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É muito comum em várias profissões que na faculdade não tenham 
matérias dedicadas ao empreendedorismo na área ou ao menos que dê 
alguma noção de como administrar o seu negócio. O recém-formado 
vai tentar uma colocação no mercado, iniciar sua carreira sozinho ou 
junto aos amigos da faculdade. Em outra situação, depois de anos no 
mercado, decide montar seu próprio negócio. Dentre essas profissões 
podemos citar: médicos, dentistas, psicólogos, arquitetos, advogados, 
entre outras.   

Advogar e administrar: como resolver

A jornada satisfatória do consumidor é o primeiro passo para a cons-
trução da fidelidade no relacionamento dele com o seu fornecedor. A 
boa experiência estabelece a relação de confiança, constrói a marca e 
uma reputação que não estão ligadas exclusivamente à qualidade de um 
produto, mas a toda uma infraestrutura de tecnologia que possibilita o 
bom funcionamento das aplicações do e-commerce e do varejo tradicional. 
É primordial, portanto, que os sistemas de automação sejam bem estru-
turados desde a qualidade das informações cadastradas nos bancos de 
dados até as aplicações de interface com o consumidor, além de fornecer 
informações relacionadas à qualidade da experiência do usuário.   

Gestão e inteligência de dados no varejo

A Análise SWOT, sigla em inglês que corresponde às palavras Streng-
th (Força), Weakness (Fraqueza), Opportunities(Oportunidades) 
e Threats (Ameaças), é uma das metodologias mais importantes da 
Administração, e foi desenvolvida nos anos 60, dentro da Universidade 
de Stanford. Essa análise é considerada essencial para a elaboração do 
planejamento estratégico de empresas e novos negócios. Através dela, 
é possível estabelecer um diagnóstico completo sobre o cenário em 
que a empresa se encontra, e dessa maneira, articular estratégias de 
gestão bem-sucedidas. Qual é a importância da Análise SWOT?   

Análise SWOT: o que é, e como fazer

Pixabay

Negócios em Pauta

Semana do Livro
Entre os dias 1º e 8 de dezembro, acontece a 'Semana 

do Compre um Livro Nacional', evento que objetiva reunir 
todas as pessoas envolvidas com o mercado editorial em 
uma grande celebração aos livros nacionais. A campanha 
foi idealizada pelo professor e escritor carioca Francisco 
Ferreira, e conta com voluntários trabalhando ativamente e 
mais um bom número de colaboradores de diversos lugares 
do país. Autores e editoras interessadas em participar e 
apoiar a campanha podem entrarem contato pelo instagram 
ou pelo e-mail: (semanadocompreumlivronacional@gmail.
com).    Leia a coluna completa na página 3

Jéssica Galiano/@jess.galiano

News@TI

Webinário Home office – muito mais que 
trabalhar em casa

@Hoje (22/10), às 14h, a FecomercioSP realiza o we-
binário Home office – muito mais que trabalhar em 

casa, e convida o consultor e escritor Alexandre Caldini 
para analisar o cenário atual, falar sobre caminhos mais 
eficazes para superar os principais desafios no ambiente 
de trabalho em tempos de pandemia, como a gestão e 
o networking, além de mostrar os aspectos positivos do 
universo digital que foram acelerados pelo novo contexto 
atual, a exemplo dos encontros virtuais e o crescimento do 
e-commerce. O webinário, que terá transmissão gratuita 
pelas redes sociais da FecomercioSP no YouTube e no Fa-
cebook, é uma oportunidade única de se ter acesso a um 
profissional que é referência no tema e esclarecer todas 
as dúvidas sobre o novo mercado de trabalho.   Leia a 
coluna  completa na página 2

Reprodução

Abrir um pequeno negócio hoje 
no Brasil pode ser um desafio e 
uma grande dor de cabeça.

Com a era digital, o tempo que se leva para 
ser um empreendedor é, em média, 2 dias 

e 21 horas. Mas nem sempre é assim. Em 
alguns estados, a burocracia pode se arrastar 
por semanas e até meses. Com o atual cenário 
de pandemia, desburocratizar processos pode 
salvar empregos, rendas e sonhos.

Esse é o caso do Robson Silva, 41 anos, 
morador do bairro da Aclimação (SP). O 
dono da marca “Bananeira da Silva”, ideali-
zada para atender a todos os públicos com 
roupas agênero, se planejou no início do ano 
para abrir a loja em fevereiro, mas os planos 
tiveram que ser mudados. “Já comecei dentro 
da pandemia”, lembra.

Para ele, abrir um pequeno negócio no 
meio da pandemia do novo Coronavírus foi 
um grande desafio. 

“Não consegui ir para a rua mostrar o 
trabalho nem tirar as fotos das roupas para 
colocar no site do jeito que eu gostaria. Hoje, 
trabalho sozinho dentro da minha casa, tenho 
um ateliê.” 

Com as vendas virtuais crescendo por conta 
do cenário, Robson conta com a ajuda de um 
motoboy para fazer as entregas dos pedidos. 
“Há poucas semanas, com a economia reto-
mando, consegui trazer minhas duas irmãs 
para trabalhar comigo”, comemora. 

Robson revela que uma das maiores dificul-
dades nesse tempo foi a obtenção de crédito. 
“Fiquei um pouco desesperado no segundo 
mês, porque pensei que todo o dinheiro que 
eu tinha investido estava se esvaindo. Per-
guntei ao meu gerente do banco sobre como 
funcionavam as linhas de crédito e ele disse 
que eu não conseguiria uma linha porque mi-
nha empresa era muito nova – só que eu sou 
cliente do banco há quase 20 anos”, recorda.  

Além da dor de cabeça com o banco, o 
empreendedor ainda teve de lidar com a 
demora da  documentação para regulamen-
tar a empresa. “Foram mais de 30 dias, isso 

Desburocratização para micro e pequenos 
negócios pode dar fôlego à economia 

porque foi feito por um profissional”, dispara. 
Além disso, ele conta, toda a burocracia e a 
“tonelada” de papéis para assinar adiaram 
ainda mais a inauguração da loja, que passou 
de fevereiro para abril. “Mas tudo bem, acho 
até que foi bom, porque aí eu tive que usar 
muito mais a minha imaginação, que foi o 
que aconteceu, para eu conseguir vender”, 
decreta Robson. 

Em março, com o início da pandemia, 
havia pouco menos de 30 linhas de cré-
dito para micro e pequenas empresas, 
segundo levantamento do Sebrae. Hoje, já 
são mais de 180 linhas para esse público.  

“Aumentaram, sim, as linhas, os produtos. 
Mas não há resultado efetivo na acessibilidade 
ao crédito. O acesso ao crédito continua muito 
aquém do necessário”, lamenta o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles. 

“A micro e pequena empresa é a teia que 
sustenta qualquer país”, afirma presidente 
do Sebrae.

Para o representante nacional da entidade, 
é preciso mais atenção aos donos de micro 
e pequenas empresas, pois a retomada da 
economia pode passar primeiro por esse ni-
cho. “A micro e pequena empresa, no Brasil 
e no mundo inteiro, é a teia que sustenta 
qualquer país. É a padaria, a loja de roupa, 
todos os segmentos da sociedade. O Brasil 
vem aperfeiçoando esse ambiente de melho-

ria de convivência com a micro e pequena 
empresa”, garante Melles. 

O Sebrae representa, hoje, cerca de 18 
milhões de donos de micro e pequenas 
empresas. Desses, 11 milhões são micro-
empreendedores individuais (MEIs). “Nesse 
setor, também se fatura aproximadamente 
30% da riqueza do Brasil e emprega 55% dos 
brasileiros com carteira assinada”, calcula o 
presidente. 

Priscilla Macedo e Raniery Pessoa são 
proprietários de três unidades de um centro 
de estética no Distrito Federal. Há três anos 
no ramo, Priscilla conta que empreender no 
Brasil não é fácil, mas que superou os desa-
fios. Com a pandemia, a empresária teve que 
adiar alguns planos.

“Quando começou a pandemia, ficamos 
muito receosos sem saber qual a gravidade do 
vírus, quanto tempo ia durar, quanto tempo 
teríamos que ficar parados. Nós estávamos 
vivendo num período de ascensão, em que 
estávamos investindo bastante no crescimen-
to da empresa, e tivemos que frear tudo, até 
retroceder um pouco. 

Demitimos algumas pessoas. Nos meses 
em que ficamos parados, nosso fatura-
mento caiu muito. Fizemos vendas online, 
mas não chegou nem à metade do que 
faturávamos quando abertos, porque não 
podíamos entregar os serviços. Afetou bas-
tante nosso caixa e nossa equipe”, relata.  

Enquanto mantiveram as unidades fecha-
das, Priscilla e Raniery pegaram uma linha 
de crédito do governo federal.

“Isso ajudou a nos manter nesse tempo 
que ficamos fechados e que faturamos bem 
pouco". 

Agora, passado o período mais crítico 
para o casal, Priscila comemora o retorno às 
atividades. “Nós recontratamos todo mun-
do. Além das recontratações, empregamos 
mais dez pessoas. Expandimos o número 
de vagas nas clínicas que a gente já tinha e 
abrimos uma terceira unidade. Hoje temos 
31 funcionários". 

(Fonte: Brasil 61). 

TRAz AuTORIDADE E CREDIbILIDADE

1.440 
Minutos

Por Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

SEIS DICAS PARA CONSTRuIR uM bLOG DIFERENCIADO 
E FORTALECER A MARCA DA EMPRESA

    Leia na página 6
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Poluição e recém-nascidos
A poluição atmosférica matou 476 mil 

recém-nascidos em todo o mundo em 
2019, mostrou um relatório publicado nos 
Estados Unidos ontem (21). A maior parte 
das vítimas está na Índia, com 116 mil 
óbitos, e nos países que compõe a África 
Subsaariana, com 236 mil. Chamado de 
"State of Global Air 2020", o documento foi 
produzido pelo Health Effects Institute e 
pelo projeto Global Burden of Disease do 
Institute for Health Metrics and Evalua-
tion. A maior parte das mortes foi causada 
por intoxicação provocada pelo uso de 
combustíveis para cozinhar (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/seis-dicas-para-construir-um-blog-diferenciado-e-fortalecer-a-marca-da-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/webinario-home-office-muito-mais-que-trabalhar-em-casa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/1-440-minutos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/gestao-e-inteligencia-de-dados-na-jornada-do-varejo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/advogar-e-administrar-como-resolver-esta-equacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/analise-swot-o-que-e-e-como-fazer-uma-para-sua-empresa/
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Home office e inovação: 
um casamento difícil

Vivaldo José Breternitz (*)

O número de funcionários dizen-
do-se satisfeitos por trabalhar 
em casa chegou a 69%, com 

justificativas como economia de tempo 
para deslocamento e de dinheiro, por 
fazer refeições em casa, possibilidade 
de usar  roupa informal, de personalizar 
o ambiente de trabalho, de trabalhar 
próximo aos seus animais de estima-
ção etc. 

Também da parte dos gestores, algu-
mas conclusões, já esperadas, ficaram 
evidentes, como a possível redução de 
custos com escritórios. Mas, algumas 
informações interessantes vieram à 
tona, como a de que a esperada queda 
na produtividade dos empregados 
não aconteceu: 82% dos executivos 
disseram que a mesma se manteve ou 
aumentou. Além disso, acreditam tam-
bém que a oferta de oportunidades de 
trabalho na modalidade WFH será um 
fator que ajudará a reter seus atuais 
empregados e atrair novos talentos. 

Acredita-se que esses números rela-
tivos à produtividade se devem ao fato 
dos funcionários não terem sua atenção 
desviada, como nos escritórios,  por 
movimentos, ruídos e conversas de e 
com colegas. Pesquisa de 2019 apontou 
que 52% apontavam essas como causas 
de perda de tempo, número que caiu 
para 41% após o início da pandemia. A 
pesquisa não traz informações acerca 
de mulheres que precisam acumular 
atividades profissionais com o cuidado 
com a casa e atenção aos filhos.

Analisando os resultados da pesquisa, 
parece claro que as empresas devem, 
no pós pandemia, manter políticas 
flexíveis para trabalho na modalidade 
WFH. Essa é também a opinião do 
Professor Michael Parke, da Wharton 
School da University of Pennsylvania, 
um dos responsáveis pela pesquisa, 
que chama a atenção para alguns temas 
mais delicados levantados pela pesqui-
sa, dentre eles o fato de empregados 
perderem o senso de propósito  de seu 
trabalho, que é obtido quando mantem 
relações próximas com seus colegas e 
podem entender como suas tarefas se 
conectam com as deles e contribuem 

apontando também queda na lealdade 
dos empregados à empresa, espe-
cialmente no caso de pessoal mais 
jovem. Aproximadamente a metade 
dos pesquisados pertencentes à Ge-
ração Z, aqueles nascidos a partir 
de meados dos anos 1990, disseram 
sentir-se desconectados da cultura 
da empresa.

Manter talentos que se sentem assim 
é um desafio crítico para as organiza-
ções. Para continuar inovando, fator 
crítico para seu sucesso, a Microsoft 
recomenda aos seus gerentes de nível 
médio que empoderem seus subordi-
nados, dando-lhes tarefas com mais 
responsabilidades e mais autonomia 
para tomada de decisões. 

Isso é mais fácil de dizer do que 
fazer, já que 60% dos profissionais da 
Microsoft que ocupam cargos desse 
nível disseram não se sentir preparados 
para trabalhar dessa forma.

Teremos tempos difíceis à frente: 
certamente as coisas não voltarão a 
ser como eram e também não perma-
necerão como estão. Para garantir seu 
crescimento e perenidade, as empresas 
só não podem fazer uma coisa: aguardar 
o desenrolar dos acontecimentos.  

