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A cada ano, a IBM apresenta cinco maneiras pelas quais acredita 
que a tecnologia transformará fundamentalmente os negócios e a 
sociedade nos próximos cinco anos, com base no trabalho realizado 
nos laboratórios globais da IBM Research e nas tendências gerais da 
indústria. As previsões do IBM '5 in 5' deste ano estão focadas em 
acelerar a descoberta de novos materiais para permitir um futuro 
mais sustentável.   

Acelerar processo de descoberta

Quem faz a gestão de ativos e é responsável pelo controle patri-
monial da empresa sabe que um dos maiores problemas é manter 
a contabilidade atualizada em conformidade com o status físico dos 
bens. Mesmo em empresas mais estruturadas, em que o departamento 
de manutenção e a engenharia de confiabilidade realizam uma gestão 
eficiente dos ativos, dificilmente as movimentações refletem na base 
contábil.   

Controle físico e gestão de ativos

Você já pensou em parar de utilizar a energia proveniente da compa-
nhia elétrica e passar a produzir a sua própria? Essa já é uma realidade 
em muitos países do mundo com tecnologias sustentáveis, como as 
placas de energia solar fotovoltaica. Sabemos que as tarifas de energia 
elétrica do Brasil são uma das mais caras do mundo e, neste ano, o setor 
foi severamente afetado pela pandemia ocasionada pelo Coronavírus. 
Para amenizar os altos custos que serão repassados aos consumidores 
brasileiros por, pelo menos, cinco anos, a ideia da instalação de um sis-
tema de energia solar permite uma grande economia nas contas de luz, 
que, com os cálculos corretos do consumo mensal e com a capacidade 
necessária, é possível até mesmo zerar os gastos com eletricidade.   

Investir em Energia Solar Fotovoltaica

Freepik

Negócios em Pauta

Compra Compartilhada 
A Prime You, empresa pioneira de compartilhamento 

de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis de luxo e 
carros esportivos - está ampliando sua operação, no Rio 
de Janeiro, com a aquisição de mais uma aeronave para 
compra compartilhada. Foram investidos R$ 37 milhões na 
aquisição do jato Phenom 300, da Embraer, que começa 
a operar a partir da base da Prime You no Aeroporto de 
Jacarepaguá. O Phenom 300 tem capacidade para trans-
portar nove passageiros, além dos dois pilotos, alcançando 
velocidade de cruzeiro de 830 km/h, ou seja, é capaz de 
viajar do Rio de Janeiro até São Paulo em menos de 45 
minutos. Mais informações: (https://primeyou.com.br/).  

  Leia a coluna completa na página 3
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Webinar com foco em segurança para canais 
e profissionais do mercado de TI

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

Informação, promove hoje (01), webinar voltado para canais 
e profissionais do mercado de TI. O destaque do evento será 
a apresentação oficial do Bundle Security, mix de soluções 
focadas em Segurança, lançado em agosto, em parceria com 
os principais fabricantes do mercado, como Kaspersky, For-
cepoint, Thales, Veeam e Veritas. O webinar é gratuito, porém 
as vagas são limitadas. Os interessados em participar podem 
encontrar mais informações e se inscrever pelo link: https://
bit.ly/2RQYO3n.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Ao entendermos isso, passamos a enxergar cada 
obstáculo, cada processo e passo da operação 

como algo a ser otimizado sempre. Ao “hackear” 
o recrutamento tradicional, a visão do negócio 
passa a ser pautada no desenvolvimento de uma 
cultura de olhar para o funcionamento das coisas 
e se desafiar a fazer melhor. 

O recrutamento “hacker” veio para desconstruir 
de forma inovadora o modelo tradicional de R&S. 
Trabalhar com recrutamento e seleção não é apenas 
triar currículos que chegam na caixa de e-mails da 
sua empresa e selecionar os mais aptos, mas pensar 
em como usar soluções melhores e hackeá-las. O 
RH 4.0 passa a ser ágil, estratégico e preciso, sem 
esquecer que o H é humano dessa relação. 

É pensar nas fases de seleção como etapas a 
serem transformadas e otimizadas, visando al-
cançar mais eficiência e assertividade, mas sem 
nunca deixar de lado a experiência do talento. É 
necessário ter em mente que, em todos os níveis 
do processo, estamos lidando com humanos e 
suas particularidades. E para além disso, é preciso 
navegar no mundo tech e pensar: como isso está 
sendo feito? Está entregando resultados? Se não 
está, como podemos inovar e hackear o processo? 

Essa é a base do recrutamento hacker: entender a 
situação e todas as suas particularidades e analisá-la 
como algo hackeável: quais as possibilidades que te-
mos e quais podemos criar? Isso vai desde extensões 
no Google Chrome que ajudam a otimizar o processo 
até mesmo à utilização de bots em mensagens. 

A filosofia hacker, como explicado no início, pode 
ser aplicada em todas as fases do seu processo. 
Depois de realizar o alinhamento com o cliente 
para entender qual perfil é o mais assertivo para 
cada vaga, traçamos todas as estratégias para a 
atração e triagem dos profissionais, pensando 
em quais hacks podemos utilizar desde antes da 
entrada nos talentos no nosso funil. 

O talent hacker, como são chamados os nossos 
recrutadores de talentos, tem a responsabilidade de 
encontrar e atrair perfis para participarem do pro-
cesso. Para determinar qual estratégia tem o melhor 
desempenho e melhorar campanhas de aquisição 

Recrutamento hacker: você sabe 
o que é e como pode abrir 
caminhos para os negócios?

de talentos é possível fazer testes com ads, pois 
eles permitem alterar variáveis, como elementos 
da arte do anúncio, público ou posicionamento, a 
fim aumentar a proporção de inscritos por pessoas 
que que foram impactadas pelo anúncio. 

É interessante realizar testes para mensurar o 
impacto de alterações na sua campanha ou para 
comparar rapidamente duas estratégias de aquisi-
ção de talentos. Outra estratégia interessante é o 
mapa de calor, que é o resultado do rastreamento 
dos movimentos do mouse dos usuários do site. 
Ao fazer esse mapeamento, é possível ver o que 
está de fato atraindo os olhos dos seus visitantes, 
as regiões do site onde eles passam mais tempo e 
onde estão clicando mais. 

Com essas informações é possível investir em 
melhorias nas páginas de inscrição, essas que vão 
consequentemente impulsionar as taxas de conver-
são. O uso de Chatbots via WhatsApp para manter 
um relacionamento mais próximo com os talentos ao 
longo da jornada também pode ser uma ferramenta 
interessante, mantendo-os atualizados do status 
do processo enquanto realiza as ações de triagem.  

Quando você consegue gerar resultados mais 
assertivos em menos tempo, consequentemente 
você gera maior lucratividade! Além disso, quando 
os talentos passam de forma mais rápida pelo seu 
processo e têm uma boa relação durante todas as 
etapas, eles acabam engajando mais e têm maiores 
chances de se tornar divulgadores da sua empresa. 

Sem dúvidas você já teve que passar por um 
processo longo de seleção na empresa, para 

tentar ser mais assertivo, ou mesmo porque era 
necessário passar por muitas seleções internas. 
Sendo assim, hackear os processos é uma es-
tratégia para diminuir o tempo gasto com fases 
mais operacionais e sem perder a assertividade, 
ajudando tanto para a imagem da empresa como 
para a experiência dos talentos. 

E quais outros benefícios daria para extrair do 
recrutamento hacker? São muitos, entre os quais, 
maior assertividade no processo, redução do tempo 
gasto nas etapas de triagem, maior engajamento dos 
talentos no processo, além do fato do time de recruta-
dores ganhar mais tempo para se ater a outras tarefas. 

Além disso, maior engajamento da equipe 
de recrutadores com ferramentas inovadoras e 
impacto positivo na marca empregadora da sua 
empresa. Implementar a cultura hacker, e criar 
tantas soluções para o processo de seleção, é um 
processo longo e que demanda um certo esforço 
do seu time. No entanto o tempo gasto para es-
truturar esses pontos vai economizar muito mais 
tempo, posteriormente, e garantir um processo 
muito mais eficiente.

É importante visualizar quais partes do processo 
da sua empresa podem ser otimizados e ter sempre 
em mente: como isso funciona e como posso fazer 
melhor? É um exercício a ser praticado aqui e agora.

(Fonte: Paula Morais é CEO e cofundadora da 
Intera, hrtech voltada para o R&S digital que oferece 

soluções focadas para atrair e pré-qualificar os 
melhores candidatos para o processo seletivo 

(https://byintera.com).  
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Aventura 
chamada 
carreira

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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COMO TRANSFORMAR 
SEu DEMONSTRATIvO 
DE LuCROS E PERDAS 
EM FONTE DE 
INOvAçãO     Leia na página 6

Tudo é hackeável no sentido mais genuíno e positivo 
da palavra.

vacina em dezembro
O governador de São Paulo, João Doria, 

anunciou ontem (30) que a vacina chinesa 
CoronaVac será aplicada em profissionais 
de saúde a partir de 15 de dezembro, caso 
passe na fase de testes em voluntários e 
seja aprovada pela Anvisa. Os ensaios 
clínicos seguem até 15 de outubro, mas o 
governo está confiante no resultado dessa 
vacina, desenvolvida pelo laboratório chi-
nês Sinovac em parceria com o Instituto 
Butantan. O governador informou ter 
assinado um contrato com a Sinovac para 
garantir o fornecimento de 46 milhões de 
doses da vacina (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-transformar-seu-demonstrativo-de-lucros-e-perdas-em-fonte-de-inovacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-01-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-01-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/aventura-chamada-carreira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/acelerar-radicalmente-o-processo-de-descoberta-permitira-um-futuro-sustentavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialista-revela-8-vantagens-de-investir-em-energia-solar-fotovoltaica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/qual-o-futuro-no-controle-fisico-e-gestao-de-ativos/
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OpiniãO
Como funcionam 

os algoritmos 
das redes sociais?

Depois do lançamento 
do documentário "O 
Dilema das Redes" no 
Netflix, muitas pessoas 
tentam entender como 
os algoritmos das redes 
sociais funcionam

Principalmente, se o 
conteúdo pode de cer-
ta forma, manipular os 

usuários. O documentário 
relata experiências de ex-co-
laboradores de empresas como 
Facebook, Google, Pinterest, 
Twitter e YouTube, mostran-
do que a principal forma de 
operação dessas empresas é 
com a captação de dados e 
monitoramento das atividades 
dos usuários.

O que acontece é que as 
redes sociais funcionam com 
base em algoritmos de rele-
vância, ou seja, algoritmos 
programados para mostrar 
com prioridade o que é mais 
relevante naquele momento. 
Isso porque, de acordo com 
Brian Boland, vice-presidente 
de Tecnologia de Publicidade 
do Facebook, existem, em 
média, 1.500 histórias que 
poderiam aparecer no feed, 
cada vez que uma pessoa se 
conecta. 

O que cada um vê no mo-
mento em que entra na rede é 
personalizado de acordo com 
a relevância do conteúdo e 
daquela página específica. Mas 
o que são os tais algoritmos? 
De acordo com o dicionário 
Aurélio, “algoritmo é um con-
junto de regras e operações 
bem definidas e ordenadas, 
destinadas à solução de um 
problema”. 

Segundo o Instagram, o 
alcance orgânico é de 100%, 
ou seja, se o usuário rodar o 
feed até o fim, ele verá todas 
as publicações, então para 
os criadores de conteúdo, a 
chance da publicação chegar 
a todos seus seguidores é de 
100%, na teoria. 

Na prática, o alcance orgâ-
nico não chega nem perto da 
média de 10%. É claro que para 
que o conteúdo alcance mais 
seguidores, ele precisa ser 
altamente interessante, já que 
os critérios do algoritmo são 
de qualidade. As redes sociais 
não abrem como funcionam 
os algoritmos, portanto o que 
se sabe foi percebido em tes-
tes e experimentos práticos, 
visando entender a operação 
dessa inteligência artificial. 
Mas o que dá para saber sobre 
seu funcionamento é que são 
baseados em relacionamento, 
temporalidade e engajamento.

Relacionamento: você já per-
cebeu que quando abre alguma 
rede social, vê com prioridade 
as postagens dos perfis que 
você se relaciona mais? Isso 
inclui: fotos com marcações, 
check-ins nos mesmos lugares, 
curtir a publicação um do ou-
tro, compartilhar a publicação 
um do outro, comentar nas 
publicações, responder inbox, 
passar certo tempo assistindo 
vídeos ou stories, clicar no "ler 
mais" para ver toda a legenda, 
marcar nos comentários, e até 
mesmo a velocidade com que 
se assistem os conteúdos; se a 
pessoa postar agora e eu abrir 
agora seu conteúdo, significa 
que tenho interesse naquela 
página. 

Se a pessoa postar uma sequ-
ência de 10 vídeos no stories e 
você assistir aos 10 sem pular, 
significa para o algoritmo, 
que você que tem interesse 
naquele conteúdo. Mas não 
é um desses fatores isolados 
que determina a ordem dos 
resultados, mas a junção de 

vários deles. 
Temporalidade: apesar de as 

redes sociais não disponibiliza-
rem as publicações por ordem 
cronológica, o tempo de uma 
publicação ainda é levado em 
consideração. Em geral, após 
7 dias as publicações tendem a 
perder vez, e as mais recentes 
são mostradas com priori-
dade. É claro que cada rede 
social tem sua programação 
de relevância. No LinkedIn, 
por exemplo, uma publicação 
pode durar meses rodando no 
feed, já que existem poucos 
usuários produzindo conteúdo 
e a maioria apenas consome 
conteúdo, então o feed é, geral-
mente, menos disputado. Uma 
ótima oportunidade para gerar 
conteúdo relevante e alcançar 
uma boa base de pessoas.

Engajamento: é medido 
pelas curtidas, comentários, 
reações, compartilhamentos, 
envio da publicação via DM 
(mensagem direta no Insta-
gram, quando você envia uma 
publicação para um amigo 
pelo bate-papo) e publicações 
salvas. O algoritmo calcula a 
taxa de engajamento das publi-
cações para priorizá-las, então 
é natural que publicações com 
bastante engajamento apare-
çam com prioridade no feed, 
para dar maior visibilidade.

