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A crise gerada pela pandemia está provocando um crescimento do 
número de novos negócios formais criados no país. Esse fenômeno é 
resultado da busca, cada vez maior, de pessoas que se viram desempre-
gadas e que, por não conseguirem se reinserir no mercado de trabalho, 
enxergaram no empreendedorismo uma alternativa para gerar renda. 
Dados do Ministério da Economia mostram que entre 31/3 e 1/8, foram 
registrados (criados) 593.577 microempreendedores individuais (MEI) 
e 85.036 Micro e Pequenas Empresas. A maior parte desses novos em-
preendedores busca se estabelecer no setor de serviços. A razão disso 
é o baixo investimento inicial.   

Empreendedores: riscos e oportunidades

Há pouco mais de quatro meses, o turismo brasileiro viu seus índices, 
que até então estavam em constante crescimento, chegarem a quase 
zero. Hotéis atingiram seus menores índices de ocupação, agências 
de viagens tiveram mais de 50% de seus pacotes turísticos cancela-
dos, entre outros setores que foram impactados negativamente pela 
pandemia do novo Coronavírus.   

Novo formato de turismo
Para muitos de nós, o futuro do trabalho mudou. Embora seja impos-

sível prever o resultado disso a longo prazo, já está claro que trabalhar 
remotamente desempenhará um papel importante e muito mais frequente 
do que imaginávamos no início de 2020. À medida que estendemos 
nossa empresa além dos limites tradicionais de localização física, são 
apresentados alguns desafios tecnológicos interessantes relacionados 
à conectividade, segurança e acesso às informações e aplicações.   

Benefícios e desafios de cada tecnologia

Freepik

Negócios em Pauta

Câmara Espanhola 
Mais de R$ 220 bilhões de investimentos diretos no país 

e geração de 240 mil empregos diretos por ano vêm por 
meio das empresas espanholas associadas à Câmara Oficial 
Espanhola de Comércio no Brasil, que completou 65 anos 
ontem (12). Nos últimos 20 anos a Espanha esteve entre os 
três maiores investidores no Brasil, com destaque para os 
setores de informação e comunicação, indústrias de trans-
formação, atividades financeiras e de seguros, indústrias 
extrativas, eletricidade e gás, e construção, entre outros.  

  Leia a coluna completa na página 3

camaraespanhola.org/reprodução

Com evolução um pouco mais 
demorada que em outros setores, 
hoje, as atividades do setor 
jurídico estão se modificando 
com a forte presença tecnológica, 
que ganha cada vez mais espaço 
nos escritórios de advocacia e na 
rotina dos advogados, facilitando a 
execução do trabalho e aumentando 
a produtividade. 

Atualmente, acompanhar processos online, 
automatizar processos internos e ter acesso 

a modelos de petições já é realidade no Brasil, 
que já conta com mais advogados e faculdades 
de direito no mundo. De acordo com a StartSe, 
as lawtechs já sabem como reduzir o número 
de processos que chega aos tribunais, evitando 
que a fila de 80 milhões de processos aumente 
e sofra pela burocracia. 

Segundo a Associação Brasileira de Lawtechs 
e Legaltechs, existem mais de 200 lawtechs - em-
presas oferecem serviços como monitoramento 
e extração de dados públicos, jurimetria, com-
pliance, conteúdo e consultoria para advogados, 
como é o caso do Previdenciarista, plataforma que 
oferece serviços para advogados economizarem 
tempo e dinheiro com rotinas previdenciárias. 

A startup possui 9 mil clientes e oferece - por 
meio de uma plataforma -  ferramentas que 
automatiza análises em previdência e indica 
petições referência para ajudar os advogados 
nos processos. Na plataforma, o advogado 
consegue fazer os cálculos de benefícios pre-
videnciários em minutos, o que evita erros e 
economiza tempo do advogado. Até o ano pas-
sado, mais de 1 milhão de benefícios já foram 
calculados. “O advogado não deve ter receio 
da tecnologia, porque ela o ajuda a diminuir as 
tarefas repetitivas para empregar mais tempo 
aos casos dos clientes. 

É importante lembrar que o perfil do cliente 
também está se modificando, e compete aos 
novos advogados explorar novos recursos tec-
nológicos para tornar o processo mais prático, 
com soluções mais criativas, apostando em 
novas soluções, afinal escritórios e atendimentos 

Tecnologias que estão 
impactando a vida do advogado

online serão cada vez mais comuns”, destaca 
Renan Oliveira, advogado e cofundador do 
Previdenciarista.

Conheça agora 5 tecnologias que estão im-
pactando a vida do advogado:

1. Legal Analytics - A tecnologia de análise 
de dados baseada em inteligência artificial con-
tribui para ações mais precisas já que analisa 
processos já deferidos. Ela identifica padrões 
decisórios na Justiça, mudanças de paradigmas 
e as novas decisões dos magistrados, assim 
é possível compreender a expectativa social 
sobre a decisão do juiz, tempo de andamento 
do processo, provas estatísticas sobre o tema 
e posicionamento do tribunal, por exemplo. 

Para Renan, o investimento em Analytics 
representa uma boa estratégia para ter sucesso 
nos negócios pois a solução ajuda o advogado a 
ter mais efetividade em suas causas.

2. Inteligência Artificial - Uma forte alia-
da à rotina repetitiva em escritórios e na vida 
do advogado, a inteligência artificial pode ser 
utilizada para realizar pequenas tarefas, como 
registrar petições, efetuar uma pesquisa legal 
e criação de documentos. Contribui para que o 
advogado ganhe tempo e se dedique a tarefas 
mais complexas, automatizando cada vez mais 
seu dia a dia e crescendo estrategicamente.

3. Blockchain - O uso dessa tecnologia permite 
que os processos sejam registrados em uma única 
vez e fiquem à disposição para serem alocados em 
uma base de dados que possam ser acessados em 
qualquer lugar e a qualquer momento. O blockchain 
garante a autenticidade e a integridade de docu-
mentos, impede que sejam alterados e rastreados. 

Para os advogados a tecnologia representa 
maior segurança nas transações jurídicas, 
gerando menores riscos e custos de transação 
aos clientes. Ainda “colabora com o comparti-
lhamento de documentos entre os interessados 
e reduz de custos com os processos internos e 
externos do escritório” finaliza Renan.

4. Machine Learning - É um tipo de inteli-
gência artificial destinada a gestão e organização 
de processos. Contribui para apurar fraudes, 
examinar documentos e contratos, realizar 
análises preditivas e auxiliar nas tomadas de 
decisão para prevenção de crimes, faz análise 
de riscos e colabora para evitar controvérsias 
nos tribunais. Essa tecnologia faz com que al-
gumas empresas tenham informações precisas, 
impactando positivamente em seus resultados.

5. ODR (Online Dispute Resolution) - 
Agora é possível resolver disputas e conflitos pela 
internet, com a ODR diversos métodos podem 
ser aplicados, como negociação, conciliação, me-
diação, arbitragem, dispute board, entre outros. 

Nesse caso os operadores do direito podem 
utilizar a tecnologia para evitar mais desgastes 
emocionais e encontros no mesmo ambiente 
físico, economizar recursos e resolver remo-
tamente os casos de seus clientes. Com  ODR 
é possível gerar soluções mais criativas, dura-
douras e de resultados ganha-ganha, atendendo 
melhor o interesse das partes.

Fonte e mais informações:
(http://previdenciarista.com/).

NOvO NORMAL

Nossa 
Imunidade 
em tempo de 
Covid-19

Por Pérsio Alberto Mandel

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

EMPATIA NAs ORgANIzAçõEs: 
AgORA é A hORA DA vERDADE

    Leia na página 6
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Compete aos novos advogados 
explorar novos recursos 
tecnológicos para tornar o 
processo mais prático.

Missão a Beirute
O presidente Bolsonaro acompa-

nhou ontem (12), na Base Aérea de 
São Paulo, em Guarulhos, a partida 
da comitiva brasileira em missão 
especial a Beirute. O governo bra-
sileiro enviou ajuda humanitária ao 
país. A aeronave KC-390, da FAB, 
foi carregada com 6 toneladas de 
materiais, entre medicamentos, 
equipamentos de saúde e alimentos. 
O ex-presidente Michel Temer, filho 
de libaneses, chefia a comitiva.

é com profunda tristeza que o Jornal Empresas & Negócios 
recebe e comunica o falecimento da senhora Laurinda 
Lobato, fundadora e ex-diretora do jornal, ocorrido 
ontem (12).
Nesse momento de dor, todos os colaboradores se solidari-
zam com os familiares e amigos pela perda. Igualmente, 
manifestamos nossos agradecimentos pelo trabalho e 
valores transmitidos.
Com muito respeito, prestamos as nossas mais sinceras 
condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames.

Colaboradores e Diretoria

Nota de 
Falecimento

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/empatia-nas-organizacoes-agora-e-a-hora-da-verdade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/nossa-imunidade-em-tempo-de-covid-19/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empreendedores-precisam-estar-atentos-aos-riscos-e-oportunidades/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vdi-x-desktop-como-servico-beneficios-e-desafios-de-cada-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/pessoa-fisica/brasileiros-se-adaptam-as-tecnologias-em-novo-formato-de-turismo/
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News@TI
App de fintech traz funcionalidades que 
estimulam a educação financeira

@A Wiipo, fintech da Senior, empresa de tecnologia para 
gestão, levanta essa bandeira e traz uma proposta bastante 

prática quando o assunto é lidar com as finanças. Hoje no App 
da startup já é possível que colaboradores de empresas conve-
niadas visualizem os seus holerites, compreendendo todos os 
pontos dos recebíveis, facilitando a administração dos ganhos e 
descontos mensais, além do informe de rendimentos. O grande 
diferencial da Wiipo, aliás, é justamente o fato de atuar de forma 
integrada com a solução de Gestão de Pessoas, o HCM da Senior, 
tecnologia líder nos RHs. Além do aplicativo bastante prático e 
intuitivo a Wiipo também traz dicas sobre finanças em seu blog: 
https://wiipo.com/blog.

OpiniãO
Negócios de impacto: a 

encruzilhada do setor na 
conjuntura do Coronavírus

A crise provocada pelo 
novo Coronavírus 
escancarou outras que 
já estavam colocadas, 
de origem climática, 
social e econômica. 

Essa nova conjuntura 
provocou diversas 
reações. Por um lado, 

sociedade civil, empresas 
e organizações se envol-
veram numa engrenagem 
que promoveu recorde de 
arrecadação, superior a R$ 
6 bilhões de acordo com o 
Monitor das Doações. Por 
outro lado, expôs a fragi-
lidade das instituições que 
atuam na ponta, operando 
com quase nenhum tipo de 
apoio.

O modelo de atuação da 
filantropia ganhou mus-
culatura, demonstrando 
agilidade para se mobilizar, 
encontrar respostas e pro-
mover ações. Curiosamen-
te, notamos a importância 
do Estado neste momento. 
O que antes da pandemia 
não era um assunto em 
alta, partindo mais para 
uma direção de Estado 
mínimo, agora começa a 
tomar outros contornos. 
Um ator relevante nesta 
engrenagem foi o cidadão, 
que passou a se preocupar 
mais, apoiar grupos comuni-
tários, negócios de impacto 
e empreendedores locais.

Além dos questionamen-
tos gerados sobre o campo 
da filantropia, há também 
inquietações que pairam 
sobre o setor de impacto. 
A primeira delas é a agenda 
de negócios de impacto ter 
seu centro de gravidade 
nos investidores, o que joga 
para debaixo do tapete a 
discussão de um sistema 
econômico que acelera 
desigualdades e permite 
a grande concentração de 
recursos.

A segunda é que o campo 
dos negócios de impacto 
evita narrativas divergen-
tes. Ainda é um ecossistema 
concentrado em alguns 
players e pouco aberto a 
novos entrantes que não 
necessariamente compar-
tilhem do pressuposto de 
que noções de mercado 
são os melhores meios para 
enfrentar problemas socio-
ambientais. 

Mais do que isso, tenta 
não enxergar atores nas 
raízes de transformação 
social, como movimentos 
e cooperativas em geral. O 
MST, por exemplo, lançou 
com êxito uma iniciativa de 
financiamento da agricultu-
ra familiar. Mas são poucos 

os investidores dispostos 
a considerar este tipo de 
iniciativa em seus portfó-
lios. Para resolver alguns 
destes obstáculos, é preciso 
que o próprio ecossistema 
se abra, relativizando sua 
concentração no Eixo Rio-
-São Paulo. 

Abrir-se para a vida fora 
deste eixo, para de fato 
ser inclusivo e promover a 
regionalização da agenda 
de impacto, em busca da 
igualdade, é primordial. 
Um exemplo é o 1º Mapa 
de Empreendedorismo Sus-
tentável da Grande Reserva 
Mata Atlântica, encabeçado 
pela Fundação Grupo Boti-
cário, que busca identificar 
negócios de impacto positi-
vo em 46 pequenos e médios 
municípios de São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina.

Mas, acima de tudo, é 
preciso que resolvamos a 
questão do financiamento 
social: quem vai financiar 
as organizações intermedi-
árias? Porque graças a elas 
é que o campo dos negócios 
de impacto tem avanços na 
sua curta história, fomen-
tando pipelines, apoiando 
empreendedores, gerando 
conhecimento e formando 
pessoas. 

Historicamente, quem 
tem financiado o setor são 
majoritariamente governos 
e fundações, mas temos 
aqui no Brasil um cenário 
de grave crise fiscal e, no 
outro lado da mesa, a fi-
lantropia ainda entrando 
devagar, flertando com o 
tema. Talvez a filantropia 
ainda tenha dificuldade 
de enxergar o campo de 
negócios de impacto como 
parte da sociedade civil que 
também busca endereçar 
os desafios socioambientais 
que tanto nos assolam.

A crise do Coronavírus 
trouxe a necessidade do 
ecossistema de negócios 
de impacto se reinventar 
em busca de modelos de 
financiamentos para or-
ganizações intermediárias 
e para aportar recursos à 
sua estruturação como um 
todo. Sem dúvida, o cená-
rio pós-pandemia indica 
um quadro de dívidas, de 
burnout, de organizações 
socioambientais em fragili-
dade institucional. 