(*) É doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

A Microsoft acaba de publicar os resultados de uma pesquisa que desenvolveu acerca do trabalho na 
modalidade home office, que no exterior é mais conhecido como work from home, ou WFH. Foram 
ouvidos 9 mil executivos e funcionários de empresas que operam em 15 países da Europa.

para que a organização atinja seus 
objetivos.

Trabalhando de casa, fica muito 
mais difícil estabelecer e manter essas 
relações, levando os funcionários a se 
sentirem desconectados da empresa 
e, consequentemente, impactando a 
capacidade de inovação da mesma.  

A pesquisa de 2019 apurou que 56% 
dos executivos consideravam suas 
empresas inovativas em termos de 
produtos e processos. Esse número 
caiu para 40% neste ano, fato que se 
deve, na opinião dos entrevistados, pela 
impossibilidade da proximidade física 
e na dificuldade para a realização de 
brainstormings a distância. 

Um recente estudo, conduzido pela 
HP, chegou a conclusões semelhantes, 

News@TI 

EasyJur será acelerada pelo Google for 
Startups Accelerator

@A EasyJur, software jurídico que vem operando desde 2016, 
anuncia a participação no programa de aceleração tech do Google, 

chamado Google for Startups Accelerator. O programa busca ajudar 
startups a se desenvolver no ambiente tecnológico, ofertando mento-
rias e estratégias relacionadas à Cloud, Inteligência Artificial, Machine 
Learning e soluções de marketing. “É a oportunidade essencial para 
desenvolvermos análises preditivas e aprendizado de máquinas no 
EasyJur, nos baseando em inteligência artificial. A aceleração impactará 
positivamente na empresa como um todo, além dos nossos clientes. 
Buscamos trazer as mais novas tecnologias aos advogados e escritórios 
de advocacia e, com certeza, o Google nos apoiará nesse sentido”, diz 
Vinicius Marques, CEO e Founder da EasyJur (https://easyjur.com/).

Quest Software cria universidade corporativa 
para canais de vendas

@A Quest Software, fornecedor global de software de gerencia-
mento e segurança de sistemas, anuncia a criação do Quest 

Partner University LATAM. A iniciativa visa aprimorar o conhecimento 
técnico e de negócios dos parceiros comerciais da companhia sobre 
os produtos e serviços da marca. A empresa irá promover uma série 
de sessões de treinamento comercial virtual para seus canais. Com 
isso, coloca à disposição dos canais latino-americanos uma série de 
workshops com o objetivo de capacitar profissionais nas soluções e 
temas foco de seu portfólio para aumentar a eficiência e o desenvol-
vimento de oportunidades de negócio (www.quest.com).

Adistec Brasil firma parceria com a divisão de 
Networking da NVIDIA

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraes-
trutura para Data Centers e Segurança da Informação, consolida 

parceria com a Divisão de Networking da NVIDIA no Brasil. Atuando 
como uma unidade de negócios da NVIDIA, é fornecedora líder de 
soluções de interconexões inteligentes Ethernet e InfiniBand de 
ponta a ponta e presta serviços relacionados a servidores, storage 

e infraestrutura hiperconvergente. Em abril de 2020, a NVIDIA 
finalizou a aquisição da Mellanox Technologies e criou a divisão 
NVIDIA Networking, que chegou para integrar o braço corporativo 
da fabricante após uma transação de US$ 7 bilhões. A intenção da 
compra foi anunciada inicialmente em março de 2019 e marcou 
a junção de duas das maiores empresas de computação de alto 
desempenho e de centro de dados do mundo (www.adistec.com).

ONLYOFFICE Workspace 

@Os desenvolvedores do ONLYOFFICE - suíte de produtividade 
de escritórios desenvolvida no modelo open source que funciona 

como uma alternativa online ao Microsoft Office e Google Docs -, 
acabam de anunciar a disponibilização de uma nova solução para 
os usuários brasileiros. O ONLYOFFICE Workspace, já disponível 
em português, inclui uma plataforma gratuita para gerenciamento 
de todos os processos de negócios online e edição colaborativa de 
documentos. Em 2020, a suíte ultrapassou a marca de sete milhões 
de usuários no mundo e a expectativa dos criadores é conquistar o 
mercado brasileiro e substituir o Microsoft Office e o Google Docs 
com a ajuda do licenciamento de código aberto e recursos avançados 
de segurança e produtividade (https://www.onlyoffice.com/pt/).

Computação aplicada à educação na USP: 
curso abre novas chamadas para inscrição

@Quem deseja aprimorar os conhecimentos nesse campo ainda 
pode se inscrever na Pós-Graduação a Distância em Computação 

Aplicada à Educação, oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Foram abertas mais 
duas novas chamadas para inscrições: uma delas está ocorrendo agora 
e segue disponível até o dia 3 de novembro. Para se inscrever, não é 
necessário possuir formação prévia em computação e programação, 
basta ter concluído uma graduação em qualquer área. O curso é pago, 
e são 480 horas de aprendizagem divididas em 11 disciplinas e quatro 
módulos, tudo oferecido a distância. Entre os assuntos que serão abor-
dados estão, por exemplo, inteligência artificial na educação, realidade 
virtual e aumentada aplicadas a situações de ensino, personalização da 
aprendizagem em ambientes virtuais, gamificação, computação afetiva, 
criatividade e metacognição (https://especializacao.icmc.usp.br/).

ricardosouza@netjen.com.br
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OpiniãO
Liderança em cenário 

inconstante. 
Como ter sucesso? 

É fato que o ser 
humano gosta de 
se sentir seguro, 
confortável e sob 
controle. 

Quando se muda o 
ambiente - por um 
efeito externo como, 

por exemplo, a necessidade 
de isolamento social, ou 
até mesmo mudanças que 
envolvem a empresa -, as 
pessoas são forçadas a saír 
das suas zonas de conforto, 
e isso pode ser um enorme 
desafio para alguns perfis. 

Trazendo para o cenário 
corporativo, essa situação 
pode ser ainda mais adversa, 
uma vez que para promover 
mudanças e garantir a ade-
rência da equipe, é funda-
mental que nós líderes seja-
mos claros nos direcionais. 
Para isso, a comunicação é 
chave, digo, inclusive que 
é uma arte, pois é difícil, 
é preciso investir tempo, 
diversificar os canais, trazer 
simplicidade e repetir o 
discurso principal, quantas 
vezes for necessário. 

Antes de entrar no deta-
lhe do papel da liderança 
em cenários de crise ou 
de mudança, vamos voltar 
um passo e entender o que 
é preciso para a empresa 
se preparar para novas 
situações. Quando falamos 
de novas circunstâncias, 
as empresas precisam ter 
poucos objetivos e que esses 
estejam muito claros, ou 
seja, precisam fazer menos 
coisas, mas com bastante 
profundidade e foco. 

As apostas devem dimi-
nuir e os planos de longo 
prazo congelarem em prol 
do curto prazo. Aqui na 
Wavy, por exemplo, tínha-
mos um ano completo de 
objetivos e metas, porém 
tivemos que modificar os 
planos de acordo com a 
demanda (que no caso, 
foram as mudanças trazidas 
pela pandemia. Para isso, 
elegemos três prioridades, 
que foram exaustivamente 
comunicadas todos os dias: 
1. cuidar das nossas pesso-
as; 2. cuidar das finanças 
(receita, custos e caixa); e 
3. cuidar do ecossistema. 

Vocês devem ter percebi-
do que cuidar das pessoas 
veio como primeira priori-
dade, afinal, empresas são 
pessoas, e sabemos que os 
maiores desafios que po-
demos enfrentar durante 
períodos de mudanças são 
nossas próprias ansiedades 
e inseguranças. 

Por isso, é muito impor-
tante que os times troquem 
entre si, pensem sobre o 
desdobramento das estraté-
gias, e sejam guiados pelas 
pessoas que compõem a 
liderança, responsáveis por 

espalhar a comunicação 
estratégica pela empresa. 
Pessoas mais seguras e 
conscientes da direção, são 
mais arrojadas e acostuma-
das à mudança. Assim, en-
tendem as ações da empresa 
e sentem mais vontade de 
produzir e contribuir com 
o negócio. 

Dito tudo isso, voltamos 
ao assunto principal, o papel 
da liderança. É necessário 
conduzir com atitudes e não 
só com ordens, uma vez que 
as pessoas copiam e se es-
pelham nisso para executar 
seu trabalho. Uma gestão 
que não se comunica, não 
se alinha e não se preocupa 
com as pessoas, está fadada 
a ter uma empresa que não 
cresce. 

Assim, ter cuidado para 
que essas mudanças sejam 
feitas de forma alinhada 
garantindo que a comuni-
cação esteja transparente 
o suficiente, é papel de 
toda liderança. Afinal, é 
ela que dá o exemplo de 
atitude e cuidado entre as 
pessoas. Um líder precisa 
genuinamente se importar 
com o time, e se mostrar 
disponível para entender 
não apenas tarefas do coti-
diano, como também possí-
veis problemas que possam 
impactar seu trabalho. 

Criar conexão é importan-
te e esse vínculo é essencial 
para que haja uma relação 
de confiança. É a transpa-
rência brutal tanto para 
feedbacks duros e notícias 
difíceis, quanto para elogios. 
Em muitos casos, os líderes 
precisam ser mentores, 
professores, conselheiros 
dos liderados, trabalhando 
lado a lado, inclusive ensi-
nando como agir e atuar em 
várias situações. O papel da 
liderança deve ser sempre o 
de "ensinar a pescar". 

Sendo assim, o resumo 
que deixo é que liderar 
em cenários complexos 
exige tomadas de decisões 
difíceis, esforço de comuni-
cação e gestão por parte da 
gestão da empresa. Confian-
ça, lealdade, união, colabo-
ração e trabalho em equipe 
são muito importantes para 
superar quaisquer momen-
tos de instabilidade, e é por 
isso que, principalmente du-
rante eles, devemos poder 
contar uns com os outros 
incondicionalmente, com a 
máxima transparência. 

E também que em mo-
mentos de mudanças a co-
laboração é tão importante, 
e devemos ser ainda mais 
"um por todos e todos por 
um" do que "cada um por si". 

(*) - Formado em Ciência da 
Computação pela Unicamp, 

cursou Marketing na ESPM e pós 
em Marketing Digital na FECAP. 

É cofundador do Grupo Movile e 
CEO da Wavy, empresa focada em 

soluções de mensageria e customer 
experience. 

Eduardo Henrique (*) 

"Para continuar inovando, 
fator crítico para seu 
sucesso, a Microsoft 
recomenda aos seus 
gerentes de nível médio 
que empoderem 
seus subordinados, 
dando-lhes tarefas com 
mais responsabilidades 
e mais autonomia para 
tomada de decisões."

Inscrições para Hackathon Online do Open Food 
Innovation Summit vão até 18 de novembro

Depois das trilhas de conte-
údos do Open Food Innovation 
Summit,  chegou a hora da 
ação. O evento continua com o 
Hackathon online, lançado no 
último horário da programação, 
com falas inspiracionais dos 
líderes técnicos Stelvio Mazza e 
Cristian Wegener. As inscrições 
individuais estarão abertas até 
18 de novembro, pelo site open-

foodinstitute.com/hackthon. A 
iniciativa acontece em parceria 
com a Numerik. 

Hackathons são maratonas de 
trabalho em que participantes - 
dispostos a aplicar conhecimento 
especializado e criatividade desen-
volver uma ideia - se reúnem em 
equipes multidisciplinares para a 
criação de projetos inovadores a 
partir de um problema.
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D - Exportação de Sucata
As exportações de sucata de ferro e aço, insumo usado na fabricação 
de aço pelas usinas siderúrgicas, tiveram expressiva alta em setembro, 
chegando a 97.312 toneladas, um aumento de 19,7% em relação ao 
mesmo mês do ano passado (81.295 toneladas) e de 75,7%  (55.377 
toneladas) sobre agosto último, conforme dados da Secretaria de Co-
mércio Exterior (Secex). Os números em setembro foram inflados por 
uma importação da China, país que tradicionalmente compra pouco 
do Brasil, de um lote grande de sucata (41.000 toneladas), fornecido 
por um estaleiro do Rio Grande do Sul. O número ainda está distante 
do pico de vendas de 2013, com 11,171 milhões de toneladas, mas já 
reflete uma melhoria do mercado nacional. Fonte e mais informações: 
(www.inesfa.org.br).

E - Aulas a Bordo 
Realizar cursos online é, no momento, uma das principais apostas da 
população, tanto pela comodidade quanto pela facilidade de poder 
assistir a qualquer hora e em qualquer lugar. E já pensou poder assistir 
a aulas durante o trajeto de uma viagem de trabalho ou até mesmo 
para aproveitar o tempo de deslocamento na rota de férias? Agora isso 
é possível. A Curseria, plataforma de cursos online, e a GOL Linhas 
Aéreas, acabam de firmar uma parceria para oferecer aos clientes aulas 
dos cursos disponíveis na plataforma, com profissionais de referência 
nos segmentos de gastronomia, lifestyle e comunicação. Acesso a aulas 
com professores como Henrique Fogaça, Bela Gil, Rogério deBetti e Jun 
Sakamoto. Mais informações: (https://www.curseria.com/).

F - Temperatura por Biometria 
A Montreal acaba de lançar uma solução pioneira na área de saúde. 
Trata-se de um sistema de medição de temperatura corporal por meio 
de biometria. A tecnologia permite identificar, logo na entrada de um 
hospital ou no acesso a ambientes corporativos ou residenciais, se uma 
pessoa está com febre através da leitura de seus dados biométricos fa-
ciais. O sistema é capaz de medir a temperatura a até 0,8m de distância 
e com precisão de 0,3°. O mPassFever é uma ferramenta para evitar a 
contaminação por doenças infectocontagiosas. A medição de temperatura 
é feita sem qualquer contato físico e de maneira instantânea – leva, em 
média, menos de um segundo. Saiba mais em: (www.montreal.com.br).