No LinkedIn, funciona dife-
rente, na principal rede social 
profissional do mundo, para 
que uma publicação tenha boa 
posição no feed, ela precisa 
ter um conteúdo muito bom. 
Assim que a publicação é 
feita, os algoritmos analisam 
o conteúdo para classificá-lo, 
e se for spam ou conteúdo 
copiado, não terá bom alcance, 
ou podem até ser tirados do ar. 
O conteúdo é analisado pelo 
engajamento. As postagens 
com maior engajamento têm 
prioridade no feed. 

Quando um conteúdo vi-
raliza, a postagem tem ainda 
mais chance de ficar no topo 
do feed, já que concentra 
muitos likes e comentários. 
Além disso, o LinkedIn analisa 
quais os temas mais relevantes 
para cada usuário e prioriza 
postagens sobre este tema. 
Como mostrado no documen-
tário, existe sim a especulação 
de que as grandes empresas 
de tecnologia manipulam as 
informações que recebemos, 
para fazer com que tenhamos 
preferências específicas. 

Em 2012, o Facebook fi-
nanciou um experimento 
em que milhares de usuários 
tiveram seu feed manipulado, 
para analisar seu "contágio 
emocional". Foi um estudo em 
conjunto com pesquisadores e 
universidades, em que o algo-
ritmo do feed de mais de 600 
mil usuários foi manipulado 
com conteúdos que manipu-
lavam seus sentimentos. O 
objetivo era compreender se 
mensagens animadoras ou 
depressivas apresentadas aos 
usuários poderiam influenciar 
no emocional, refletidos em 
seus status. 

O estudo "contágio emocio-
nal em larga escala", realmente 
constatou que as pessoas que 
foram expostas ao experimen-
to reagiram atualizando seus 
status de acordo com o conte-
údo que viram em seus feeds. 
Como essa pesquisa foi finan-
ciada pelo próprio Facebook, 
reforça que sim, podemos ser 
manipulados pelos algoritmos 
de relevância. E igualmente, 
uma empresa pode ter sua 
performance prejudicada, ou 
melhorada, pelos critérios de 
qualidade.

(*) - É professora do curso de 
Marketing Digital do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Maria Carolina Avis (*)
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News@TI 

Palestra online e gratuita com cientista 
brasileira da NASA

@Em apoio à realização do NASA International Space Apps Challenge 
2020, a Embaixada e os Consulados dos EUA convidam para uma 

palestra online e gratuita, no dia 1 de outubro, às 19h, com a cientista 
brasileira da NASA Dra. Rosaly Lopes. Em sua palestra, a Dra. Lopes 
falará sobre a importância da exploração espacial para os avanços da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e também sobre sua experiência como 
cientista na NASA. Dra. Rosaly Lopes trabalha no Laboratório de 
Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, e é editora chefe da revista 
científica Icarus. Ela fez parte das missões Galileo e Cassini e hoje 
estuda geologia e condições habitáveis da Lua Titã. Rosaly já recebeu 
muitos prêmios, dentre eles dois da NASA por serviço excepcional e 
a medalha Carl Sagan da Sociedade Astronômica Americana (https://
interactive.america.gov/de-ipanema-a-nasa-minha-jornada-aos-
-vulcoes-do-sistema-solar/).

Assessoria para registro de marca

@Um dos passos mais importantes e muitas vezes negligenciados 
da formação de uma empresa é o registro de marca no Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Esse processo pode levar 
até 12 meses para ser concluído e é condensado em algumas etapas 
que vão desde um período para que terceiros se manifestem contra seu 
pedido até uma análise profunda dos aspectos da marca e verificação 
de cumprimento da Lei De Propriedade Industrial. Lançada em 2018, a 
Manacá é uma startup brasileira 100% digital que assessora empresas de 
pequeno e médio portes a navegar todas as questões legais que existem 
em torno do registro de marca no Brasil por apenas R$ 9,99 por mês.

Serviço para adequação de processos 
empresariais à LGPD

@O novo serviço, que recebeu o nome de Consultoria LGPD MI, visa 
revisitar todos os processos empresariais e realizar as alterações 

necessárias para o atendimento à lei. “Nosso serviço foi inspirado em 
experiências internacionais. Em maio deste ano, as empresas da Eu-
ropa adotaram a governança pela GDPR, a lei de proteção de dados 
do país, atuando com times multidisciplinares, colaboração entre as 
áreas de tecnologia, processos de negócios e jurídica, e com processos 
orientados à transparência. Todo esse modelo, extremamente eficiente, 
foi inicialmente aplicado em nossa empresa antes de ofertarmos aos 
clientes, “afirma Anderson Vidal, CEO da MI Consult IT. O serviço criado 
pela MI Consult IT envolve todos os setores das empresas atendidas, 
internamente e direcionados a outros públicos, como funcionários, 
fornecedores e clientes. O serviço inicia-se com uma visualização 360º 
da empresa atendida, no que tange aos procedimentos internos e à 
proteção de dados pessoais.

Pure Storage expande parceria com VMware 

@A Pure Storage, fabricante de soluções de armazenamento como 
serviço para ambientes multi-cloud, acaba de anunciar recursos 

que otimizam suas soluções de nuvem híbrida em todo o portfólio 
VMware para reforçar a infraestrutura das empresas que estão com 
foco em inovação, levando mais simplicidade às operações e uma 
experiência moderna de dados no data center e na nuvem. A parceria 
da Pure com a VMware já existe há uma década e, juntas, as duas 
empresas oferecem plataformas que permitem a virtualização de 

ambientes, rápida consolidação de cargas de trabalho, hospedagem 
de aplicações essenciais, além de armazenamento para contêineres 
no local (on-premise) ou na nuvem. Com a expansão dessa parceria, 
a Pure acelera as implementações de nuvem híbrida com as tecno-
logias da VMware, incluindo vSphere Virtual Volumes com VMware 
Cloud Foundation e VMware Site Recovery Manager, Cloud Native 
Storage para Kubernetes no VMware e NVMe over Fabric (NVMoF).

Solução de monitoramento de ameaças 
internas nativa da nuvem

@A Forcepoint, líder global em cibersegurança, anuncia a introdu-
ção do Dynamic User Protection, que redefine o monitoramento 

moderno da atividade do usuário (UAM em inglês) e a proteção contra 
ameaças internas com a primeira solução nativa em nuvem do setor 
para fornecer funcionalidade pronta para uso, sem configuração de 
política. Por meio desse recurso, as equipes de segurança agora contam 
com visibilidade em tempo real dos verdadeiros comportamentos de 
risco de usuários comprometidos e mal-intencionados em ambientes 
de nuvem híbrida (https://www.forcepoint.com/product/dynamic-
-user-protection).

Compliance da Seal Telecom conquista 
certificação CertiGov

@A Seal Telecom, multinacional provedora de integração de sis-
temas, vem investido no aprimoramento do seu programa de 

compliance. Como consequência, acaba de conquistar a certificação 
de transparência CertiGov, selo que atesta as ações de integridade 
da empresa em seus processos, política e ética. Com a chancela, a 
Seal Telecom fomenta a segurança de sua cadeia de atuação para as 
licitações junto ao governo, e se antecipa à demanda crescente por 
práticas de compliance aos fornecedores dos setores público e privado 
(www.sealtelecom.com).

EMS conquista Prêmio Época Negócios 360º 
de empresa mais inovadora no Brasil

@A EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil, foi eleita, pela 
primeira vez, a empresa mais inovadora no país, no Prêmio Época 

Negócios 360º. O anuário tem como objetivo apontar as melhores em-
presas no território nacional considerando aspectos como desempenho 
financeiro, governança corporativa, sustentabilidade, pessoas, inovação 
e visão de futuro. A partir dessa avaliação, são elaborados rankings e 
escolhidas as campeãs em 24 setores da economia e, dentre estas, a 
empresa do ano. São também apontadas as vencedoras em cada uma 
das seis dimensões da pesquisa, caso da EMS no quesito “Inovação” 
(www.ems.com.br).

Ferramenta auxilia a ampliar vendas

@“Diante do novo cenário, o desenvolvimento tecnológico é fun-
damental para que as marcas possam converter mais visitas em 

compras, além encurtar a jornada do usuário. Para isso, é fundamental 
levar em conta as mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros e, 
assim, passar a oferecer formatos de publicidade adequados voltados 
às compras online. Esta é a principal finalidade da Shoppable Ads, que 
permite acesso rápido, simples e intuitivo aos produtos e / ou serviços 
oferecidos pelas marcas em seus canais digitais”, explica Alberto Pardo 
CEO e fundador da Adsmovil (www.adsmovil.com).

ricardosouza@netjen.com.br

O PATO DONALD JÁ FOI À GUERRA

Vivaldo José Breternitz (*)

Há algum tempo revi com grande 
prazer uma peça de propagan-
da produzida para o cinema. 

Propaganda assumida, mas de grande 
qualidade; não é porque se trata de 
propaganda que deve automaticamente 
ser qualificada como lixo, ainda mais 
quando se trata de propaganda de uma 
causa com a qual nos identificamos: a 
guerra às ditaduras, e no caso, à dita-
dura nazi-fascista. 

Trata-se de um desenho animado 
produzido pelos estúdios Disney e 
lançado em 1943, ano em que ganhou o 
Oscar na sua categoria. Originalmente 
chamado "Donald Duck in Nutziland" 
(um trocadilho intraduzível, fazendo 
menção à loucura nazista), foi rebati-
zado "Der Fuehrer's Face" ou “A cara 
do Fuehrer”, título da música tema.   

Donald foi o personagem de outros 
seus movimentos ou sequer parar de se 
mexer, numa feliz alusão ao processo 
de robotização a que eram submetidos 
os que trabalhavam para os nazistas.

Vinicius de Morais, que durante certo 
tempo foi crítico de cinema, escreveu 
um artigo elogiando o desenho, pu-
blicado no jornal carioca “A Manhã” 
de 5 de maio de 1943. Curiosamente, 
os estúdios Disney atualmente evitam 
mencionar ou de alguma forma exibir 
essa produção, talvez tentando ser 
politicamente corretos. 

Finalmente, tudo termina bem: Do-
nald estava tendo um pesadelo, e quan-
do acorda está coberto pela sombra da 
Estátua da Liberdade... Liberdade que 
esperamos prevaleça para todos nós.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Nestes tempos de conflitos, atentados e manifestações, somos submetidos pela mídia a um verdadeiro 
bombardeio, ficando muito difícil distinguir o que é informação, contra-informação ou simplesmente 
propaganda. Alguém disse que em situações como essas, a primeira vítima é a verdade.

desenhos animados de propaganda 
durante a 2a. Guerra Mundial, mas esse 
é meu predileto: tem cenas geniais, 
como as que mostram as dificuldades 
da vida diária na Alemanha em guer-
ra, com Donald tentando fazer café 
amarrando um grão do produto num 
barbante e mergulhando-o em água 
quente, esforçando-se para comer um 
pão extremamente duro e borrifando 
aroma de bacon e ovos na garganta. 
Outras cenas mostram o clima de 
irrealidade e de loucura do nazismo, 
com tudo (árvores, casas, nuvens etc.) 
tomando a forma de suásticas.   

Porém, a sequência mais interessante 
é a que mostra o dia de trabalho do 
pato numa fábrica de munições: Donald 
tem que montar as bombas que passam 
numa esteira rolante, ao mesmo tempo 
em que ergue o braço numa saudação 
nazista dirigida à figura de Hitler pintada 
em cada uma delas. Chega a um ponto 
em que não consegue mais coordenar 
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D - Home Office 
A Contabilizei, maior escritório de contabilidade e pioneira a digitalizar 
os processos contábeis, viu a demanda por serviços crescer durante 
a pandemia, isso porque oferece toda a administração da contabi-
lidade online, sem precisar sair de casa. A startup viu sua base de 
clientes aumentar e seguiu contratando para vagas presenciais, agora 
ampliando para o home office. A startup que tem sede em Curitiba 
e escritório em São Paulo, está com mais de 40 vagas abertas para 
home office de forma permanente para diferentes áreas, incluindo 
desenvolvedores, analista de departamento pessoal, analista contábil, 
analista de processos, designer, analista de marketing, analista fiscal 
e tech leader, com salários que vão de R$ 3.500,00 a R$12.000,00. Os 
interessados podem se candidatar pelo site: (http://www.contabilizei.
com.br/trabalhe-na-contabilizei/).

E - Modelo Express
Com a chegada da pandemia, a 5àsec intensificou projetos com foco 
no digital, com vendas pelo e-commerce, aplicativo e WhatsApp, e 
iniciou um planejamento para a retomada dos negócios com foco na 
expansão daqui alguns meses. Como lavanderia é considerado um 
serviço essencial para a população, as expectativas são boas com a 
chegada de um “novo normal”. E para quem desejar investir neste 
segmento, a maior rede de lavanderias do Brasil desenvolveu um 
novo modelo de negócio, chamado Express. Com metragem e inves-
timento menor, de R$ 190 mil, esta será uma das opções para quem 
deseja abrir seu próprio negócio em 2021, principalmente em cidades 
menores, com população a partir de 100 mil habitantes. Saiba mais 
em: (http://www.5asec.com.br). 

F -  Setor Ferroviário 
A NT Expo Xperience traz a qualidade da programação de conteúdo 
do evento presencial para o ambiente virtual. A edição 2020 será uma 
nova experiência realizada online com uma série de apresentações 
exclusivas e transmissões ao vivo, com a participação de especialis-
tas e autoridades para abordar os assuntos que estão em pauta no 
setor ferroviário de transporte de cargas e passageiros. O encontro 
acontece de 13 a 16 de outubro e é direcionado aos profissionais 
ligados a operadores e à cadeia de fornecedores de equipamentos, 
tecnologia e serviços para o setor ferroviário. A participação é gratuita 
e as inscrições podem ser realizadas no site: (www.ntexpo.com.br/
pt/NT-Xperience). 