Mas no horizonte estará 
a esperança de que novos 
modelos, mais inclusivos 
e menos dependentes de 
crises, possam ganhar força.

 
(*) - É membro da Rede de 

Especialistas em Conservação 
da Natureza, gerente executivo 
do Instituto Sabin e membro do 

conselho do Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas (Gife).

Fabio Deboni (*)

CUIDADO COM OS GÊMEOS DIGITAIS

Vivaldo José Breternitz (*)

A partir daí, usando essa repre-
sentação, pode-se testar com-
putacionalmente como o prédio 

reagiria a movimentos do solo, infiltra-
ções, aumento de carga em pisos etc., 
sem acessar o prédio físico. 

O uso intensivo das redes sociais pode 
permitir que se crie um gêmeo digital 
de uma pessoa. A ferramenta para 
que isso aconteça vem sendo chamada 
“sistema de qualificação social” (em 
inglês, social credit score) e baseia-se 
no comportamento, hábitos, rastros e 
dados deixados pela pessoa na inter-
net e nas redes sociais. Um sistema 
como esse permite traçar um perfil da 
pessoa e conhecer com detalhes seus 
hábitos sociais, sexuais, de consumo 
e de mobilidade, sua ideologia, sua 
situação financeira e estado de saúde, 
entre outras coisas. 

Não é ficção, não se trata de “1984" 
de George Orwell ou de um capítu-
lo da série "Black Mirror"; na China 
já está em uso, ainda que de forma 
“experimental”, uma aplicação desse 
tipo, que pontua os cidadãos e lhes 
permite ou veda determinadas coisas, 
como   viagens, acesso a empregos e 
empréstimos.  Nos Estados Unidos já 
é permitido que seguradoras fixem os 
prêmios dos seguros a partir de dados 
dos clientes obtidos nas redes sociais. 

Evidentemente verificações como 
essas eram feitas antes mesmo da 
existência dos computadores, através 
de consultas a birôs de crédito, por 
exemplo, mas a tecnologia ora dispo-
nível permite que isso seja feito numa 
escala inconcebível até há pouco tempo.

No momento em que a pessoa fosse 
contratar um seguro, buscar um em-
prego ou empréstimo, por exemplo, 
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“Um sistema 
como esse permite 
traçar um perfil da 
pessoa e conhecer 
com detalhes seus 

hábitos sociais, 
sexuais, de consumo 

e de mobilidade, 
sua ideologia, sua 

situação financeira 
e estado de saúde, 

entre outras 
coisas.”

não fosse um gêmeo idêntico, por ter 
sido gerado a partir de dados incorretos 
ou manipulados. 

Casos como a negativa de venda de 
um seguro a uma pessoa em função de 
seus hábitos e histórico de saúde ou a 
negação de um empréstimo a quem 
procura emprego, são exemplos desses 
prejuízos. 

É claro que o fornecimento de informa-
ções falsas às redes sociais pode resultar 
em um gêmeo com um perfil melhor que 
o da pessoa real, mas dada a capacidade 
técnica das corporações que o gerariam 
ou utilizariam, essa hipótese é remota. 

Tudo isso remete-nos à velha reco-
mendação: como não podemos viver 
em uma caverna, desligados do mundo, 
pelo menos tomemos cuidado com as 
redes sociais. 

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Chamamos de gêmeo digital, ou digital twin, à representação digital de um processo, objeto ou 
mecanismo que existe no mundo real. Através de ferramentas de computação pode-se analisar, por 
exemplo, a estrutura de um prédio e construir um gêmeo digital desse prédio

Freepik

Ataque à base de credenciais do WordPress 
reforça riscos do excesso de privilégios

Geraldo Bravo (*)

Pesquisadores descobriram recen-
temente uma campanha maliciosa que 
tinha como alvo mais de um milhão de 
sites WordPress – mais especificamen-
te, dados de credenciais. Informações 
divulgadas pela Wordfence indicam a 
detecção de mais de 130 milhões de 
ataques em apenas três dias no fim 
de maio.

Os hackers tentaram realizar o do-
wnload dos arquivos de configuração, 
o que diz muito sobre seus objetivos. 
O wp-config.php é um arquivo crítico 
de todas as instalações WordPress por 
conter a base de dados de credenciais 
e informações de conexão, além de 
chaves únicas de autenticação.

Ao buscar bases de dados de cre-
denciais, os hackers podem ganhar 
acesso a tudo que está armazenado 
no site e fazer o que quiserem, des-
de roubar informações, alterá-las ou 
simplesmente deletá-las.

Isso nos leva a um problema já co-
nhecido causado por um erro bastante 
comum que as empresas cometem, 
que é contar com credenciais com pri-
vilégios demais dentro dos sistemas, 
incluindo acessos administrativos 
completos que, no caso do WordPress, 
permitem se conectar às bases de 
dados dos websites.

O princípio do privilégio mínimo é 
considerado uma das mais importan-
tes práticas de segurança na proteção 
de credenciais com acesso a dados 
e ativos de alto valor. Trata-se de 
um modelo que pode ser aplicado 
a diversos sistemas ou dispositivos 
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conectados que requerem privilégios 
ou permissões para desempenhar de-
terminadas tarefas.

Assim como no caso dos sistemas 
corporativos, em que uma política de 
privilégios mínimos ajuda a reduzir ris-
cos, especialmente no caso de roubos de 
credenciais, essa campanha maliciosa 
mais recente mostra que também é 
preciso reduzir privilégios quando o 
assunto é o gerenciamento de sites.

Isso pode ser feito ao dar permissão 
de “visualizar” ou “gravar” dados ape-
nas em locais específicos do banco de 
dados. Assim, se alguém entrar para 
roubar informações, pode até realizar 
pesquisas e interagir, mas não vai ser 
capaz de manipular as informações se 
não tiver privilégios administrativos 
ou de gravação e, principalmente, se 
houver bons controles de validação 
de acesso.

Os benefícios do princípio do pri-
vilégio mínimo

Ao permitir o acesso de gravação a 

quem seria analisado seria esse gêmeo, 
e não a pessoa propriamente dita, que 
poderia sofrer prejuízos se esse gêmeo 

tabelas específicas do banco de da-
dos, o hacker não vai ter acesso total 
a todas as informações, reduzindo 
consideravelmente os danos no caso 
de um ataque. Isso nos leva a alguns 
dos principais benefícios do princípio 
do privilégio mínimo: A maioria dos 
ataques hoje depende da capacidade 
de explorar credenciais privilegiadas. 
Ao limitar seus privilégios, você reduz 
a superfície de ataque.

Além disso, ao reforçar privilégios 
mínimos, ataques de malware, como 
SQL injections, não conseguem usar 
os privilégios para escalar o acesso e 
se mover lateralmente para instalar ou 
executar malwares ou causar danos 
ao sistema.

O primeiro passo para isso é co-
meçar a eliminar todos os privilégios 
desnecessários e garantir que todos 
os usuários humanos e não humanos 
tenham apenas os acessos de que 
precisam para realizar seu trabalho.

(*) É executivo de vendas da CyberArk.
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D - Agricultura de Precisão   
A Trimble, referência mundial em agricultura de precisão, lança 
campanha para sortear um monitor GFX-350™ e o controlador 
NAV-500™. As tecnologias de última geração serão distribuídas por 
um sorteio online. A inscrição poderá ser feita na página oficial da 
promoção (https://sorteiotrimble.com/). O “Sorteio Trimble - Va-
lorizando o Agricultor” é a continuação de uma rede de ações ao 
produtor rural que a Trimble realizada em comemoração ao dia 28, 
Dia do Agricultor. O GFX-350 é o primeiro passo para a agricultura 
de precisão. 

E - Plano de Retomada
A Air Europa confirma a segunda frequência semanal em sua rota São 
Paulo/Madrid, a partir de setembro, com voos sendo realizados às terças 
e sábados. O incremento de mais uma frequência na rota faz parte do 
plano de retomada gradual da companhia, depois da paralisação em de-
corrência da pandemia. A rota voltou a operar em 15 de julho e, durante 
o mês de agosto, segue com a frequência todos os sábados. A retomada 
também prevê a volta dos voos em Fortaleza, Recife e Salvador, em 
novembro, todos com destino a Madrid de onde é possível aproveitar 
as conexões da companhia para outras cidades do continente europeu 
(www.aireuropa.com.es). 

F - Ferramenta de Gamificação
O acesso de usuários na plataforma de jogos matemáticos da Ma-
tific, utilizada nas atividades escolares de cerca de 3 milhões de 
alunos a distância no País, cresceu mais de cinco vezes durante 
a pandemia. O sistema da Matific é utilizado por alunos de 5 a 12 
anos e por cerca de 7,5 mil colégios públicos e privados no Brasil, 
sendo uma alternativa lúdica de reforço escolar a distância, além 
de colaborar na redução dos impactos de aprendizagem para os 
estudantes menos favorecidos. A plataforma beneficia atualmente 
mais de 40 mil professores, que utilizam o sistema de aulas para 
suas turmas, do ensino infantil ao sexto ano do fundamental. Saiba 
mais em: (www.matific.com.br).

A - Artesãos e Artistas 
No momento em que o turismo vive um de seus maiores desafios, a GOL 
Linhas Aéreas, lança uma alternativa para, mesmo com o distanciamento 
social, aproximar toda a sociedade das comunidades que dependem dele para 
se manterem ativas. O projeto Aproximando Distâncias nasce em linha com o 
propósito da Companhia aérea, de “Ser a Primeira Para Todos”. O portal não 
tem fins lucrativos para a empresa e consiste em uma plataforma de conteúdo 
e uma loja virtual dedicados exclusivamente à promoção do turismo, da arte 
e cultura brasileira. Pelo portal (www.aproximandodistancias.com.br), 25 
artistas irão expor sua arte e oferecer ao Brasil o que o público só poderia 
ter acesso viajando pelas diferentes regiões. 

B - Gestão Estratégica 
Como resposta a esse cenário de pandemia, a escola de negócios IBS 
Americas lançou seu programa de minicursos online gratuitos, ministra-
dos por professores doutores formados pela USP. Com uma dedicação 
do aluno equivalente a uma aula de 3 horas de duração, o curso inclui 
em uma videoaula explicando um conceito de Administração, um artigo 
com estudo de caso relevante sobre o tema e um teste de conhecimentos. 
Os aprovados recebem certificado de participação e ainda concorrem 
a bolsas de estudos no exterior. Para conferir os minicursos, clique no 
link: (https://ibs-americas.com/blog/2020/08/06/ibs-americas-lanca-seu-
quarto-minicurso-gratuito/).

C - Festa do Divino
A fotógrafa e diretora artística Andrea Goldschmidt lançou o projeto 
“Caminhos do Divino”, um webdocumentário que revela um olhar ino-
vador para a “Festa do Divino” de São Luiz do Paraitinga, um evento 
que acontece há 215 anos e é um dos símbolos do patrimônio imaterial 
da cultura paulista. A exposição virtual (www.caminhosdodivino.com.
br) é o resultado de seis anos de trabalho dedicados às gravações, com-
pilação e edição desse material audiovisual e fotográfico documental 
inédito, que explora as possibilidades de desenvolvimento de uma obra 
documental e também promove uma experiência diferente: interativa, 
não-linear e espacializada.

G - Faturamento do Agronegócio
Pesquisa realizada pela KPMG apontou que, para 33% dos empresários 
do setor de agronegócio do Brasil, o faturamento das empresas que 
lideram deve aumentar entre 10% e 25% este ano. Segundo o estudo, 
outros 33% dos entrevistados esperam por um resultado próximo ao 
obtido no ano anterior. Para 66% dos entrevistados o faturamento das 
empresas do setor cresceu nos meses de abril e maio, se comparado 
com o mesmo período do ano anterior. Já para outros 33%, no entanto, 
o nível de receitas obtidas permaneceu o mesmo nos dois meses. 

H - Extensão em Ortomolecular 
A terapeuta ortomolecular Heloísa Bernardes oferece o Curso de Ex-
tensão, exclusivo para ex-alunos de Terapia Ortomolecular. Dividido em 
módulos durante 10 meses, objetiva potencializar as  técnicas e estudos 
sobre o tema, com o intuito de obter o registro junto ao cadastro brasileiro 
de ocupação do Ministério do Trabalho. O conteúdo propõe um estudo 
de quântica avançada e compreende um resposta terapêutica completa 
e capaz de agir na totalidade do ser humano com técnicas sutis, vitais 
e físicas. O curso é profissionalizante, ministrado através de vídeo aula 
/online. Os alunos receberão certificado da Faculdade Hélio Alonso. 
Inscrições (www.heloisabernardes.com.br). 

I - Monografias em Finanças
O CFA Society Brazil prorrogou as inscrições para a 4ª edição do Prêmio 
de Monografias em Finanças. Os candidatos poderão enviar seus tra-
balhos até o dia 15 de setembro para garantir a vaga na premiação que 
incentiva a inovação financeira e do mercado de capitais no Brasil. Quem 
possui graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil e no 
exterior pode participar da competição. Os artigos submetidos à banca 
podem ter mais de um autor, desde que todos os participantes estejam 
inscritos. Regulamento disponível em (www.cfasociety.org.br/premio). 
Outras informações: (premio@cfasociety.org.br).

J - Abecip de Jornalismo
Estão abertas as inscrições para o 17º Prêmio Abecip de Jornalismo, 
realizado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip). O objetivo do prêmio é reconhecer trabalhos jor-
nalísticos sobre o mercado imobiliário. Podem ser inscritas matérias nas 
categorias crédito imobiliário e o mercado de imóveis durante e pós-pan-
demia; fontes de recursos para o financiamento imobiliário; e segurança 
jurídica, educação financeira e responsabilidade social da construção civil. 
Serão premiadas até 10 reportagens com R$ 6.500,00. São aceitas matérias 
publicadas nas versões impressa ou online de jornais, revistas, rádios, TV 
e sites. Inscrições e mais informações em: (https://www.abecip.org.br/).