A - Influenciadoras Digitais
O Boticário acaba de lançar Botik, nova marca de cuidados faciais e, 
com a proposta de democratizar o skincare e os ativos presentes nos 
produtos, convida o público a deixar ‘seu rosto no modo ativo’. A marca 
desenvolveu, em parceria com a Youpix, um treinamento inédito para 
capacitar mulheres acima dos 40 anos para serem influenciadoras digitais. 
Com essa iniciativa, Botik vai colocar o rosto de novas mulheres, que 
não são nativas digitais, no modo ativo, protagonizando mais espaços e 
celebrando as diferenças. A marca vai selecionar 200 candidatas para 
serem capacitadas em um curso online, com linguagem e olhar especí-
ficos para elas. As inscrições acontecem site da marca (www.boticario.
com.br/botik). 

B - Barcos na Água
O Grupo Náutica anuncia a 23ª edição do São Paulo Boat Show, maior 
evento náutico da América Latina. De forma inédita, em formato pre-
sencial e virtual, a feira acontece entre os dias 19 e 24 de novembro, 
direto da Raia Olímpica da USP. É o palco para a apresentação das no-
vidades, lançamentos e inovações do mercado náutico para o público, 
incluindo embarcações como lanchas, jets, veleiros, infláveis, motores, 
equipamentos e uma série de produtos e acessórios relacionados ao 
segmento. O evento contará com mais de 20 fabricantes de barcos, 
que vão disponibilizar mais de 70 embarcações que,  pela primeira vez, 
exibirá os barcos na água, ao longo da extensão da raia, proporcionan-
do uma experiência exclusiva e inovadora. Mais informações: (www.
saopauloboatshow.com.br).

C - Contratação Imediata 
A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience, está 
com 700 vagas abertas na capital paulista para contratação imediata. As 
oportunidades são para posições de agente de atendimento (voz, e-mail 
e chat), e todo o processo de recrutamento é realizado virtualmente. Até 
o fim do ano, a empresa também vai abrir mais 1.500 vagas. Ter inglês 
fluente e ensino superior são obrigatórios para candidatar-se para algumas 
posições, porém há outras funções que não necessitam dessas exigências. 
Outro ponto positivo é a oportunidade para jovens que ainda não tiveram 
experiências profissionais e buscam desenvolvimento de carreira. Interes-
sados devem acessar o site: (http://careers.concentrix.com/latam/brazil). 

G - Profissionais de TI
Conhece um profissional de destaque no cenário digital e quer homenageá-lo? 
Este é o momento porque a 1ª fase do Prêmio Digitalks 2020 está aberta. 
Em sua 7ª edição, o Prêmio Digitalks/Profissional de Mercado reconhece os 
profissionais que mais se destacaram nos últimos 12 meses nas categorias: 
Business Intelligence e Métricas, Blockchain, Creative Technologist, Con-
tent/Inbound, Customer Experience, Gestão de Projetos, Growth Hacking, 
Inteligência Artificial, Mídia, Negócios, Planejamento e SEO. As indicações 
podem ser feitas até o próximo dia 28, no site: (https://digitalks.com.br/). 
Serão eleitos três finalistas por categoria. A 2ª fase, que ocorre de 16/11 a 
08/12, será a votação popular entre os três finalistas. 

H - Relacionamento com Cliente 
A Vivo está em busca de profissionais para a área de relacionamento com 
o cliente da companhia. Ao todo são 1.000 vagas disponíveis para atuar 
como analista de relacionamento nos Call Centers próprios em Curitiba e 
Fortaleza. Os interessados precisam ter o ensino médio completo, domínio 
de informática e pacote office. Importante também ter um perfil consultivo, 
analítico, com experiência em outros mercados, além de atributos como 
empatia, entusiasmo, energia, foco no cliente e estar conectado com o 
propósito da empresa de digitalizar para aproximar, com pensamento di-
gital e inovador. Estar cursando ou ter completado o ensino superior será 
um diferencial. Inscrições: (http://talentosvivo-relacionamento.gupy.io/). 

I - Novos Rebocadores
A Sulnorte, empresa de rebocadores controlada pelo Grupo H. Dantas, recebeu 
dois novos rebocadores afretados na modalidade de afretamento a tempo . O 
Victório e o América, com 45 e 50 toneladas de capacidade de bollard pull. 
Assim como a maior parte da frota própria da Sulnorte, os dois rebocadores 
azimutais fazem parte de classe mundial, também projetados pela empresa 
de arquitetura e engenharia naval canadense Robert Allan Ltd., parceira da 
Sulnorte há mais de 20 anos. Assim, a empresa passa a operar uma frota com 
22 rebocadores, dos quais 15 são azimutais e mais sete convencionais de du-
plo ou triplo eixo, consolidando a presença em pontos estratégicos em doze 
portos e fortalecendo sua participação na oferta de soluções de navegação 
de apoio portuário ao mercado (http://sulnorte.com/).

J - Trainee P&P 2021 
O Programa Trainee P&P chega a 9ª edição e está com inscrições aber-
tas até o próximo dia 25. Tem a proposta de preparar advogados para 
o futuro, aprimorar talentos e potencializar o desenvolvimento de uma 
nova geração de profissionais. Para participar o candidato precisa ser 
acadêmico do 6º ao 8º período do curso de Direito, ter domínio da língua 
inglesa e conhecimento das ferramentas Word e Excel. As seis etapas que 
compõem o processo seletivo serão realizadas de modo 100% on-line e 
os candidatos aprovados ingressarão no escritório em fevereiro de 2021. 
Os Interessados podem se inscrever em (http://poletto.adv.br/trainee/).

Beco sem saída
A dívida subiu muito 
ao longo do tempo, 
sem responsabilidade, 
quando se 
imaginava que ela 
poderia aumentar 
indefinidamente

O tabelamento do dólar 
com juros altos acabou 
tardiamente, o que criou 

a ilusão de poder; mas o que 
não funciona com bens em 
geral, também não funciona 
com o dólar. O estrago se vê 
na dívida, desindustrialização, 
despreparo das novas gerações. 
Entramos no beco sem saída? 
A história é pouco estudada. A 
geopolítica é o domínio dos for-
tes sobre os fracos, impedindo 
que saiam desse estágio. 

No Brasil, a economia foi se 
formando sem autonomia - país 
exportador de primários, com 
regime escravocrata de traba-
lho. Com isso, o dinheiro pra-
ticamente não circulava, o país 
não evoluía. A independência, 
em 1822, não foi bem aprovei-
tada, basta lembrar que países 
africanos e Índia só tiveram sua 
emancipação recentemente no 
pós-guerra. Inglaterra e EUA 
souberam tirar proveito disso, 
enquanto a Europa colonizava 
os países da África. 

D. Pedro II era respeitado 
internacionalmente por ter 
uma visão de Brasil forte e 
independente. O Barão de 
Mauá tinha faro empresarial 
e queria tirar o país do atraso. 
A princesa Isabel tinha plano 
de integração da mão de obra 
após a lei Áurea. Os golpistas da 
república nada fizeram e o país 
foi atrasando mais e mais. Para 
aqueles que ansiavam por tirar 
proveito do Brasil, a república 
e seus políticos maleáveis eram 
tudo o que queriam A história 
da humanidade tem sido alvo 
de manipulação conforme os 
interesses do poder. Livros que 
contavam a verdade chegaram 
a ser destruídos por tiranos.

Rússia e Cuba se inseriram 
no cenário e com sua ideologia 
fizeram a cabeça dos universi-
tários. Os militares tomaram o 
poder. Devolvido o poder aos 
civis, ainda não tivemos uma 
governança decente: crise da 
dívida externa, tabelamento do 
dólar, juros nas nuvens, desin-
dustrialização, despreparo das 
novas gerações, drogas e tudo 
o mais. Até parece que o Brasil 
foi vítima de um plano interna-
cional, com cúmplices internos, 
para manter os recursos into-
cados. Os homens com mania 
de grandeza caem do cavalo. 
Empréstimos em dólares que 
tinham juros baixos passaram 
a mais de 20% nos anos 1980. 
Brasil, México e outros países 

quebraram.  
No século 21, a China acu-

mulou reserva em dólares e de 
mansinho foi avançando pelo 
mundo. Fazer intercâmbio de 
ideias e dialogar é ótimo; con-
vencer os outros é complicado 
porque esbarra nas crenças. São 
fatos e opiniões e cada pessoa, 
com sinceridade, vai tirando 
suas próprias conclusões. Da 
antiga sabedoria da humanida-
de pouco restou. Poucos se lem-
bram das leis mais profundas 
da vida, que são universais, ou 
seja, as leis da Criação, que em 
sua atuação automática regem 
tudo, trazendo de volta, a cada 
ser humano, o destino criado 
por suas próprias resoluções 
como se fosse a colheita das 
sementes plantadas.

Explicações sobre a vida 
foram dadas com simplicidade 
para algumas figuras destacadas 
como Zoroaster, Buda, Lao Tse, 
mas pouco restou dos ensina-
mentos originais. Com o passar 
do tempo foram surgindo filo-
sofias ajustadas aos interesses 
materialistas, mas examinadas 
atentamente mostram que falta 
a Luz da Verdade. 

Há milênios a humanidade 
tem seguido por caminhos er-
rados em vez de buscar o apri-
moramento da espécie e o viver 
pacífico. Descontentamento é 
revolta contra as condições em 
que a pessoa se encontra, que é 
a colheita de seu próprio semear 
em oposição às leis da Criação, 
e que pode ser atenuada e mo-
dificada com gratidão e alegria 
pela nova oportunidade que a 
vida oferece.

No Brasil, há a questão da 
baixa eficiência no gasto e dívida 
elevada. Países como Grécia, 
Itália, Espanha e outros sem 
tantos abusos, também estão 
mal, sem falar da Argentina. 
Com acréscimo de 15 trilhões de 
dólares nesses meses de parada 
geral, a montanha de dívida pú-
blica cresce pelo mundo como 
bomba; a questão é como esse 
problema será resolvido.

Está tomando corpo uma 
nova determinação do povo 
de dar um basta à destruição 
e ao saque das riquezas da 
natureza; de querer programas 
de aprimoramento das novas 
gerações, com qualidade de 
vida. O Brasil quer renovação, 
quer tirar os inservíveis da ges-
tão pública, reorganizar tudo. 
Quer que Estados e municípios 
sejam governados por pessoas 
idôneas, capacitadas, patriotas 
e com força de vontade para o 
país sair do beco.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: bicdutra@
library.com.br; Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Confiança da 
indústria atinge 
maior nível em 
nove anos

O Índice de Confiança da 
Indústria brasileira teve uma 
alta de 4 pontos na prévia 
de outubro, na comparação 
com o número consolidado 
de setembro. Com isso, o 
indicador chegou a 110,7 
pontos, o maior patamar 
desde abril de 2011 (111,6 
pontos), segundo informou 
hoje (21), no Rio de Janeiro, 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

A alta de setembro para a 
prévia de outubro foi puxada 
principalmente pelo Índice 
da Situação Atual, que mede 
a confiança do empresário 
em relação ao presente e que 
subiu 5,9 pontos, chegando 
a 113,2 pontos. O Índice de 
Expectativas, que mede a 
percepção dos empresários 
sobre o futuro, cresceu 
2,2 pontos e atingiu 108,1 
pontos.

O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada da 
Indústria (Nuci) subiu 1,7 
ponto percentual e chegou 
a 79,9%, o maior desde no-
vembro de 2014 (80,3%). 
O resultado consolidado 
de outubro será divulgado 
pela FGV no próximo dia 
28 (ABr).

No período, a obesida-
de feminina passou 
de 14,5% para 30,2% 

e se manteve acima da mas-
culina, que subiu de 9,6% 
para 22,8%. Já a proporção 
de pessoas com excesso de 
peso na população com 20 
anos ou mais de idade subiu 
de 43,3% para 61,7% nos 
mesmos 17 anos. Entre os 
homens, foi de 43,3% para 
60% e, entre as mulheres, 
de 43,2% para 63,3%.

Os dados constam do 
segundo volume da Pes-
quisa Nacional de Saúde 
2019, e foram divulgados 
ontem (21), pelo IBGE. 
Em 2019, uma em cada 
quatro pessoas de 18 anos 
ou mais de idade no Brasil 
estava obesa, o equivalente 
a 41 milhões de pessoas. 
Eram 29,5% das mulheres 
e 21,8% dos homens. Já 

Em 2019, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais de 
idade no Brasil estava obesa, cerca de 41 milhões.

O desempenho da indús-
tria mineral brasileira, no 
terceiro trimestre do ano, 
apontou para diversos 
avanços em indicado-
res. Houve aumento em 
atração de novos investi-
mentos, exportação, fa-
turamento, recolhimento 
de royalties e tributos, 
redução das importações 
e geração de empregos. Os 
dados da indústria da mi-
neração foram divulgados 
ontem (21), pelo Instituto 
Brasileiro de Mineração 
(Ibram), que reúne mine-
radoras responsáveis por 
mais de 85% da produção 
nacional. 

Segundo o informe, o 
saldo entre exportação e 
importação de minérios 
correspondeu a 45,5% do 
saldo comercial do Brasil 
no período. No terceiro 
trimestre a valorização 
cambial e também dos 
preços das commodities 
minerais estabeleceram o 
faturamento da indústria 
mineral em R$ 50 bilhões, 
sendo que a produção 
está estimada em apro-

No acumulado do ano, a indústria da mineração 
faturou R$ 126 bilhões.
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IBGE: obesidade mais do que dobra 
na população com mais de 20 anos
Entre 2003 e 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade do país mais 
que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%

responsável pela pesquisa, 
a analista Flávia Vinhaes, as 
causas são a baixa qualidade 
da alimentação do brasileiro 
e a escassez de atividades 
físicas. 

