ção e reconheceu que se sabotou de tal forma que 
estagnou e se sentiu impossibilitado(a) de avançar 
mergulhando numa profunda inércia? O que acontece 
conosco nesses momentos, e a PNL (Programação 
Neurolinguística) nos permite explicar, é que as 
crenças (nossas verdades) que nutrimos ao longo da 
vida (origem, idade, gênero, raça, condição social, 
experiências, etc.) e que insistimos em mantê-las 
vivas, alimentam nossas mentes e os pensamentos 
ganham vida e força. Se o alimento for de limitação, 
a resposta será também de limitação.

Temos uma profunda admiração pelo seguinte 
pensamento do empreendedor americano, autor 
#1 NY Times, filantropo, estrategista de vida e de 

negócios, Tony Robbins: “Saiba que são suas de-
cisões, e não suas condições, que determinam 
seu destino”. Sim, são as escolhas diárias que te 
movem e te levam a uma outra oportunidade, a tal 
segunda chance.

Outra coisa que nos chamou atenção está relacio-
nada ao que damos valor na vida. O que vale mais? O 
que nos ensinam nas ruas, em casa, nos livros ou nos 
bancos universitários? Não há uma resposta única, 
pois de nada vale só o conhecimento sem a prática 
e seus aprendizados (erros e acertos). Frequentar 
os mais diversos ambientes aguça nossa observação 
sobre o que realmente fará diferença, e talvez por 
conta disso, as pessoas que se destacam no mundo, 
se permitem ser eternos aprendizes. E você, faz 
parte de qual grupo? De quem se arrisca ou de 
quem só observa?

Numa passagem do filme há um questionamento 
nessa direção, e que nos remete especialmente àquilo 
que as organizações fazem com relação aos títulos 
que compõem um currículo. Por quantas vezes em 
um processo seletivo, e até mesmo numa entrevista, 
a bagagem que as pessoas trazem com suas histó-
rias de vida e que naturalmente as diferenciam, é 
ignorada? É a sabedoria e a habilidade da pessoa na 
posição de liderança que poderão fazer a diferença 
em conectar formação, experiência e potencial. Mas 
quantos talentos são ignorados pela falta dessa 
habilidade?

A confiança, que é um valor essencial da liderança 

espiritualizada, se faz imprescindível para manutenção, 
sustentação e consolidação das relações pessoais e dos 
negócios. E para que ela seja estabelecida é preciso 
coragem para lidar com a verdade qualquer que seja ela, 
pois uma mentira (ainda que de brincadeira) poderá até 
te levar a oportunidade dos sonhos, mas certamente não 
te manterá eternamente. É como Marshall Goldsmith, 
autor e renomado coach em liderança, escreveu: “O 
que te trouxe aqui até aqui, não te levará adian-
te”. E quando a verdade falta, a confiança é abalada, 
e reconquistá-la é um desafio e tanto.

Mas a questão aqui, não é a justificativa sobre o por-
quê agiu de má fé ou de brincadeira, e sim o “timing”. 
Definitivamente é perda de tempo justificar, pois ela-
borar um currículo com uma pequena mentira só para 
se valorizar e ganhar atenção no processo seletivo, 
só te afastará do motivo maior: ser bem-sucedido(a)! 
Além disso, uma mentira quando revelada quebrará 
vínculos e relações.  Imagine quando uma segunda 
chance vem de alguém com quem se tem algo muito 
especial, for também a pessoa que cuidou e criou 
a filha que você não pode criar? Além da coragem 
para lidar com a verdade seja ela qual for, perceber 
que foi enganado, precisará colocar em prática o 
perdão e o auto perdão.  E assim, outros valores da 
liderança humanizada serão exigidos, como empatia 
e o amor. E acrescentar valores dessa magnitude 
depois da quebra de confiança, torna tudo mais 
complexo. Será que tem uma mentirinha aí no seu 
currículo? Valorize-se, mas não se supervalorize!