A - Voluntários com TOC 
Uma parceria entre o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo e cinco centros de pesquisa internacionais busca 
identificar os marcadores cerebrais que configuram o Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo (TOC) e aprofundar o conhecimento sobre 
os substratos neurobiológicos da doença. A pesquisa procura por 
voluntários entre 18 e 50 anos de idade. Os testes serão feitos no 
Hospital das Clínicas, em São Paulo. O trabalho vai comparar o 
cérebro de pessoas sadias e com TOC e estabelecer as caracterís-
ticas exclusivas dos membros do segundo grupo. Para participar, 
os interessados devem preencher o formulário on-line no endereço 
(global-ocd.org/sao-paulo-brazil). A participação é voluntária e 
confidencial. Mais informações com Daniel Costa no e-mail (da-
nielcosta228@gmail.com)

B - Viajantes Individuais
Focada em turismo para viajantes independentes, a agência Single 
Trips lança uma série de roteiros para acabar com os efeitos cola-
terais da pandemia. Nada de solidão ou isolamento. A ideia é reunir 
pequenos grupos de pessoas para aventuras, resultando em novas 
amizades. Obviamente respeitando todos os protocolos de segurança. 
Para quem estava com saudades de praia, destaque para quatro alter-
nativas na região Nordeste, começando por Itacaré (BA), de 24 a 31 
de outubro.  Já em novembro as dicas são as também baianas Arraial 
D’Ajuda, Caraíva e Trancoso, em um roteiro que acontece entre os 
dias 14 e 21; Fernando de Noronha (PE), de 15 a 20, e Morro de São 
Paulo (BA), de 21 a 28. Todos os pacotes são personalizados. Saiba 
mais em (www.singletrips.com.br). 

C - Programa Potenciais 2021
A Stefanini, multinacional brasileira referência em soluções digitais, 
anuncia a abertura das inscrições para o Programa Potenciais 2021. 
Além das vagas para Estágio e Trainee, a empresa também contará 
com oportunidades para o perfil de Digital Leader, profissional que já 
possui experiência de 3 a 5 anos. No total serão 50 vagas – a maioria 
integrará o projeto “Stefanini Everywhere”, que prevê a contratação 
em qualquer lugar do País, independentemente se há um escritório 
da companhia no lugar de origem do candidato. Para participar do 
processo seletivo, os interessados devem fazer as inscrições até 
domingo (4). Mais informações e inscrições: (https://jobs.kenoby.
com/stefaninipotenciais). 

G - Vendas e Empreendedorismo
Uma diversidade de cursos em empreendedorismo, planejamento e ven-
das estão disponíveis gratuitamente para profissionais ou empresários 
que queriam aprimorar seus conhecimentos e habilidades. O material 
foi produzido pelo professor da ESPM e especialista em inovação e cria-
tividade Marcelo Pimenta. Entre os destaques estão os cursos: “Modelo 
de Negócios Inovadores”, que enfatiza iniciativas para novos projetos de 
negócios, e o “Descomplicando Modelo de Negócios”, que aborda de ma-
neira estratégica a construção do projeto de uma empresa e seu efetivo 
funcionamento. Todo o material, resumo dos cursos e orientações, estão 
disponíveis na página (https://marcelo.pimenta.com.br/cursos-gratuitos). 

H - Bebida na Porta
Happy hour em casa? O Bebida na Porta resolve. O churrasco está no ponto, 
mas o carvão não vai dar conta? O Bebida na Porta também tem a solução. 
Crianças em casa e o refrigerante acabou? Também não tem problema. O 
aplicativo que vem conquistando os paulistanos atende o pedido do cliente 
da melhor forma possível. Aém de cervejas, vinhos, destilados, água, refri-
gerantes, sucos, snacks e itens para uma confraternização dentro de casa 
como carvão e gelo, a startup fideliza seus clientes de forma que depois 
do primeiro pedido 60% se tornam recorrentes e deixam de lado as idas 
ao supermercados.  Com o crescimento do serviço veio a necessidade de 
novos pontos e a projeção é de ter três novas lojas nos próximos meses 
com raio de entrega por toda São Paulo (http://www.bebidanaporta.com).

I - Superbom no Marketplace 
Empresa alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis, 
a Superbom anuncia a expansão da sua oferta de produtos com a inau-
guração de loja exclusiva dentro de duas plataformas de marketplaces. 
Em parceria com Mercado Livre e Magalu, 30 itens de seu catálogo 
serão comercializados, incluindo as linhas de itens secos, resfriados e 
congelados. Enquanto a linha seca será distribuída com abrangência 
nacional, os congelados e resfriados da marca serão comercializados por 
toda a região metropolitana de São Paulo com entregas em até 24 horas. 
Com a movimentação, a empresa que comemora 95 anos de existência 
em setembro, espera um crescimento de 15% em sua receita total com 
apenas um ano de operação. Saiba mais em: (www.superbom.com.br).

J - Vagas de Estágio 
Estudantes de curso superior de diversas áreas de formação têm até 
amanhã (2), para se inscrever no processo seletivo de estágio da Sanofi 
– maior farmacêutica multinacional do Brasil. São aproximadamente 80 
vagas para universitários com conclusão da graduação a partir de junho 
de 2022. O processo seletivo pode ser realizado por alunos com o inglês 
a partir do nível básico, que serão submetidos a três fases de avaliação. 
As áreas que possuem vagas abertas são: Administração, Ciências Con-
tábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias, Farmácia-
Bioquímica, Letras, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações 
Internacionais, Secretariado e áreas correlatas. As inscrições podem 
ser feitas pelo site (https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/sanofi/). 

Investidores estratégicos ou 
financeiros: qual o melhor 

para a sua empresa?
No último ano, tivemos 
inúmeras abordagens 
de investidores e 
empresas - algumas delas 
competidoras - para 
adquirir ou se associar à 
Paketá Crédito

Ser abordado por com-
petidores ou grandes 
players que querem 

entrar no seu mercado, ou 
qualquer outro investidor, é 
sempre algo a se orgulhar. 
Já tendo vivido esse cenário, 
tanto do lado comprador 
quanto do lado vendedor, al-
gumas vezes nas minhas “vidas 
passadas” já não tenho mais 
aquela ansiedade de realizar 
a transação e acumular mais 
um exit. 

Mas como cavalos selados 
não costumam passar duas 
vezes na mesma trilha, nunca 
deixe de avaliar cada opor-
tunidade com o carinho que 
ela merece. Os anos de expe-
riência ajudaram muito nas 
decisões recentes. Mas e os 
marinheiros de primeira via-
gem? O que devem considerar 
quando chega tal sondagem 
para venda da sua empresa 
para um estratégico?

Primeiro entenda que o es-
tratégico pode ser uma empre-
sa maior do seu segmento, um 
competidor ou uma empresa 
em negócio próximo que pode 
se beneficiar pelo o que sua 
empresa já construiu, como 
base de clientes, faturamento, 
conhecimento específico de 
um mercado ou produto, etc. 
Os benefícios para você vender 
a empresa para um estratégico 
dependem de cada contexto, 
mas sempre passam pelos 
temas: retorno do capital e 
aceleração de negócios.

Investidores estratégicos 
geralmente enxergam um 
retorno maior no investimen-
to, potencializando a lista de 
complementaridades para 
os seus negócios. Para usar 
um exemplo bem simples, 
um vendedor de cachorro 
quente pode querer comprar 
uma fábrica de ketchup, uma 
vez que já tem uma demanda 
gigante por tal produto. Se a 
previsibilidade da demanda e 
os lucros são potencialmente 
maiores, existe uma maior 
propensão da proposta de 

aquisição ser maior do que 
propostas de investidores 
meramente financeiros.

Investidores estratégicos 
geralmente podem contribuir 
mais para o seu modelo de 
negócio pós-aquisição. Eles 
já possuem conhecimento 
preliminar do seu negócio, 
clientes e modelos de mone-
tização. Com isso, geralmente 
a empresa combinada após o 
processo de M&A será mais 
forte. Se você quer ver o seu 
negócio crescer a ritmos mais 
acelerados, a venda para um 
estratégico é um dos melhores 
caminhos. 

Há poucos anos, tive a 
oportunidade de participar da 
venda de uma empresa para 
um comprador estratégico. 
Em pouco mais de dois anos 
da concretização da transação 
a receita da empresa vendida 
multiplicou por quatro. Mági-
ca? Não! “Apenas” a captura 
das sinergias de dois negócios 
complementares combinados.

Mesmo com esses benefí-
cios, as estatísticas mostram 
que geralmente os empreen-
dedores decidem vender seu 
negócio ou parte dele para 
investidores financeiros. Mas 
porque isso?

Primeiro que vender para es-
tratégico é mais difícil, costu-
ma envolver um alinhamento 
de interesses maior e geral-
mente demanda mais tempo. 
Para quem me conhece, esse 
é o famoso “alinhamento de 
astros” que tanto falo. E nesse 
momento, minha experiência 
mostra que pode faltar paci-
ência para o lado vendedor 
para construir relações com 
potenciais compradores. 

Como também é esperado, 
o número de compradores es-
tratégicos sempre será muito 
menor que o número de inves-
tidores financeiros. Não existe 
fórmula ideal para a decisão de 
busca de um sócio estratégico 
ou sócio financeiro. Tudo de-
pende da maturidade da sua 
empresa e dos planos de curto 
e médio prazo. 

Se eu pudesse lhe dar um 
conselho: se você quer vender 
a sua empresa no futuro, pense 
hoje no investidor estratégico 
que gostaria de ter em cinco 
anos. E comece o relaciona-
mento com ele agora!

(*) - É CEO da Paketá Crédito 
e sócio da Auddas.

Fabian Valverde (*)

O índice, que havia 
alcançado o maior 
percentual da série 

histórica no mês passado, 
chegou a 67,2%. Os dados 
são da pesquisa  realizada 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). No 
comparativo anual, contudo, 
o indicador registrou aumen-
to de 2,1 pontos percentuais.

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
a queda está ancorada no 
avanço econômico do País. 
“A recuperação gradual da 
economia para os próximos 
dois trimestres está mais ro-
busta do que as estimativas 
indicavam”, ressalta Tadros, 
alertando que, embora tenha 
havido queda na margem, a 
proporção de consumidores 
endividados no Brasil ainda 
é elevada. “Para apoiar a 

A redução do endividamento mostra que os benefícios 
emergenciais têm possibilitado o maior consumo de bens.
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Restituições do 
quinto lote do 
Imposto de Renda

A Receita Federal começou a 
pagar, desde ontem (30), o quinto 
lote de restituição do IRPF de 2020 
para 3.199.567 contribuintes. O 
valor total dos créditos bancários 
é de R$ 4,3 bilhões. Foram con-
templados neste lote 3.120.836 
contribuintes não prioritários, que 
entregaram a declaração até o dia 
19 de junho, além de contribuintes 
com prioridade legal, sendo 7.761 
idosos acima de 80 anos, 44.982 
contribuintes entre 60 e 79 anos, 
4.685 com alguma deficiência 
física, mental ou moléstia grave e 
21.303 pessoas cuja maior fonte 
de renda seja o magistério. Para 
saber se teve a declaração libera-
da, o contribuinte deve acessar 
a página da Receita Federal na 
internet. Na consulta, no Portal 
e-CAC, é possível acessar o ser-
viço Meu Imposto de Renda e ver 
se há inconsistências de dados 
identificadas pelo processamento. 
Nessa hipótese, o contribuinte 
pode avaliar as inconsistências 
e fazer a autorregularização, 
mediante entrega de declaração 
retificadora. A Receita disponibi-
liza ainda aplicativo para tablets e 
smartphones que facilita consulta 
às declarações do IRPF (ABr).

As contas públicas registraram em agosto 
saldo negativo recorde, devido às despesas ex-
traordinárias necessárias para o enfrentamento 
da pandemia. O setor público consolidado, 
formado por União, estados e municípios, apre-
sentou déficit primário de R$ 87,594 bilhões no 
mês passado, o maior resultado negativo para 
o mês da série histórica iniciada em dezembro 
de 2001. Em agosto de 2019, o déficit primário 
foi de R$ 13,448 bilhões. 

De acordo com o chefe do Departamento 
de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, esse 
resultado já era esperado devido ao crescimento 
das despesas vinculadas à pandemia. Por outro 
lado, na comparação interanual, segundo ele, 
houve crescimento das receitas em 5,8%. “Isso 
mostra que o período de postergação de paga-
mento de impostos já está terminando e mesmo 
a própria evolução da atividade econômica, com 
a redução do distanciamento social, começa a 
ter maior normalização”, disse.

O déficit primário representa o resultado 
negativo das contas do setor público descon-
siderando o pagamento dos juros da dívida pú-
blica. O montante difere do resultado divulgado 
pelo Tesouro Nacional, de déficit de R$ 96,096 
bilhões em agosto, porque, além de considerar 
os governos locais e as estatais, o BC usa uma 
metodologia diferente, que considera a variação 
da dívida dos entes públicos.

Segundo Rocha, houve redução nas trans-

Esse resultado já era esperado devido ao 
crescimento das despesas vinculadas à 

pandemia da Covid-19. 
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CNC registra primeira 
queda no endividamento dos 

brasileiros desde maio
Após três altas consecutivas caiu, em setembro, o número de brasileiros com dívidas em cheque pré-
datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e 
prestação de carro e de casa (-0,3 ponto percentual, com relação a agosto)

alcançado o recorde de 
69,5%, em agosto. Entre 
as famílias com renda aci-
ma de dez salários, esta 
mesma proporção teve o 
primeiro aumento desde 
abril, subindo a 59%. 

Economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira afirma que a redu-
ção do endividamento entre 
as famílias de menor renda 
mostra que os benefícios 
emergenciais têm possi-
bilitado o maior consumo 
de bens, mais associados à 
renda, e o pagamento de 
despesas. “Por outro lado, 
as famílias com renda mais 
alta, que estavam ampliando 
as suas poupanças, apa-
rentemente iniciaram uma 
retomada do consumo via 
crédito”, explica Izis (Ge-
com/CNC).

retomada, é importante 
seguir ampliando o acesso 
ao crédito com custos mais 
baixos, mas, principalmente, 
possibilitar o alongamento 
de prazos de pagamento das 
dívidas para mitigar o risco 
da inadimplência no sistema 
financeiro”.

Com relação à renda, 
houve uma mudança nas 
trajetórias do endivida-
mento. Entre as famílias 
que recebem até dez salá-
rios mínimos, o percentual 
caiu pela primeira vez 
desde maio, chegando a 
69% do total – após ter 

Contas públicas têm déficit recorde 
de R$ 87,6 bilhões em agosto

ferências regulares da União a estados e 
municípios - de R$ 23,2 bilhões em agosto 
de 2019 para R$ 19,3 bilhões em agosto de 
2020. Entretanto, esse resultado positivo dos 
governos locais ocorreu por efeito das trans-
ferências para o enfrentamento da Covid-19, 
que em agosto chegaram a R$ 15 bilhões. 
“Em conjunto, no setor público consolidado, o 
resultado dessas transferências é neutro. Mas 
quando olha individualmente, isso contribui 
para aumento das despesas do governo central 
e para a diminuição do déficit, ou, nesse caso, 
aumento do superávit na esfera dos governos 
regionais”, explicou (ABr).
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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: JônATAS SALES MARIAnO DA SILVA, profissão: auxiliar de expe-
dição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1992, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Tarcisio Mariano da Silva e de Sheila 
Jaciara Sales da Silva. A pretendente: JuLIAnA PRATES OLIVEIRA, profissão: instru-
tora de trânsito, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Alves 
de Oliveira e de Julieta Moreira Prates Oliveira.