Carreira: subir não 
é a única opção

Toda e qualquer 
crise demanda das 
empresas alguns 
ajustes em seu design 
organizacional e por 
vezes eliminação 
de alguns níveis de 
gestão

Neste caso, trabalhar 
em uma empresa 
que precisa redu-

zir os níveis por conta do 
atual momento do país, 
pode fazer com que a 
expectativa de subir na 
carreira não ocorra ou 
seja postergada durante 
os próximos meses. Caso 
esteja fora do mercado, 
pode ocorrer algo ainda 
mais delicado, dificultando 
as oportunidades no nível 
que você deseja.

E agora? Quais são os 
possíveis caminhos?

O significado original da 
palavra carreira aponta 
para a ideia de caminho/
estrada por onde passa-
vam os carros. Carreira 
é como uma “jornada” 
metafórica de um indiví-
duo através da aprendi-
zagem, do trabalho e de 
outros aspectos da vida. 
Já a “gestão de carreira” 
é algo muito sério e que 
não pode ser delegado a 
terceiros, como era feito 
no passado, quando al-
guns responsabilizavam o 
chefe, a empresa ou a área 
de recursos humanos.

Cada dia fica mais evi-
dente que as empresas 
podem criar condições ou 
oferecer oportunidades 
de desenvolvimento e de 
aprendizado, mas quem 
deve cuidar do seu destino 
e da sua carreira é você 
mesmo. É importante as-
similar que “mobilidade de 
carreira” é diferente hoje 
em dia e existem mais op-
ções do que simplesmente 
subir a famosa escada 
corporativa. Enriqueci-
mento, exploração, late-
ralidade, realinhamento, 
verticalidade e saída são 

seis possíveis estratégias 
de carreira.

As experiências de en-
riquecimento permitem 
que você aprenda novas 
habilidades ou adicione 
responsabilidades à fun-
ção atual.As experiências 
exploratórias são atribui-
ções de curto prazo que 
lhe permitem tentar algo 
novo. Os movimentos 
laterais expandem a sua 
rede e trazem boas opor-
tunidades dentro e fora 
do ambiente profissional. 
Com o realinhamento, 
você dá um passo intencio-
nal para trás para mudar 
o foco e procurar o que 
é realmente importante 
para o desenvolvimento.

A verticalidade é nor-
malmente uma promoção 
ou algum outro passo 
para cima. E por vezes a 
solução é sair da organi-
zação, já que em alguns 
casos a expectativa de 
permanecer em um lugar, 
com uma função de maior 
responsabilidade, não será 
realizada. Ainda assim, 
algo fundamental para ter 
sucesso nesse caminho é 
não pensar na sua carreira 
de modo tradicional, linear 
e previsível. 

Uma boa carreira é a 
proteana: multilinear e 
multidirecional. Ou seja, 
ela é sem fronteiras, au-
todirigida e caracterizada 
especialmente pela flexi-
bilidade, pelo limite es-
treito entre os interesses 
profissionais e pessoais, 
pela busca de condições de 
trabalho mais gratificantes 
e pela qualidade de vida, 
em que o que é produzido 
profissionalmente deve 
ter um novo significado 
pessoal.

Por esse motivo é es-
sencial refletir como foi 
a sua carreira até aqui e 
como ela deve ser daqui 
para frente.

(*) - Graduada em Psicologia pela 
USP, pós-graduada em Administração 

de Empresas pela FGV, pós-MBA na 
European School of Management 

and Technology, é coach, mentora e 
palestrante (www.bianobrega.com.br).

Beatriz Nóbrega (*)

Já o número de compu-
tadores, notebooks e 
tablets é de 180 milhões. 

Houve um aumento de 10 
milhões no número de smar-
tphones ativos em relação a 
2018, revela a 30ª Pesquisa 
Anual de Administração e 
Uso de TI nas Empresas, 
realizada pela FGV-SP. 

O perfil dos usuários tam-
bém tem mudado bastante. 
Vale lembrar que o leilão para 
ocupar a nova frequência de 
celular a ser aberta no país, 
o 5G, no Brasil está previsto 
para 2021, segundo o Minis-
tério das Comunicações e a 
Anatel. De acordo com Yuri 
Kaminski, especialista em 
marketing digital do Portal 
de Planos, site que reúne 
todos os planos de internet, 
celular, TV e telefone em 
um só lugar, a chegada do 
5G mudará, ainda mais, a 
forma como a população 
consome internet. Ele se-
parou 5 curiosidades sobre 
os serviços de telefonia e 
internet no país: 
	 •	O país no mercado 

mundial de smartpho-
nes - O Brasil é o quinto 

O último trimestre de 2019 foi encerrado com 226 milhões de 
celulares em serviço.
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O setor industrial brasileiro começa a reverter o pessi-
mismo iniciado em abril, quando o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI), medido pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), despencou, chegando a 34,5 
pontos em uma escala de zero a 100. Levantamento divul-
gado ontem (12) pela entidade mostra que, em agosto, 
esse índice ficou em 57 pontos, “o que significa que a 
confiança voltou de forma disseminada”, informou a CNI.

O número representa uma alta de 9,4 pontos na compa-
ração com julho (47,6 pontos). Em junho, o ICEI estava em 
41,2 pontos; em maio, 34,7 pontos; e em abril, 34,5 pontos. 
Em agosto de 2019 esse índice estava em 59,4 pontos. De 
acordo com a CNI, a sensação de otimismo é reforçada 
pelo fato de o índice registrado em agosto ter ficado acima 
da média histórica do Icei, que é de 53,4 pontos.

O indicador antecede o estudo que apontará o desem-
penho industrial. Por isso representa uma tendência de 
como se comportará a produção industrial brasileira nos 
próximos meses, uma vez que, para haver os investimen-
tos e o aumento de produção necessários à retomada da 
atividade industrial, é necessário que haja, antes, resgate 
da confiança do setor.

Em nota, o diretor de Desenvolvimento Industrial da 

Para a CNI, os piores momentos da crise causada pela 
pandemia ficaram para trás.
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Brasil é o 5º maior mercado 
de smartphones no mundo

O Brasil é um país extremamente conectado por celulares: há hoje 230 milhões de celulares ativos no país
fixa foram contabili-
zados no país, contra 
32,652 milhões do ser-
viço telefônico.

	 •	Campeão de pré-pagos 
- Segundo estudo da Ana-
tel o último trimestre de 
2019 foi encerrado com 
226 milhões de celulares 
em serviço, dos quais 
51,63% eram pré-pagos e 
48,37% pós-pagos. Já no 
fim de 2018, os celulares 
pós-pagos dominavam 
41% do mercado de te-
lefonia móvel nacional. 
A pesquisa indica um 
aumento de planos pós
-pagos, mas o pré-pago 
no Brasil ainda domina.

	 •	Compras pelo celular 
- Quase 80% dos bra-
sileiros fazem compras 
pelo smartphone, afirma 
pesquisa encomendado 
pelo Paypal feita de for-
ma global pela Ipsos. Os 
smartphones acabam se 
tornando a opção mais 
barata de se ter acesso à 
internet e redes sociais. 
Fonte e mais informa-
ções: (https://portalde-
planos.com.br/).

maior mercado de smar-
tphones no mundo e foi 
o que mais cresceu no 
segundo trimestre de 
2019 em comparação 
com o mesmo período do 
ano anterior: aumento de 
1,3%, com 10,8 milhões 
de unidades vendidas, 
informa o Gartner.

	 •	Aumenta número de 
antenas - Segundo da-
dos do SindiTelebrasil, 
o país alcançou 100 mil 
antenas de telefonia e 
internet móvel em ope-
ração, o que representa 

um crescimento de 6% 
desde maio de 2019, com 
a instalação de 5.612 
novas instalações. 

	 •	Cresce uso de inter-
net fixa - O Brasil já 
conta com um número 
de contratos de Internet 
fixa (SCM) maior que o 
registrado no serviço de 
telefonia fixa (STFC), 
revelam estatísticas de 
acesso de telecom em 
março publicadas pela 
Anatel. No terceiro mês 
de 2020, 32,998 milhões 
de contratos de Internet 

CNI: setor industrial brasileiro 
começa a reverter o pessimismo

CNI, Carlos Abijaodi, disse que os piores momentos da 
crise causada pela pandemia ficaram para trás, embora 
o empresário da indústria ainda perceba que a situação 
econômica é negativa, na comparação com os últimos seis 
meses. Ele acrescentou que projetos importantes, como 
novo marco do saneamento e o o novo marco legal do gás 
natural, vêm avançando no Congresso, o que é bem-visto 
pelo setor privado (ABr).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Por que sua organização 
desafia as leis da física

Organizações são como 
seres vivos

Ambos desafiam as leis da 
termodinâmica e tentam 
reter a energia, cuja 

tendência natural da entropia é 
fazer com que se dissipe. Esse é 
um dos pilares da “Física Orga-
nizacional”, uma teoria proposta 
pelo livro de mesmo nome: Orga-
nizational Physics/The Science 
of Growing a Business (English 
Edition). 

Segundo o autor, Lex Sisney, 
há um paralelo entre as leis da 
física e o mundo das organiza-
ções, sendo estas, comparadas 
aos seres vivos: adaptativos, 
complexos, mas com energia 
finita, que tende a ser perdida. 

As empresas precisam lutar 
contra esta tendência. Como? 
Se estruturando para não só 
evitar perda de energia, mas 
para ter condições de captá-la 
facilmente. 

Por exemplo: imagine um 
navio como uma organização, 
tendo o capitão como o líder. 
As velas capturam energia do 
ambiente para que o navio se 
mova, e o capitão deve integrar 
seus recursos e processos para 
evitar que a energia se perca 
com a deterioração do navio, dos 
motins e de outros eventos que 
podem prejudicar o seu avan-
ço. Se a captura de energia for 
inferior à perda, a organização 
corre sério risco.

Depois de ler esta compa-
ração, fica mais fácil enxergar 
exemplos de empresas com 
perda de energia, processos 
mal integrados e improdutivos, 
politicagem e uma estrutura 
organizacional ineficiente. Tam-
bém fica claro como algumas 

organizações se estruturaram 
para captar energia do ambien-
te de maneira eficiente, com 
negócios de altas margens e 
escalabilidade (como Google) 
ou processos de aquisição de 
usuários exponenciais (como 
WhatsApp).

O autor apresenta ainda um 
framework de classificação de 
perfis pessoais, muito parecido 
com outras técnicas behavio-
ristas, que ele intitula como as 
quatro forças da física organi-
zacional: producer (força de 
execução), stabilizer (força de 
organização), inovator (força 
de criação) e unifier (força de 
unificação/alinhamento). 

A combinação desses perfis 
é necessária para o sucesso da 
organização, mas uma combina-
ção um pouco diferente é ideal 
para cada estágio de vida da 
mesma. Por exemplo, no início 
da vida, quando está se criando 
um modelo de negócio, a força 
da inovação é crucial. Mais 
adiante, quando um playbook já 
está estabelecido e deve ser bem 
executado, producer é o perfil 
mais importante na liderança. 

Este é um daqueles livros que 
muda a forma como você encara 
seu dia a dia, de uma forma prá-
tica e efetiva. Enxergar as perdas 
de energia que acontecem em 
volta e as dificuldades de cap-
turar energia do ambiente não 
era tão fácil sem um framework 
como este. E saber como usar 
as forças disponíveis (ou buscar 
outros tipos fora) da organização 
pode fazer a diferença entre o 
sucesso e o fracasso.

 
(*) - Mestre em negócios online e TIC 

pela Politecnico di Torino, é fundador 
da Onyo, empresa de operações 

digitais de food service 
(www.site.onyo.com).

Fernando Taliberti (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 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: KAIO ALVES SOuzA VILLELA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1994, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo de Oliveira Villela e de Valdinete Alves 
Souza Villela. A pretendente: LARISSA SILVEIRA DO NASCIMENTO, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Agenor Lima do 
Nascimento e de Izaura Ardisson da Silveira.

O pretendente: OzIEL PEREIRA DE SOuzA, profissão: técnico infraestrutura, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Iporã, PR, data-nascimento: 31/03/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teolino Pereira de Souza e de Lourdes 
Ferreira de Souza. A pretendente: MARIANA SPINELI, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/08/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo João Spineli e de Dalva de 
Oliveira Spineli.

O pretendente: ThIAGO CASTRO BARRETTO, profissão: operador auto cad, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Luiz dos Santos Barretto e de 
Leila Silva Castro. A pretendente: ThAINá DIAS DOS SANTOS, profissão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/05/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Carvalho Santos e 
de Adriana Souza Dias.

O pretendente: JOSé RAIMuNDO DE JESuS SANTOS, profissão: padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nascimento: 30/12/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edezio Patricio dos Santos e de Josefa 
Maria de Jesus. A pretendente: VALDILEIA LOBATO COSTA, profissão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Vigia, PA, data-nascimento: 27/05/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldir Silva Costa e de Maria Pi-
nheiro das Neves.

O pretendente: RICARDO GOMES CARDOSO MARquES, profissão: auxiliar de ex-
pedição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jânio Batista Marques 
e de Marisa Gomes Cardoso Marques. A pretendente: DANIELA FERREIRA PINO, 
profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vania 
Ferreira Pino.

O pretendente: ChIJIONE DAVID ANIEGBO, profissão: prenseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 04/11/1979, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joseph Aniegbo e de Helen Aniegbo. A pretendente: DAIANNE 
RODRIGuES DA SILVA, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Remanso, BA, data-nascimento: 11/03/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: MARCOS ROBERTO BRINKMANN JúNIOR, profissão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto Brinkmann 
e de Alessandra Vieira de Lima Porfirio. A pretendente: PAuLA RENATA GALDINO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
26/05/1981, residente e domiciliada em São João Clímaco, São Paulo, SP, filha de José 
Antonio Galdino e de Neusa Gonçalves Galdino.