É considerado como 
excesso de peso o índice 
de massa corporal (IMC) 
maior do que 25. A pessoa 
obesa tem IMC maior do 
que 30. O IMC é calculado 
pelo peso em quilograma 
dividido pelo quadrado da 
altura em metro. Segundo 
o IBGE, a prevalência de 
déficit de peso em adultos 
com 18 ou mais anos de 
idade foi de 1,6%, (1,7% 
para homens e 1,5% para 
mulheres), ficando, portan-
to, bem abaixo do limite de 
5% fixado pela OMS como 
indicativo de exposição da 
população adulta à desnu-
trição (ABr).

o excesso de peso atingia 
60,3% da população de 18 
anos ou mais de idade, o que 
corresponde a 96 milhões 
de pessoas, sendo 62,6% 
das mulheres e 57,5% dos 
homens.

O excesso de peso também 
ocorria em 19,4% dos ado-

lescentes de 15 a 17 anos de 
idade, o que corresponde a 
um total estimado em 1,8 
milhão de pessoas, sendo 
22,9% de moças e 16% dos 
rapazes. A obesidade atingia 
6,7% dos adolescentes: 8% 
no sexo feminino e 5,4 % 
no sexo masculino. Para a 

Setor mineral brasileiro tem 
resultado positivo no 3º trimestre

ximadamente 287 milhões 
de toneladas de minérios, 
acima da registrada no se-
gundo trimestre (cerca de 
210 milhões de toneladas) e 
também superior na compa-
ração com a do 3º trimestre 
de 2019 (280 milhões de 
toneladas).

Os valores de produção 
são estimativas do Ibram, 
com base em dados his-
tóricos, para agregados 
da construção civil (54% 
de participação), minério 
de ferro (42% de partici-
pação), bauxita, fosfato, 
manganês, alumínio primá-

rio, potássio concentrado, 
cobre contido, zinco con-
centrado, liga de nióbio, 
níquel contido e ouro. A 
confirmação deverá ser 
divulgada pela Agência 
Nacional de Mineração 
posteriormente. No acu-
mulado do ano – nos três 
trimestres –, a indústria 
da mineração faturou R$ 
126 bilhões. O resultado 
de todo o ano de 2019 se 
situou em R$ 153 bilhões. 
As informações completas 
podem ser acessadas no 
site (www.ibram.org.br) 
(ABr).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MAThEuS AuGuSTO BARBOSA GOnçALVES, profissão: ajudante de 
pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eldiceu Gonçalves e de Gis-
leine Pereira Barbosa Gonçalves. A pretendente: MELISSA FIGuEREIDO DE JESuS, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 
14/04/1999, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Noel Souza de Jesus e 
de Norma Figuereido de Jesus.

A pretendente: LILIAn TunIOLI DA SILVA, profissão: analista de suporte técnico, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 13/01/1994, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de David Jose da Silva e de Adria-
na Tunioli. A pretendente: LuAnA SILVA DE SOuzA, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Reinaldo de Souza e de Luciene 
Oliveira da Silva Souza.

O pretendente: ADEMILTOn MATIAS DE SOuzA, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Verdejante, PE, data-nascimento: 08/07/1993, residente e 
domiciliado em Verdejante, PE, filho de Aluizio Matias de Souza e de Maria do Socorro 
da Silva Souza. A pretendente: JEnIFFER PORFIRIO DA SILVA, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josivan Estevão da Silva 
e de Regina de Jesus Porfirio.

O pretendente: ThIAGO nASCIMEnTO BILIOn VASCOnCELOS, profissão: mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nizoberto Nascimento Vasconcelos 
e de Jonegilda do Nascimento Bilion Vasconcelos. A pretendente: SABRInA SOARES 
SIquEIRA, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Roberto Siqueira e de Léia Soares de Oliveira.

O pretendente: JOnATAn GOnçALVES MATOS, profissão: técnico de fibra ótica, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Milton Matos e de Zilda Aparecida 
Gonçalves Matos. A pretendente: LARAInE ITAnA GOnçALVES DA SILVA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/11/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Joaquim Gonçalves da 
Silva e de Deraldina da Silva Gonçalves.

O pretendente: ThIAGO TAVARES DA SILVA, profissão: securitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1992, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Ananias Tavares da Silva e de Marluce Bezerra Tavares da Silva. A 
pretendente: ALInE FLÁVIA RODRIGuES ARRuDA, profissão: securitária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1989, residente e domicilia-
da nesta Capital, SP, filha de José Geraldo Magelo Arruda e de Neide Rodrigues Arruda.

O pretendente: LuCAS AnTOnIO DE SOuzA PEREIRA, profissão: analista de qualidade de 
software, estado civil: solteiro, naturalidade: Itabira, MG, data-nascimento: 07/10/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Costa Pereira e de Iza Delza de 
Souza Pereira. A pretendente: JESSICA DEuSILAInE SAnTOS, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Capitólio, MG, data-nascimento: 26/10/1994, residente e domiciliada 
em Capitólio, MG, filha de Adilson Tadeu Santos e de Vanusa Desilaine Silva Santos.

O pretendente: MAuRICIO DuRVAL DE ARRuDA SILVA nASTARI, profissão: 
ajudante geral, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel José da 
Silva e de Janaína Durval de Arruda Silva. A pretendente: MARIA FABIAnA GOMES 
DE MéLO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Mari, PR, 
data-nascimento: 20/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Santiago de Mélo e de Josefa Gomes da Silva.

O pretendente: JOSé VITOR BARBOSA DOS SAnTOS, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Janaúba, MG, data-nascimento: 03/12/1999, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa dos Santos e de Valdinei 
Aparecida Barbosa. A pretendente: VITÓRIA DE OLIVEIRA MOuRA, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Daniel de Moura e 
de Adriana Xavier Batista de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Afonso Dias de Oliveira e de Gelza Ribeiro Dias. 
A pretendente: PRISCILA LOuREnçO DA SILVA, profissão: analista administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 17/01/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Altair Barbosa da Silva e de Sandra 
Aparecida Lourenço da Silva.

O pretendente: MAThEuS GOMES BEzERRA, profissão: polícial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/2000, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Etevaldo Alves Bezerra e de Luciana dos 
Santos Gomes. A pretendente: JuLIAnA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: auxiliar de 
saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 25/04/1999, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jose Izaias de Oliveira e 
de Diana Aparecida da Silva Oliveira.

O pretendente: LuIz FELIPE MATOS PEREIRA SILVA, profissão: auxiliar de controle de 
manunt, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanildo Pereira Silva e de Edi-
leuza de Jesus Matos. A pretendente: DyuAnE FEITOSA DE MIRA DA CRuz, profissão: 
cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudia Feitosa de Mira da Cruz.

O pretendente: MOISéS DO nASCIMEnTO, profissão: cuidador de idoso, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Carlos do Nascimento e de Cleuza 
Oliveira da Silva do Nascimento. A pretendente: EDnA ROMEIRO MEnDES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Mendes e de 
Neusa Maria Romeiro Mendes.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA LOPES, profissão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1984, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Jose Edivanildo Lopes e de Maria da Gloria Lopes. A pretendente: 
CARLA CRISTInA LIMA COSTA, profissão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Alaerço das Neves Costa e de Maria Aparecida Lima Costa.

O pretendente: MARCIO SILVA FERREIRA, profissão: operador de máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Canindé, CE, data-nascimento: 04/11/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Mario Sousa Ferreira e de Maria Suely Silva 
Ferreira. A pretendente: BRunA BRITO DE SOuzA, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilton Pereira de Souza e de Edna Brito da Silva.

O pretendente: GABRIEL hEnRIquE BOMFIM DA SILVA, profissão: analista de sac, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Donizete Luiz da Silva e de Ana Maria do Bom-
fim. A pretendente: LAíS COLELLA LIMA, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Pinto de Lima e de Débora Colella de Lima.

O pretendente: GILMAR DE MOuRA BIAS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1972, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Geraldo Bias Filho e de Maria Jose de Moura Bias. A pretendente: 
zéLIA BASTOS GOMES, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
José da Laje, AL, data-nascimento: 13/11/1971, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Dionisio Bastos Gomes e de Rosa Maria Gomes.

O pretendente: hALLEy FELIx SILVA, profissão: faxineiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Felix da Silva e de Edite Rocha de Oliveira Silva. 
A pretendente: JuLIAnA nOEMIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1990, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Josias Mendes da Silva e de Jucinaide Noemia da Silva.

O pretendente: JAIR MARInhO RODRIGuES, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Tomé, PR, data-nascimento: 23/01/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto Rodrigues e de Tereza Cabral Rodrigues. A 
pretendente: VéRA LúCIA MARIA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Dionísio, MG, data-nascimento: 09/03/1966, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Luiz Filho e de Maria das Neves.

O pretendente: WEVERTOn ELIAS ALVES DA SILVA, profissão: repositor de merca-
doria, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/2000, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Wellington Alves da Silva e de Jaciane 
Lúcia da Silva. A pretendente: REBECA DE SOuzA BARBOSA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, SP, filha de Israel do Nascimento 
Barbosa e de Rosemeire Antunes de Souza.

O pretendente: EDSOn CARLOS DA SILVA, profissão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista da Silva e de Vicentina de Oliveira Barros da 
Silva. A pretendente: LICIERI VIEIRA COSTA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1959, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Freire Costa e de Isaura Vieira Freire.

O pretendente: ELISEu MARTInS VALIM, profissão: auxiliar de prensa, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/04/1998, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Elias Dias Valim e de Cleide Martins da Silva Valim. A 
pretendente: FERnAnDA DA CunhA LAnDIM, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Elias Landim e de Roseli Maria da Cunha Landim.

O pretendente: SEBASTIãO VIRGInIO DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Iguaraci, PE, data-nascimento: 21/01/1970, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Valentim de Oliveira e de Estelita 
Virginio de Oliveira. A pretendente: LIDIAnE PEREIRA CAVALCAnTE, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Taquaritinga do Norte, PE, data-nascimento: 
03/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Jordão 
Cavalcante e de Helena Pereira da Silva Cavalcante.

O pretendente: DAVI CORDEIRO DA FOnSECA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 26/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ribeiro da Fonseca Neto e de 
Maria Zélia Cordeiro dos Anjos Fonseca. A pretendente: JuLIA SAnTOS CRuz, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Manoel 
Cruz e de Valeria dos Santos.

O pretendente: AzuIL DInIz RAMALhO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Malta, PB, data-nascimento: 29/10/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alvino José Ramalho e de Rita Diniz Ramalho. 
A pretendente: quITERIA DO nASCIMEnTO, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: Paulo Jacinto, AL, data-nascimento: 01/10/1960, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Etelvina do Nascimento.

O pretendente: FELIPE hERCuLAnO LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1993, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jocemir Holanda Lima e de Grinauria Herculano Lima. A pretendente: 
JAMILLE MAyARA OLIVEIRA AnSELMO, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Genival de Lima Anselmo Filho e de Mirian Maria de Oliveira.

O pretendente: MAnOEL OVIDIO xAVIER, profissão: auxiliar técnico em bateria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 02/03/1975, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ovidio Joaquim Xavier e de Josefa Angela 
Xavier. A pretendente: GISELIA RODRIGuES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 05/03/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Augusto Rodrigues da Silva e de 
Maria das Graças de Souza da Silva.

O pretendente: EVERTOn PAuLO VIAnA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria do Amparo Viana da Cruz. A pretendente: GISLEnE 
DOS SAnTOS SILVA, profissão: coordenadora pedagógica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gidelmo dos Santos Silva e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1971, residente e domi-
ciliado em Guarulhos, SP, filho de José Ferreira da Silva e de Maria Ferreira da Silva. A 
pretendente: nELI DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Hosias de Oliveira e de Margarida Marcondes de Oliveira.

O pretendente: REnAn RIBEIRO SAnTOS, profissão: analista de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilton Flavio Santos e de Rosemari Costa 
Ribeiro. A pretendente: ThAíS FERREIRA DA SILVA, profissão: expert de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pau dos Ferros, RN, data-nascimento: 08/09/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderley Ferreira da Silva 
e de Maria Betânia Ferreira da Silva.

O pretendente: ERIC FREITAS DA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Averaldo Gomes da Silva e de Maria 
Hilda de Freitas da Silva. A pretendente: ThAIS DA SILVA SOuzA, profissão: asses-
sora parlamentar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Eugenio 
de Souza e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: FERnAnDO WAnDERSOn DE MELO DO nASCIMEnTO, profissão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 
25/05/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Camilo 
do Nascimento e de Márcia Regina de Melo Ferreira. A pretendente: ThALyTA SAnTOS 
DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valter de Oliveira e de Sonia Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: FELIPE DA SILVA PInTO, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1989, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Tania Aparecida da Silva Pinto. A pretendente: 
ThAIS DOS SAnTOS DE JESuS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 12/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jesse de Jesus e de Dilma dos Santos Bezerra.

O pretendente: CARMELInO JOSé DO nASCIMEnTO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Iramaia, BA, data-nascimento: 03/03/1950, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dionísio José do Nascimento e de Maria 
Rosa de Jesús. A pretendente: nOELI GRITEn, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Cafelândia, PR, data-nascimento: 22/11/1965, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Matias Gritten e de Doraci Gritten.

O pretendente: ALExAnDRE SORGIA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Sorgia e de Elidinalva Néri da Silva. A pretendente: 
ADRIAnA DA SILVA GARCIA, profissão: lactarista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1972, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Garcia Sanches e de Marlene da Silva Garcia Sanches.