O pretendente: LuIz CARLOS PEREIRA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 04/12/1957, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roldão Pereira Fialho e de Esther Gonçalves Pereira. A 
pretendente: MARISTELA AnSELMO DE LIMA, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 17/10/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival de Lima Anselmo e de Irene de Melo Anselmo.

O pretendente: KELVIn FERnAnDES PEREIRA, profissão: arquivista de documentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Devanildo José Pereira e de Sely 
Aparecida Fernandes da Fonseca. A pretendente: JOICE PASSOS DA ROChA, pro-
fissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Virgilho José 
da Rocha e de Domingas da Conceição Passos.

O pretendente: RuBEnALDO DE JESuS SOuSA, profissão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Macarani, BA, data-nascimento: 08/03/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramos de Sousa e de Marialva 
de Jesus Sousa. A pretendente: BáRBARA DE OLIVEIRA ARAuJO, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
de Araujo e de Ana Paula de Oliveira Araujo.

O pretendente: JOnAS DA SILVA FERREIRA, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eraldo de Souza Ferreira e de Sandra da Silva. A 
pretendente: GABRIELA PALOMA COSTA DA SILVA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1999, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose Bezerra da Silva e de Cristina Leide da Costa.

O pretendente: LuCAS nunES DOS SAnTOS, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcos Pinheiro dos Santos e de Rosangela de 
Lima Nunes Pinheiro dos Santos. A pretendente: BáRBARA REnATA TEODORO DA 
CRuz, profissão: técnica de análises clinica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Carlos Ferreira da Cruz e de Silvana da Silva Teodoro.

O pretendente: MAThEuS VInÍCIuS FERREIRA DE SOuzA, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josue Ferreira de Souza e de Noemia 
Soares Ivo Ferreira de Souza. A pretendente: AMAnDA DA PAz ALVES DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/06/2003, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Edilson da Silva e 
de Amarise Alves da Silva.

O pretendente: EVILASIO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: agente de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Presidente Dutra, BA, data-nascimento: 28/05/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Diomendes Pereira Men-
donça e de Celia Alves dos Santos. A pretendente: SuELI DE SOuzA CARnEIRO, 
profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Bonito, BA, 
data-nascimento: 15/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Webster de Souza Carneiro e de Bernadete Augusta de Souza.

O pretendente: AnTOnIO MARCIO SILVA DOS SAnTOS, profissão: encarregado 
de manuntenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 
15/01/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Men-
des dos Santos e de Arlete Rosa da Silva. A pretendente: GRInáLIA DE JESuS SILVA, 
profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 
14/09/1969, residente e domiciliada em Brasília, DF, filha de Pedro Cruz da Silva e de 
Terezinha Silva de Jesus.

O pretendente: WEDEn DO CARMO MARTInS, profissão: mecânico de refrigera-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Etivaldo Alves Martins e 
de Maria Rosane do Carmo Martins. A pretendente: KETELLIn DA SILVA SAnTOS, 
profissão: repositora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darci Bispo 
dos Santos e de Maria da Silva Santos.

O pretendente: RODRIGO LAVORADO PAnSAnI, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1994, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Milton Pansani e de Maria Aparecida Lavorado. A pre-
tendente: KAMILA LIBAnO DE ALMEIDA, profissão: técnica em hemoterapia, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anedino Fernandes de Almeida e de 
Teresinha Libano de Almeida.

O pretendente: RIChARD SILVA GOnçALVES, profissão: mecânico de autos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Camacã, BA, data-nascimento: 21/05/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Viana Gonçalves e de Edileide 
Rosa da Silva. A pretendente: AnA CRISTInA DE SOuzA GOnçALVES, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues 
Gonçalves e de Nair de Souza Gonçalves.

O pretendente: VITOR huGO DE SAnTAnA SILVA, profissão: orientador sócio educa-
tivo, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Pereira da Silva e 
de Elaine Puresa de Santana Silva. A pretendente: KAREn DE ALMEIDA DA SILVA, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moises Lourenço 
da Silva e de Maisa Libano de Almeida.

O pretendente: LEAnDRO JOSé DOS SAnTOS, profissão: promotor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tupanatinga, PE, data-nascimento: 18/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Almeida dos Santos e de Maria 
José dos Santos. A pretendente: DAnIELE MORAIS PEREIRA, profissão: operadora 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmilson de Souza Borges 
Pereira e de Eva Morais Coelho.

O pretendente: DIEGO BALIERO BARBOSA, profissão: gestão de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 31/07/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Florisvaldo Dias Barbosa e de Valeria dos 
Santos Baliero. A pretendente: MIChELE PInTO BARBOSA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Augusto Barbosa e de Nancy 
Josefina Pinto Barbosa.

O pretendente: MIquEIAS FERREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pindobaçu, BA, data-nascimento: 01/08/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Ferreira da Silva e de Osvaldina 
Felix da Silva. A pretendente: LÍVIA COSTA FERREIRA MARTInS, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Silva Martins e de 
Solange Costa Ferreira.

O pretendente: JhOnY MAThEuS PEREIRA DA FOnSECA, profissão: enfestador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Fernandes da Fonseca e de 
Davanete José Pereira da Fonseca. A pretendente: ROBERTA SAnTOS PEREIRA DO 
nASCIMEnTO, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/06/2002, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Roberto 
Pereira do Nascimento e de Maria Janice dos Santos.

O pretendente: FLAVIO SAnTOS DE BRITO, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 05/01/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Pereira de 
Brito e de Silvia Rosa dos Santos. A pretendente: JuLIAnA SILVA MARquES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Cesar 
Marques e de Tatiane Silva Batista.

O pretendente: CARLOS AnTOnIO SILVA DE SOuSA, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 17/09/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Serafim de Souza 
e de Maria da Conceição Silva de Sousa. A pretendente: IVAnILDA DE OLIVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Neto de 
Oliveira e de Maria Ivone de Oliveira.

O pretendente: EDSOn PEREIRA LIMA, profissão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Catarino Pereira Lima e de Catarina Abade Pe-
reira Lima. A pretendente: ROSA MAGALI DA SILVA DECA, profissão: aposentada, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1962, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José João Lourenço da Silva e de 
Olindina Ferreira Lima.

O pretendente: JEFFERSOn MACIEL DE OLIVEIRA, profissão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourivaldo Maciel de Oliveira e de 
Adelina Conceição Maciel de Oliveira. A pretendente: JOSé DA CRuz, profissão: oficial 
serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Igreja Nova, AL, data-nascimento: 
10/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tarcisio da 
Cruz e de Maria de Oliveira Cruz.

O pretendente: LuIS FERnAnDO AMBROSIO, profissão: fiscal de loja, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Ambrosio e de Rosely Aparecida 
Segobia Rosa Ambrosio. A pretendente: FERnAnDA MOREIRA DOS SAnTOS, 
profissão: atendente de telemarkenting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Flauzino dos Santos e de Ivani Moreira dos Santos.

O pretendente: JOSé SOARES DO nASCIMEnTO FILhO, profissão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquitinga, PE, data-nascimento: 03/05/1954, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Soares do Nascimento 
e de Neusa Maria da Silva. A pretendente: CLAuDInICE DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Japoatã, SE, data-nascimento: 27/03/1964, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Bispo dos Santos 
e de Antonia Invenção da Cruz.

O pretendente: TIAGO CICERO DOS SAnTOS, profissão: operador central, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cortês, PE, data-nascimento: 05/12/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Felipe dos Santos e de Solange Maria Silva 
dos Santos. A pretendente: TAMIRIS JuVEnCIO DE MESquITA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexander Juvencio de Mesquita e 
de Ingrid Marinho Cardoso.

O pretendente: JuAn JOnAThAn SAnTOS DE SOuzA, profissão: assistente de 
PCP, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei Lima de Souza e 
de Lucia Aparecida dos Santos. A pretendente: ThAYS PEREIRA MuLLER, profissão: 
banhista de animais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabiano Muller 
e de Zilmara Dantas Pereira.

O pretendente: LuCIAnO DE SOuzA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito de Souza e de Izenir de Souza. A pretendente: 
FABIAnA DOnATO RIBEIRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Jacinto Ribeiro e de Marinês Donato de Araujo.

O pretendente: LEAnDRO JOnATAS LIMA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 03/03/1991, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Amauri Barros da Silva e de Luzimar 
Lima da Silva. A pretendente: VITÓRIA ROSA MARTInS DAMASCEnO, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ronio Uilson Pereira Damasceno e de Fabia Rosa Martins Damasceno.

O pretendente: ThIAGO WAShInGTOn DA SILVA DE SOuzA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/07/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio de 
Souza e de Maria Porfirio da Silva. A pretendente: CAROLInE SOARES SAnTOS, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 14/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Alves Santos e de Rosicleide Soares Eloy Santos.

O pretendente: ThARCISIO APARECIDO ALVES, profissão: regulador de sinistro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Vicente Alves e de Maria Vita 
Aparecida de Mendonça Alves. A pretendente: ThALITA CARInE VILAnOVA SILVA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-
nascimento: 01/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João de Deus do Amaral Silva e de Claudete Maria Vilanova Silva.

O pretendente: LEAnDRO DE SOuzA CAMPOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Souza Campos e de 
Rita Rocha de Souza Campos. A pretendente: TATIAnA APARECIDA PInA, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dulcinéa 
Aparecida Pina.

O pretendente: MAIKE WELSOn DE SOuSA VIEIRA COSTA, profissão: assistente fis-
cal, estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 21/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Iderlei Ferreira Costa e de 
Rosangela de Sousa Vieira Costa. A pretendente: LuCIAnA RAnGEL BARBOSA DE 
LIMA, profissão: instrutora nail designer, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/08/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joaquim Rangel Barbosa e de Alice da Conceição Barbosa.

O pretendente: IRInEu DA SILVA ALMEIDA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/01/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira de 
Almeida e de Antonia Juraci da Silva. A pretendente: SIMOnE LOPES DA SILVA, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Kleber Rozendo 
da Silva e de Alcione Lopes Mendonça.

O pretendente: SIDnEY WILLIAnS RIEKIMAnn LInDO, profissão: operador telemarke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Magda Aparecida Riekimann 
Lindo. A pretendente: ThAYS nASCIMEnTO DE CARVALhO, profissão: telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci José de Carvalho 
e de Iracema Candido do Nascimento.

O pretendente: RAFAEL SILVA DO nASCIMEnTO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton Barbosa do Nascimento e de 
Marilene Lopes da Silva. A pretendente: AnDREIA RODRIGuES DA SILVA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 10/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Benedito Rodrigues da Silva e de Maria Mariano.

O pretendente: MáRCIO JOSé DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Silva Santos e de Maria de Lourdes 
Santos. A pretendente: MARIA DA COnCEIçãO RODRIGuES, profissão: técnica em 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 
04/03/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Euclides Ro-
drigues da Costa e de Alzira do Nascimento Rodrigues.

O pretendente: LuCAS FERnAnDES SILVA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Raimundo Henrique da Silva e de 
Maria Neide Fernandes Silva. A pretendente: GRAzIELE ILARIA DA SILVA, profissão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo 
Neves da Silva e de Edileusa Ilaria de Oliveira.

O pretendente: JuCELITO VIEIRA DA CRuz, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 01/10/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Vieira da Cruz e de 
Maria Ursula Vieira. A pretendente: ERIKA EVAnGELISTA RIBEIRO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Evangelista 
Ribeiro e de Sandra Ribeiro.

O pretendente: ROBERTO PLAzA, profissão: auxiliar geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Plaza e de Iracema Pereira Maciel. A 
pretendente: CATIA RODRIGuES DO nASCIMEnTO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Bertoldo do Nascimento e 
de Ivonete Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: PATRÍCIA MARIA TEIxEIRA, profissão: líder de rouparia, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Alves Teixeira e de Maria da Gloria Teixeira. A 
pretendente: VERAnILDA SuPRIAnO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de rouparia, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Olho D'Agua, PB, data-nascimento: 13/10/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vieira dos Santos e 
de Maria das Dores Mendes da Silva Santos.

O pretendente: MARCIO FERnAnDES DE ARAuJO, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Macedo de Araujo e 
de Sandra Aparecida Fernandes. A pretendente: LARISSA PEREIRA DE ALMEIDA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gildázio Miranda 
de Almeida e de Ildeny Pereira Queiroz de Almeida.

O pretendente: AnDRé OLIVEIRA DA SILVA DE SOuzA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abner Braz de Souza e de Marlúcia 
Oliveira da Silva de Souza. A pretendente: LETICIA MARTInS TAVEIRA LIMA, pro-
fissão: analista de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, 
SP, data-nascimento: 30/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reginaldo Taveira Lima e de Marta Martins dos Santos.

O pretendente: LEAnDRO ThIAGO ROChA SIquEIRA, profissão: analista de 
negócios, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/05/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Divozir 
Domingues Siqueira e de Eunice Rocha de Sousa Siqueira. A pretendente: KARInA 
RODRIGuES TIMÓTEO DA SILVA, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1992, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Genival Timóteo da Silva e de 
Roseli Marcondes Rodrigues Timóteo da Silva.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluízio Ribeiro da Silva e de Maria 
Helena Jorge. A pretendente: CLAuDIA ALVES PInTO, profissão: auxiliar de limpe-
za, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jacy Isidoro Pinto e 
de Marili Alves Pinto.

O pretendente: EDGAR VICEnTE, profissão: advogado, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Vicente e de Raimunda Nascimento dos Santos 
Vicente. A pretendente: KATIA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Laurita Mariza de Oliveira.

O pretendente: AnTOnIO ROBERTO OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: controlador 
de acesso, estado civil: divorciado, naturalidade: Olho D'Água, CE, data-nascimento: 
31/01/1967, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira 
dos Santos e de Antonia Nenzinha dos Santos. A pretendente: JOAnITA FERREIRA 
DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Sento Sé, BA, 
data-nascimento: 24/06/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Ferreira dos Santos e de Gildete Ferreira de Araujo.