O pretendente: WAGNER MACEDO XAVIER, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/07/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Silva Xavier e de Nelice Macedo Xavier. A 
pretendente: DEISE LEITE DE AMORIM, profissão: professora, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Diogenes Borgis de Amorim e de Ione Leite de 
Almeida Amorim.

O pretendente: GLADSTON SANTOS MOTA, profissão: líder de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/08/1993, 
residente e domiciliado em Poá, SP, filho de José Cicero Mota e de Luciene Santos. A 
pretendente: MARIA VITÓRIA SERRA DE LIMA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edcilmar Braz de Lima e de Maria 
Cristina Serra Braz de Lima.

O pretendente: VINÍCIuS DOS SANTOS SANTANA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/11/1995, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de José Santana Neto e de Maria das Graças Oli-
veira dos Santos. A pretendente: MARIA CREuzA FERREIRA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Campo, BA, data-nascimento: 11/09/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Eufradisio da Silva 
e de Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: MáRIO SERGIO CuNhA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Antonio Sergio Cunha e de Ana Gilda dos Santos 
Cunha. A pretendente: PRISCILA MARINhO SANTOS, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wedson de Jesus Santos e de Marcia 
Marinho Ferreira Santos.

O pretendente: LuIz CARLOS FLOR, profissão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Angelim, PE, data-nascimento: 26/07/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria da Conceição Flor. A pretendente: 
KáTIA DE JESuS DA SILVA, profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vitalino Marques da Silva e de Noralina Maria 
de Jesus da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE RENATO JúLIO, profissão: gerente de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 06/01/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Aparecido Júlio e de Laura Maria 
Júlio. A pretendente: NILzA GIANNI NASCIMENTO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Formosa do Oeste, PR, data-nascimento: 14/04/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Melchiades do Nascimento Netto e 
de Ana Cândida do Nascimento.

O pretendente: LuAN RENATO JúLIO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Cosmópolis, SP, data-nascimento: 10/12/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Renato Júlio e de Nilza Gianni Nascimento. 
A pretendente: KALINE MEDEIROS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Coelho Neto, MA, data-nascimento: 28/03/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Santana da Silva e de Benedita Rodri-
gues Medeiros.

O pretendente: ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA ESTEVES, profissão: técnico 
de suporte júnior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/12/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Roberto 
Esteves de Sousa e de Monica Pereira de Sousa. A pretendente: MONIquE CAMPOS 
DE SOuzA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/10/1998, residente e domiciliada em Barra Velha, SC, filha de Cristiano 
Pablo de Souza e de Katia Rosemeire Rocha Campos.

O pretendente: hELIO EuSTáquIO LEITE MAChADO, profissão: montador, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Augusto de Lima, MG, data-nascimento: 10/09/1954, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Leite Machado e de Natalina 
Candida Machado. A pretendente: VERA LúCIA MENDONçA DE OLIVEIRA, pro-
fissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/08/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gaudencio 
Costa de Oliveira e de Albina Mendonça de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO APARECIDO PROENçA MENINO, profissão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Gomes Menino 
e de Sandra Regina Proença Menino. A pretendente: ROSANGELA MENEzES DOS 
SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Leonardo Rodrigues dos Santos e de Jenelice Menezes dos Santos.

O pretendente: EDWILSON GOMES DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelino Gomes dos Santos e de Luiza 
Trindade dos Santos. A pretendente: CILENE DE FáTIMA RODRIGuES, profissão: pe-
dagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues e de Regina 
de Fátima Palomo Rodrigues.

O pretendente: BRuNO RAMOS DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 01/04/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria dos Santos e de Ivone Ramos Silva. 
A pretendente: ARyADNE ALMEIDA DE SOuzA, profissão: operadora de suporte 
técnico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Moreira de Souza 
e de Simone Almeida dos Santos.

O pretendente: EMANOEL yuRE VENâNCIO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 11/09/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedita Venâncio Evaristo. A preten-
dente: ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, profissão: auxiliar 
farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Grande, MS, data-nascimento: 
07/07/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose Antonio Borges 
e de Nilza Aparecida dos Santos.

O pretendente: JOSé ROBERTO PEREIRA COSTA, profissão: marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: JANUÁRIA, MG, data-nascimento: 04/09/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira Costa e de Maria 
das Neves Almeida Silva. A pretendente: MARILENE MENDES DOS SANTOS, profissão: 
auxiliar de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/03/1978, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Martins dos Santos 
e de Teodora Mendes dos Santos.

O pretendente: EDSON SANTOS DE JESuS, profissão: autonômo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 19/08/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Galdino de Jesus e de Maria Pereira dos Santos. 
A pretendente: TATIANE AzEVEDO LIMA SANTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Baixa Grande, BA, data-nascimento: 18/06/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Evangelista da Silva Santos e 
de Maria Luiza Azevedo Lima Santos.

O pretendente: PEDRO SOARES ChAGAS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 29/06/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Soares Chagas e de Maria Vieira Chagas. 
A pretendente: IVANI DOS SANTOS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: Balbinos, SP, data-nascimento: 23/04/1957, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Apolinario dos Santos e de Genetina Ferreira dos Santos.

A pretendente: CRISTIANE MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/04/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juraci Bento da Silva e de Lucia Maria dos Santos 
Silva. A pretendente: JuLIANA ALVES LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose de Sousa Lima Filho e de Antoniete Alves Pereira Lima.

O pretendente: FELIPE SANTOS LIRA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/05/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Candido de Lira e de Lucimara dos Santos. A 
pretendente: VIVIANE GOMES DOS SANTOS, profissão: negociadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley Augusto dos Santos e de Debora Gomes da Silva.

O pretendente: CRISTIANO DOS SANTOS MORAIS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cícero Dantas, BA, data-nascimento: 03/07/1999, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Jesus de Morais e de Maria dos Santos. A 
pretendente: ANDREIA GAMA DE ALMEIDA, profissão: auxiliar de linha de produção, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1976, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ananias Fernandes de Almeida 
e de Zenilda Gama de Almeida.

O pretendente: SILVIO hENRIquE MARIANO, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvia Mariano. A pretendente: RENA-
TA DO ROSARIO ANTuNES, profissão: auxiliar de saúde bucal, estado civil: solteira, 
naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 02/11/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Veiga Antunes e de Sonia Conceição do Rosario.

O pretendente: FRANCINALDO LEITE DE LIMA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Piancó, PB, data-nascimento: 25/06/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Macedo de Lima e de Antonia Leite de Sou-
za. A pretendente: JACquELINE MENDES BEzERRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/09/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir dos Santos Bezerra e de 
Edileuza Mendes Nascimento.

O pretendente: ALEX SANDRO DOS SANTOS CARDOSO, profissão: enfestador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Altônia, PR, data-nascimento: 18/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hélio Cardoso e de Maria Aparecida da Luz dos Santos 
Cardoso. A pretendente: FABIANA CONCEIçãO DOS SANTOS, profissão: varredora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 12/05/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elza da Conceição dos Santos.

O pretendente: MARCELO DE SOuSA MARTINS, profissão: auxiliar de expedição, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1973, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelio Martins e de Valdelice 
de Sousa Martins. A pretendente: VANESSA DE SOuSA MORILLAS, profissão: cozi-
nheira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilton Moidano Morillas e 
de Silvanice Alves de Sousa Morillas.

O pretendente: FERNANDO MARSON NICOLAu, profissão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Manoel Nicolau e de Neusa 
Maria Marson. A pretendente: ERLANDA DOS SANTOS SIEBRA PEREIRA, profis-
são: porteira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribeiro 
Siebra Irmão e de Marli dos Santos Pereira.

O pretendente: EDSON SILVA LEITE, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno de Oliveira Leite e de Sonia Silva Leite. A 
pretendente: LILIAN RODRIGuES DE OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 12/05/1978, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marinalva Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA FILhO, profissão: preparador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/04/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Ribeiro da Silva e de Cleide 
Evangelista da Silva. A pretendente: DENISE SILVA CORNéLIO, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Cornélio Filho e de Maria 
Aparecida Duarte Silva Cornélio.

O pretendente: RAIAN DE MELO SILVA, profissão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 11/12/1992, residente e domicilia-
do em São Bernardo do Campo, SP, filho de Rubem Marque Inacio da Silva e de Maria 
de Fatima Zeferino de Melo. A pretendente: TALITA BAPTISTA DE SOuzA ALVES, 
profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, 
SP, data-nascimento: 11/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Silvio Baptista Alves e de Vera Lucia de Souza Alves.

O pretendente: FRANCISCO BARBOSA ALENCAR, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: viúvo, naturalidade: Caririaçú, CE, data-nascimento: 22/01/1961, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz de Alencar e de Maria Dora-
lice Barbosa Alencar. A pretendente: JOVELIzA BARBOSA DOS SANTOS, profissão: 
diárista, estado civil: divorciada, naturalidade: Urandi, BA, data-nascimento: 28/12/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Joaquim Barbosa 
dos Santos e de Onerina Barbosa dos Santos.

O pretendente: FILIPE DE SOuzA FIGuEIREDO, profissão: estudante de direito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 29/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Auro da Costa Figueiredo e de Maria de Fatima 
Souza Figueiredo. A pretendente: REBECA CAMARGO AMORIM, profissão: estudante 
de engenharia de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, 
data-nascimento: 19/04/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
filha de Isac Dourado Amorim e de Joelma Camargo Dourado Amorim.

O pretendente: WALTER BENEDITO SOARES DOS SANTOS, profissão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Soares dos Santos e de 
Maria de Oliveira Santos. A pretendente: PATRICIA DA SILVA zAGO, profissão: copeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Zago e de Ivanete da Silva Zago.

O pretendente: EDNALDO DE JESuS PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 21/09/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristovão Pereira Lima e de Iraci Maria de Jesus 
Pereira. A pretendente: ADAILMA BISPO SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 17/11/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adalto Venancio Santos e de Maria de Lourdes Bispo.

O pretendente: JOSé ADRIANO DE SOuSA VICENTE, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 08/08/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente Filho e de Arlene Nonato de Sousa. A 
pretendente: SIMONE DA SILVA DE FIquEIREDO, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Batista de Figueiredo e de Sonia da Silva.

O pretendente: GINEILSON DOS SANTOS SILVA, profissão: auxiliar de montagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 08/04/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joilson Alves da Silva e de 
Elenita Dias dos Santos. A pretendente: JOMARIA DA SILVA SOuzA, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 28/11/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Paixão de Souza 
e de Helena Nery da Silva Santos.

O pretendente: SAMuEL DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: auxiliar de montagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 21/01/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Vitoriano dos Santos e 
de Elenizia Rosa de Oliveira. A pretendente: EMILLE DA SILVA SOuzA, profissão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 31/05/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilvana da Silva Souza.

O pretendente: JOSé CARLOS DA SILVA, profissão: encarregado de jardinagem, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Cachoeirinha, PE, data-nascimento: 28/04/1962, residente e 
domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, filho de Manoel José da Silva e de Izaura 
Maria da Conceição. A pretendente: LuCINEIDE BONFIM PEREIRA, profissão: agente 
escolar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1958, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcionilio Pereira e de 
Maria de Lourdes Bonfim Pereira.

O pretendente: FELIPE PAGADOR DE ARAuJO, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1997, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Pereira de Araujo e de Cleide Pagador 
de Araujo. A pretendente: JuLIANA CRISTINA SIquEIRA, profissão: auxiliar de cre-
che, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 29/04/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Alberto Siqueira e de 
Marcia Cristina de Faria Marçal Siqueira.

O pretendente: EVANDRO CONCEIçãO ARAGãO, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 27/08/1965, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilo Alves de Aragão e de Celina Martins 
Conceição. A pretendente: IVANEIDE PEREIRA OLIVEIRA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Gloria, BA, data-nascimento: 04/06/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaías Alves de Oliveira e 
de Brasiliana Alves Pereira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: LEANDRO APARECIDO GARCIA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (15/12/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria de Lourdes Garcia. A preten-
dente: TAThIANA MEIKI KIyOTA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (07/07/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mário Kiyota e de Edi Francisca dos Santos Kiyota.

O pretendente: ANDERSON NEVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão funcio-
nário público, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/01/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jonas Alves da Silva e de Severina Perpetua 
Neves. A pretendente: ARIANE RODRIGuES DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profissão nutricionista, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (06/12/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ezequiel dos Santos e 
de Noemi Rodrigues Annunciado. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: IVAN hENRIquE DE ARAuJO, estado civil solteiro, profissão ajudante, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (27/11/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Beatriz de Araujo. A pretendente: JESSICA 
PALOMA APARECIDA MAMuD, estado civil solteira, profissão camareira, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (21/01/1990), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Angela Aparecida Mamud.

O pretendente: RAFAEL DE ARAuJO TOMé, estado civil solteiro, profissão estagiário, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/01/1999), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adriano Mesquita Tomé e de Viviane De Araujo 
Donatângelo Tomé. A pretendente: GRAzIELLE APARECIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão compradora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (15/05/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Vanderlei da 
Silva e de Livam Ribeiro da Silva.

O pretendente: RIVELINO SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
pedreiro, nascido em Ipirá - BA, no dia (22/11/1974), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Antenor Souza dos Santos e de Estelita Serra Santana. 
A pretendente: JANAINA CAIRES PEREIRA, estado civil solteira, profissão overloquista, 
nascida em Jussiape - BA, no dia (30/11/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jaci Caires Pereira.

O pretendente: MARCO ANTONIO MARINO JuNIOR, estado civil divorciado, profissão 
projetista, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/02/1981), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marco Antonio Marino e de Damares de Mo-
raes Marino. A pretendente: NAyARA LuCIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
biomédica, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (13/04/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Lucio da Silva e de Maria 
do Socorro Lucio da Silva.

O pretendente: ANDRé FABIO SIMÕES DE ARAuJO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo,  nascido em São Paulo - SP (Registrado no Distrito Sede do município de 
Arujá - SP), no dia (06/07/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de José Carlos de Araujo e de Mercia Simões Fernandes. A pretendente: JENIFFER 
APARECIDA ARAuJO DA hORA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida nesta 
Capital, Guaianases - SP, no dia (05/09/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jorge Nascimento da Hora e de Adriana Reinaldo de Araujo Lima.