Em tempos de pandemia, reinvenção, recomeços 
e atualização de currículos é preciso ser capaz de 
examinar nossas trajetórias identificando cada con-
quista, desde as pequenas até as mais expressivas. E 
lembre-se que um casebre, uma casa, um palacete e 
mesmo o mais belo arranha-céu  são construídos tijolo 
por tijolo. O valor está na obra realizada, e não no 
tijolo. Então, aprenda a ver a obra realizada no tempo 
que for com seus acertos, erros e adaptações.  Se 
você precisa de uma nova chance, lembre-se da 
frase do final do filme: “Todo dia você acorda e 
tem uma nova chance de fazer o que quiser e 
de ser quem quiser ser. E a única coisa que te 
impede de seguir o caminho, é você! 

(*) É especialista em gestão de carreira e no equilíbrio 
entre a maternidade e o trabalho, empreendedora, 

coach, mãe e esposa de Adilson Souza.
(**) É mentor, palestrante, professor, pai e autor do livro 

Liderança e Espiritualidade - Humanizando as Relações.

Tricia Braga (*)

Para muitos varejistas, a descoberta do e-commerce e suas 
ferramentas - plataformas digitais, marketplaces, redes 
sociais - não só ajudaram na sobrevida dos negócios mas 

se mostraram uma nova fonte de receita que poderá contribuir 
para o crescimento da empresa e do próprio setor. 

De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), o crescimento nas vendas 
chega a 40% em abril de 2020, mas organizações como o movi-
mento Compre & Confie chegam a registrar alta de até 81% na 
comparação com o mesmo período do ano anterior. 

Por outro lado, a possibilidade de vender para todo o país 
implica na inclusão de uma série de preocupações fiscais 
que tornam a operacionalidade dos processos internos ainda 
mais complexa. O Brasil é reconhecido pelo grande número 
de normas tributárias vigentes, muitas delas modificadas ou 
criadas diariamente. Levantamento do Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT) aponta uma média de 45 
alterações por dia útil. 

O Banco Mundial estima que as empresas brasileiras dedicam 
1.958 horas por ano com o cumprimento de obrigações tribu-
tárias. O Gartner, na pesquisa Macro Tendências divulgada em 
2019 aponta um gasto de 82% do tempo dos profissionais da área 
fiscal com atendimento das demandas do Fisco. 

Se os números chamam atenção em condições normais pré-
-pandemia, o volume ficou ainda maior diante de tantas alterações 
anunciadas pelos governos nas esferas federal, estadual e munici-
pal para amenizar os impactos da crise econômica. Recolhimento 
de obrigações adiadas por três a seis meses e outras medidas que, 
se promovem um alívio imediato no caixa, vão demandar uma 
atenção maior no segundo semestre com o acúmulo de impostos 
durante a normalização dos processos. 

A pandemia do novo Coronavírus e a necessidade de distanciamento social, com implementação de home office por grande parte das 
empresas, tem acelerado o processo de transformação digital em diferentes segmentos. Um dos mais afetados é o varejo, 

especialmente para os comerciantes não considerados como serviços essenciais, que tiveram que fechar as portas 
por semanas e migrar as operações para o formato online. 

Há também a complexidade da jornada fiscal no processo de 
compra e venda, com a desoneração de impostos ou redução 
de alíquotas de ICMS sobre produtos essenciais, de limpeza ou 
higiene pessoal variáveis de acordo com decretos de cada Estado 
ou convênios bilaterais, somados a atributos como a característica 
do produto, matéria-prima utilizada, finalidade da empresa e seu 
regime fiscal de apuração, entre outros detalhes. 

Vale lembrar, ainda, que existe uma Reforma Tributária que já 
vem sendo discutida há meses e deve ser acelerada em virtude 
da gravidade financeira à qual a maioria das empresas passarão 
nos próximos meses.

Outro ponto de extrema relevância e que deverá causar muita 
dor de cabeça aos marketplaces é a recente investida de alguns 
Estados sobre o caixa dessas empresas. 

EnTEndA coMo A PAndEMiA ESTá AcElErAndo 
A TrAnSforMAção digiTAl no vArEjo

crESciMEnTo

Pixabay

Isto porque os Estados do Rio de Janeiro e, na sequência, 
Bahia, Ceará e Mato Grosso estabeleceram a responsabilidade 
pelo pagamento do ICMS ao marketplace ou intermediador 
financeiro, caso o lojista não efetue o recolhimento do imposto 
no prazo legal. 