O pretendente: MAThEuS BEnTO DA SILVA, profissão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Agenor Bento da Silva e de Maria Lucia Calixto da Silva. 
A pretendente: RhAIAnE CRISTInA DA SILVA SOARES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/04/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Lemos Soares e de 
Adriana da Silva.

O pretendente: DAVID ALVES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 15/10/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Michael Josue Almeida da Silva e de Alessandra Maria 
Alves. A pretendente: REBECA MOREIRA DE SOuSA BRAGA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednilson Vieira Braga e de Roseane 
Moreira de Sousa Braga.

O pretendente: GERSOn DA COSTA, profissão: funileiro, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Potirendaba, SP, data-nascimento: 27/07/1951, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João da Costa e de Izabel Alves Ferreira da Costa. A 
pretendente: ROSELY DA COSTA, profissão: cobradora, estado civil: solteira, natura-
lidade: Arandu, SP, data-nascimento: 16/05/1965, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José da Costa e de Isolina Fernandes da Costa.

O pretendente: ChRISTOPhER ARAuJO ARMOnD DA COSTA, profissão: 
encarregado de encomendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/07/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de João Batista Armond da Costa e de Cassia Pimentel de Araujo da Costa. A 
pretendente: IAnA VIRGInIA MOnTEIRO DA SILVA, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gean Adelmar Pereira da Silva 
e de Adriana Coêlho Monteiro da Silva.

O pretendente: AnILSOn ALMEIDA DE ARAuJO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 05/01/1962, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abner Amado de Araujo e de 
Analia Almeida de Araujo. A pretendente: MARIA LuCInEIDE VIEIRA, profissão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 05/01/1962, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Francisco Paulo Vieira e de Luiza 
Alda de Jesus.

O pretendente: ORLAnDO ALVES DE SOuzA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cruzeiro do Sul, PR, data-nascimento: 05/08/1958, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, filho de Mario Alves de Souza e de Zenite Alves Barbosa. 
A pretendente: AnALIA VICEnTE FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ibateguara, AL, data-nascimento: 22/01/1959, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Barbosa da Silva.

O pretendente: BRunO FELIPE DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Beserra da Silva e de Silvana de Araujo da 
Silva. A pretendente: FRAnCInY RAquELY BATISTA SAnTOS, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 23/05/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Santos e de Lucia de 
Fátima Batista Santos.

O pretendente: GuILhERME ALBuquERquE DE AnDRADE, profissão: aju-
dante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio 
Goes de Andrade e de Ivone Duarte de Albuquerque. A pretendente: AnA CLAu-
DIA MIRAnDA DE SOuzA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Alves de Souza e de Ilda Mara Miranda 
dos Santos.

O pretendente: JuLIO CESAR CAMPOS ChInEn, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1992, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Julio Cesar Chinen Falcon e de Edna Pereira Campos 
Cheverria. A pretendente: GABRIELA TOBIAS FuRTADO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1998, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo de Souza Furtado e de Elisangela 
Tobias Mota dos Santos.

O pretendente: ELIAS AnDRADE DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 13/09/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Marcelino Oliveira e de Anisia 
Pereira Andrade de Oliveira. A pretendente: MIChELE FERnAnDA DA SILVA, pro-
fissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 29/03/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Geny Rosa da Silva.

O pretendente: TIAGO SAnTOS nunES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Maria Nunes da Mota e de 
Adriana Pinto dos Santos. A pretendente: CAMILLA VICTÓRIA SILVA ALBu-
quERquE CAMPOS, profissão: operador de autenticação, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clayton de Albuquerque Campos e de Ana 
Cristina dos Santos da Silva.

O pretendente: GEORGE MIChAEL TAVARES, profissão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Tavares e de Elizete 
Cruz Mani. A pretendente: náGILA hEnRIquE ALVIM, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Ferreira Alvim e de Maria da 
Gloria Henrique Alvim.

O pretendente: WAGnER APARECIDO BOSCO JunIOR, profissão: almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Aparecido Bosco e de 
Enedina Cunha de Lima Bosco. A pretendente: JAMILE SOuzA DE JESuS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Crispim de 
Jesus e de Renata Sabara de Souza.

O pretendente: JEAn CARLOS DE JESuS BISPO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Carlos Pinho Bispo e de 
Marlene de Jesus Bispo. A pretendente: JESSICA BEzERRA TORRES, profissão: 
operadora de SAC, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/04/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luiz Carlos Torres e de 
Maria Aparecida Bezerra Torres.

O pretendente: DAnILO SEBASTIãO MAChADO SILVA, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josinaldo Antonio Silva e de Iracema 
Machado Silva. O pretendente: GuILhERME DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA, 
profissão: gerente de lanchonete, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/01/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Gomes da Silva e de Salvelina de Oliveira da Silva.

O pretendente: REInã hEnRIquE SAnTOS DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/05/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Welington Elias de Oliveira e de 
Telma Adriana dos Santos. A pretendente: BEATRIz DA SILVA BRITO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Neris de Brito e de 
Gildete da Silva Araujo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: REnAn DA SILVA ARGOTE, nascido em Laranjal Paulista - SP, no dia 
(24/04/1999), profissão autônomo, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reinaldo Argote Solamar e de Adriana de Jesus Silva. 
A pretendente: REBECA ARAuJO SAnTAnA GAMA, nascida nesta Capital,  Guaianases 
- SP, no dia (14/05/2000), profissão assistente operacional, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Agnaldo Santana Gama e de 
Celene Araujo Damasceno Gama.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 7
96

D
-0

3F
3-

AD
9E

-E
06

6.



www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 01 de outubro de 2020 5

3043-4171

www.netjen.com.br

A.B.M.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
 CNPJ/MF No 12.764.598/0001-74 - NIRE No 35.300.385.586 

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária 
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 10:30hs, sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Andréa 
Cochrane e Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - An-
dréa Cochrane, Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: I. Ata da última 
AGO arquivada na JUCESP nº 530.741/19-2 em 04/10/2019; II. Balanço Geral e as demais Demonstrações Financei-
ras relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019; III. Lucros apurados no exercício de 2019, não houve distribuição 
de dividendos permanecendo no Patrimônio Líquido da sociedade como constituição de reserva legal. IV. Reeleitos 
para compor a Diretoria: Welson Nelson da Costa, RG 26.699.203-1-SSP/SP, CPF/MF 322.403.173-53, Diretor sem 
Designação Especifica; Marcos Vinícius do Prado, RG 19.368.848-7-SSP/SP, CPF/MF 085.730.768-10, Diretor sem 
Designação Especifica os quais exercerão suas funções até AGO a realizar-se em 2021. Os Diretores ora reeleitos 
declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em lei que os impeça de exercer suas funções na 
Companhia. AGE: outorga de procuração por instrumento público para Jair Nobumassa Kadowaki, RG 5.816.748-SSP/
SP, CPF/MF 669.055.248-91. Nos termos do Artigo 1.061 da Lei 10.406/2002 e será investido em suas funções na data 
da assinatura deste instrumento e, a quem competirá, exonerados de prestar caução para garantia de suas obrigações, 
administrar a Sociedade. V. Não houve outros assuntos a serem deliberados. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada 
e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2020. Mesa Dirigente: Andréa Cochrane - Presidente; Léo Wallace 
Cochrane Júnior - Secretário. JUCESP nº 383.898/20-1 em 21/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Em Reais

Demonstração do Resultado do Exercício - Em Reais

LJA Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 24.940.808/0001-17

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Ativo                2019                2018
Circulante  1.979.295,99 402.497,37
Disponibilidades 15.398,93 15.135,17
Clientes 849.405,38 120.000,00
Outros Créditos 1.114.491,68 267.362,20
Ativo Não Circulante 15.249.086,79 15.000.000,00
Realizável a Longo Prazo 243.590,79 -
Conta Corrente com pessoas Ligadas 243.590,79 -
Imobilizado 1.009.535,00 1.004.039,00
Móveis e Utensílios 5.496,00 -
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 1.004.039,00 1.004.039,00
Intangível 13.995.961,00 13.995.961,00
Acervo técnico 13.995.961,00 13.995.961,00
Total do Ativo 17.228.382,78 15.402.497,37

Passivo                2019                2018
Circulante 407.573,74 191.640,26
Fornecedores 167.787,88 169.552,98
Obrigações Tibutárias 61.535,14 17.179,32
Obrigações Trabalistas 177.903,36 -
Outras Obrigações 347,36 4.907,96
Passivo Não Circulante  
Exigível a Longo Prazo    
Patrimônio Líquido 16.820.809,04 15.210.857,11
Capital social integralizado 15.000.000,00 15.000.000,00
Créditos para Futuro Aumento de Capital 2.166.794,56 232.833,56
Prejuízos Acumulados -345.985,52 -21.976,45
Total do Passivo 17.228.382,78 15.402.497,37

  Créditos para Prejuizos
 Capital Aumento  Acumu- 
             Social     de Capital         lados                Total
Saldos 31/12/17 15.000.000,00 20.000,00 -11.524,16 15.008.475,84
Integralização capital  - - - -
Crédito para Aumento de Capital 212.833,56 - 212.833,56
 Resultado do exercicio  - - -10.452,29 -10.452,29
Saldos 31/12/18  15.000.000,00  232.833,56 -21.976,45 15.210.857,11
Ajustes de Exercícios Anteriores - -119.999,82 -119.999,82
Crédito para Aumento de Capital  1.933.961,00 - 1.933.961,00
Resultado do exercicio  - - -204.009,25 -204.009,25
Saldos 31/12/19  15.000.000,00 2.166.794,56  -345.985,52  16.820.809,04

Fluxos de caixa proveniente das operações: 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício -204.009,25 -10.452,29
Ajustes de Exercícios Anteriores -119.999,82 -
Depreciação  
Resultado ajustado -324.009,07 -10.452,29
Aumento (redução) de ativos e passivos:  
. Variação em Tributos a Recuperar 4.231,75 -9.322,40
. Variação em Adiantamentos -851.361,23 -258.039,80
. Variação em Contas a Receber -729.405,38 -120.000,00
. Variação em Créditos Longo Prazo -243.590,79 -
. Variação em Obrigações Tributarias 44.355,82 17.179,32
. Variação em Fornecedores -1.765,10 163.552,98
. Variação em Obrigações 
  Trabalhistas e Previdenciárias 177.903,36 -
. Variação em Outras Obrigações  -4.560,60 4.907,96
Caixa Líquido proveniente das 
atividades operacionais -1.928.201,24 -212.174,23
Fluxos de caixa utilizados nas atividades de investimentos

Aquisição de Ativo Não Circulante  
. Imobilizado / Investimentos -5.496,00 -
Caixa Líquido proveniente das 
atividades de investimento -5.496,00 -
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de financiamento  
. Crédito para futuro aumento de capital 1.933.961,00 212.833,56
. Integralização de capital  
. Recebimento de Financiamentos  
. Recebimento de Emprestimos de mutuo a empresas ligadas 
. Pagamento de Emprestimos de mutuo a empresas ligadas 
Caixa Líquido proveniente das 
atividades de financiamento 1.933.961,00 212.833,56
(Reducao) Aumento líquido de 
caixa e equivalentes de caixa 263,76 659,33
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do período 15.135,17 14.475,84
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  15.398,93 15.135,17
 263,76 659,33

Receita Bruta                2019                2018
Receita Com Obras 929.163,59 368.597,16
Deduções da Receita  
Impostos e Contribuição sobre Receita Bruta -32.813,13 -12.802,76
Receita Operacional Líquida 896.350,46 355.794,40
Custos: Custos de Obras -645.017,96 -353.111,23
Lucro Operacional Bruto 251.332,50 2.683,17
Despesas Operacionais -432.723,51 -13.135,46
Gerais e administrativas -424.712,99 -10.495,31
Despesas Tributarias -4.561,54 -602,30
Resultado Financeiro -3.448,98 -2.037,85
Resultado Operacional Antes do IR / CSL -181.391,01 -10.452,29
IR / CSL sobre Lucro -22.618,24 0,00
Resultado Líquido do Exercício -204.009,25 -10.452,29
Resultado por ação de capital (0,01360) (0,00070)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019

são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem 
e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente 
de recebimento ou pagamento. 4) Responsabilidades e Contingências: 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que 
os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consul-
tores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 
5) Capital Social: O capital social é de R$ 15.000.000,00, composto de 
bens e ativos intangíveis, estes últimos descritos no Laudo de Avaliação 
aprovado na Reunião de Quotistas da Construtora LJA LTDA. 6) Even-
tos Subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de fatos 
ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que ve-
nham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da 
empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Paulo - SP, 13 de agosto de 2020
André Luiz Seixas Oliveira - Sócio Administrador - CPF: 313.038.205-44

Julio Cesar Simões dos Santos - Contador CRC/BA 023657/O-5 

1) Contexto Operacional: A LJA Engenharia S.A., é uma socieda-
de anônima de capital aberto com sede em São Paulo/SP, fundada em 
06/06/2016, regida por sua Escritura de Constituição de Sociedade Anô-
nima e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. O Objeto social 
da empresa constitui na execução de serviços de engenharia civil, bem 
como de itens congêneres a atividade na construção civil, nas regiões 
Norte, Nordeste, e Sudoeste do Brasil e no exterior. 2) Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elabo-
radas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilida-
de, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas 

emanadas da legislação societária brasileira. 3) Principais Práticas Con-
tábeis: 3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores 
históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encar-
gos financeiros, observando o regime de competência; 3.2) Imobilizado: 
Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição. 3.3) 
Intangível: O ativo intangível compreendem de um Acervo Técnico no 
valor de R$ 13.995.961,00. 3.4) Impostos Federais: A empresa está no 
regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de 
competência. 3.5) Receitas e Despesas (Apuração do Resultado): Em 
conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas 

Terras Alphaville Cabo Frio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35226914592 - CNPJ/MF 16.874.467/0001-09 - Filial NIRE 3390128092-2 - CNPJ/MF 16.874.467/0002-81