O pretendente: WESLEy FERnAnDES DE SOuzA, profissão: supervisor de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cruzeiro do Oeste, PR, data-nascimento: 21/12/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Vital de Souza e de 
Eva Lucia de Souza. A pretendente: InGRID DA SILVA PEREIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 24/12/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir Batista Pereira e de Cosmira 
Jesus da Silva.

O pretendente: MESSIAS DE LIMA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Lagoa de Itaenga, PE, data-nascimento: 20/02/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria José de Lima. A pretendente: LARISSA 
CRISTInA BuEnO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/03/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair Bueno da Silva e de Fabiana Cristina Orenhas.

O pretendente: LuIz FELIPE ALMEIDA DO nASCIMEnTO, profissão: assistente lo-
gístico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Aloisio das Virgens do Nascimento e de 
Irene de Fatima Almeida do Nascimento. A pretendente: KARInA SAnTOS DA SILVA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Caitano da Silva e de Maria Francisca dos Santos.

O pretendente: JAILSOn GOMES EDuARDO, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1987, residente e domiciliado em 
Suzano, SP, filho de Lourival Gomes Eduardo e de Marluce Amara dos Santos Eduardo. A 
pretendente: BRunA LEAnDRA SILVA, profissão: professora, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 19/03/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Leandro Silva e de Roseli Lourenço da Silva.

O pretendente: LuIS CARLOS SAnTOS, profissão: funcionário público, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helenita Santos. A pretendente: VAnESSA ALVES 
BALBInO, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 26/07/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Vanda Alves Balbino.

O pretendente: MOISES BOMFIM ChAVES, profissão: auxiliar de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Rosa Chaves e de Nivalda 
Pereira Bomfim Chaves. A pretendente: LARISSA SAnTOS SAMPAIO, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Iguaí, BA, data-nascimento: 22/04/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roque do Nascimento 
Sampaio e de Lucineide Sousa Santos.

O pretendente: MARCIO SOBRInhO OLIVEIRA, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1974, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, filho de Joaquim Sobrinho Oliveira e de Maria de Lourdes Oliveira. A 
pretendente: MARTA DOS SAnTOS SOuTO, profissão: gerente de loja, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Ferreira Souto e de Maura dos Santos Souto.

O pretendente: APARECIDO RAMOS DA SILVA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/08/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Rosemeire Ramos da Silva. A pretendente: VAnESSA BARBOSA 
DE ALMEIDA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Erivan Gomes de Almeida e de Vilma Barbosa.

O pretendente: JhOnATAn LOPES DE CASTRO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1994, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Lopes de Castro e de Josinete Vicente Lopes de Castro. 
A pretendente: AnDRESA KARInE DOS SAnTOS, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de Marli Aparecida Silva.

O pretendente: MARCIO DA SILVA SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Pereira Santos e de Edjane Barbosa da Silva. 
A pretendente: MARIE MARTInS DE SOuzA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1996, residente e domici-
liada nesta Capital, SP, filha de Isaias Geraldo de Souza e de Zenilda Martins de Souza.

O pretendente: IRã CARLOS BISSOLATTE, profissão: auxiliar de serviços gerais, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Rio Claro, SP, data-nascimento: 24/04/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcia Rose Bissolatte. A pretendente: 
LuCIAnO DE FREITAS, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Riversul, SP, data-nascimento: 28/01/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Isaurinda Bernardino.

O pretendente: JOãO PEDRO ALVES DA CRuz, profissão: jovem aprendiz, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/2002, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Elizeu da Cruz e de Elza Al-
ves de Sousa. A pretendente: WELLEn CRISTInA BRAz BOnFIM, profissão: jovem 
aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Roberto Bonfim e 
de Regia Cristina Jacinto Braz.

O pretendente: WILSOn MARTInEz GARCIA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1955, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Pedro Martinez Soto e de Anna Maria Garcia. A pretendente: ELIA 
FERREIRA DE SOuzA, profissão: vigia, estado civil: solteira, naturalidade: Moreno, PE, 
data-nascimento: 18/08/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Ferreira de Souza e de Joana Luiza de Souza.

O pretendente: WESLEy BATISTA DOS SAnTOS, profissão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aramari Batista dos Santos. A pretendente: MARCIA 
FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1978, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de João Ferreira Santos e de Irene da Silva Santos.

O pretendente: DEMILSO SABInO DE SOuSA, profissão: feirante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/09/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delmiro Sabino de Sousa e de Maria Izidia Lopes 
de Sousa. A pretendente: PAuLA LIMA DAS nEVES, profissão: feirante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1988, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel José das Neves e de Lucia Helena 
Ferreira Lima das Neves.

O pretendente: SAMuEL GOnçALVES, profissão: assistente técnico júnior, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ismael Gonçalves e de Ivana Cristina 
Gonçalves. A pretendente: DAnIELE DAnTAS DE FARIAS, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São João do Rio do Peixe, PB, data-nascimento: 
17/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelino 
Antônio Dias de Farias e de Edneuza Bezerra Dantas de Farias.

O pretendente: LEAnDRO SAnTOS DE ALMEIDA, profissão: feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dailton Francisco de Almeida e de Iolanda 
Arcanjo dos Santos. A pretendente: LAIS DE OLIVEIRA SIMõES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Simões e de Mércia 
Eduarda Oliveira Dias.

O pretendente: JOSé EVAnDRO DOS SAnTOS, profissão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Abreu e Lima, PE, data-nascimento: 04/06/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Inacio dos Santos e de Severina Maria 
do Carmo Moura. A pretendente: ShEILA DA CRuz SOARES, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Aparecido Soares e de Maria 
do Carmo da Cruz Soares.

O pretendente: GuILhERME DOS SAnTOS DE CAES, profissão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Francisco de Caes e de 
Jane Aparecida dos Santos de Caes. A pretendente: GABRIELA DA SILVA ALVES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
12/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davi Abilio 
Alves e de Sogilda Lopes da Silva.

O pretendente: JOELCIO OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Iraquara, BA, data-nascimento: 10/12/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Antônio de Oliveira e de Maria Áurea de Oli-
veira. A pretendente: KÁTIA DE LIMA FELIx, profissão: copeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Felix Filho e de Maria do Carmo de Lima.

O pretendente: LuCAS DE JESuS FREITAS, profissão: mecânico de manuntenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Freitas e de Francisca Maria de Jesus 
Freitas. A pretendente: MÁRCIA OLIVEIRA DE FREITAS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Usulino de Freitas 
e de Neolina de Oliveira de Freitas.

O pretendente: éRICK DOS AnJOS nASCIMEnTO FERREIRA, profissão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 18/03/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelzon Fernandes Ferreira Nascimento 
e de Claudia dos Anjos Nascimento Ferreira. A pretendente: JúLIA MOuRA RIBEIRO 
DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/11/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Marcelo 
Ribeiro da Silva e de Marisa Moura Ribeiro da Silva.

O pretendente: WALKER BELIzÁRIO AzEVEDO, profissão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Azevedo e de Marcia Elizabete Belizario. 
A pretendente: FERnAnDA LIMA PRETO DOS SAnTOS, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 12/07/1993, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Ronaldo Viana dos Santos e 
de Gleisse Lima Preto.

O pretendente: WALTER APARECIDO COSTA, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aristeu Aprecido Costa e de Luciana 
Gujev Costa. A pretendente: FERnAnDA BARBOSA LIMA, profissão: estudante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1994, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Renaldo Barbosa Lima e de Patricia Ramos 
Barbosa Lima.

O pretendente: VALDEMIR DA SILVA, profissão: impressor digital, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1982, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Sonia Maria Rosa da Silva. A pretendente: LuCIAnA RODRIGuES 
DA SILVA CATALãO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 29/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Eduardo Catalão e de Vera Lucia Rodrigues da Silva.

O pretendente: PEDRO hEnRIquE ALVES MACIEL, profissão: auxiliar de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1995, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de José Aldemir Maciel e de Lindaura Alves Santos Maciel. A pre-
tendente: quEREn RODRIGuES DA SILVA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliel Lourenço da Silva e de Edna Rodrigues da Silva.

O pretendente: EDuARDO DA SILVA ESCuDERO, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Braz Escudero e de Maria de Fatima 
da Silva Escudero. A pretendente: AnA CAROLInA TOBIAS, profissão: orçamentista 
gráfica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sonia Aparecida Tobias.
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O pretendente: FELIPE SABInO COSTA, estado civil solteiro, profissão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 29/03/1987, residente e domiciliado 
no Jardim Piratininga, São Paulo, SP, filho de Antonio Sabino Costa e de Zenil Carrasco 
Pereira Sabino Costa. A pretendente: CAMILA CORREIA MOSCATELLI, estado civil sol-
teira, profissão cientista de dados, nascida  nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 08/09/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto Aparecido 
Moscatelli e de Dilene Correia Moscatelli. Obs.: Envio o Edital de Proclamas ao Cartório 
de endereço do contraente.

O pretendente: MARCELO TEIxEIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profissão auxiliar 
de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia 22/01/1971, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Teixeira de Lima e de Guilhermina Ferreira 
Lima. A pretendente: CLAuDEnICE DO nASCIMEnTO VASCOnCELOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Aracaju, SE, no dia 07/09/1980, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco de Jesus 
Vasconcelos e de Josefa Marluce do Nascimento Vasconcelos.

O pretendente: PABLO BLASS VALVERDE, estado civil divorciado, profissão quiropraxis-
ta, nascido em Santo André, SP, no dia 28/12/1979, residente e domiciliado no Parque da 
Mooca, São Paulo, SP, filho de Antonio Valverde Gonzalez e de Denise Blass Valverde 
Gonzalez. A pretendente: nATÁLIA SEquEIRA VOCI, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 13/03/1988, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Troise Voci e de Anabela Sequeira 
Voci. Obs.: Envio Edital de Proclamas ao Cartório proximo do endereço do contraente.

O pretendente: FELIPE SOARES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão economista, 
nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 18/02/1992, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Feliciano Soares Oliveira e de Maria Oliveira Da Silva 
Soares. A pretendente: VAnESSA MAnTOVAnI, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Limeira, SP, no dia 19/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Valter João Mantovani e de Maria Ediná de Souza Mantovani.

O pretendente: RAFAEL DE ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão consul-
tor de relacionamento, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 13/06/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo José Marques Ferreira 
e de Rosemeire Nunes de Almeida Ferreira. A pretendente: LETíCIA RuIz CRESPO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de contas a receber, nascida nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, no dia 29/03/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Davi Crespo e de Marlí Aparecida Rodrigues Ruiz Crespo.

O pretendente: AILTOn PEREIRA LIMA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia 12/04/1963, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Irêne Pereira Lima. A pretendente: nEuSA MARIA 
MODETO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Miguel Arcanjo, SP, 
no dia 07/02/1958, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João 
Modesnto da Silva e de Bernardina Rosa Vieira.

O pretendente: DIEGO ALOnSO OLAVARRíA BERnAL, estado civil solteiro, profissão 
médico, nascido La Libertad, Peru, no dia 25/05/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Olavarría Olavarría e de Leonila Consuelo 
Bernal Castillo. A pretendente: CRISTInE LIMA ROCKEnBACh, estado civil solteira, 
profissão enfermeira, nascida em Florianópolis, SC, no dia (14/10/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Decio Alfredo Rockenbach e de 
Elite Eliete Lima Rockenbach.
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
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Do “gasto é vida!” ao teto 
de gastos: lições para 

nossas lideranças políticas

Ao ler um artigo que 
apontou o Brasil 
como o país que mais 
expandiu os gastos 
primários entre 2008 e 
2019, em comparação a 
“20 países selecionados 
entre as mais 
importantes”, veio-
me a lembrança um 
momento crucial do 
governo Lula e de toda 
a era PT

Em 2005, a equipe 
econômica do então 
ministro da Fazenda, 

Antônio Palocci, estava ela-
borando uma proposta de 
se atingir um déficit nominal 
zero através da limitação 
(por lei) do crescimento dos 
gastos do governo abaixo do 
crescimento do PIB. A então 
ministra da Casa Civil, Dilma 
Roussef, rechaçou a proposta, 
classificando-a como “ru-
dimentar” e supostamente 
disse que “gasto público é 
vida!”. Dilma ganhou a con-
fiança do chefe, o presidente 
Lula, e ele a escolheu como a 
sua sucessora. 

Pouco tempo depois, em 
2006, a Petrobrás descobre 
jazidas gigantescas de petró-
leo no pré-sal, com o barril 
a US$ 65. O governo passou 
a se preocupar mais com o 
excesso de receita que o pe-
tróleo iria trazer do que com 
os gastos. Um pouco antes da 
crise de 2008, é instituído o 
Fundo Soberano para “formar 
a poupança pública”. Veio a 
crise de 2008, mas o Brasil 
pela primeira vez em sua his-
tória estava preparado para 
tomar medidas anticíclicas 
que puderam amortecer o im-
pacto na economia brasileira. 

Nosso maior parceiro co-
mercial, a China, fez um 
grande pacote de estímulos 
e nossas exportações se sus-
tentaram bem nesse período 
e dada a pouca abertura da 
economia brasileira, conse-
guimos sair bem da crise. 
Tanto é que, em novembro 
de 2009, a prestigiada revista 
The Economist colocou o 
Cristo Redentor subindo feito 
um foguete, dizendo que o 
“Brasil decolou”. Entretanto, 
na própria capa, a revista 
advertia que o principal risco 
dessa estória de sucesso é a 
arrogância (“hubris”). 

Em 2010, finalmente, o 
Brasil cresceu a taxas “chi-
nesas”: 7,50%. Entretanto, 
esse crescimento foi anabo-
lizado com gastos primários 
crescendo ao redor de 17%. 
Os gastos primários saltaram 
de 32% para 34,80% do PIB, 
o governo fez de tudo para 
os eleitores “estarem felizes” 
para poder votar na sucessora 
no final do ano. 