Sem entrar na discussão sobre a legalidade destes normativos, 
fato é que os Estados estão cada vez mais pressionando os market 
places a terem o controle sobre o correto recolhimento do ICMS por 
parte dos inúmeros lojistas e fornecedores que por eles circulam. 
Esta novidade forçará, necessariamente, uma completa reformu-
lação nos processos internos e no compliance fiscal das empresas 
que pretenderem intermediar produtos pela internet. 

Diante desse cenário, além da integração das ferramentas para 
a venda em diferentes canais em um sistema de gestão (ERP), 
surge também a demanda pela automação da jornada fiscal do 
estabelecimento com verificações em todos os pontos do pro-
cesso. Cada vez mais, fica latente a necessidade de soluções 
que utilizam a inteligência artifical para monitorar atualizações 
tributárias, nomenclatura dos produtos (NCM) cadastrados, 
cálculo dos impostos, gestão de documentos fiscais de entrada 
e saída e o cumprimento das obrigações fiscais. 

A ameaça da Covid-19 está fazendo empresas e pessoas reve-
rem prioridades, processos, ações, operações, gastos, métricas, 
metas e relacionamentos. Entre tantas dores e preocupações, o 
momento também serve para entender o "novo normal" e planejar 
os próximos passos. 

Para o varejista não é diferente, e a otimização dos processos 
com escalabilidade tecnológica é um passo importante para quem 
deseja ampliar a receita, aumentar a margem de lucro e cumprir 
com o compliance fiscal, evitando prejuízos com multas advindas 
de eventuais inconformidades. 

 (*) - É diretora de Conteúdo da Avalara.
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Novos tempos das 
relações de trabalho

Estamos vivendo, 
literalmente, um tempo 
de transformação

Assim tem sido os dias 
diante da pandemia 
da Covid-19 que já in-

fectou milhares de pessoas 
no mundo e obrigou a países 
a fecharem suas fronteiras, 
e a colocar seus cidadãos de 
quarentena. Tal isolamento 
está não só afetando o nos-
so comportamento social 
como também antecipando 
mudanças nos processos de 
trabalho. 

Uma vez que estamos 
vivendo uma grande disrup-
ção na qual muitas empresas 
estão se vendo forçadas a 
se transformar e a mudar 
rapidamente suas formas 
de atuação. O momento é 
de assimilação dessa nova 
realidade, o que demandará 
esforço emocional e de in-
fraestrutura. É indiscutível 
que o evento da Covid-19 
colocou todos na mesma 
página em apenas uma 
semana. 

Vários paradigmas já fo-
ram quebrados e o êxito do 
trabalho remoto será vital 
para garantir a sobrevivên-
cia dos negócios e, conse-
quentemente,  para manter 
o trabalho das pessoas. Há 
uma pressão nesse novo 
contexto pela reinvenção 
dos negócios, em meio ao 
caos,  através do mundo 
virtual. Sem dúvida, nasce 
uma nova era cujo marco 
jamais iremos esquecer. 

Sobretudo, porque es-
tamos vivendo um dos 
momentos mais vulnerá-
veis da nossa existência,  
quando temos uma grande 
oportunidade de humanizar 
as relações e, ao mesmo 
tempo, rediscutir novas 
estruturas, hierarquias e 
relações de poder mais ade-
quadas ao novo contexto e 
que já estavam na agenda de 
muitas organizações. Sem 
falar que a flexibilização 
das leis trabalhistas em 
curso também impactarão 
as relações de trabalho e 
certamente remodelarão 
as futuras parcerias entre 
empregado e empregador.

Para navegar nessa nova 
onda que vem surgindo 
da relação entre chefes e 
colaboradores, primeiro é 
preciso que os líderes en-
tendam rapidamente qual 
é o seu papel e adotem a 
mentalidade que melhor 
se adapta a esse contexto. 
Afinal, o método comando 
e controle não sobreviverá 
a essa nova realidade.  

A inspiração dos times, o 
entendimento das necessi-
dades individuais e o foco 
na produtividade será muito 

mais importante para os 
resultados do negócio.  Sem 
dúvida, haverá uma revisão 
e um desafio sobre como 
algumas atividades podem 
ser realizadas de forma di-
ferente. Somos, ou éramos,  
ainda muito dependentes do 
presencial e alimentamos al-
gumas fantasias a respeito. 

Contudo, o momento 
nos pressiona a buscar por 
novas competências de 
liderança e o estabeleci-
mento de acordos claros de 
resultados, bem como novas 
formas de acompanhar o 
trabalho.