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
1. Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09 hs, na sede da Sociedade, localizada na cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada 
(“Código Civil”), por estarem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: 
I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 
8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/
MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Gui-
lherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, 
e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com 
endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São 
Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade 
por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, JU-
CESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de 
Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Sil-
va – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as 
contas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31.12.2019; (ii) as demonstrações fi nanceiras re-
ferentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resultado do referido exercício social; (iv) a redu-
ção do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Disponibilização das Contas. 
Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo apro-
vadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades 
prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não 
se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei nº 
11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Socie-
dade, para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 5.3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examina-
das e discutidas, sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o 
de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 
5.4. Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no va-
lor de R$5.298.978,81, conforme balanço patrimonial aprovado, será parcialmente compensado com o saldo da conta de 
Reserva de Retenção de Lucros da Sociedade, no valor de R$1.227.180,63, restando, portanto, um prejuízo acumulado de 
R$4.071.798,18. 5.5. Distribuição de Dividendos. Ratifi car a distribuição de dividendos, debitados da conta de Re-
serva de Retenção de Lucros, no valor de R$3.014.749,77, aos sócios, de forma proporcional às suas respectivas partici-
pações no capital social da Sociedade. 5.6. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Socie-
dade, que passa dos atuais R$18.182.273,00, para R$13.259.981,00, uma redução, portanto, no valor total de 
R$4.922.292,00, com o consequente cancelamento de 4.922.292 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redu-
ção do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$4.071.797,75, serão reduzidos mediante absorção de prejuí-
zos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$850.494,25 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de 
agosto 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.6.1. Consignar que o balanço patrimonial de 
31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 supra, serve de base para a redução do capital social des-
crita no item 5.6 acima. 5.6.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (no-
venta) dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anterio-
res à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.6, “(ii)” 
acima. 5.6.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.6, “(ii)” acima somente 
se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 5.6.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores qui-
rografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, me-
diante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º 
do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir 
a referida redução de capital social. 5.6.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Socie-
dade descrita no item 5.6, “(ii)” acima, no montante de R$850.494,25, será restituída às sócias, proporcionalmente à par-
ticipação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.6.5. Em virtude das deliberações 
acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da So-
ciedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta - O capital social é de R$13.259.981,00, dividido em 
13.259.981 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sen-
do 13.259.979 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integra-
lizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.6.6. Ficam expressamente os membros da Dire-
toria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concreti-
zação da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições 
públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar 
e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e 
por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secre-
tário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Terras Alphaville Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35.226.422.240 I CNPJ/MF nº 15.315.407/0001-85 - Filial NIRE 29.901.075.676 I CNPJ/MF nº 15.315.407/0002-66

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
1. Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme 
o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., 
sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus 
atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF 00.446.918/0001-69, neste ato 
representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, RG 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, 
contador, RG 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida 
Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, JUCESP sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF 
10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra 
descritos e qualifi cados. 3. Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – 
Secretário da Mesa. 4. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade. 5. 
Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da 
Sociedade, que passa dos atuais R$29.819.599,00, para R$16.382.787,00, uma redução, portanto, no valor total de 
R$13.436.812,00, com o consequente cancelamento de 13.436.812 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A 
redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$7.291.020,25, serão reduzidos mediante absorção de 
prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) 
R$6.145.791,75 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos 
existentes em 31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1.1. Consignar que o balanço 
patrimonial de 31.12.2019 serve de base para a redução do capital social descrita no item 5.1 acima. 5.1.2. Consignar 
que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da 
presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor 
à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.1, “(ii)” acima. 5.1.3. Consignar, ainda, que a redução do 
capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no 
item 5.1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de 
publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito 
judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão 
promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.1.4. 
Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.1, “(ii)” acima, no 
montante de R$6.145.791,75, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital 
social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.1.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código 
Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a 
seguinte redação: “Cláusula 5ª – O capital social é de R$16.382.787,00, dividido em 16.382.787 quotas, no valor de 
R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 16.382.785 quotas 
subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.”. 5.1.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da 
Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização 
da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições 
públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar 
e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada 
e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - 
Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville 
Empreendimentos Imobiliários S.A. -  Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen

Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz CNPJ/MF 17.796.859/0001-51 NIRE 35.227.396.374 - Filial CNPJ/MF 17.796.859/0002-32 NIRE 29.901.120.507

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Car-
doso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convoca-
ção, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por esta-
rem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo 
S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com 
seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato re-
presentada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, ca-
sado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, con-
tador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphavil-
le”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Aveni-
da Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF nº 
10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra 
descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. Or-
dem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as contas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 
31.12.2019; (ii) as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resul-
tado do referido exercício social; (iv) a redução do capital social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da or-
dem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Dis-
ponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações 
fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim to-
das as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Registrar que a 
Sociedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei 
nº 11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Socieda-
de, para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e dis-
cutidas, sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado 
econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação 
dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de R$ 1.095.855,43, 
conforme balanço patrimonial aprovado, será contabilizado na conta de prejuízos acumulados. 5. Redução do capital so-
cial. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$27.115.565,00, para R$25.061.870,00, uma 
redução, portanto, no valor total de R$2.053.695,00, com o consequente cancelamento de 2.053.695 quotas, no valor nomi-
nal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$ 1.095.956,27, serão reduzidos 
mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Códi-
go Civil; (ii) R$957.738,73 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de crédi-
tos existentes em 31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço patrimo-
nial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital social des-
crita no item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias con-
tados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data 
de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o pra-
zo mencionado no item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à 
data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou de-
pósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias de-
verão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Con-
signar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante 
de R$ 957.738,73, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, 
em moeda corrente nacional. 5.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as for-
malidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula 
5ª: O capital social é de R$25.061.870,00, dividido em 25.061.870 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscri-
tas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 25.061.868 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville 
Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.6. 
Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem ne-
cessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for ne-
cessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida 
a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a pre-
sente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Pre-
sidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen

Alphaville SPE Palmas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 19.356.842/0001-09 - NIRE 35.228.034.701

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
1. Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h, na sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto 
no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias 
representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, 
com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos 
arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de 
seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 
5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/
SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 
3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita na JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato 
representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. 3. 
Composição da Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. 4. Ordem 
do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as contas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31.12.2019; 
(ii) as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resultado do referido 
exercício social; (iv) a redução do capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as 
sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Disponibilização 
das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo 
aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades 
prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 5.2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não se 
enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3° da Lei n° 11.638/2007, 
sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do 
disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 5.3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, sem 
ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico 
relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 5.4. Destinação dos 
Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de R$10.670.543,62, 
conforme balanço patrimonial aprovado, será contabilizado na conta de prejuízos acumulados. 5.5. Redução do capital 
social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$23.731.897,46, para R$7.877.424,00, uma 
redução, portanto, no valor total de R$19.556.630,00, com o consequente cancelamento de 19.556.630 quotas, no valor 
nominal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$10.670.635,59, serão 
reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, 
do Código Civil; (ii) R$5.183.837,87 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo 
de créditos existentes em 31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.5.1. Consignar que o balanço 
patrimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 5.3 supra, serve de base para a redução do capital 
social descrita no item 5.5 acima. 5.5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 
dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida 
data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5.5, “(ii)” acima. 5.5.3. 
Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, 
fi ndo o prazo mencionado no item 5.5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos 
anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu 
crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as 
sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 
5.5.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5.5, “(ii)” acima, no 
montante de R$5.183.837,87, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da 
Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após 
cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: 
“Cláusula 5ª – O capital social é de R$7.877.424,00, dividido em 7.877.424 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente 
subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 7.877.422 quotas subscritas e integralizadas pela sócia 
Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A.” 5.5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se 
fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto 
for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a 
palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, 
Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen

Alphaville Paraíba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz: CNPJ/MF 16.874.459/0001-54 - NIRE 35.226.916.951
Filial: CNPJ/MF: 16.874.459/0002-35 - NIRE: 25.900.208.377
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020

Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 
8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, confor-
me o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes 
as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade 
por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos cons-
titutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de 
seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 
5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/
SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinhei-
ros, CEP 05425-070, inscrita na JUCESP sob o NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato represen-
tada por seus Diretores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme 
de Puppi e Silva - Presidente da Mesa; e Gerson Cohen - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a 
redução do capital social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por una-
nimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Redução do capital social. Aprovar a redu-
ção do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$43.719.898,00, para R$25.210.995,00, uma redução, portanto, no 
valor total de R$18.508.903,00, com o consequente cancelamento de 18.508.903 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada 
uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$ 9.603.918,83, serão reduzidos mediante absorção de 
prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$ 8.904.984,17 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31.08.2020, 
nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 serve de base 
para a redução do capital social descrita no item 1 acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Ci-
vil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que 
sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 1, 
“(ii)” acima. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima somente se 
tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários 
por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento 
do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião 
que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital 
social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima, 
no montante de R$ 8.904.984,17, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da 
Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas 
as formalidades legais, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula 
Quinta – O capital social é de R$25.210.995,00, dividido em 25.210.995 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subs-
critas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 25.210.993 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville 
Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 1.6. Fi-
cam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem neces-
sárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessá-
rio junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem 
quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi 
lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen 
- Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alphaville Empreen-
dimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Terras Alpha SPE Senador Canedo 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Matriz CNPJ/MF 19.371.449/0001-94 NIRE 35.228.035.065 - Filial CNPJ/MF 19.371.449/0002-75 NIRE 52.900.710.251
Ata de Reunião de Sócios realizada em 25.09.2020

Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth 
Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por 
estarem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urba-
nismo S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 
05425-070, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-
69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Sil-
va, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, 
brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São 
Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denomi-
nada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cida-
de e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, JUCESP NIRE 
35300363493 e no CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme de Puppi 
e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente da Mesa; e Ger-
son Cohen – Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade. 
Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Socieda-
de, que passa dos atuais R$50.320.635,00, para R$ 30.764.005,00, uma redução, portanto, no valor total de R$ 
19.556.630,00, com o consequente cancelamento de 19.556.630 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redu-
ção do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$3.065.620,55, serão reduzidos mediante absorção de prejuí-
zos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$16.491.009,45 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 
31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 
serve de base para a redução do capital social descrita no item 1 acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, 
§1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirogra-
fários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Socie-
dade deliberada no item 1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no 
item 1, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição 
de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme dispos-
to no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Socie-
dade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do ca-
pital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima, no montante de R$16.491.009,45, será restituída às sócias, pro-
porcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. Em virtu-
de das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do 
Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula 5ª: O capital social é de R$ 
30.764.005,00, dividido em 30.764.005 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em 
moeda corrente do país, sendo 30.764.003 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 
quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 1.6. Ficam expressa-
mente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para 
a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário jun-
to aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem qui-
sesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual 
foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente, Ger-
son Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alpha-
ville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Terras Alphaville SPE Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 3522803505-7 l CNPJ/MF 19.371.493/0001-02 - Filial NIRE 12900112.63-8 I CNPJ/MF 19.371.493/0002-85

Ata de Reunião de Sócios em 25.09.2020
Data, hora, local: 25.09.2020, 09hs, na sede da Sociedade, São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pi-
nheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no 
Artigo 1.072, § 2º, Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias represen-
tando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com 
sede São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados pe-
rante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto 
Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 5.005.900-6 
SSP/PR, CPF/MF 962.476.229-53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF 
104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários 
S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070, JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Guilherme 
de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente da 
Mesa; e Gerson Cohen - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a redução do capital social da So-
ciedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da 
Sociedade, que passa dos atuais R$63.867.390,00, para R$24.308.823,00, uma redução, portanto, no valor total de 
R$39.558.567,00, com o consequente cancelamento de 39.558.567 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redu-
ção do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$30.220.386,17, serão reduzidos mediante absorção de prejuí-
zos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$9.338.180,83 
serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31 de 
agosto 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 
serve de base para a redução do capital social descrita no item 1 acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º 
do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários 
por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade de-
liberada no item 1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” 
acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de cre-
dores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, 
mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º 
do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a 
referida redução de capital social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade des-
crita no item 1, “(ii)” acima, no montante de R$9.338.180,83, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de 
cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos 
do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigo-
rar, com a seguinte redação: “Cláusula 5º: O capital social é de R$24.308.823,00, dividido em 24.308.823 quotas, no valor de 
R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 24.308.822 quotas subscritas e 
integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreen-
dimentos Imobiliários S.A.”. 1.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas 
as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, po-
dendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a 
tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os tra-
balhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de 
Puppi e Silva - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. por Guilherme de Puppi e Sil-
va e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Pelotas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF 15.315.412/0001-98 - NIRE 35.226.422.258

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
Data, hora, local: 25.09.2020, 09hs, na sede, São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no Artigo 
1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), por estarem presentes as sócias represen-
tando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphaville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com 
sede em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arqui-
vados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de 
seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores,Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 
5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF 962.476.229-53, e Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG 14.492.089 SSP/SP, CPF/
MF 104.094.648-80, ambos com endereço comercial em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinhei-
ros, CEP 05425-070, São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobi-
liários S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Diretores, Gui-
lherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presi-
dente da Mesa; e Gerson Cohen - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as contas da ad-
ministração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31.12.2019; (ii) as demonstrações fi nanceiras referentes ao 
exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resultado do referido exercício social; (iv) a redução do capital 
social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por unanimidade de vo-
tos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns 
do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência 
de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades prescritas em lei neste par-
ticular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não se enquadra como socieda-
de de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3°, Lei 11.638/2007, sendo o presente instrumen-
to fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do disposto na Portaria JU-
CESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, sem ressalvas ou emendas, as 
contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício en-
cerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação dos Resultados. Registrar que 
o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de R$1.286.828,56, conforme balanço patrimo-
nial aprovado, será contabilizado na conta de prejuízos acumulados. 5. Redução do capital social. Aprovar a redução 
do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$9.979.762,00, para R$3.122.621,00, uma redução, portanto, no va-
lor total de R$6.857.141,00, com o consequente cancelamento de 6.857.141 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada 
uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$ 4.076.018,82, serão reduzidos mediante absor-
ção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) 
R$2.781.122,18 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existen-
tes em 31 de agosto 2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço patrimonial 
de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital social descri-
ta no item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 (noventa) dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida 
data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consig-
nar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o 
prazo mencionado no item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores 
à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou 
depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias de-
verão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 
5.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no 
montante de R$2.781.122,18, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social 
da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5. Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após 
cumpridas as formalidades legais, a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte 
redação: “Cláusula 5ª: O capital social é de R$3.122.621,00, dividido em 3.122.621 quotas, no valor de R$1,00 cada, to-
talmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 3.122.619 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A.”. 5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria autorizados a tomar todas as providências que 
se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo 
quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais a tratar, foi ofere-
cida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavra-
da a presente ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Sil-
va - Presidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A.Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen; Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Terras Alphaville Teresina Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35.226.205.605 CNPJ/MF 14.869.832/0001-53 - Filial NIRE 22.900.160.983 CNPJ/MF 14.869.832/0002-34