O pretendente: JAILSON DA SILVA BARBOSA, estado civil solteiro, profissão mecânico, 
nascido em Salvador - BA, no dia (15/09/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Claudia da Silva Barbosa. A pretendente: PALOMA ALMEzINDA 
CARDOSO DE Sá, estado civil divorciada, profissão confeiteira, nascida em Americana 
- SP, no dia (07/12/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Geraldino Cardoso de Sá e de Mercedes Dias da Conceição Sá.

O pretendente: EDuARDO OLIVEIRA MENDES CARNEIRO, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/03/1999), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Henrique Carneiro e 
de Vanessa Oliveira Mendes. A pretendente: MAyRA ISABELLE DOS SANTOS SILVA, 
estado civil solteira, profissão operadora de cobrador, nascida nesta Capital, São Mateus 
- SP, no dia (10/11/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Ivan Martins da Silva e de Maria Valmira dos Santos.

O pretendente: VICTOR huGO SOARES DE CASTILhO, estado civil solteiro, profissão 
policial militar, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (26/04/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Renato Romeiro de Castilho e de Ana Claudia 
Soares Silva. A pretendente: CRISTIANE FERREIRA IDEIAS, estado civil solteira, pro-
fissão cabeleireira, nascida em São João do Meriti - RJ, no dia (20/04/1992), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Walter Abilio Ferreira Ideias e 
de Zilma Maria Ferreira Ideias.

O pretendente: EVERTON CRISTIANO DE SOuzA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de carregamento, nascido em São Carlos - SP, no dia (05/07/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edvaldo Marcelino de Souza e 
de Sandra Elena da Rocha. A pretendente: JuLIANA REIS PINTO, estado civil solteira, 
profissão bacharel em direito, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (23/02/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Batista Pinto e 
de Marcia Reis Santos. Es
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Assinatura digital e 
eletrônica: as diferenças 

e implicações legais

A assinatura digital 
de documentos é uma 
modalidade bastante útil 
e segura, desde que feita 
da forma adequada

Em tempos de isola-
mento social, diversas 
empresas e pessoas 

viram-se em uma situação 
até então bastante incomum 
ao negociar aluguéis, pres-
tações de serviços, grandes 
operações de compra e ven-
da, acordos mercantis ou, 
simplesmente, um acordo 
de sigilo de nova parceria. 
Em qualquer uma dessas 
situações, não puderam se 
encontrar para assinar o 
documento que formaliza a 
parceria pretendida.

E, ainda que a flexibilização 
comece a tomar forma, se for 
possível evitar os encontros 
presenciais, esta é a reco-
mendação. Nesse cenário, 
ganhou evidência a assina-
tura digital de documentos, 
uma antiga conhecida de 
algumas pessoas, mas uma 
grande desconhecida da 
maioria, que não está acostu-
mada a assinar documentos 
digitalmente e nem está 
preparada para acreditar em 
sua validade. 

A verdade, no entanto, é 
que a assinatura digital de do-
cumentos é uma modalidade 
bastante útil e segura, desde 
que feita da forma adequada. 

A MP 2200-2, de 2001, re-
gulamenta e possibilita que 
a assinatura de contratos, 
procurações e outros docu-
mentos seja feita de forma 
digital, encontrando respal-
do para essa determinação 
na própria Lei Civil brasileira. 

Como se vê, uma prática 
regulamentada há quase 
duas décadas, mas há que 
se ter cuidado, pois existe 
uma grande confusão entre 
a assinatura digital, válida 
legalmente e que confere 
autenticidade ao documento 
assinado, e aquela chamada 
assinatura eletrônica. 

Basicamente, a primeira é 
realizada com a utilização de 
um certificado digital e tem a 
mesma validade e eficácia de 
uma assinatura reconhecida 
em cartório. 

A segunda, muito mais 
comum, é aquela feita sem 
certificado digital - apenas 
com caneta touch, mouse, 
dedo ou escaneamento de 
papel, que dá margem a 
questionamentos quanto à 
sua autenticidade e validade. 
Grosso modo, pode-se dizer 
que toda assinatura digital é 
eletrônica, mas nem toda as-
sinatura eletrônica é digital. 
E, vale frisar, a simples adição 
da foto de uma assinatura em 
um documento em pdf, por 
exemplo, geralmente, não 
pode ser enquadrada nem 
na modalidade de assina-

tura digital nem eletrônica. 
Então, não é, para efeito de 
legalidade e formalidade de 
um documento, um método 
seguro de contratação. 

Indo ao que interessa, a 
grande parte das ferramen-
tas disponíveis no mercado 
para assinatura de documen-
tos a distância não possui a 
certificação digital neces-
sária para ser considerada 
uma assinatura digital, sendo 
portanto plataformas que 
possibilitam uma assinatura 
eletrônica do documento e 
que, em consequência, pos-
sibilitam que tal assinatura 
seja questionada pelo próprio 
signatário, por um juiz ou por 
terceiros. 

Não pretendo com este ar-
tigo desencorajar empresas 
e pessoas a utilizarem esse 
tipo de expediente, bastante 
necessário em especial no 
momento em que vivemos, 
mas é importante que as 
partes tenham ciência da 
validade e eficácia do meca-
nismo escolhido, aceitando 
o risco inerente a essa forma 
de assinatura. Mas, então, o 
que pode acontecer com o 
documento assinado eletro-
nicamente sem a garantia da 
certificação digital? 

A resposta não é simples, 
mas podemos dizer que um 
documento assinado digi-
talmente tem presunção de 
veracidade inclusive perante 
órgãos públicos, ao contrário 
do documento assinado ele-
tronicamente, que pode ser 
admitido entre particulares 
até que questionado por 
alguém, sejam os próprios 
envolvidos no acordo ou um 
juiz. Quando houver contes-
tação do documento, caberá 
àquele que pretende fazer 
uso do documento compro-
var a sua autenticidade e 
veracidade. 

Não há dúvida de que a 
utilização das assinaturas 
digitais pode proporcionar 
inúmeras vantagens aos seus 
usuários, como a praticida-
de em promover contratos 
eletrônicos, a constatação 
da identidade das partes 
envolvidas, entre outras, 
facilitando assim o dia-a-dia 
daqueles que a utilizam. No 
entanto, é importante que 
as partes, em especial as 
empresas, atentem-se para 
o fato da necessidade de 
rigor na formalização desses 
documentos, o que pode ser 
feito com o armazenamento 
de documentos anteriores 
que deram origem àquela 
transação. 

Por mais bem aceita que 
seja a nova modalidade, ainda 
há risco de questionamento 
por parte dos envolvidos. 

(*) - É advogada especializada em 
direito empresarial, sócia do AOA - 

Andrea Oricchio Advogados 
e associada à Associação Brasileira 

de Franchising (ABF). 

Renata Pin (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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  OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da OSA Participações S.A. (“Companhia”) convoca os 
Srs. Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada no dia 
19/08/2020, às 11 horas, em primeira convocação, ou no dia 24/08/2020, às 11 horas, em segunda con-
vocação, com qualquer número de acionistas presentes, em ambos os casos, de forma digital, nos ter-
mos da Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020, e da Instrução Normativa DREI nº 79/20 (“IN 79/20”), 
por meio do link de acesso ao sistema eletrônico no Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting_MWIxZTdlYzYtN2ZiMi00MGQ3LWE4YWItMTM4M2Q3Zjk0MmM2%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227127323a-d43d-408b-a2c7-f8d5b6f92943%22%2c%22
Oid%22%3a%22a670d048-9d83-46db-adb3-b368cb3ff351%22%7d, e, também, de forma presencial, 
na sede social da Companhia, localizada em São Paulo/SP, na Rua Funchal, 513, Vila Olímpia, CEP 
04551-060, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a proposta de aumento 
do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações; e (ii) aprovar a alteração do artigo 5º 
do Estatuto Social, a fim de refletir o aumento de capital, caso aprovado. As bases e as justificativas do 
aumento de capital estão à disposição para exame pelos Srs. Acionistas na sede social da Companhia. 
São Paulo, 11/08/2020. Roberto Diniz Junqueira Neto - Presidente do Conselho de Administração.

Aspásia Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ Nº 17.500.868/0001-53 - NIRE 3522724331-4
Ata de Reunião de Sócios de 12 de Março de 2020

No 12À (décimo segudo) dia do mês de março de 2020, na sede da Sociedade, situada em São Paulo, Capital, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima nÀ 3477, 21À andar, sala 4, Torre Sul, CEP 04538-133, reuniram-se: (a) Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nÀ
09.197.736/0001-76 e no Registro de Comércio (JUCESP) com o NIRE 35.222.169.370 (sessão de 03/04/2008),
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Paulo Agnelo Malzoni, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nÀ 2.768.376-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 008.333.988-49, domiciliado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo, e por
seu Diretor Superintendente Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nÀ 7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; e (b)
Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nÀ
7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ
3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; na qualidade de únicos sócios
da Aspásia Investimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima nÀ 3477, 21À andar, sala 4, Torre Sul, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nÀ 17.500.868/0001-53, com seu
ato constitutivo arquivado na JUCESP sob o NIRE 3522724331-4, em sessão de 27 de dezembro de 2012, pelo que,
nos termos do artigo 1.072, § 2À, do Código Civil e do § 4À do artigo 6À do Contrato Social, fica dispensada a prévia
convocação -, quando então as sócias deliberaram, por unanimidade, o seguinte: Aprovar a redução do capital social
da Sociedade no valor de R$22.061.718,00 (vinte e dois milhões, sessenta e um mil, setecentos e dezoito reais), por
ser excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, II, do Código Civil). Assim, o capital social da Sociedade passa
de R$86.382.852,00 (oitenta e seis milhões, trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) para
R$64.321.134,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e trinta e quatro reais), conforme abai-
xo. A redução de capital será quitada mediante a entrega aos sócios de créditos havidos em face de Maragogipe Inves-
timentos e Participações Ltda., no montante de R$22.061.718,00 (vinte e dois milhões, sessenta e um mil, setecentos e
dezoito reais). A Sociedade providenciará a publicação da presente Ata para fins do disposto no artigo 1.084 e pará-
grafos do Código Civil. Uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 1.084 do Código Civil, proceder-se-á à
averbação, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, da presente Ata, que aprovou a redução do capital social,
tudo na forma do § 3À do artigo 1.084 do Código Civil. Após satisfeitas todas as condições estabelecidas na lei, o Artigo
5À do Contrato Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação: „Artigo 5º - O capital da sociedade, totalmente
subscrito e integralizado, é de R$64.321.134,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e trinta e
quatro reais), dividido em 64.321.134 (sessenta e quatro milhões, trezentas e vinte e uma mil, cento e trinta e quatro)
quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: (a) Maragogipe Inves-
timentos e Participações Ltda. possui 64.321.059 (sessenta e quatro milhões, trezentas e vinte e uma mil e cinquen-
ta e nove) quotas no valor de R$64.321.059,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte e um mil e cinquenta e
nove reais); e (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho possui 75 (setenta e cinco) quotas no valor de R$75,00 (setenta e cinco
reais). Parágrafo único. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.‰ E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam a presente ata
de Reunião de Sócios em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que será regis-
trada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. São Paulo, 12 de março de 2020. Mesa: Paulo Agnelo
Malzoni - Presidente, Paulo Agnelo Malzoni Filho - Secretário. Sócios: Maragogipe Investimentos e Participações
Ltda., Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho; Paulo Agnelo Malzoni Filho.

MIP Faria Lima Administradora
de Imóveis Próprios Ltda.

CNPJ Nº 17.500.889/0001-79 - NIRE 3522724330-6
Ata de Reunião de Sócios de 12 de Março de 2020

No 12À (décimo segundo) dia de março de 2020, na sede da Sociedade, situada em São Paulo, Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima nÀ 3477, 21À andar, sala 3, Torre Sul, CEP 04538-133, reuniram-se: (a) Maragogipe Investimen-
tos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nÀ 09.197.736/0001-
76 e no Registro de Comércio (JUCESP) com o NIRE 35.222.169.370 (sessão de 03/04/2008), neste ato representa-
da por seu Diretor Presidente, Paulo Agnelo Malzoni, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade
RG nÀ 2.768.376-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 008.333.988-49, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ
3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, Estado de São Paulo, e por seu Diretor Superintendente Paulo
Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nÀ
7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ
3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, Estado de São Paulo; e (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasi-
leiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nÀ 7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim
Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; Mesa: Paulo Agnelo Malzoni, Presidente e; Paulo Agnelo
Malzoni Filho, Secretário, ambos já qualificados acima. Na qualidade de únicos sócios da MIP Faria Lima Administra-
dora de Imóveis Próprios Ltda., sociedade limitada com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar,
Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ sob o nÀ 17.500.889/0001-79, com seu ato constitutivo arquiva-
do na JUCESP sob o NIRE 3522724330-6, em sessão de 27 de dezembro de 2012, pelo que, nos termos do artigo
1.072, § 2À, do Código Civil e do § 4À do artigo 6À do Contrato Social, fica dispensada a prévia convocação -, quando
então as sócias deliberaram, por unanimidade, o seguinte: Aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor
de R$20.635.448,00 (vinte milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), por ser exces-
sivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, II, do Código Civil). Assim, o capital social da Sociedade passa de
R$76.459.770,00 (setenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta reais) para
R$55.824.322,00 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais), conforme
abaixo. A redução de capital será quitada mediante a entrega aos sócios de créditos havidos em face de Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda., no montante de R$20.635.448,00 (vinte milhões, seiscentos e trinta e cinco mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais). A Sociedade providenciará a publicação da presente Ata para fins do disposto
no artigo 1.084 e parágrafos do Código Civil. Uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 1.084 do Códi-
go Civil, proceder-se-á à averbação, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, da presente Ata, que aprovou a
redução do capital social, tudo na forma do § 3À do artigo 1.084 do Código Civil. Após satisfeitas todas as condições
estabelecidas na lei, o Artigo 5À do Contrato Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação: „Artigo 5º - O
capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$55.824.322,00 (cinquenta e cinco milhões, oi-
tocentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais), dividido em 55.824.322 (cinquenta e cinco milhões, oitocen-
tas e vinte e quatro mil, trezentas e vinte e duas) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os
sócios da seguinte forma: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda. possui 55.824.249 (cinquenta e cinco
milhões, oitocentas e vinte e quatro mil, duzentas e quarenta e nove reais) quotas no valor de R$55.824.249,00 (cin-
quenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais); e (b) Paulo Agnelo Malzoni
Filho possui 73 (setenta e três) quotas no valor de R$73,00 (setenta e três reais). Parágrafo único. A responsabilida-
de de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.‰ E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam a presente ata de Reunião de Sócios em 03 (três) vias de
igual teor e forma, que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. São Paulo, 12 de
março de 2020. Mesa: Paulo Agnelo Malzoni - Presidente, Paulo Agnelo Malzoni Filho - Secretário. Sócios: Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda., Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho; Paulo Agnelo Malzoni Filho.