Claro que algumas em-
presas já estavam adotando 
a prática de home office 
como estratégia de reten-
ção e engajamento. Mas, 
nesse momento, os desafios 
para liderar profissionais e 
equipes apresentam novas 
exigências. 

As pessoas não estão so-
mente em home office. Estão 
trabalhando preocupados 
com a família, sobrecarre-
gados com as tarefas domés-
ticas e, muitos, estão com 
filhos dentro de casa para 
dar atenção e atender às di-
versas necessidades. Saber 
que o isolamento em algum 
momento vai impactar o 
emocional  e que as pessoas 
estão dominadas pelo medo 
por mais esperançosas que 
possam estar, exigirá alta 
sensibilidade do líder para 
lidar com essa jornada que 
está apenas começando.

Para isso é preciso não só 
ter abertura, escuta indivi-
dual para entender como 
cada um está lidando com 
os desafios dos seus papéis, 
mas também é uma ótima 
oportunidade de despertar 
o protagonismo dos colabo-
radores, estabelecer rela-
ções de confiança, estimular 
o trabalho em colaboração 
e expressar a empatia que 
normalmente surge  nesses 
cenários mais críticos. 

Percebe como o líder terá 
um papel central nessa fase? 
E ele será avaliado pela sua 
capacidade de adaptação, 
tendo assim que abrir mão 
de antigos hábitos para a 
construção de novos mo-
delos que vão permitir que 
o trabalho aconteça em um 
contexto saudável e leve,  
mas sendo também capaz de 
obter  o comprometimento e 
responsabilização dos seus 
colaboradores. 

São justamente essas 
competências que serão 
desenvolvidas nesse perí-
odo que farão a diferença 
para as pessoas e será um 
diferencial competitivo para 
os novos tempos.

 
(*) - É Consultora e Diretora da 

Consultoria LHH no Rio de Janeiro.

Cristina Fortes (*)
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No contexto da pandemia, a 
necessidade de olhar para dentro 
de si, para as relações de trabalho 
e para o bem-estar daqueles com 
quem convivemos adquiriu urgên-
cia inédita. Como muitas empre-
sas no Brasil e no mundo, com o 
confinamento a TI Comunicações, 
Holding de Marketing especiali-
zada no universo de viagens, se 
viu navegando em águas até aqui 
desconhecidas. Foi preciso olhar 
com mais atenção para uma ferra-
menta que já existia no dia-a-dia 
da empresa e dar a ela ainda mais 
relevância: a meditação. 

Tati Isler, CEO da TI Comunica-
ções que é também monja e profes-
sora de Meditação, percebeu que, 
nesse momento de tanta angustia 
e desamparo, o recurso utilizado 
cotidianamente em sua empresa 
a fim de fornecer bem-estar ao 
time poderia interessar a muitas 
outras empresas. Nasceu assim a 

Daniel Bucioli (*)

Cartórios lotados, filas gigantes, 
aglomerações, e longo tempo de es-
pera para um serviço que poderia ser 
feito em poucos minutos. Quantos 
de nós já não passamos por situa-
ções semelhantes, e por vezes, até 
desagradáveis? A partir de agora, a 
ida ao cartório para a maior parte 
dos atos notariais tornou-se uma 
faculdade do cidadão, e não mais 
uma obrigação.

O Provimento nº 100 do CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça) 
veio regular a realização da escri-
tura digital, que pode ser feita por 
videoconferência de qualquer lugar 
do mundo, bastando um certificado 
digital e conexão à rede mundial de 
computadores. A troca do papel pela 
tela do computador é algo cada vez 
mais frequente no mundo jurídico, e 
o profissional do direito que quiser 
sobreviver neste mundo cada vez 
mais dinâmico, deve estar sempre 
atento às novas tecnologias.

Não basta somente a formação em 
Direito, é preciso conhecer e estudar 
cada vez mais o mundo tecnológico, 
que está em constante evolução nas 
últimas décadas. Grandes mudanças 
sempre trouxeram certa desconfiança 
aos operadores do direito, que de uma 
hora para a outra, tornam-se reféns 
da tecnologia, e são obrigados a su-
perar todos os desafios para exercer 
a profissão. Assim foi com o processo 
eletrônico, a assinatura digital, as cer-

Percebendo as van-
tagens do trabalho 
remoto e da jornada 

flexível, que podem resultar 
em mais produtividade e 
menos custos como aluguel, 
energia e limpeza, compa-
nhias brasileiras têm aposta-
do na reformulação de seus 
escritórios, desenvolvendo 
ambientes mais enxutos 
e funcionais, que utilizam 
salas de funções múltiplas e 
atendem melhor às deman-
das do trabalho colaborativo. 