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020
Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00 horas, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth 
Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de 
convocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Ci-
vil”), por estarem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alpha-
ville Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º an-
dar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270, CNPJ/MF nº 
00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Guilher-
me de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, e o 
Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos com en-
dereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Pau-
lo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por 
ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, JUCESP NIRE 35300363493 e no CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Direto-
res, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi e Sil-
va – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen – Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar: (i) as con-
tas da administração da Sociedade para o exercício social fi ndo em 31.12.2019; (ii) as demonstrações fi nanceiras refe-
rentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2019; (iii) a destinação do resultado do referido exercício social; (iv) a redu-
ção do capital social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por una-
nimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Disponibilização das Contas. Consig-
nar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demonstrações fi nanceiras abaixo aprovadas 
com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades pres-
critas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Registrar que a Sociedade não se 
enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei nº 11.638/2007, 
sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os 
fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, 
sem ressalvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado eco-
nômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação 
dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de 
R$6.471.035,73, conforme balanço patrimonial aprovado, será parcialmente compensado com o saldo da conta de Re-
serva de Retenção de Lucros da Sociedade, no valor de R$4.652.364,35, restando, portanto, um prejuízo acumulado de 
R$1.818.671,38. 5. Distribuição de Dividendos. Ratifi car a distribuição de dividendos, debitados da conta de Reser-
va de Retenção de Lucros, no valor de R$5.007.215,79, aos sócios, de forma proporcional às suas respectivas participa-
ções no capital social da Sociedade. 1. Redução do capital social. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, 
que passa dos atuais R$12.674.099,00, para R$10.000,00, uma redução, portanto, no valor total de R$12.664.099,00, 
com o consequente cancelamento de 12.664.099 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redução do capital 
social será realizada da seguinte forma: (i) R$1.442.589,38, serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumula-
dos dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$11.221.509,62 serão re-
duzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31.08.2020, 
nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 serve de 
base para a redução do capital social descrita no item 1 acima. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do 
Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários 
por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social da Socieda-
de deliberada no item1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no 
item 1, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência 
de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo opo-
sição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme 
disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da 
Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redu-
ção do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima, no montante de R$11.221.509,62, será restituída às 
sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. 
Em virtude das deliberações acima, nos termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 
Quinta do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula 5ª: O capital social é de 
R$10.000,00, dividido em 10.000 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moe-
da corrente do país, sendo 9.999 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota 
subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 1.6. Ficam expressamente os 
membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a forma-
lização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos 
órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a 
quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva- Pre-
sidente, Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson 
Cohen, Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Matriz NIRE 35.226.911.674 CNPJ/MF nº 16.874.472/0001-03
Filial NIRE 33.901.251.671 CNPJ/MF nº 16.874.472/0002-94
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25.09.2020

Data, Hora e Local: No dia 25.09.2020, às 09h00, na sede da Sociedade, em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Car-
doso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, conforme o disposto no Artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), 
por estarem presentes as sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: I. Alphavil-
le Urbanismo S.A., sociedade por ações, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º an-
dar, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.300.141.270, e CNPJ/MF nº 
00.446.918/0001-69, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social vigente, por seus Diretores, o Sr. Gui-
lherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-
53, e o Sr. Gerson Cohen, brasileiro, casado, contador, RG nº 14.492.089 SSP/SP, CPF/MF nº 104.094.648-80, ambos 
com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, 
São Paulo/SP, doravante denominada “Alphaville”; e II. Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., socie-
dade por ações, com sede em São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, 
inscrita na JUCESP sob o NIRE 35300363493 e CNPJ/MF nº 10.529.756/0001-86, neste ato representada por seus Di-
retores, Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, supra descritos e qualifi cados. Mesa: Guilherme de Puppi 
e Silva – Presidente da Mesa; e Gerson Cohen - Secretário da Mesa. Ordem do Dia: Discutir, deliberar e aprovar a re-
dução do capital social da Sociedade. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, as sócias presentes, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o quanto segue: 1. Redução do capital social. Apro-
var a redução do capital social da Sociedade, que passa dos atuais R$13.101.399,00, para R$3.601.512,00, uma redu-
ção, portanto, no valor total de R$9.499.887,00, com o consequente cancelamento de 9.499.887 quotas, no valor no-
minal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$7.880.925,95, serão re-
duzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, in-
ciso I, do Código Civil; (ii) R$1.618.961,05 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decor-
rentes do saldo de créditos existentes em 31.08.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 1.1. Con-
signar que o balanço patrimonial de 31.12.2019 serve de base para a redução do capital social descrita no item 1 aci-
ma. 1.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data 
de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publi-
cação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 1, “(ii)” acima. 1.3. Consignar, ain-
da, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 1, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o 
prazo mencionado no item 1.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos an-
teriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do 
seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, oca-
sião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redu-
ção de capital social. 1.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no 
item 1, “(ii)” acima, no montante de R$1.618.961,05, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de 
cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 1.5. Em virtude das deliberações acima, nos 
termos do Código Civil e após cumpridas as formalidades legais, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passa-
rá a vigorar, com a seguinte redação: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$3.601.512,00, dividido em 3.601.512 
quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 
3.601.510 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integrali-
zadas pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 1.6. Ficam expressamente os membros da Dire-
toria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem necessárias para a formalização e con-
cretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e re-
partições públicas e privadas.  Encerramento: Nada mais a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se 
manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, 
aprovada e por todos assinada. São Paulo, 25.09.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson 
Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen; Alpha-
ville Empreendimentos Imobiliários S.A. - Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 01 de outubro de 20206

Marcelo Nicolau (*)

Para isso, o P&L – sigla de Profit and Loss Statement 
ou, na tradução, demonstrativo de lucros e perdas 
– possui papel fundamental para fazer a análise da 

saúde financeira do empreendimento. Está aí o tripé para 
inovações de sucesso. 

Pode parecer que o P&L nada tenha a ver com inovação. 
Mas o fato é que ele pode ajudar muito mais na pavimen-
tação do caminho de qualquer empresa para o sucesso do 
que se imagina. 

Trata-se de uma fonte inesgotável de informações e in 
sights para o desenvolvimento de novos modelos de negócio 
ou propostas de valor mais arrojadas. Há, pelo menos, três 
formas de ampliar as funcionalidades de um P&L tradicional 
que podem gerar hipóteses além das previsíveis. Confira!

 1Receita Bruta - É o valor faturado pela venda de 
produtos e serviços em um determinado período. Apesar 
de inúmeros motivos contribuírem para a estagnação ou 
queda do faturamento de um negócio, muitas vezes, esse 
fato denota uma fragilidade em alguns pilares de inovação. 
Isso pode representar uma oportunidade para mudanças. 
Questionamentos e oportunidades a serem considerados 
nesses casos: 

 • Que novas ofertas podem ser criadas e comercializadas 
para o segmento de usuários atual? 

 • Como ajustar ou criar atributos para resolver a dor dos 
usuários de forma mais rápida, barata e efetiva? 

 • Que novos formatos de canais podem ser explorados e 
dominados para o produto/serviço? 

É esperado buscar novas oportunidades de inovação para um negócio fora do ambiente da empresa. Nenhuma novidade até aí. Mas não se pode 
esquecer que, juntamente com a necessidade do usuário e a tecnologia correta para isso, é vital a nova solução ser financeiramente viável. 

 saúde financeiRa do eMPReendiMento

Freepik

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Aventura chamada carreira

Renato Martinelli (*)

Uma aventura está prestes a ter uma nova 
etapa. Após passar por desafios, solavancos, 
conquistas e aprendizados até o trecho da 
trilha que você percorreu, o caminho que vem 
pela frente ainda reserva surpresas, expec-
tativas e um componente do desconhecido, 
que pode ter variações de clima, temperatura 
e humor.

No começo dessa jornada, mais pessoas 
estavam com você, para te ensinar, mostrar o 
caminho, dar orientações sobre direção, peri-
gos e descobertas interessantes que poderiam 
acontecer durante sua aventura. Com o passar 
do tempo, ao longo do percurso, parte das 
pessoas deixa de caminhar com você, seja por 
acreditarem que você já é autossuficiente para 
dar os próprios passos, seja por terem outras 
prioridades nesse tempo paralelo ao seu. Ou-
tras pessoas surgem no seu caminho, algumas 
ficam pouco tempo, outras seguem contigo 
mais adiante. Sob sol e chuva, frio e calor, você 
percebe cada vez mais que a trilha é sua, só sua, 
de mais ninguém.

A narrativa poderia ser de um grande aven-
tureiro ou esportista, uma pessoa acostumada 
a lidar com os desafios de uma trilha em uma 
mata fechada no meio da floresta, ou um alpi-
nista, contando parte de sua história ao tentar 
chegar ao topo de uma montanha. Contudo, 
no mundo dos negócios, a selva empresarial 
pode ser ainda mais desafiadora para muitos 
profissionais, mesmo experientes. A trilha de 
carreira a ser percorrida pode até parecer clara 
no momento do planejamento, mas alguns fa-
tores podem trazer maior complexidade para 
o percurso:
	 •	A	previsibilidade	em	relação	ao	futuro	(da	

carreira, dos negócios e da empresa)
	 •	O	senso	de	pertencimento	(em	relação	ao	

propósito, aos valores e as metas corpora-
tivas)

	 •	As	interações	humanas	(relações	interpesso-
ais que se desenvolvem no e pelo trabalho)

	 •	A	atitude	de	protagonista	(sobre	si	e	perante	
os desafios)

Dessa forma, preciso trazer algumas questões 
para ajudar nas reflexões significativas para seu 
plano de carreira.

Em uma empresa com estrutura e processos 

de Recursos Humanos, é de se esperar que a 
organização tenha um planejamento para um 
possível caminho de crescimento. Até porque, se 
as pessoas são o principal ativo da organização, 
é minimamente recomendável que se faça um 
mapeamento para planejar o processo sucessório 
das lideranças. Há pessoas que reclamam da 
empresa onde trabalham, dizendo que lá não 
tem plano de carreira.

Vamos voltar para a aventura? Ou a trilha é 
sua e você faz o que pensa que deve fazer no 
seu roteiro, ou vai de excursão para o destino 
desejado, seguindo um grupo de pessoas na 
mesma direção. A excursão dá menos trabalho, 
não precisa planejar nada, só pagar e fazer a 
programação montada igual para todo mundo. 
Agora, te pergunto: os seus objetivos profissio-
nais são iguais aos de todo mundo, da maioria, 
ou seu objetivo é só seu? Será que o plano da 
empresa para você é o mesmo plano que você 
tem para você mesmo? Você pode ter pessoas 
para te apoiarem e orientarem, como mentores 
e profissionais que você se inspira, mas cabe 
somente a você a escolha do caminho a seguir, 
a tomar as decisões desafiadoras e necessárias 
na sua aventura chamada carreira profissional. 
Tenho certeza de que você terá aprendizados e 

conquistas tão significativos que te fortalecerão 
ao longo da jornada. Por aqui, te desejo vontade 
e coragem para traçar sua própria aventura. 
Ah, não se esqueça de aproveitar o caminho, 
o destino final é só uma parte da jornada.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções. 

 2custo do Produto/serviço Vendido - Como o 
próprio nome diz CPV/CSV é a soma dos valores diretos 
gastos para a produção de uma determinada oferta. É um 
indicador que atinge diretamente a margem bruta de um 
negócio. Sendo assim, quanto mais soluções ou alternativas 
existirem para reduzir esse valor, maior será a competitivi-
dade e saúde financeira de um modelo. Oportunidades de 
inovação a serem consideradas em negócios ou mercados 
envolvendo altos custos: 

 • Como expandir para novos mercados como forma de 
aumentar volume de vendas e diminuir o custo por 
unidade? 

 • Qual a maneira de implementar sistemas de produção 
sob demanda para diminuir os custos com a estocagem 
de produtos? 

 • De que forma utilizar a inteligência artificial para a re-
alização de modelos preditivos que possam otimizar a 
precificação, nível de produção e necessidades de mão 
de obra? 

 3despesas operacionais - As Despesas Opera-
cionais	 (OPEX)	 se	 referem	 aos	 gastos	 necessários	 para	
manter	o	negócio	em	funcionamento.	O	valor	das	OPEX	
de uma empresa afeta diretamente sua margem líquida. 
Portanto, reduzir essas despesas ou mantê-las abaixo da 
média do mercado contribui para aumentar o retorno do 
negócio, sua saúde financeira e capacidade de caixa para 
novos investimentos. 

Questionamentos que podem ser feitos para gerar opor-
tunidades de reduzir custos ou para criar um novo modelo 
mais competitivo no mercado: 

 • De que forma padronizar recursos, práticas e informa-
ções que permitam realizar o trabalho com menos? 

 • É possível integrar os recursos e aplicações tecnológicas 
de forma a aumentar as eficiências internas? 

 • Como terceirizar funções não estratégicas a fornece-
dores que atuem de forma mais competitiva? 

Esses são alguns exemplos de como identificar opor-
tunidades de inovação por meio da análise de um P&L. 
Seja criando novos modelos de negócio ou aperfeiçoando 
modelos existentes, empreendedores e áreas de inovação 
de empresas podem se beneficiar muito ao buscar opor-
tunidades “olhando para dentro” enquanto o restante do 
mercado está somente “olhando para a fora”.

 
(*) - É sócio-diretor da Play Studio, consultoria de inovação e venture builder.
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Falar em Transformação 
Digital é fácil, mas e fazer?

O avanço do 
Coronavírus pelo 
mundo provocou, em 
proporções parecidas, 
um aumento de 
empresas se dizendo 
‘digitais’

O momento que vi-
vemos exigiu isso. 
Quem não estava 

neste mundo ou quem não 
estava ao menos preparado 
para entrar nele não teria 
como passar pela crise eco-
nômica que a Covid-19 pro-
vocou por todos os cantos. 
Mas de repente todo mundo 
passou a dizer que sim, que 
realizou a transformação 
digital da sua empresa. Era 
preciso afirmar isso. Mas é, 
de fato, uma verdade?

Falar em Transformação 
Digital é fácil. De uma forma 
bem ampla - e simplista - é 
dizer que a empresa se digi-
talizou, entrou para o mun-
do digital, disponibilizou seu 
produto ou seu serviço pela 
internet. Mas é só isso? Eu 
mesmo respondo: não. 