MIP Faria Lima Investimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ Nº 17.489.715/0001-52 - NIRE 35.22724332-2
Ata de Reunião de Sócios de 12 de Março de 2020

No 12À (décimo segundo) dia do mês de março de 2020, na sede da Sociedade, situada em São Paulo, Capital, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, sala 2, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, reuniram-se: (a)
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., sociedade limitada, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o
nÀ 09.197.736/0001-76 e no Registro de Comércio (JUCESP) com o NIRE 35.222.169.370 (sessão de 03/04/2008),
neste ato representada por seu Diretor Presidente, Paulo Agnelo Malzoni, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nÀ 2.768.376-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 008.333.988-49, domiciliado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo, e por
seu Diretor Superintendente Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nÀ 7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; e (b)
Paulo Agnelo Malzoni Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nÀ
7.575.792-2 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nÀ 914.572.627-20, domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ
3477, 21À andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, São Paulo, Estado de São Paulo; na qualidade de únicos sócios
da MIP Faria Lima Investimentos Imobiliários Ltda., pessoa jurídica de direito privado e sociedade empresária com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nÀ 3477, 21À andar, sala 2,
Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no Registro de Comércio (JUCESP) sob o NIRE 35.227.243.322 e no
CNPJ/MF sob o nÀ 17.489.715/0001-52, pelo que, nos termos do artigo 1.072, § 2À, do Código Civil e do § 4À do artigo
6À do Contrato Social, fica dispensada a prévia convocação -, quando então as sócias deliberaram, por unanimidade, o
seguinte: Aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R$44.426.707,00 (quarenta e quatro milhões,
quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e sete reais), por ser excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, II,
do Código Civil). Assim, o capital social da Sociedade passa de R$143.710.894,00 (cento e quarenta e três milhões,
setecentos e dez mil, oitocentos e noventa e quatro reais) para R$99.284.187,00 (noventa e nove milhões, duzentos e
oitenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais), conforme abaixo. A redução de capital será quitada mediante a
entrega aos sócios de créditos havidos em face de Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., no montante de
R$44.426.707,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e sete reais). A Sociedade
providenciará a publicação da presente Ata para fins do disposto no artigo 1.084 e parágrafos do Código Civil. Uma
vez satisfeitas as condições estabelecidas no artigo 1.084 do Código Civil, proceder-se-á à averbação, na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo, da presente Ata, que aprovou a redução do capital social, tudo na forma do § 3À do
artigo 1.084 do Código Civil. Após satisfeitas todas as condições estabelecidas na lei, o Artigo 5À do Contrato Social
da Sociedade passará a ter a seguinte redação: „Artigo 5º - O capital social da sociedade, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$99.284.187,00 (noventa e nove milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e
sete reais), dividido em 99.284.187 (noventa e nove milhões, duzentas e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e
sete) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: (a)
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda. possui 99.284.117 (noventa e nove milhões, duzentas e oiten-
ta e quatro mil, cento e dezessete) quotas no valor de R$99.284.117,00 (noventa e nove milhões, duzentos e
oitenta e quatro mil, cento e dezessete reais); e (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho possui 70 (setenta) quotas no
valor de R$70,00 (setenta reais). Parágrafo único. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.‰ E, por estarem de pleno e co-
mum acordo, assinam a presente ata de Reunião de Sócios em 03 (três) vias de igual teor e forma, que será regis-
trada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. São Paulo, 12 de março de 2020. Mesa: Paulo
Agnelo Malzoni - Presidente, Paulo Agnelo Malzoni Filho - Secretário. Sócios: Maragogipe Investimentos e Participa-
ções Ltda., Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho; Paulo Agnelo Malzoni Filho.

PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ 14.096.767/0001-70 - NIRE nº 3530046162

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019, acompa-
nhadas das respectivas Notas Explicativas, permanecendo esta Diretoria ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que desejarem. São Paulo, 05/03/2020.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018
Ativo Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 110 110
 Bancos conta movimento 112.652 118.165
 Adiantamentos a fornecedores 1.709.480 1.045.300
 Terrenos a comercializar 3 5.050.000 5.050.000
 Imóveis em Contrução 3 16.091.358 12.250.574

22.963.600 18.464.150
Total do Ativo 22.963.600 18.464.150

Passivo Nota 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
 Fornecedores 178.658 331.797
 Obrigações Fiscais 1.613 3.049

180.271 334.846
Não circulante
 Parcelamentos Tributários 4 4.309.889 1.448.393
 Outras Contas e Obrigações a pagar 3.446.538 3.446.538
 Adto p/Futuro Aumento de Capital 5 1.252.030 1.391.956

9.008.457 6.286.887
Patrimônio líquido 6
 Capital social 16.874.485 14.599.482
 Prejuízos acumulados (3.099.614) (2.757.065)

13.774.871 11.842.417
Total do Passivo 22.963.600 18.464.150

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
em 31/12/2019 e 31/12/2018

Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2017 14.119.482 (2.619.206) 11.500.276
Aumento Capital AGOE 23/04/2018 480.000 - 480.000
Resultado do Período - (137.859) (137.859)
Ajuste de exercício anterior - - -
Saldos em 31/12/ 2018 14.599.482 (2.757.065) 11.842.417
Aumento Capital AGOE 01/07/2019 2.275.003 - 2.275.003
Resultado do Período - (342.549) (342.549)
Ajuste de exercício anterior - - -
Saldos em 31/12/2019 16.874.485 (3.099.614) 13.774.871

Notas Explicativas às Demonstraçoes Contábeis em 31/12/2019 e 2018
1. Contexto Operacional: A PG 2008 Empreendimento Imobiliário S.A, 
constituída em 28/06/2011, transformada em sociedade por ações conforme 
AGE datada em 16/12/2013 tem por objeto, conforme Estatuto Social: (i) a 
exploração de atividade empresarial economicamente organizada de plane-

jamento, desenvolvimento, concepção e instalação de empreendimentos 
imobiliários nos imóveis de propriedade da Companhia e seus loteamentos; 
(ii) a compra, venda, permuta, locação e administração dos loteamentos e 
empreendimentos imobiliários próprios; e (iii) a participação em outras em-
presas como sócia, cotista ou acionista. Apresentação das demonstra-
ções contábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações con-
tábeis referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com 
base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), alterada 
pela Lei nº 11.638/07, nos pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados 
pelos órgãos reguladores. 2. Principais práticas contábeis adotadas: ati-
vos e passivos (circulantes e não circulantes): Os ativos são apresentados 
ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
e variações incorridas. Os passivos são apresentados por valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos financeiros e das variações monetárias incorridas. 3. Estoque: refe-

re-se ao Terreno mais os gastos de construção, os quais são demonstrados 
pelo custo de aquisição. 4. Parcelamentos Tributários: referem-se a parce-
lamentos de IPTU com a prefeitura da cidade de Praia Grande. 5. AFAC: 
referem-se a recursos antecipados, a título de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital, nas empresas investidas, para serem utilizados em fu-
turas integralizações. 6. Patrimônio Líquido: a) Na AGE de 01/07/2019 foi 
aprovado um aumento de capital social no valor de R$ 2.275.003,00 median-
te emissão 2.275.0003,00 novas ações que foram subscritas e integraliza-
das pelas acionistas Cochrane Miele Participações Ltda., Miele Participa-
ções Ltda., Deplan Desenvolvimento e Planejamento Imobiliário Ltda., 
Construtora e Administradora Taquaral Ltda., Maiz Empreendimentos Imobi-
liários e Participações Ltda., e J. Bens Participações Ltda, através de capita-
lização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de 
capital, passando o capital social de R$ 14.599.482,00 para 
R$ 16.874.485,00, composto de 16.874.485 ações. b) o Capital Social da 
Companhia é de R$ 16.874.485,00 composto de 16.874.485 ações, ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas.

Armando Salvador Sorrentino - Diretor Presidente
Michlle Alves Gonçalves - Contadora - CRC SP 237.102/O-2

Demonstração de Resultado em 31/12/2019 e 31/12/2018
2.019 2.018

Receita Bruta de Serviços - -
Deduções da Receita - -
Receita Líquida de Vendas - -
Custo das Vendas Imobiliárias
 Taxa de Administração (62.149) (52.588)
Lucro Bruto (62.149) (52.588)
Despesas Operacionais (280.400) (85.272)
Despesas Administrativas (280.400) (85.272)
 Despesas Gerais Administrativas (116.032) (63.137)
 Despesas Tributárias (163.404) (19.392)
 Despesas Financeiras (964) (2.743)
Resultado Operacional (342.549) (137.859)
Resultado Exercício antes Provisão do IRPJ e CSLL (342.549) (137.859)
 Contribuição Social - -
 IRPJ - -
Resultado Liquido do Exercício (342.549) (137.859)

Ter controle emocional nas operações em bolsa não é uma tarefa 
fácil para traders.
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No último mês de ju-
nho, o trader Alex 
Kearns, jovem de 20 

anos que morava em Na-
perville, nos EUA, cometeu 
suicídio após pensar que 
havia perdido a quantia de 
US$ 750 mil, valor próximo 
a R$ 4 milhões de reais, em 
um investimento no merca-
do de opções realizado por 
meio de uma corretora on-
line. Em um bilhete deixado 
para a família, ele escreveu 
que “não tinha ideia do que 
estava fazendo”. Na verdade, 
sua conta tinha ainda um 
saldo positivo de US$ 16 mil 
(R$ 87,6 mil). 

Ter controle emocional 
nas operações em bolsa 
não é uma tarefa fácil para 
traders, ainda mais quando 
se fala em perdas de valo-
res altos. Para investir, não 
basta apenas conhecimento 
técnico e estudo. É preciso 
também ter muito equilíbrio 
e não agir por impulso. Veja 
algumas dicas sobre como 
manter equilíbrio emocional 
nos investimentos: 
 1) Faça um bom pla-

nejamento - Antes 
de começar a operar, 
decida quais são os 
seus objetivos e qual 
tipo de investimento 
mais combina com o 
seu perfil. Faça uma 
reflexão sobre você 
mesmo. Se não se 
sente à vontade com 
um mercado de alto 
risco e volatilidade, 
procure investimento 

Investimentos: como o trader pode 
manter o equilíbrio nas transações

Para investir, não basta apenas conhecimento técnico e estudo. É preciso também ter muito equilíbrio 
e não agir por impulso

dias, exceto feriados. 
Outras oportunidades 
virão. 

 4) Estude - Quanto mais 
estudar e praticar, mais 
segurança irá sentir. 
Isso é muito impor-
tante para operar sem 
medo e insegurança. 
Mantenha-se sempre 
atualizado sobre as 
notícias do mercado. 
Procure um asses-
sor de investimentos 
para tirar dúvidas e 
buscar informações. 
Converse com outros 
investidores e troque 
experiências. Tudo 
isso irá ajudar com 
que o investidor se 
sinta mais seguro e 
seja mais racional nas 
operações. 

 5) Cuide da saúde men-
tal - Muitos erros em 
operações são come-
tidos por conta de 
investidores que estão 
com a ansiedade mais 
aflorada ou se sentindo 
estressados por algum 
motivo pessoal. Evite 
deixar que as emoções 
externas influenciem 
na racionalidade que 
o trader precisa ter no 
dia a dia. Se não estiver 
se sentindo bem, deixe 
de lado as operações 
até que possa voltar 
com a mente mais leve 
e positiva. 

(*) - Graduado em economia pela 
UERJ, é especialista em investimentos 

e um dos sócios da BRA, um dos 
maiores escritórios credenciados da 

XP, com mais de 15 mil clientes. 

em renda fixa. Mas 
se está disposto a se 
aventurar pela renda 
variável para ter pos-
sibilidades de ganhos 
maiores, escolha qual 
o melhor tipo de ope-
ração e nunca comece 
pela que apresenta 
mais riscos. 

  As operações Day 
trade, apesar de não 
oferecerem riscos de 
Gaps (alta ou queda 
forte na abertura), são 
operações mais estres-
santes. Para quem está 
iniciando é importante 
evoluir antes no mer-
cado de swing trade. 
Comece investindo 
pouco e vá colocando 
mais aos poucos con-
forme for se sentindo 
mais seguro, com mais 
conhecimento e expe-
riência. 

 2) Tenha disciplina - 
Tenha disciplina e evite 
tomar decisões por 
impulso. Ter compor-
tamentos imprevisí-
veis e fora dos planos 
pode levar a erros. 
Não operar é também 

operar. Saiba quando é 
a hora de esperar ou-
tra oportunidade para 
fazer alguma operação. 
Não se deixe levar pela 
ganância de querer ga-
nhar a qualquer custo 
e a qualquer risco. 