Essa é a tendência que Ian 
Biella, arquiteto da Archa-
demy, maior aceleradora de 
escritórios de arquitetura e 
design de interiores do país, 
tem observado dos novos 
projetos que chegam até ele, 
neste cenário de quarente-
na. “As empresas começam 
a ter um feedback positivo 
do home office e a perceber 
que uma mudança estrutural 
pode ser positiva daqui para 
frente. Algumas companhias 
estão nos procurando para 

As empresas começam a perceber que uma mudança estrutural 
pode ser positiva daqui para frente. 
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As empresas começam a perceber que 
uma mudança estrutural pode ser 

positiva daqui para frente.
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Tati Isler em Workshop de Meditação.
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Escritórios flexíveis 
e áreas de trabalho colaborativo, 

tendência do pós-Covid
O isolamento social forçado, devido à pandemia que assolou os mercados, tem levado as empresas 
a repensar as relações de trabalho e o formato dos escritórios para atender ao novo cenário que será 
instaurado pós-Covid-19

ceito do compartilhamento. 
Muitas empresas hoje traba-
lham com “squads”, ou seja, 
times que têm diferentes 
experiências e formações, 
enriquecendo os projetos 
com mais diversidade na 
ideação”, explica. “Os es-
paços comuns deixam de 
ser apenas interativos, e 
passam a ser colaborativos”, 
destaca. 

Segundo o especialista, as 
empresas têm desenhado 
escritórios para se tornarem 
um ponto de encontro, de 
reunião e discussão de proje-
to, e não somente um espaço 
físico mandatário, que serve 
de controle para a produti-
vidade do trabalho. As esta-
ções de trabalho também se 
tornam mais flexíveis. Sem 
“dono”, qualquer profissio-
nal pode utilizar aquela mesa 
quando estiver no escritório, 
o que reduz a necessidade de 
manter várias baias para dar 
suporte ao time inteiro (AI/
Compliance Comunicação).

tornar o escritório mais di-
nâmico, pronto para atender 
a uma equipe mais enxuta, 
que tem parte dos funcio-
nários em regime remoto, 
pelo menos em alguns dias 
da semana”, explica Biella. 

Entre as novidades estão a 
redução no número de esta-
ções de trabalho e a criação 
de um espaço compartilhado 
multifuncional. Diferente-
mente das salas de descom-
pressão, tendência importa-

da das startups do Vale do 
Silício, este novo ambiente 
tem como objetivo garantir 
reuniões presenciais entre 
as equipes, que deixaram 
de trabalhar fisicamente 
em um mesmo espaço, e a 
troca de ideias para projetos 
multidisciplinares. 

“Sofás grandes com mesas 
de café ajudam a manter 
grupos maiores reunidos. 
Sem divisórias, o espaço 
transmite também o con-

Escritura digital: assine escrituras no 
conforto de sua casa

recursos naturais, redução do trânsito 
nas grandes metrópoles, comodidade, 
segurança jurídica, possibilidade de 
transferência do traslado original por 
via eletrônica, enfim, toda a sociedade 
será beneficiada.

Espera-se também que a escritura 
digital ajude no reaquecimento do 
mercado imobiliário, com operações 
imobiliárias mais rápidas e dinâmicas, 
gerando assim, um grande benefício 
para a economia do país. Mais que 
uma medida que visa contribuir para 
o enfrentamento da pandemia do Co-
ronavírus, é uma revolução na prática 
notarial do país, pois além de permitir 
a concretização de negócios sem o 
contato físico de pessoas, elimina o 
óbice da distância entre as partes, que 
até então, teriam que se encontrar 
em um local físico comum a todos os 
participantes do ato.