Primeiro que uma trans-
formação digital não tem 
como base única e exclusiva 
a tecnologia. Uma trans-
formação digital passa pela 
Cultura e pelo Negócio. 
Então oferecer algo digital-
mente com a mentalidade 
analógica é cilada. 

Foi-se o tempo que as 
empresas definiam o que o 
cliente ia consumir. Hoje a 
decisão é dele. Hoje é ele 
quem molda como a em-
presa vai atender, com o 
que ela vai atender e o que 
vai oferecer. Hoje ninguém 
compra nada sem verificar 
a avaliação do produto na 
internet. 

Não vai a um restaurante 
sem ver a quantidade de 
estrelas que ele recebeu. 
Não se hospeda em um hotel 
sem checar o que outros 
hóspedes andam dizendo… 
As empresas têm que ir para 
o digital porque o mundo 
está lá. E aí não é só ofere-
cer entrega via delivery, é 
oferecer a entrega de uma 
experiência. 

Não é só ter um canal de 
comunicação com o consu-
midor final, é falar a mesma 
língua que ele. Não é só ter 
um e-mail para envio de 
sugestões, é analisar cada 
uma delas e dar retorno. 
São muitas as soluções que 
as empresas podem adotar 
para se dizerem transfor-
madas digitalmente. Mas 
são muitas as soluções que 
foram adotadas nesses últi-
mos meses?

Em um período de crise, 
sem estimativa de reaque-
cimento da economia, será 
que as empresas pegaram 
mesmo o que tinham guar-
dado para investir nessa 
transformação? Ou apenas 
fizeram o mínimo para 
conseguir atender durante 
o isolamento social e logo 
voltam às origens? 

Quem aproveitou mesmo 
o momento para implantar 
mudanças de gestão, de 
diretrizes, de foco e de 
atendimento sai fortale-
cido dos tempos difíceis 
que vivemos. Mas quem, 
com tudo isso, ainda não 
aprendeu que é preciso se 
transformar, terá grandes 
problemas. 

 
(*) - Formado em Engenharia de 

Computação, é pós-graduado 
pela USP em Gestão de Projetos e 

Processos, com especializações 
em Skill, Tools e Competencies 

pela Fundação Cabral e General 
Management pela Northwestern 

University, é CEO da Verity.

Alexandro Barsi (*)
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Todas as pessoas que possuem vín-
culo com alguma instituição financeira 
já se depararam com propagandas 
sobre o PIX, o novo sistema de paga-
mentos instantâneos do Banco Central 
(BC), que será lançado oficialmente 
no dia 16 de novembro. A solução 
permitirá a transferência de dinheiro 
e a realização de pagamentos para 
pessoas físicas e empresas em até dez 
segundos, 24 horas por dia, incluindo 
fins de semana e feriados. 

Por conta dessa maior facilidade, 
a novidade também deve alterar a 
dinâmica do varejo nacional, com 
lojas podendo incluir a possibilidade 
dos clientes comprarem via crediário 
no próprio e-commerce. De acordo 
com Jeison Schneider, CEO do Meu 
Crediário, empresa que conta com 
um sistema de gestão online voltado 
ao crediário de redes varejistas, o PIX 
deve finalmente facilitar a vida de con-
sumidores que ainda não dispõem de 
cartão de crédito e desejam parcelar 
compras no e-commerce, via crediário.

“Nos últimos anos, algumas marcas 
já vinham sinalizando a intenção de 
implementar essa possibilidade no 
ambiente digital. Hoje, geralmente 

O setor de construção civil é formado por empresas 
que há muito tempo atuam na economia e, muitas 
delas, já estão na segunda ou na terceira geração. 
Um exemplo disso é Diego Dias, CEO da Ekko Group, 
incorporadora especializada em empreendimentos re-
sidenciais de médio e alto-padrão. Durante oito anos, 
Diego, que é formado em administração, trabalhou no 
mercado financeiro, e reuniu lições que o ajudaram a 
expandir a empresa. 

Cada lição apreendida veio a partir da observação e da 
operação tanto no mercado financeiro, já que sua ori-
gem profissional é um grande banco, quanto no setor da 
construção civil, quando desde pequeno, acompanhava 
o pai nas obras. Diante disso Diego reuniu algumas dicas 
que valem a reflexão: 
 1) O foco é o cliente - Os processos precisam ser 

desenvolvidos internamente para atingir o obje-
tivo final, sem isso é impossível ter uma empresa 
escalável. É necessário estruturar todas as áreas 
em operação (administração, RH, operacional, 
financeiro), para que toda a base tenha estrutura 
no processo de expansão. 

 2) As pessoas são um pilar fundamental em 
qualquer companhia - Profissionais certos nas 

posições certas fazem toda a diferença. Em mo-
mentos de baixa econômica, muitas pessoas ótimas 
ficam disponíveis e estão procurando recolocação 
no mercado, ou seja, contratar. 

 3) Estruturação de negócios - o Brasil tem uma 
economia que oscila muito de ano em ano, então 
o momento do mercado deve ser levado em con-
sideração. Tem que saber adequar seu modelo de 
negócio ao momento econômico do país. 

 4) Empresa familiar precisa se profissionalizar 
- É imprescindível definir a função de cada um e 
abrir mão de ideias antigas para que o negócio se 
torne mais eficiente, rentável e consiga se tornar 
escalável. 

 5) Queda de juros - O Brasil está em um período 
de queda de juros. A pandemia levou as pessoas a 
buscar áreas mais amplas para viver e há um movi-
mento de consumidores buscando imóveis próximos 
à Capital mas, com espaço para viver com a família. 
Outra coisa interessante a ser observada é que os 
bancos estão reduzindo as taxas para a aquisição 
de imóvel e isso é um bom sinal. 

Fonte: (www.ekkogroup.com.br).

Com a pandemia, cer-
tamente ocorreu um 
aumento de compras 

pela internet e ela se mante-
rá. A previsão de faturamen-
to para 2020 está apontando 
para algo em torno de R$ 
111 bilhões, 49% mais do 
que em 2019.

De acordo com Ricardo 
Monteiro, gestor de marcas 
pela ESPM, desenvolvedor 
Fullstack em webdesign 
e e-commerce e sócio da 
DMK Group no Brasil e 
Estados Unidos, empresa 
especializada em registros 
de marcas e patentes, o co-
mércio eletrônico está ligado 
diretamente com o dia a dia 
das pessoas, isso porque os 
usuários estão extremamen-
te conectados nos celulares 
e nas redes sociais. 

“A facilidade de poder 
comprar, de onde estiver, 
um produto de qualquer 
lugar do país ou do mundo, 
certamente faz a diferença”, 
aponta ao explicar que além 
da diversidade de produtos, 
o comércio eletrônico per-
mite uma competitividade 
maior, o que possibilita ao 
consumidor consultar milha-
res de lojas, e escolher a que 
oferece o melhor produto 
pelo preço mais atrativo. E 
quem estiver interessado 
neste mercado, para come-
çar é preciso, em primeiro 

O comércio eletrônico está ligado diretamente 
com o dia a dia das pessoas. 
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Durante a quarentena, as 
crianças de até 12 anos gas-
taram, em média, 30% mais 
do que os adolescentes com 
mais 16 anos. É o que aponta 
o levantamento do Blu by BS2, 
que analisou o comportamento 
de consumo de jovens de dife-
rentes faixas etárias durante 
a pandemia. Foram analisadas 
1.500 transações no período 
de maio a agosto de 2020 feitas 
pelo aplicativo do Blu, do Banco 
BS2, que tem foco em educação 
financeira para jovens. 

Os dados apontam que ga-
mes, delivery de comida e 
serviços online foram os prin-
cipais gastos dos mais jovens. O 
levantamento também mostrou 
que os “mais velhos” (a partir 
de 16 anos) foram os que mais 
pouparam neste período de 
quarentena: em média R? 157 
reais foram poupados, cerca de 
28% do valor total recebido. Os 
mais novos (com até 15 anos) 
foram os que menos economi-
zaram - apenas 13% do valor 
recebido. 

“O universo digital em que 
os jovens estão imersos gera 
neles o impulso da compra 
online. Desta maneira, a edu-
cação financeira é um grande 
aliado dos pais. Quanto antes 
os adolescentes aprenderem a 
lidar com o dinheiro e princi-

palmente criarem o hábito de 
poupar ou postergar o consu-
mo, maiores serão as chances 
de conseguirem realizar seus 
sonhos no futuro”, explica 
Marcos Figueiredo, co-funda-
dor do Blu. 

Por meio da gamificação, 
o app tem por objetivo esti-
mular o desenvolvimento de 
habilidades e competências, 
incentivando pais e filhos a se 
engajarem no tema da edu-
cação financeira. O propósito 
do aplicativo é desenvolver a 
consciência financeira, dando 
autonomia aos filhos e controle 
aos pais. O Blu By BS2 é uma 
conta para menores de 18 
anos, com cartão mesada para 
ensinar educação financeira 
na prática. 

Os filhos recebem autono-
mia para aprender com suas 
próprias decisões, enquanto 
os pais ficam no controle e 
acompanham de perto seu 
desenvolvimento. Depósitos 
instantâneos e programação de 
mesada são outras comodida-
des para dar dinheiro aos filhos 
com segurança. A partir do 
momento que a escolha está nas 
mãos dos jovens, o engajamento 
deles para realizar os desafios 
tende a aumentar. Fonte e mais 
informações: (www.bancobs2.
com.br).

Crianças de até 12 anos gastaram, em média, 30% mais do que 
os adolescentes com mais 16 anos.

vvale.com/reprodução

Dicas e cuidados para empresários 
que decidiram apostar no e-commerce
O mercado de comércio eletrônico já era uma tendência mesmo antes da pandemia. Em 2019, o segmento 
girou em torno de R$ 75 Bilhões

Quando as empresas ven-
dem produtos que usual-
mente são simples e permi-
tidos despachar na agência 
dos correios por exemplo, 
torna-se mais fácil a venda 
e inclusive alguns custos 
de frete. Normalmente, 
produtos mais frágeis ou 
alimentos tendem a ser um 
pouco mais complicados 
para fazer envios. Com 
vinhos e espumantes, por 
exemplo, muitas empresas 
preferem utilizar transpor-
tadoras especializadas para 
fazer os envios. 

Ricardo enfatiza que o 
principal fator de cálculo de 
frete hoje é o peso e dimen-
sões. “Para o consumidor 
final, quem estará fazendo 
a entrega em si é a empresa 
do e-commerce, e não a 
terceirizada. É o momento 
chave da venda online, 
onde tudo deve ocorrer com 
agilidade e segurança”, des-
taca. Outra dica é procurar 
diversas transportadoras, 
e trabalhar com mais de 
uma, já que algumas podem 
oferecer custos diferentes 
para determinadas regiões 
do país. Assim, a empresa 
conseguirá ofertar um 
frete mais competitivo no 
mercado. Fonte e mais 
informações: (www.dmk.
group) e (monteiro@dmk.
group).

lugar, moldar o método de 
negócio para a internet, 
analisando questões práticas 
e levando em consideração 
também o pós-venda, como 
ocorrerá o manuseio da 
mercadoria, envio, emissão 
de notas fiscais entre outros 
custos tradicionais. 

O investimento para pla-
taforma de venda em si é 
muito variável. Depende 
muito do tipo de produto, 
alcance das vendas, entre 
outros fatores. Porém, o 
investimento para iniciar 
loja virtual é extremamente 
menor, se comparado ao 
custo para abrir um negócio 
tradicional, com locação de 
sala, estrutura e pessoas. 
Com certeza se for investir 
em uma loja virtual é muito 
interessante e recomenda-
do possuir uma sessão ou 
página institucional, falando 

mais sobre sua marca, em-
presa e seu negócio.  Ajuda-
rá a passar mais segurança 
para o consumidor de quem 
ele está comprando.

Qualquer pessoa pode 
iniciar as vendas online sem 
ter uma plataforma ou site 
próprio, apenas realizando 
vendas por meios de market 
places, como Mercado Li-
vre por exemplo. “É o jeito 
mais rápido de iniciar suas 
vendas online. Divulgando 
seus produtos em sites como 
Mercado Livre, Submarino e 
etc. O custo é extremamente 
baixo, o vendedor consegue 
visibilidade em grandes si-
tes, mas na contramão disso 
não é possível personalizar a 
loja, o cliente não estabelece 
uma conexão com a marca e 
o empresário sofre um pouco 
com a baixa recorrência”, 
alerta Ricardo.

PIX permite que redes varejistas 
implementem o crediário no e-commerce

Jeison Schneider, CEO do Meu Crediário.
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do crediário poderão ser efetuados a 
distância pelo smartphone.

Schneider esclarece ainda que o PIX 
também será uma ótima ferramenta 
para as redes varejistas avançarem 
o plano de fidelização junto aos con-
sumidores que tendem continuar 
preferindo ir até a loja física. “Para 
atrair essa clientela, os lojistas devem 
investir mais do que nunca em ideias 
criativas, levando a loja para dentro 
das suas casas. Algumas ações pro-
mocionais, por meio de mensagem no 
celular, como a concessão de brinde 
no ato do pagamento da parcela ou 
cupons de desconto com validade de 
30 dias podem ser interessantes para 
incentivar o público a comparecer na 
loja”, relata. 

Em sua visão, as redes varejistas 
terão muito mais tranquilidade para 
fazer a cobrança de eventuais atrasos, 
já que o consumidor terá a opção 
de realizar o pagamento a qualquer 
momento, sem a necessidade de ir à 
loja. “Com isso, o velho chavão “passo 
amanhã para acertar” feito por uma 
parcela dos clientes deve diminuir de 
forma considerável”, conclui. Fonte: 
(https://meucrediario.com.br/).

as compras só podem ser feitas por 
cartão de crédito ou boleto bancário. 
Certamente, o PIX é o empurrão que 
faltava para que o crediário também 
possa ser disponibilizado aos clientes 
em suas compras nas lojas virtuais”, 
avalia, ao explicar que a ação é es-
sencial para a sustentabilidade das 
redes no futuro, uma vez que o PIX 
tende a diminuir a frequência dos 
clientes na loja, já que os pagamentos 

Cinco lições para o mercado de construção 
civil que pode ser aplicada em outro setor

Na pandemia, crianças 
até 12 anos compram 
mais que adolescentes