 3) Aceite e se prepare 
para as perdas - Até 
mesmo os mais expe-
rientes sofrem perdas 
em operações. Esteja 
preparado para isso e 
estabeleça um limite 
de valor máximo que 
pode ser perdido. Não 
deixe que o medo de 
sofrer alguma perda 
ou a memória de ter 
passado por essa situ-
ação no passado abale 
seu controle emocio-
nal nem paralise as 
próximas ações. Pense 
positivo. Se perdeu 
hoje, amanhã pode 
ganhar. 

  Aprenda com os erros 
e siga em frente. Um 
grande erro é nao 
aceitar a perda e tentar 
recuperar a todo custo. 
A bolsa funciona de se-
gunda a sexta, todos os 

Novos Tempos Participações S.A.
CNPJ/MF. 13.313.841/0001-09 - NIRE 35.300.390.598

Extrato da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20/07/2020
Data, Hora e Local: 20/07/2020, às 11horas, na sede social da Companhia. Presença: 100% do capital
social. Mesa: Presidente: Sra. Celisa Silveira Mello Fagundes; e Secretário: Sr. Virgílio Lopes Fagundes. Delibera-
ções: Foi deliberado expressamente, por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, pelos acionistas da companhia:
1. Aprovar a redução do capital social da Companhia no montante de R$ 18.311.299,00, com o cancelamento de
18.311.299 ações ordinárias nominativas totalmente integralizadas e de titularidade da acionista Celisa Silveira Mello
Fagundes. O valor devido a título de restituição do cancelamento das ações integralizadas, será compensado com o
crédito de mesmo valor detido pela Companhia em face da acionista Celisa Silveira Mello Fagundes. (i.a) Alterar o capital
social da Companhia de R$ 56.719.594,00 para R$ 38.408.295,00, dividido em 38.408.295 ações ordinárias nominati-
vas, em virtude da redução do capital social ora aprovada. (i.b) Aguardar o prazo legal de 60 dias, contados da data
da publicação da presente ata em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, para oposi-
ção de credores da Companhia à redução de capital, nos termos do artigo 174 da Lei nÀ 6.404/76. Após decurso do
referido prazo sem que haja impugnação, a Companhia providenciará o registro da presente ata, bem como formalizará
o correspondente cancelamento das ações nos respectivos livros sociais. (i.c) Dispensar o parecer do Conselho Fiscal
sobre a redução ora aprovada nos termos do parágrafo 1À do artigo 173 da Lei nÀ 6.404/76, uma vez que o referido
órgão não se encontra instalado e em funcionamento. 2. Aprovar a nova redação do Artigo 5À do Estatuto Social da
Companhia, para refletir o novo capital social da Companhia, que passa a ter a seguinte nova redação: Artigo 5º - O
capital social da Companhia é de R$ 38.408.295,00, dividido em 38.408.295 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. (ii.a) Ratificar todas as demais disposições estatutárias, como se a cada uma delas fosse feita especial e parti-
cular menção, sem realizar a consolidação do Estatuto Social na presente ata. 3. Autorizar a Diretoria a praticar todos os
atos necessários à formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Formalidades legais.
Assinaturas: Mesa - Presidente: Celisa Silveira Mello Fagundes. Secretário: Virgílio Lopes Fagundes. Acionistas: Celisa
Silveira Mello Fagundes, Virgílio Lopes Fagundes e Fernanda Silveira Mello Fagundes. A presente ata é cópia fiel da
original lavrada em livro próprio. Mesa: Celisa Silveira Mello Fagundes - Presidente, Virgílio Lopes Fagundes - Secretário.
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Matéria de capa

“72% dos 
consumidores 

concordam que o 
país não passará 

por esta crise sem 
que as marcas 

desempenhem um 
papel importante 

na solução 
dos problemas 

enfrentados.

São Paulo, quinta-feira, 13 de agosto de 20206

Otavio Dias (*) e Nélio Bilate (*)

Por outro lado, existem negócios que estão se reinventando, 
reposicionando e acelerando transformações que provavel-
mente só aconteceriam em alguns anos. No início de maio, 

Jack Dorsey, CEO do Twitter, anunciou que todos os funcionários 
que ocuparem cargos que permitam o trabalho remoto poderão 
optar pelo modelo para sempre. 

Aqui, o Banco do Brasil, por exemplo, comunicou a de-
volução de 19 de seus 35 edifícios, com economia estimada 
em R$ 1,7 bilhão em 12 anos. Já a XP cancelou planos de 
expansão em São Paulo, onde o metro quadrado é mais 
caro, para construir um campus em São Roque, a 60 km 
da capital.

Pesquisa recente da Edelman (=Trust/Barometer) aponta 
que 98,5% das empresas já implementaram uma política de 
home office total ou parcial, e 96% delas já haviam delineado 
políticas relativas a reuniões presenciais e/ou viagens. Além 
disso, 60% já estão contando com políticas de apoio para 
funcionários infectados ou com suspeita de infecção pelo 
Coronavírus e 90% já promoviam conscientização sobre 
medidas preventivas para seus colaboradores.

A mesma pesquisa demonstra que 72% dos consumido-
res concordam que o país não passará por essa crise sem 
que as marcas desempenhem um papel importante na 
solução dos problemas enfrentados. 93% deles afirmam 
que é essencial que as empresas façam tudo o que pude-
rem para proteger o bem-estar e a segurança financeira 

Dentro e fora do mundo corporativo, certamente vivemos o momento mais desafiador de nossas vidas. Jamais esqueceremos o que estamos 
passando. Muitos negócios estão com grandes dificuldades e sem perspectivas claras do que (e de quando) as coisas começarão a voltar ao 

normal que, já sabemos, será o tal do "novo normal" – termo já desgastado, mas absolutamente verdadeiro. 

de seus empregados e fornecedores, mesmo que isso 
signifique sofrer grandes perdas econômicas até que a 
pandemia termine.

Com o isolamento total ou parcial das pessoas em todos 
os cantos do mundo, sofrem os negócios e sofrem seus 
colaboradores, que tiveram suas rotinas completamente 
modificadas e estão agora mergulhados no medo, que eleva 
a ansiedade para níveis preocupantes.

Se algumas grandes empresas já estão realizando e comu-
nicando rápidas transformações estruturais que parecem 
positivas, pequenos e médios empresários – e junto com 
eles uma massa gigantesca de trabalhadores – agonizam 
pelo que ainda pode vir por aí.

Um estudo recente da Secretaria de Política Econômica 
(SPE), do Ministério da Economia, traçou um cenário bas-
tante ruim para empresas brasileiras em meio à pandemia. 
Segundo levantamento, cerca de 3.500 companhias irão 
pedir recuperação judicial ou entrar em falência nos pró-
ximos meses. Os dados mostram que a inadimplência pode 
crescer 294% em relação a um cenário sem a pandemia, 
atingindo 271 mil empresas no Brasil.

Neste momento de angústia coletiva, a qualidade do 
relacionamento das organizações com seus colaboradores 
ganha protagonismo. Como apoiá-los? Como facilitar o 
trabalho remoto? Como preservar sua saúde mental? Se 
o nível de apoio oferecido pelas empresas depende de 
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diversos fatores, em especial a capacidade financeira de 
cada uma delas, a preocupação genuína e a comunicação 
clara e frequente já podem fazer enorme diferença para as 
pessoas – e custam muito pouco. 

Não estamos falando de re-
cursos financeiros, mas de re-
cursos emocionais. Além das 
preocupações de preservação 
dos empregos e benefícios, 
estabelecer um mecanismo 
sistemático de interação e 
relacionamento com colabo-
radores é uma das atitudes 
mais importantes. É hora de 
nos fazermos presentes. 

As lideranças devem enten-
der que este é um momento 
para ser absolutamente em-
páticas, compreendendo a 
realidade de cada indivíduo, 
dando mais flexibilidade no 
cumprimento de prazos ou metas. É hora de resgatarmos 
nossa humanidade. 

É hora de entendermos de uma vez por todas que o mun-
do corporativo pode (e deve) ser mais amoroso, solidário, 
sustentável e, principalmente, empático.

(*) - É sócio e CEO da Repense; (**) - É CEO da Repense.

#tenhacicatrizes

Pérsio alberto Mandel

ONossa Imunidade em tempo de 
Covid-19

Pérsio Alberto Mandel (*)

Escrevo este artigo durante a pandemia da Covid-19 
e do distanciamento social, que estou cumprindo 
segundo as determinações.

Estamos vivenciando uma crise incomparável. 
Mas, afinal, o que é uma crise? Consultando o dicio-
nário (http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&-
t=0&palavra=crise), observo que um dos conceitos 
de crise diz respeito a:

Conjuntura desfavorável; situação anormal e 
grave; conflito, tensão, transtorno.

Episódio que se caracteriza pela presença 
de circunstâncias de difícil superação; lance 
embaraçoso que tende a ser duradouro.

Recordo, dos meus anos como gestor de qualidade, 
o exemplo das empresas japonesas no pós-guerra 
(II Guerra Mundial), com a economia japonesa 
devastada, levando as empresas a criar alternativas 
de sobrevivência. Para isso, elas precisaram cuidar 
de sua IMUNIDADE.

Volto ao dicionário (http://michaelis.uol.com.br/
busca?r=0&f=0&t=0&palavra=imunidade), que ca-
racteriza imunidade como Capacidade de se manter 
afastado ou protegido de certas influências ou 
circunstâncias.

Um programa adotado pelas organizações japo-
nesas para garantir a imunidade, depois difundido 
por todo o planeta, foi o Programa 5S.

De acordo com o SEBRAE (https://m.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosOrganiza-
cao/d-olho-na-qualidade-5s-para-os-pequenos-nego-
cios,1985438af1c92410VgnVCM100000b272010aR-
CRD), 5S é uma metodologia de organização criada 
no Japão, visando simplificar procedimentos, 
otimizar recursos e tempo. O resultado é o melhor 
desempenho profissional e de serviços, com reflexo 
direto na satisfação de usuários e na produção.

Originalmente, cada “S” corresponde a uma 
palavra japonesa que indica uma meta a ser 
atingida pelo empreendedor. Em português, os 
5S significam:

• senso de utilização,
• senso de organização,
• senso de limpeza,
• senso de padronização e
• senso de autodisciplina.

Compartilho com você como estou aplicando o 
conceito do “5S Covid-19” para a guarda da minha 
imunidade, gerando resultados altamente positivos:

 • Senso de proteção FÍSICA

Precisamos proteger nosso corpo frente ao Co-
ronavírus. A ciência nos indica várias ações que 
devemos tomar para que nosso corpo mantenha 
o sistema imunológico ativo. Procuro manter uma 
alimentação balanceada, aliada a exercícios rotinei-
ros e sono adequado. Os resultados, principalmente 

em termos de perda de peso, frequência cardíaca e 
índices glicêmicos, são significativos.  

• Senso de proteção PSICOLÓGICA

Precisamos preservar nossa autoestima. Entenden-
do que este processo é novo, muito diferente do que já 
passamos, e que necessita cuidados mais específicos. 
A ciência desenvolverá a vacina, que permitirá que 
voltemos a um nível de qualidade de vida adequado.

A sociedade precisa compreender que depende 
de nós o futuro das próximas gerações e do planeta. 

• Senso de proteção FINANCEIRA

Precisamos analisar detalhadamente tanto a entra-
da de recursos financeiros, com objetivo de alavancar 
as receitas e, principalmente nestes momentos de 
incerteza, necessitamos reduzir despesas, mantendo 
as essenciais e eliminando ou, no mínimo, adiando 
as despesas não fundamentais. Fazer esta análise, 
bem como adotar as decisões coerentes, nos dará 
segurança importante para passar por estes tempos 
conturbados.

• Senso de proteção MENTAL

Precisamos manter nosso cérebro em funciona-
mento. Nestes tempos, somos obrigados a “por o pé 
no freio” e reduzir a velocidade, mas não podemos 
relaxar com a nossa mente, ela tem que continuar em 
atividade. Sugiro você pegar aquele livro escondido 
na sua estante, ver aquele seriado anotado e nunca 
visto, finalmente cursar o curso desejado e não feito 
por “falta de tempo”. Aliás, o que não falta agora é 
tempo, o importante é usá-lo como seu aliado e não 
como desculpa para a procrastinação.

• Senso de proteção SOCIAL

Precisamos manter a conexão com as pessoas que 
gostamos e a quem queremos bem. O ser humano 
é um “bicho” social, que necessita de contato. A 
necessidade do distanciamento social faz com que 
fiquemos longe e isolados. Não esqueça dos seus 
amigos e parentes. Mesmo impossibilitados de um 
beijo ou abraço “real”, a tecnologia nos conecta 
fácil e rapidamente.

Estou compartilhando com você as estratégias que 
incorporei à minha nova rotina de vida, esperando 
que as ações sugeridas aqui possam te ajudar e 
confortar a passar por esta época da nossa vida e 
que ao final desta jornada possamos sair pessoas 
com boa imunidade.  

 
(*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração 
de Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria Empre-

sarial LTDA. com foco em Inovação Estratégica. Coautor 
do livro “Organizações Inovadoras do Setor Financeiro”. 

Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. Professor 
convidado no Curso Gestão da Inovação na UFABC. 

Vencedor do “Bronze Winner in the region of Latin 
American”no Reimagine Education 2019.



Blockchain: mais 
segurança para a 

documentação das 
auditorias

O Blockchain é 
uma tecnologia 
relativamente recente 

Surgiu em 2008, logo 
após o colapso eco-
nômico e imobiliário 

nos Estados Unidos, como 
um reflexo da quebra de 
confiança da população 
nos bancos. As instituições 
financeiras foram automati-
camente vistas como vilãs, 
por isso a necessidade de 
encontrar maneiras de 
fazer transações de valor 
sem necessidade de um 
intermediário. 

Foi quando nasceu o 
conceito de peer-to-peer, 
ou seja, transferências de 
ponta a ponta e autenticada 
por uma rede de computa-
dores que não têm acesso ao 
conteúdo da transferência. 
Na prática, podemos pensar 
em um modelo parecido 
com o da internet: uma rede 
de blocos encadeados – daí 
o termo Blockchain – que 
compartilham conteúdo de 
valor sempre com uma espé-
cie de impressão digital, que 
permite a rastreabilidade e 
inviolabilidade de tudo que 
é enviado. 