Dilma, ao assumir o gover-
no, aumentou a intervenção 
do Estado na economia, inter-
vindo nas decisões de preço 
da gasolina na Petrobrás, 
sendo mais tolerante com 
a inflação (sempre próxima 
ou ultrapassando o teto da 
meta) e forçando os juros 
para baixo, com a anuência do 
presidente do BC, Alexandre 
Tombini. 

Fez desonerações seto-
riais, desarranjou o sistema 
elétrico e usou e abusou do 
BNDES para criar “campeões 
nacionais”, na vã esperança 
de que essas empresas au-
mentassem o investimento. 
As empresas tomaram os 
empréstimos subsidiados e 
investiram em seus próprios 
projetos. A JBS, por exemplo, 
se tornou o maior frigorífico 
do mundo. Ou seja, boa parte 
dos recursos foram usados 
para se comprar empresas no 
exterior, não aumentando os 
investimentos no Brasil. 

Os gastos primários até 
que não subiram tanto (ao 
contrário, mantiveram-se 
entre 32% e 35% do PIB), 

mas os gastos parafiscais é 
que assustaram. De acordo 
com Samuel Pessoa, o balan-
ço do BNDES chegou a ter o 
equivalente a 10% do PIB. 
Esses gastos não passam pelo 
orçamento e não entram no 
cálculo nem do superávit/dé-
ficit primário, nem do nominal 
(o último incluindo os gastos 
de juros). Mas impactavam no 
aumento da dívida, pois o Te-
souro entregava títulos de sua 
própria emissão e entregava 
ao BNDES, e este os vendia 
no mercado para fazer caixa. 

Esse excesso de interven-
ção estatal e ausência de 
reformas que ajudassem no 
aumento da produtividade 
fez com que o Brasil sofresse 
a sua pior crise da história 
entre 2014 e 2016. O PIB 
caiu mais de 7% nesse perí-
odo e a dívida pública saltou 
de 60% (2013) para 78% do 
PIB (2016). Nesse período, 
o Brasil deixou de ter supe-
rávit primário por conta do 
tão anunciado avanço dos 
gastos com previdência, que 
a classe política ignorou por 
tanto tempo. 

Com o fim precoce da era 
Dilma (via impeachment) 
e da chamada “Nova Matriz 
Macroeconômica”, a equipe 
econômica do presidente Te-
mer conseguiu aprovar uma 
PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) em que gran-
de parte dos gastos primários 
do governo não poderiam 
ultrapassar em termos reais 
o mesmo nível de 2016 por 
20 anos. Essa é uma medida 
semelhante àquela que foi 
rechaçada pela Dilma lá em 
2005, porém mais draconiana, 
pois perdemos muita flexibi-
lidade fiscal. 

E esse chamado “teto dos 
gastos” ajudou o Banco Cen-
tral a controlar as expectati-
vas com relação à inflação e 
trouxe a Selic de 14% para 
6% em pouco tempo. Ilan 
Goldfajn foi eleito em 2018, 
o banqueiro central do ano 
pela revista The Banker. A 
alternativa ao teto de gastos 
seria um ajuste fiscal muito 
duro, que causaria um apro-
fundamento do desemprego 
e da recessão. O teto de 
gastos nos possibilitou fazer 
um ajuste fiscal ao longo do 
tempo, mas sem perder de 
vista as reformas econômi-
cas que devem abrir espaço 
para a redução de gastos 
por parte do governo (onde 
a reforma administrativa se 
destaca) e para aumentar a 
produtividade da economia 
(com destaque para a reforma 
tributária). 

O mercado, isto é, o conjun-
to de poupadores, que na sua 
grande maioria é formada por 
brasileiros, entende que foi 
preciso alterar a rota traçada 
em 2020 por conta da pan-
demia, fazendo com que os 
gastos subam para financiar 
as atividades ligadas à saúde 
e à assistência emergencial 
para as pessoas de menor ren-
da poderem sobreviver a essa 
fase terrível com dignidade. 

Entretanto, esse arranjo 
é insustentável, os gastos 
primários desse ano deverão 
ultrapassar os 40% do PIB, 
fazendo com que a dívida suba 
para perto de 100% do PIB. 
Se o teto de gastos for aban-
donado ou burlado, como na 
última proposta de prorrogar 
o pagamento de precatórios, 
o país pode cair em uma crise 
profunda. O Brasil é rico de 
histórias de oportunidades 
perdidas pela classe política 
ao colocar seus interesses 
nas próximas eleições acima 
dos interesses das próximas 
gerações. 

Se o teto de gastos for des-
respeitado, as perspectivas 
de reeleição não passarão de 
miragens. 

(*) - Graduado em Economia, 
mestre e doutor em Administração 

de Empresas, é professor da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Josilmar Cia (*)
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Mekal Metalúrgica Kadow S.A.
CNPJ Nº 57.037.392/0001-80 - NIRE Nº 35.3.0053029-2

Edital de Convocação para - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas  para se reunirem em A.G.E., a se realizar às 10 horas do dia 29/10/2020, na
sede da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) apreciação e aprovação da proposta
de aumento do capital social da Companhia ao preço de emissão global de até R$ 6.000.000,00, mediante a emissão
pela Companhia de, no máximo, 6.000.000ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital
social de R$ 19.586.997,00 para, no máximo, R$ 25.586.997,00, mediante a integralização, na proporção da
participação dos acionistas no Capital Social da Companhia. Será observado o disposto no artigo 171, §1À e §4À da
Lei 6.404/76, sendo garantido aos acionistas o prazo de 30 dias para exercício do direito de preferência, a contar
da data da realização da Assembleia Geral, ou seja, até 29/11/2020. Decorrido o referido prazo de 30 dias, haverá
a homologação do valor total do aumento de capital e consequente modificação do estatuto social da Companhia
refletindo o valor total do aumento de capital social. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas
deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade
do acionista ou de seu representante; e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei,
na hipótese de representação do acionista. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia
Geral, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia. São Paulo (SP), 16/10/2020.
Guilherme Fessel Bertani - Presidente do Conselho de Administração.                                                 (21, 22 e 23)

ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A - 
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954 - Ex-
trato da Ata de RCA em 01/10/2020 - Ao 01/10/2020, 
às 14h, na sede em São Paulo/SP. Convocação: Dis-
pensada. Presença: Totalidade. Deliberações por 
Unanimidade: (1) a renúncia do Sr. Francisco Coccaro 
Neto, RG 5.618.046-9 SSP/SP e CPF 030.124.188.06, do 
cargo de Diretor Presidente da Companhia; (2) a eleição 
do Sr. Luiz Carlos Carolino Cabral, RG 1.331.451-7 SSP/
SP e CPF 045.414.598-50, para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente da Companhia. O Diretor ora eleito será em-
possado em seu cargo com mandato de 3 anos a contar 
da presente data, sendo admitida a sua reeleição. Encer-
ramento: Nada mais. São Paulo, 01/10/2020. JUCESP nº 
433.668/20-9 em 14/10/2020.

Edital de Citação Prarzo de 30 dias. Processo Nº 1000419-89.2015.8.26.0547 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de SP, Dr(a). Nélia Aparecida 
Toledo Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz Saber à requerida S. G. Serviço de Limpeza e 
Conservação Ltda, CNPJ 67.778.803/0001-42, com endereço na Rua Rosa Vita, n. 379 e ou Rua 
José Francisco Oliveira, n.80, CEP 13670-000, Santa Rita do Passa Quatro - SP, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 
alegando em síntese: "A requerente foi contratada pela requerida, para obtenção do serviço de 
passagem de veículos, por meio de passagem na pista especial "Sem Parar/Via Fácil". A requerida 
honrou por diversos meses com o previamente contratado, liquidando as faturas anteriores. Ocorre 
que a requerida não liquidou as faturas de nº. 108757419, com vencimento em 01.04.2013, no valor 
de R$7.944,84, nº. 200270183, com vencimento em 31.08.2015, no valor de R$31,69 e a de nº. 
203830391, com vencimento em 30.09.2015, no valor de R$156,00. Apesar da autorização em 
débito em conta corrente, por não haver saldo suficiente na data da compensação bancária, o 
mesmo deixou de ser quitado. Com o acréscimo dos encargos e com a atualização em 04.09.2016, 
totalizam R$12.426,03. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo de trinta (30) dias do presente Edital, efetue o pagamento 
devidamente atualizado ou apresente embargos. Fica a requerida Intimada, de que em caso de 
cumprimento, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Não sendo apresentada resposta, 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Santa Rita do Passa Quatro, aos 09 de outubro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001817-34.2018.8.26.0299 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Jandira, Estado de SP, Dr(a). Juliana Moraes Corregiari Bei, na forma 
da Lei,etc. Faz Saber a DL Logistica e Transportes Eireli ME, CNPJ Nº18.033.024/0001-02 que lhes  
foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 81.812,08 Referente a fatura de nº 312695882, 
com vencimento em 14/02/2018, vencidas e não pagas. devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1012627-87.2016.8.26.0477. O Dr. Eduardo Ruivo Nicolau, 
Juiz de direito da 1ªVC do Foro da Praia Grande /SP. Faz Saber a Wagner Giulian Scigliano 
Carneiro, CPF/ME Nº: 375.385.318-66 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por  
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 8.396,57. Referente as faturas de nº 212690656, com vencimento em 10/12/2015,  e Fatura de 
nº 220141066, com vencimento em 10/02/2016, , vencidas e não pagas. Considerando que o 
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para 
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade, aos 13 de Julho de 2020 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1003555-75.2018.8.26.0002. O Dr. Luiz Raphael Nardy Len 
cioni Valdez, Juiz de Direito da 6ªVC do Foro Regional de Santo Amaro–S/P. Faz Saber a  Barbará 
Santanna RG Nº 15.854.027, CPF Nº 026.942.861-51, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe 
ação Monitória no valor de R$  4.627,46. devidamente atualizada e, efetue o pag. de honorários 
advoc. correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, 
nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo 30 dias. Proc. 0006929-28.2019.8.26.0020. A Drª. Luciane Cristina Rodri 
gues Gadelho, Juíza de Direito da 2º VC do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó–SP. Faz Saber a 
Renata de Cássia Gomes, CPF Nº 333.016.878-14 e RG Nº 44.245.637-2, que União Social Camili 
ana,  ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 23.744,56, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003995-17.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Valesca Maria Garcia Felício CPF Nº 
340.111.958-39, que União Social Camiliana alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 9.12,52, que deverá ser devidamente atualizado 
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa de 10% e Honorários de 10% (art.523, §1º, CPC), transcorrido prazo de 
15 dias, poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. N Nada Mais  

Alexandre Slivnik (*)

Com certeza, qualquer 
tipo de ação de de-
senvolvimento conta 

para uma recolocação rápida 
no mercado. Cursos, habili-
dades técnicas e, principal-
mente, comportamentais, 
acabam contando. É claro 
que a experiência acaba 
tendo um peso maior, porém 
o recrutador percebe que 
houve a atitude de se de-
senvolver enquanto estava 
parado, buscando novos co-
nhecimentos, informações 
e formações. É importante 
demonstrar essa sede de co-
nhecimento e crescimento, 
pois ela é muito valorizada 
pelas empresas. 

Além disso, a partir do 
momento que você embarca 
em um negócio com vontade 
de crescer, e se depara com 
oportunidades, os gestores 
podem notar e investir para 
que isso aconteça de forma 
mais acelerada. Montar um 
bom currículo também é 
muito importante na fase de 
recolocação, mas a maioria 
das pessoas coloca apenas 
o cargo em que estiveram 
anteriormente, experiências 
profissionais, onde estudaram 
etc. Esquecem do que é mais 
importante: as próprias com-
petências, forças e paixões. 

Além das experiências 
profissionais, é interessan-
te colocar os projetos em 

A recolocação profissional é um momento de desafios e 
você precisa ter um plano de jogo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 064/2020; 
Objeto: registro de preços para futuras aquisições de medicamentos para 
atendimento das demandas de Ações Judiciais, pelo período de 12 meses - 
Entrega das Propostas: a partir de 22/10/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 05/11/2020 
às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; 
Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Fatores que devem ser trabalhados 
para ter sucesso na recolocação

se candidatando, dessa 
forma o recrutador tem 
maior conhecimento so-
bre sua trajetória. Tam-
bém não deixe de colocar 
informações pessoais, já 
que isso torna o processo 
mais humano.

	 •	Evite a timidez - Embo-
ra seja um momento de 
tensão e nervosismo para 
a maioria dos candidatos, 
normalmente o entrevis-
tador está interessado 
em ver brilho no olhar e 
força de vontade, então 
é importante demonstrar 
essas características. 
Lembre-se de conhecer a 
história da empresa para 
colocar isso em prática 
durante a entrevista.

	 •	Alavanque suas com-
petências - A entrevista 
é o momento certo para 
demonstrar como você 
pode colaborar para o 
crescimento da empresa, 
então fale sobre suas 
experiências profissio-
nais e desenvolvimento 
pessoal, os projetos que 
participou e também 
tente relacioná-los com 
o propósito dessa com-
panhia.

(*) - Diretor executivo do Institute 
for Business Excellence, sediado 

em Orlando (EUA), é Vice-Presidente 
da Associação Brasileira de 

Treinamento e Desenvolvimento e 
diretor geral do Congresso Brasileiro 

de Treinamento e Desenvolvimento 
(www.slivnik.com.br).

que esteve envolvido, o que 
fez efetivamente nos locais 
em que trabalhou antes, 
os programas e cursos dos 
quais participou, isso tudo 
sem se esquecer de contar o 
propósito de vida e as causas 
em que é engajado e tem 
orgulho. É fundamental ter 
em mente que as empresas 
não contratam currículos, 
mas sim seres humanos.