Agora é possível assinar escritura 
de dentro da sua casa, como compra 
e venda, doação, inventário e par-
tilha, declaração de união estável, 
divórcio, procuração, entre outras. 
Obviamente, há alguns requisitos 
jurídicos e tecnológicos que precisam 
ser observados para a concretização 
do ato notarial. Economize tempo e 
tenha mais comodidade! Consulte o 
advogado de sua confiança e “vá ao 
cartório” sem sair de casa.

(*) - Formado em Direito pela Faculdade 
Drummond; pós em Direito Processual Civil pela 

Escola Superior de Advocacia de São Paulo, é 
responsável pela área de Direito Imobiliário 

e membro da equipe de Direito Contratual 
(https://ragazzi.adv.br/).

tidões digitais, e agora, as escrituras 
digitais.

Mas no final das contas, a conclu-
são a que sempre se chega é uma 
só: O custo x benefício do mundo 
digital é muito vantajoso, e vale a 
pena empreender todos os esforços 
para se familiarizar com as novas 
tecnologias, e usufruir tudo que ela 
traz de bom. A propósito, já dizia 
Charles Franklin Kettering, criador 
da Delco Eletronics e de mais de 140 
invenções patenteadas nos Estados 
Unidos: “O mundo odeia mudanças, 
mas, no entanto, é a única coisa que 
traz progresso”.

Assim, é certo que a escritura di-
gital veio facilitar a vida do cidadão, 
trazendo diversos benefícios, como 
economia financeira, de tempo, de 

Meditação é recurso para empresas que buscam bem-estar
Ti Transforma, braço da holding 
que foca nas “viagens para dentro”, 
como ela define, e que tem como 
missão levar consciência para o 
universo corporativo, através da 
meditação.

“Há seis anos levei a meditação 
para a empresa e a partir daí tudo se 
transformou. O que não sabíamos 
era que uma nova empresa nasceria 
da quarentena. As empresas não 
são apenas máquinas de fazer di-
nheiro a qualquer custo. Deveriam 
ser ambientes de acolhimento, 
transformação, descobertas e rela-
cionamentos humanos, já que para 
muitos é o lugar onde se passa a 
maior parte do tempo”. 

Enquanto desenvolvia a Ti 
Transforma, Tati Isler já realizou 
algumas ações para levar a medita-
ção àqueles que tiveram interesse. 
Publicou uma série de vídeos em 
seu instagram (@tatiisler) e passou 
a fazer lives semanais para meditar 

com seus seguidores. Também 
ofereceu a palestra gratuita “Me-
ditação como ferramenta de lide-
rança” através da plataforma do 
Inovabra Habitat, ainda disponível 
neste link.

A pesquisa “Tendências Globais 
de Capital Humano”, realizada 

anualmente pela Deloitte, contou 
em 2020 com o depoimento de 
9.000 líderes de negócios e RH 
em 119 países, dos quais 80% 
apontaram o “bem-estar” como 
uma tendência importante ou 
muito importante para o ano. 
Além disso, são diversos os estu-
dos que comprovam os benefícios 
da meditação. 

Exemplo disso é a pesquisa 
realizada por Sara Lazar na Uni-
versidade Cambridge, que atestou 
as seguintes mudanças na massa 
cerebral de pessoas que meditaram 
por oito semanas: aumento do 
córtex frontal, responsável pelas 
tomadas de decisão, e redução 
da amigdala, área que se ativa em 
situações de estresse. 

Para além da ciência e das pesqui-
sas de tendência – que são grandes 
aliadas na difusão da meditação 
como prática – o que mais pesou 
para Tati Isler na decisão de criar 

a nova empresa foi a possibilidade 
de compartilhar a própria expe-
riência: “Através da meditação, 
eu vi profissionais alcançarem o 
potencial máximo de sua vocação, 
com qualidade de vida, proposito 
e humanidade nas relações. E é 
isso que quero levar para mais 
pessoas físicas e jurídicas através 
da Ti Transforma”.

Para o lançamento da Ti Trans-
forma, a empresa começa a publi-
car mensalmente sua Carta para o 
Novo Mundo, que nesta edição de 
estreia traz uma entrevista com o 
líder espiritual Maharishi Krish-
nanada Ishaya. Ele aborda temas 
profundos da nossa existência, 
como vida e morte, e a necessidade 
de elevar a Consciência humana 
para superar os problemas globais. 
A Carta pode ser lida em: (https://
bit.ly/2O6WVxF).

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