A principal diferença é 
que na internet comparti-
lhamos fotos, documentos, 
entre outros materiais que 
não tem valor. Com essa tec-
nologia, podemos garantir a 
troca de conteúdo de valor, 
como dinheiro, contratos, 
patentes ou objetos judiciais 
de maneira eficaz e segura. 
Nos últimos anos, em que o 
Brasil foi tomado por escân-
dalos de corrupção, surgiu a 
ideia de utilizar o blockchain 
para rastrear documentos e 
impedir sua falsificação ou 
adulteração. 

Isso seria bastante útil 
em contratos e licitações 
públicas, por exemplo. Em 
termos de tecnologia, isso 
não requer grandes inves-
timentos, porque tudo é 
feito na nuvem – mais ou 
menos, como a internet, 
que dependeria apenas de 
um computador ou celular 
para fazer esse acesso. O 
grande problema ainda é 
conscientização das pessoas 
e mudança de mindset, além 
de arcar com as possíveis 
consequências desse avan-
ço tecnológico. 

No setor público, isso 
poderia ser o fim dos car-
tórios, por exemplo. Para 
comprar uma casa, bastaria 
um contrato entre vendedor 
e comprador, garantindo 
a autenticidade das infor-
mações e a inviolabilidade 

do contrato por meio do 
Blockchain. Adeus às idas 
ao cartório e busca por 
fiadores... Portanto, ainda 
se trata de uma questão 
de permitir-se inovar. Os 
ganhos são enormes. 

Além de tornar os proces-
sos muito menos burocráti-
cos, tanto no setor público 
quanto no privado, o Block-
chain evita o desperdício de 
tempo, energia, materiais e 
força de trabalho. Imagine 
que em uma multinacional 
exista um departamento só 
para emissão e recebimento 
de nota fiscal. Se eu tenho 
todos esses comprovantes 
disponíveis no sistema, essa 
área se torna totalmente 
desnecessária, permitindo 
otimizar os processos da 
empresa e ganhar eficiência.

Essa tecnologia também 
pode representar uma ótima 
possibilidade para empresas 
de auditoria, como consul-
torias e certificadoras. Na 
PALAS, por exemplo, todos 
os documentos de Sistema 
de Gestão são feitos por 
Blockchain, garantindo 
procedimentos autênticos, 
rastreáveis e invioláveis. 
Depois que um documento 
é enviado para a rede, é pos-
sível saber quem teve acesso 
a ele ou se essa pessoa 
compartilhou o documento 
com outra.

Em um processo de au-
ditoria, isso é interessante 
pois torna toda a implemen-
tação de uma norma mais 
idônea e fortalece todo o 
Sistema de Gestão. Se ele 
apresenta uma falha, eu 
consigo rastrear os proces-
sos e identificar exatamente 
onde ela está. Porém, se os 
documentos são alterados 
sem eu saber, isso acaba 
fazendo com que essa ca-
deia não seja eficiente e eu 
nunca consiga chegar à raiz 
dos problemas. 

Lembre-se: o jeitinho bra-
sileiro não engana o auditor, 
mas a própria empresa. 
Investir na criação de uma 
cultura de inovação, que 
permita incorporar novas 
tecnologias às empresas 
e incentivar as equipes a 
desenvolver um novo mind-
set, vai permitir uma maior 
organização de processos, 
a um custo menor e mais 
eficiente. 

Este é o primeiro passo 
para um futuro menos bu-
rocrático e inteligente. Só 
é preciso estar preparado 
para abraçá-lo!

(*) - É sócio-fundador da Palas e um 
dos únicos brasileiros a participar 
ativamente da formatação da ISO 

56.002, de gestão da inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)
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Usuário de cartão 
de crédito, tome 
cuidado!

Jessica Rodrigues Duarte (*)

O uso de cartão de crédito 
é uma prática cada vez mais 
comum, por sua praticidade e 
possibilidade de parcelamen-
to do pagamento. Porém, é 
importante levar o questio-
namento: você verifica sua 
fatura, valor por valor, antes 
de realizar o pagamento, ou 
prontamente faz o pagamento 
sem conferi-la? 

O hábito de conferir os valo-
res lançados na fatura é impor-
tantíssimo, uma vez que você 
pode estar sendo cobrado por 
serviços que não contratou. 
Primeiramente cabe apontar 
que a relação existente entre o 
utilitário de cartão de crédito 
e a empresa ou instituição 
bancária que lhe forneceu o 
cartão é de consumo, quando 
aquele que utiliza o cartão o 
faz como destinatário final e 
o que presta os serviços como 
fornecedor.

Verificando na fatura do 
cartão a existência de uma 
cobrança indevida, o con-
sumidor deve prontamente 
questionar junto à emitente 
do cartão acerca do valor, na 
tentativa de que a cobrança 
seja cancelada ou que seja 
estornado caso o valor já 
tenha sido pago e assim que 
o problema seja resolvido da 
forma mais fácil para ambas 
as partes.

Contudo, uma vez lançado 
valor indevido, realizado 
o pagamento por parte do 
consumidor e não resolvido 
administrativamente, o con-
sumidor poderá judicialmente 
buscar não só o ressarcimento 
do valor pago, mas o paga-
mento do valor em dobro, 
atualizado monetariamente 
e aplicados juros. É o que 
preceitua o art. 42 do Código 
de Defesa do Consumidor. 

Assim, atente-se sempre 
aos valores constantes na sua 
fatura de cartão de crédito e, 
havendo a cobrança de valor 
indevido, poderá o consumidor 
pleitear pelos seus direitos em 
até três anos contados a partir 
do pagamento realizado.

(*) - É advogada e colaboradora do 
Escritório Giovani Duarte Oliveira 

Advogados Associados.

Segundo o levantamen-
to do Banco Nacional de 
Empregos (BNE), algumas 
profissões tiveram um gran-
de crescimento de vagas 
devido à mudança compor-
tamental do empreendedor 
e do consumidor. O estudo 
mostra que as vagas de de-
senvolvedor aumentaram 
cerca de 168,5%, entrega-
dor 73,44%, ajudante geral 
28,81%, motoboy 17,80% 
e analista de marketing 
digital 15,91%. 

Segundo o Presiden-
te do BNE, Marcelo de 
Abreu, a pandemia do 
novo Coronavírus mol-
dou uma tendência para 
o mercado de trabalho. 
“Durante a pandemia 
muitos consumidores 
optaram por serviços 
delivery, internet e e-
commerce, ou seja, são 
áreas que as empresas 
estão ampliando e, conse-
quentemente, crescem na 
oferta de vagas”, conta. 

Durante este período de 

É possível encontrar vagas nos setores de logística, 
comércio e tecnologia.
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O debate sobre a volta às aulas presenciais 
nas instituições de ensino no 2o. semestre de 
2020 segue a todo vapor, ainda gerando muitas 
incertezas e ansiedade por parte dos pais, dos 
educadores e da sociedade como um todo. A 
retomada pode representar o reencontro das 
crianças com ambiente e comunidade mais 
adequados para o estudo e também um auxílio 
para pais que já retomaram suas atividades 
profissionais. 

Por outro lado, pode aumentar considera-
velmente a possibilidade de transmissão do 
Coronavírus para toda a população. Equacionar 
as novas formas de ensino, as novas normas 
de convivência e o distanciamento social traz 
enormes desafios para as escolas e famílias. De 
acordo com Eveline Iannarelli, sócia da Oficina 
da Estratégia, algumas preocupações se desta-
caram em um estudo conduzido pela consultoria 
no primeiro semestre de 2020. 

Ao avaliar a percepção dos pais em relação ao 
ensino remoto, surgiram com destaque questões 
como a falta de clareza na comunicação entre as 
escolas e os pais, a dificuldade no planejamen-
to das aulas, das atividades e dos formatos de 

De acordo com índice 
Mastercard Spend 
ingPulse, que rastreia 

as vendas gerais de varejo, 
a média de crescimento 
nos meses de março, abril e 
maio foi de mais de 48%, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Além disso, só em maio as 
vendas por e-commerce 
cresceram 75%, mostrando 
que os varejistas precisam 
investir no e-commerce para 
não perder vendas.

A grande questão é como 
montar um e-commerce 
em um formato atraente ao 
público, que atenda às ne-
cessidades tanto do varejista 
quanto do cliente, com o 
melhor custo-benefício. Ao 
optar por uma plataforma 
de e-commerce alguns as-
pectos precisam ser levados 
em consideração. Por isso, 
Denis Brown, diretor da 
empresa de trade marketing 
e tecnologia, Progiro, sepa-
rou cinco dicas para quem 
quer começar a vender pela 
internet.
 1) Disponibilize um 

site fácil e prático 
- Existem plataformas 
de e-commerce pré
-prontas, onde em al-
gumas horas é possível 
criar uma loja virtual, 
sem custo de desenvol-
vimento, com layout 
atrativo e mensalidade 

A grande questão é como montar um e-commerce em um formato 
atraente ao público.
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Como montar um 
e-commerce de sucesso

Desde o início da quarentena as vendas do e-commerce no Brasil vêm aumentando

as ferramentas dese-
jadas, integrando-as a 
sistemas já utilizados 
pela empresa, oti-
mizando a gestão da 
plataforma e o fluxo 
interno.

 4) Leve em conta a ma-
nutenção do site - É 
importante também le-
var em conta qual será 
o custo de manutenção 
do site e se isso pode 
ser feito internamente, 
pela equipe da empre-
sa. O ideal é adquirir 
um sistema, não uma 
licença. Dessa forma, 
o dono do e-commerce 
fica com o código fonte 
e sua própria equipe de 
TI pode fazer a manu-
tenção do sistema.

 5) Invista em marke-
ting - Como qual-
quer outro negócio, 
é preciso investir em 
divulgação para que o 
negócio seja conhecido 
e o cliente encontre 
seu site. Isso significa 
investir em anúncios 
na web, newsletter 
e redes sociais. Se 
não tiver uma equipe 
interna especializada, 
contrate os serviços de 
uma agência. 

Fonte e mais informações: 
(https://www.linkedin.com/
company/progiro/about/).

baixa, solução indicada 
para a micro e pequena 
empresa. Mas quando 
a demanda de vendas 
é maior, o ideal é optar 
por uma plataforma 
própria, em que se 
pode escolher o layout 
e as funcionalidades 
desejadas. Ele precisa 
ser prático e eficiente 
para que o cliente en-
contre com facilidade o 
que procura e consiga 
concluir a compra com 
rapidez.

 2) Preste atenção na 
tecnologia - Quem 
vai investir na criação 
de uma plataforma 
própria precisa aten-
tar para o gateway 
de pagamento. Assim 
como as maquininhas 
de cartão usadas nas 
lojas físicas, os gateway 

são plataformas feitas 
para o ambiente digital. 
Cada gateway tem sua 
tarifa e, normalmente, 
plataforma pré-pron-
tas não possuem com-
patibilidade com todos 
os gateways. Então, 
esse é outro aspecto 
a se considerar se não 
vale mais a pena optar 
por criar sua própria 
plataforma.

 3) Tenha o controle de 
vendas e estoque 
- Quando as platafor-
mas de e-commerce 
são desenvolvidas do 
zero, é possível criar 
um fluxo de vendas, 
com frete, emissão 
de NF e controle de 
estoque que melhor 
se adeque aos negó-
cios. Desta forma, é 
possível incorporar 

Confira as cinco profissões que 
mais cresceram neste ano

pandemia, ainda é possível 
encontrar vagas nos setores 
que tiveram acréscimo de 
demandas, como os setores 
de logística, comércio e tec-
nologia. “Algumas mudanças 
de consumo talvez tenham 
vindo para ficar, os candida-
tos devem ficar atentos pois, 
talvez possa ser o momento 
de experimentar novas 
oportunidades no mercado 
de trabalho. Já as empresas 
precisam estar atentas para 
expandir o atendimento e 
considerar que agora terão 

novos consumidores”, fina-
liza Abreu. 
	 •	Desenvolvedor	-	168,5	%	

Vagas: 300 
	 •	Entregador	 -	 73,44%	

Vagas: 222 
	 •	Ajudante	geral	-	28,81%	

Vagas: 228 
	 •	Motoboy	 -	 17,80% 

Vagas: 225 
	 •	Analista	 de	 marke-

ting digital - 15,91% 
Vagas:102 

Fonte e mais informa-
ções: (www.bne.com.br). 

As escolas estão preparadas para a volta às aulas?
tratégia desenvolveu recomendações para que 
o plano de volta às aulas leve em consideração 
as relações entre a escola, as famílias e os edu-
cadores neste momento no qual as dúvidas e 
inseguranças ficam evidenciadas. Entre elas:

O planejamento e organização das atividades 
deve ser comunicado de forma clara e objetiva 
a todos, com alguma antecedência.

Manter um canal de comunicação direto e 
frequente, “medindo a temperatura” por meio 
de pesquisas e enquetes rápidas junto às famí-
lias e educadores, pode ajudar a ajustar a rota 
das estratégias definidas ao longo do semestre.

Mais do que capacitar os professores e fun-
cionários, as escolas precisam compartilhar e 
engajar as famílias na nova realidade. Planejar 
e comunicar os planos de treinamento interno 
e as medidas adotadas pode aumentar o grau 
de confiança dos pais.

É importante rever os mecanismos de avalia-
ção. Traçar um diagnóstico da aprendizagem de 
cada estudante e criar planos de recuperação 
individualizados são outros pontos essenciais.

Fonte e mais informações: (www.oficinadaes-
trategia.com.br).

avaliação, a falta de capacitação dos professores 
para o trabalho online e ruídos nas orientações 
aos alunos. 

Vale ressaltar que, no momento em que a 
pesquisa foi conduzida, apenas 30% dos pais 
acreditavam que as escolas estavam preparadas 
para fazer os ajustes necessários para o período 
de volta às aulas.

Com base nesses resultados, a Oficina da Es-

As escolas precisam compartilhar e engajar as 
famílias na nova realidade.
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