Entrar no mercado após 
um desligamento por conta 
da crise pode ser algo com-
plicado, mas não precisa ser 
constrangedor. A transpa-
rência é o que há de mais 
importante para qualquer 
relacionamento, inclusive 
com o recrutador de uma 
nova companhia. Os últimos 
tempos foram delicados para 

diversas pessoas, então o 
ideal é colocar em prática 
ideias para ajudar a empresa 
a se destacar nesse período. 

Também é importante 
que os gestores saibam 
como lidar com a equipe, 
garantindo segurança e feed 
backs necessários para o 
time. Portanto quanto mais 
transparente for o processo, 
melhor será para todos os 
lados. Seguem algumas dicas 
para uma recolocação mais 
rápida.
	 •	Currículo - O seu currí-

culo precisa estar muito 
adequado aos objetivos 
da instituição em que 
quer trabalhar. Portanto, 
alinhe o seu objetivo com 
o propósito desse lugar 
e o cargo para qual está 

Precificação dos honorários e lucratividade nos negócios
O trabalho do advogado vai além da 

prestação do serviço jurídico e um dos 
principais desafios dos escritórios é 
encontrar o equilíbrio financeiro

Ele começa pelo gerenciamento dos 
custos, despesas e  definição da margem 
de lucro. Isso independe do tamanho do 
escritório, áreas de atuação ou tempo de 
mercado. Para se manter competitivo, o 
primeiro passo é saber cobrar pelos ser-
viços. E como definir uma precificação 
assertiva? Como calcular pelo serviço 
a ser prestado? O que considerar para 
formar o preço? 

De acordo com a consultora especia-
lista em Finanças, Beatriz Machnick (*), 
pioneira na metodologia de Formação 
de Preços na Advocacia, precificar 
este trabalho é desafiador pois, trata-
se de algo intangível para o cliente e 
de difícil mensuração de tempo para o 
advogado. Ela  comenta que o advogado 
é um prestador de serviço, que vende 
conhecimento, técnicas e experiência. 

“Mesmo sendo algo intangível é o que 

vai agregar e trazer eficiência para o 
trabalho, tanto em âmbito consultivo 
quanto contencioso. Nesse sentido, a 
banca vinculará o preço a uma limitação 
das horas trabalhadas. Os custos dos 
profissionais envolvidos na atividade-
fim do negócio, isto é, dos advogados, 
estagiários e sócios também precisam 
ser contabilizados, assim como os im-
postos e os gastos fixos do escritório”, 
esclarece.

Quanto ao processo de formação de 
preço, explica que a definição vai além 
das análises financeiras, e sendo assim, 
é fundamental para o negócio buscar es-
tratégias e conhecimento especializado, 
afinal o advogado precisará de ferramen-
tas para auxiliá-lo no fechamento de 
contratos rentáveis. Para chegar a um 
preço justo tanto para o cliente quanto 
para a banca, os profissionais podem 
aplicar três bases (hora, mês e ano). 

“Por isso, o advogado precisa saber o 
tempo que ele gasta em cada contrato e 
também quanto custa a hora de trabalho 

do escritório”, afirma. Ainda segundo 
Beatriz, a responsabilidade por valorizar 
os honorários é do profissional, e a partir 
do momento que utiliza as estratégias 
adequadas, ele consegue agregar valor 
ao preço.

Analisar e aplicar a melhor opção será 
determinante para a rentabilidade do 
negócio. 

Outras dicas são: Foque na entrega 
durante a negociação e não no fecha-
mento da proposta; seja um solucio-
nador de problemas; e trate o assunto 
com profissionalismo e conhecimento. 
Lembre-se que pessoas se conectam 
com pessoas, nesse sentido, a conexão 
e a empatia são fundamentais. Além 
disso, ao demonstrar interesse pelas 
pessoas, o profissional gera confiança. 

Por fim, tenha em mente que quem 
te contrata precisa enxergá-lo como 
investimento, aí o preço será negociável.

 
(*) - Contadora especialista em Controladoria e 

Finanças, é palestrante na OAB e sócio-fundadora 
da BM Consultoria em Precificação e Finanças. 

www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 22 de outubro de 20206

Rodrigo Gomes de Oliveira (*)

A construção de um blog não é um bicho de sete cabeças, 
mas existem seis dicas importantes que podem facilitar 
o processo:

1Estude o seu público-alvo - Ao começar um blog, você 
precisa atentar-se ao seu público alvo e estudá-lo ao máximo 
para saber o que funcionará com esse público. Portanto, o blog 
deve ser adequado para agradar ao público. Não adianta começar 
um blog e insistir em fórmulas que afastam o público que você 
quer atingir do seu conteúdo. É preciso conhecer bem os seus 
leitores, estudando quais são seus hábitos e que tipo de conteúdo 
consomem e qual linguagem estão acostumados.

O próximo passo é elaborar um calendário editorial que definirá 
os assuntos a serem pesquisados.

2Pesquise a concorrência - Ao começar um canal, é pre-
ciso deixar claro qual é o seu diferencial em relação aos demais. 
Os leitores precisam enxergar o seu blog como canal principal 
de conteúdo. É nesse momento que a concorrência pode ajudar. 
Nos canais semelhantes você pode pesquisar quais os assuntos 
que eles ainda não abordaram e quais os pontos que faltam em 
seus conteúdos. É analisando o que os outros blogs estão fazendo 
que você conseguirá ser diferenciado e desenvolver assuntos que 
atrairão os leitores para o seu blog.

3Escolha a ferramenta correta ao começar um blog 
- Um blog precisa ser elaborado para ser funcional e capturar 
a atenção dos leitores. Hoje, existem diversas plataformas no 
mercado que permitem a criação de um site ou blog na internet 
sem a necessidade de conhecimentos técnicos na área. 

Uma dessas plataforma é o WordPress, com uma estrutura que 
é extremamente intuitiva e um suporte que funcionará perfeita-
mente para atender todas as suas dúvidas iniciais. Cerca de 60% 

A criação de um blog é uma estratégia de marketing eficiente para trazer resultados positivos à empresa. Um blog com conteúdo de qualidade traz 
autoridade e credibilidade à empresa tornando-se uma boa referência dentro do setor, gerando maior visibilidade e fortalecendo 

o relacionamento entre a marca e o cliente.

trAz AutoridAdE E crEdibilidAdE

Pixabay

Não utilize o seu tempo apenas para criar novos posts. Atualize 
o canal de modo que o calendário de postagens seja funcional e 
natural. Assim, seus leitores se habituarão às datas de postagem 
e irão visitar seu blog nesses dias.

5invista em técnicas de SEo - O SEO (Search Engine 
Optmization, ou Otimização para os Motores de Busca) consiste 
na aplicação de técnicas envolvendo os conteúdos para que sejam 
ranqueados nas primeiras páginas dos principais buscadores, como 
o Google e o Bing. É uma técnica indispensável para quem quer 
começar um blog e deseja que o conteúdo do blog faça parte da 
sua estratégia de captação e conversão de clientes.

O SEO é responsável por trazer tráfego orgânico para o seu blog, 
ou seja: seu blog será visto por mais pessoas, sem a necessidade 
de se investir em conteúdo pago. Por exemplo, se seu blog falar 
sobre advocacia e alguém buscar por alguma palavra-chave da 
qual fale sobre em seu blog (como remuneração, por exemplo), 
ele aparecerá logo nos primeiros resultados de busca. Esse re-
sultado depende da qualidade do conteúdo e leva algum tempo.

6cuidado com os erros de português - Por fim, cui-
dado com os erros gramaticais. Não adianta ter um blog com o 
melhor design do mundo se o conteúdo estiver cheio de erros 
gramaticais e de ortografia. Blogs com muitos erros causam 
uma má impressão em qualquer visitante e perdem totalmente 
a credibilidade, não importa o assunto do qual estejam falando. 
Além do português podemos entender como erro uma imagem 
mal cortada, um design sem acabamento ou links incorretos. 
Isso faz parecer que o seu blog foi feito “às pressas” ou que o 
autor é desleixado.

Seguindo essas seis dicas é possível dar o pontapé inicial e 
oferecer conteúdo de qualidade ao seu público, fortalecendo 
sua marca.

 
(*) - É sócio fundador na Agência Tupiniquim, especialista em marketing digital e 

performance (www.agenciatupiniquim.com.br).
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SEiS dicAS PArA conStruir uM blog difErEnciAdo 
E fortAlEcEr A MArcA dA EMPrESA

#tenhacicatrizes

claudio zanutim

1.440 Minutos

Claudio Zanutim (*)

Você já ouviu frases do tipo: 

“Não tenho tempo para nada!”

“Viu como o tempo está passando rápido?”

Essas frases não são muito legais de serem 
faladas. Pois o tempo passa na mesma velocida-
de para todos nós, ele é equitativo, e o Cronos 
em ação.

Neste rápido texto, quero escrever alguns 
pontos de reflexão sobre os 1440 minutos, que 
é o tempo de vida que eu e você temos por dia e 
que está em meu novo livro. 1440 minutos: uma 
conversa bem humorada sobre produtividade e 
o tempo de vida diário que temos.

Eu já quero começar com uma coisa que 
estou ouvindo direto! Tem um livro rodando 
por aí que diz: Você tem que acordar as 5h 
da manhã se quiser ser mais produtivo, se 
quiser ser melhor, se quiser ter mais tempo 
de vida e etc. Pare de acreditar nessas falácias 
aí, não rola!

Cada um de nós tem um biótipo e um cronotipo, 
inclusive se você quiser fazer o teste de cronotipo 
vou deixar abaixo o QR Code  do teste e você 
poderá fazê-lo e ver, em qual momento do dia 
você é mais produtivo. Quais momentos você 
tem mais energia para agir. Todos nós temos 
picos e vales e ninguém é altamente produtivo 
o dia todo e todos os dias.

Nós somos pessoas diferentes, temos po-
tências diferentes em momentos do dia. Você 
precisa saber que nós temos 1440 minutos de 
vida por dia e nada mais... só menos, mas hoje 
não né, hoje é de 1440 minutos se Deus quiser!

Se você quer ser mais produtivo você tem que 
saber em que momento você vai aplicar melhor 
a tua produtividade, são 168 horas por semana, 

10.080 minutos por semana, o que você vai fazer 
com este tempo é uma decisão sua e está em 
suas mãos.

Lembre-se: O que não se mede não se gerencia.

Como você está se preparando para 2021? O 
que você espera para o ano que vem? 

Daí você vai falar: “Pô Zanutim, já está na 
hora? A gente está em outubro velho! A gente 
já vai falar sobre isso?” 

É óbvio que sim! Se você não tem planeja-
mento, você tem “planejação e fazejamento”, 
se você não tem um plano alguém vai ter 
por você e outra coisa - fica esperto(a), pois 
ninguém atinge meta ou melhora de produti-
vidade sozinho! 

Sempre tem gente envolvida no nosso plano 
de metas e na nossa produtividade, ok!

Já dei uma baita ideia pra você fazer o 
teste do cronotipo e em meu novo livro 
compartilho uma ideia do tempo que é o 
seguinte: O que é esse Cronos, o que é Kairós 
e o que é Aion? 

Como é essa coisa do tempo de vida que a 
gente tem e como a gente pode encarar isso 
de forma mais produtiva?

Pois bem, se quiser saber um pouco mais e 
ficou curioso ou curiosa, ascese este link para 
adquirir o livro.

https://sun.eduzz.com/633310
Espero que goste!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de objetivos 
e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

dos domínios em toda a internet estão associados ao WordPress. 
É mais da metade do mundo digital, oferecendo quantidade 
enorme de temas e de recursos disponíveis.

4gerencie o tempo que você dedicará para o blog - Um 
blog é um projeto a longo prazo. Assim é preciso ter constância 
nas atualizações e na quantidade de informações. Para isso, é 
essencial dividir o tempo disponível da melhor maneira possível 
e alimentar o conteúdo periodicamente. Além de produzir novos 
conteúdos, recomendamos que você visite os posts mais antigos 
e os atualize, coloque novos links internos. 

Especialista em marketing digital e performance, 
rodrigo gomes de oliveira



Solidariedade, uma 
causa ou um negócio? 

Um estudo da Mobiliza 
e Reos Partners 
apontou que 73% das 
ONGs terá redução 
de recursos este ano 
no Brasil, desde 
financeiros até de 
produtos e serviços, 
em decorrência da 
pandemia

No entanto, mais 80% 
delas mantém ações 
no combate do novo 

vírus. Mas o que falta para a 
iniciativa privada perceber 
que não se faz solidarieda-
de ‘cobrindo um santo e 
descobrindo outro’?  Esse 
paradoxo é o desafio que 
se abate para quem vive de 
se doar a uma causa. 

O fato é que, diante das 
emergências causadas pelo 
vírus, muitas empresas 
estão descontinuando seus 
apoios às ONGs, com pro-
jetos estruturados, e des-
tinando suas verbas redu-
zidas à compra de insumos 
para o combate à Covid-19 
e alimentos para os mais 
afetados pela pandemia. 

Tudo legitimamente váli-
do e necessário. Mas como 
ficam os projetos amparados 
pelas organizações sociais? 
Toda a ajuda é emergencial 
nesse momento. A grande 
questão é que as ONGs são 
as organizadoras e centra-
lizadoras de diversas ações 
que irão minimizar os efeitos 
da pandemia. 

Sem o costumeiro apoio, 
em muitas organizações 
sociais pelo país, seus fun-
cionários não estão conse-
guindo sequer ir trabalhar 
por falta de salários, pagos 
com os investimentos ad-
vindos dos patrocinadores 
dos projetos. 

Nesses casos, os alimen-
tos e demais arrecadações 
podem até perder a valida-
de, por falta de pessoal para 
organizá-los e destiná-los a 
quem precisa da ajuda. 

Além disso, uma outra 
questão é ainda mais la-
tente. O novo normal pós
-pandêmico vai exigir ações 
urgentes para geração de 
emprego e renda, seja pelo 

emprego formal, seja por 
empreendedorismo. 

Capacitar e qualificar essa 
mão-de-obra será uma me-
dida que contará, mais uma 
vez, com o auxílio das ONGs 
que conseguem realizar 
muito bem esse papel de 
fazer chegar a ajuda ao des-
tino certo com a agilidade 
necessária. Essa realidade 
se abaterá fortemente sobre 
as ações para reascender a 
economia e trazer de volta 
o emprego aos brasileiros. 

Os especialistas da econo-
mia afirmam que o governo 
precisará tomar medidas 
de incentivo às políticas 
públicas para preparar e 
qualificar o trabalhador. 
As organizações sociais 
serão os principais centros 
de apoio às empresas que 
precisarão recontratar, 
treinar e qualificar essa 
mão-de-obra. 

Por isso, mais que nunca, 
as ONGs apelam para con-
tinuarem visíveis nas plani-
lhas de apoios e patrocínios 
das empresas preocupadas 
e engajadas com a respon-
sabilidade social. Isso por-
que seus negócios são suas 
causas e a sobrevivência 
desse modelo por meio dos 
projetos que desenvolvem, 
facilitam a diminuição da 
desigualdade social, acesso 
à educação e emprego de 
qualidade. Por outro lado, 
continuam na dependência 
do apoio vital da inciativa 
privada. 

Cada vez mais, precisa-
mos retomar esse tema nos 
espaços abertos e insistir 
na mudança sobre o con-
ceito de um Brasil S/A de 
fato solidário. Estender a 
mão e olhar o próximo é 
sim uma virtude cidadã e 
característica do brasileiro, 
mas ela precisa de foco e 
princípios para ser manter 
ativa e funcional. 

Decerto a pandemia co-
locou todos no mesmo mar 
revolto, mexido e brandido, 
mas as ONGs, em desvan-
tagem, certamente não 
estão no mesmo barco para 
enfrentá-lo. 

(*) - É empreendedora social 
e superintendente do Instituto 
da Oportunidade Social - IOS 

(http://www.ios.org.br).

Kelly Lopes (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Contratação 
para o Natal 
será a 
menor em 
cinco anos

A crise deve fazer com 
que a oferta de vagas tem-
porárias para o Natal seja 
a menor desde 2015, de 
acordo com a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
(CNC). Segundo projeção 
da entidade, 70,7 mil tra-
balhadores temporários 
serão contratados neste 
fim de ano para atender 
ao aumento sazonal das 
vendas. O número é 19,7% 
menor do que o registrado 
em 2019 (88 mil). O Natal 
é a principal data come-
morativa do varejo e deve 
movimentar R$ 37,5 bilhões 
em 2020 – 2,2% a mais do 
que no ano passado.

Para o presidente da 
CNC, José Roberto Ta-
dros, mesmo impulsionado 
pelo e-commerce, o varejo 
ainda sente os efeitos das 
condições de consumo em 
meio à pandemia. “Apesar 
do comércio eletrônico 
ter crescido, as vendas 
em shopping centers vêm 
registrando retrações, e 
isso impacta diretamente 
o número de temporários 
contratados, em especial 
os vendedores”. As lojas de 
vestuário e calçados, que 
historicamente respondem 
pela maior parte dos em-
pregos temporários neste 
período do ano, deverão 
ofertar 30,7 mil vagas em 
2020. 

Fabio Bentes, economista 
da CNC responsável pelo 
estudo, ressalta que esse 
total equivale a pouco mais 
da metade dos 59,2 mil 
postos criados em 2019. 
“Este ramo do varejo vem 
apresentando mais dificul-
dades de recuperar o nível 
de vendas anterior ao início 
do surto da Covid-19”, diz 
Bentes. Somados ao ramo 
de vestuário, as lojas de 
artigos de uso pessoal e 
doméstico (13,7 mil) e os hi-
per e supermercados (13,4 
mil) deverão responder por 
cerca de 82% das vagas 
oferecidas pelo varejo no 
Natal (Gecom/CNC).

A taxa oficial de desemprego 
no Brasil subiu para 13,3% 
no trimestre encerrado em 
junho, atingindo 12,8 milhões 
de pessoas. Por conta desses 
dados alarmantes e diante de 
um cenário em que não se pode 
perder tempo na busca por 
uma oportunidade profissio-
nal, surge a dúvida sobre qual 
perfil o mercado de trabalho 
tem buscado mais. Seria o do 
generalista ou do especialista?

Para Fernando Medina, CEO 
da Luandre, a resposta depen-
de de vários fatores. “Essa é 
uma incerteza que percorre ge-
rações. O que é preciso avaliar, 
neste caso, é a área de atuação 
e os atributos do cargo”. Um 
profissional generalista é uma 
pessoa normalmente mais ca-
paz de passar por diferentes 
áreas e setores, entendendo 
de tudo um pouco. Isso ajuda 
a criar uma visão mais ampla 
da empresa onde atua e ajuda 
a conquistar cargos mais altos.

“Geralmente esse profis-
sional está em cargos que 
demandam conhecimentos 
abrangentes da empresa, por 
conta disso, precisa conhecer 
sobre diferentes temas de di-
versas áreas” afirma Gabriela 
Mative, Superintendente de 
Recrutamento e Seleção da 
Luandre. Já o especialista 
é aquele que entende com 

maior profundidade de uma 
área/tema específica. “O es-
pecialista é indispensável na 
organização, dado o fato de 
ele ser a chave-mestra da área 
em que atua”, diz Gabriela. 
Muitas vezes o especialista é 
mais raro e, portanto, melhor 
remunerado.

Na realidade, o que importa 
mesmo é quão boa a pessoa 
é naquilo que se propõe a 
fazer. O mercado atual pede 
um mix desses dois estilos de 
profissionais. Ambos podem e 
devem possuir qualidades como 
criatividade, flexibilidade, boa 
comunicação e capacidade de 
usar bem suas habilidades. Ou 
seja, independentemente da 
escolha entre se especializar 
em determinada área ou saber 
um pouco de tudo, o cenário 
atual requer habilidade para 
lidar com pessoas e situações 
diversas.

“Há espaço para generalistas 
e especialistas, desde que eles 
sejam qualificados para realizar 
as demandas da empresa. Num 
cenário em que o que conta é 
o conhecimento e a inovação, 
nossa entrega mais importante 
é a inteligência com que apli-
camos aquilo que sabemos de 
maneira a deixar um legado 
onde passamos”, finaliza Medi-
na. Fonte e mais informações: 
(https://luandre.com.br/).

Neste momento, optar 
por se reinventar 
com novas ideias de 

negócios e buscar oportuni-
dades no mercado foi uma 
alternativa para a maioria. 
Pensando nisso, Marcelo 
Moscofian (*) elaborou cin-
co importantes lições sobre 
empreendedorismo neste 
momento. Confira: 
 1) Seja criativo - Criar 

um negócio durante 
uma situação econô-
mica de instabilidade 
requer uma conexão 
entre criatividade e 
inovação. A maioria 
das ideias podem 
surgir com insights, 
brainstormings e es-
tudos de concorrência. 
Além disso, ampliar 
o repertório, acom-
panhar o mercado e 
abrir espaço para ações 
alternativas permite 
encontrar os caminhos 
da sua nova marca para 
desdobrar isso em di-
ferenciais, produtos e 
outros serviços. 

 2) Invista no ambiente 
virtual - A migração 
das empresas para as 
plataformas digitais já 
estava acontecendo de 

A migração das empresas para as plataformas digitais acontece 
de maneira acelerada.
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Cinco lições sobre como 
empreender em meio a pandemia
A pandemia causou uma das mais severas crises econômicas no mundo. Segundo a PNAD Contínua do 
IBGE, realizada em maio, 12,7 milhões de brasileiros ficaram desempregados

se quem pensa que 
por ser empreendedor 
trabalhará menos. 

  O início de qualquer 
negócio exige dedica-
ção full time de cada 
fundador. Ele é o pilar 
de seu próprio negócio 
e deve conhecer todos 
os processos e etapas 
do empreendimento, 
para que no futuro, 
com o crescimento 
da empresa, ele saiba 
delegar. Gestão de 
pessoas também é es-
sencial para que uma 
marca dê certo.

 5) Não fique em cima 
do muro - Empreen-
der demanda tomar 
decisões, e o começo 
é a época em que isso 
poderá acontecer com 
certa frequência. O im-
portante é não desistir 
e não parar no meio do 
caminho. É primordial 
entender a situação, 
visualizar as opções 
e optar pela melhor 
opção para estruturar 
o negócio. 

(*) - É CEO do Café Santa Monica, 
empresa brasileira referência e 

pioneira na cultura cafeeira gourmet 
(http://cafesantamonica.com.br/).

maneira acelerada, e 
a pandemia viabilizou 
que as marcas apostas-
sem fortemente nessa 
área. É importante 
considerar tais canais 
no planejamento inicial 
do empreendimento, 
construindo o digital 
como um pilar dentro 
da marca, de modo 
a criar uma empresa 
omnichannel. O fatura-
mento do e-commerce 
da marca ampliou em 
300% no início da crise 
da Covid-19. 

 3) Fechar parcerias é 
incentivar - Fazer 
parte de uma comu-
nidade ajuda a impul-
sionar o negócio para 
trocar experiências e 

construir um network 
de qualidade. As redes 
de empreendedores 
existem em todos os 
setores, essa colabo-
ração estimula força 
e caminhos coletivos 
alternativos, além de 
ser indispensável em 
contextos de crise.

 4) A gestão é funda-
mental - Uma nova 
empresa requer estra-
tégia, planejamento fi-
nanceiro e um fluxo de 
caixa controlado desde 
o início. É essencial vi-
sualizar o cenário atual 
para garantir que todos 
esses elementos sejam 
considerados por meio 
de uma boa gestão. 
Além disso, engana-

Consumidor aprova novas práticas on 
line mas mantêm-se fiel as lojas físicas

segundo o estudo.
As compras online ga-

nham incremento princi-
palmente nas categorias 
nas quais já se tem ideia 
do funcionamento do pro-
duto, como itens de lazer 
(67%), eletrônicos (63%), 
informática (62%), celular 
(61%), eletrodomésticos 
(53%) e livros (53%). Estas 
categorias proporcionam 
produtos similares, ofere-
cidos em várias lojas, que 
podem ser detalhadamente 
comparados com facilidade 
no mundo virtual, aponta o 
estudo. 

Os aplicativos de compra 
pelo celular vão evoluir 
e oferecer cada vez mais 
opções de interação e entre-
gas. Hoje eles já permitem 
a compra do que se quer e 
onde se quer, com entregas 
onde o consumidor estiver. 
Assim, os ambientes físicos 
deverão se adaptar a esse 
tipo de tecnologia para aten-
der demandas de compra, 
mesmo que o cliente não 
tenha entrado na loja física.

“Hoje a pesquisa online de 

produtos já é uma realida-
de para 73% dos shoppers 
e nos próximos 3 anos esse 
número tende a aumentar 
para 77%. Já a compra on-
line faz parte do hábito de 
43% dos shoppers e em 3 
anos deverá chegar a 58%. 
Porém, ainda há quem vai 
preferir pesquisar e com-
prar na loja física (11%) e 
quem vai pesquisar online, 
mas comprar em loja física 
(31%)”, declara Edmar 
Bulla, CEO do Grupo 
Croma.

Para conquistar o novo 
consumidor, as marcas 
precisam acompanhar 
cada passo de seus clien-
tes para estar com a ex-
pectativa e as entregas 
sempre alinhadas. Ter o 
consumidor no centro 
das decisões, atentando-
se às suas necessidades 
e hábitos, trará cada vez 
mais valor à marca e maior 
consideração do shopper 
no momento da compra.  
Fonte e mais informações: 
(https://cromasolutions.
com.br/).
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Em alguns segmentos, a experiência com o produto ainda será 
fundamental para uma boa compra.

Generalista x Especialista: 
existe melhor perfil em um 

cenário pós-pandemia?

O novo consumidor, 
principalmente esse novo 
perfil (durante a pande-
mia) apresenta nível de 
exigência elevado e total 
adaptação ao digital, visto 
que possui fácil acesso 
à informação. Toda essa 
informação faz com que 
ele necessite se sentir 
envolvido com o produto 
ou serviço antes de con-
sumí-lo, afinal os valores 
da marca precisam estar 
alinhados com os seus. 

Segundo o estudo High 
Tech Retail segunda edi-
ção, do Grupo Croma, 
mesmo declarando que 
pretende migrar boa parte 
das suas compras para o 
canal online, o shopper 
ainda vai se manter fiel à 
loja física em determinadas 
categorias. Isso porque, 
em alguns segmentos, a 
experiência com o produto 
ainda será fundamental 
para uma boa compra. 

As lojas físicas têm maior 
participação entre os pro-
dutos destinados ao consu-
mo imediato ou perecíveis, 
como alimentos (88%), 
limpeza (83%) e medica-
mentos (81%) ou quando 
as experiências sensoriais 
e a experimentação são 
mais importantes, como 
cosméticos (70%), moda 
(66%) e casa e móveis 
(60%). A tendência é que 
a oferta de produtos seja 
unificada entre os canais e 
que o sistema de entrega 
consiga atender a agili-
dade e a praticidade das 
demandas tanto de quem 
compra online quanto de 
quem compra na loja, mas 
prefere receber em casa, 


