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Com as medidas de isolamento social impostas para evitar o contágio 
da doença, os empresários tiveram que buscar soluções inovadoras 
para continuar em contato com os clientes e oferecer seus produtos e 
serviços. Um tipo de inovação que ficou bastante evidente nos últimos 
meses diz respeito justamente às novas formas de ampliar a presença 
digital das empresas. Em outras palavras, essa inovação está relacionada 
aos canais de distribuição dos produtos ou serviços no mercado, bem 
como aos pontos de venda.   

Inovar na divulgação do seu pequeno negócio

Que ano. O playbook de negócios foi reescrito mais vezes do que 
a maioria de nós pode contar. A pandemia da Covid-19 desencadeou 
mudanças sociais que ainda estão no processo de formação de um novo 
mundo - um mundo em que a liderança eficaz requer um mindset de 
crescimento. Empresas com um mindset de crescimento priorizam 
o desenvolvimento dos funcionários e permitem que suas pessoas 
melhorem constantemente suas habilidades e papéis dentro da or-
ganização. Além disso, organizações com essa mentalidade assumem 
mais riscos, colaboram mais e veem o fracasso como uma experiência 
de aprendizagem.   

Promover um mindset de crescimento

Muitos brasileiros não estavam preparados financeiramente para 
passar pelo período de crise que o mundo viveu com o novo Corona-
vírus. Segundo um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, 
82,8% dos entrevistados disseram ter sido impactados financeiramente 
durante a pandemia por terem perdido emprego, salário reduzido ou 
seu negócio fechado. Momentos como esse enfatizam ainda mais a 
importância da educação financeira e o quanto cuidar bem do dinheiro 
pode ser decisivo.   

Lições sobre educação financeira

Andrea Piacquadio/Pexels

Negócios em Pauta

Transformação Digital
O C6 Bank lançou o livro digital “6 passos para entrar 

no mundo digital – dicas e histórias para estimular você a 
modernizar o seu pequeno negócio”, que ajuda o pequeno 
empreendedor a iniciar a transformação digital de sua em-
presa. O e-book está disponível para download em (c6bank.
com.br/livroempreendedorismo). O objetivo é mostrar com 
alguma teoria e exemplos práticos que é possível transfor-
mar um pequeno empreendimento ou uma prestadora de 
serviços em um negócio dinâmico, capaz de se adaptar às 
mudanças de hábito do consumidor. O livro apresenta seis 
passos para iniciar a jornada digital. São eles: cultura digi-
tal, conhecimento, criatividade, conectividade, capacidade 
técnica e cliente.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Mackenzie Campinas realiza curso sobre 
técnicas de negociação

@O Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM) em Campinas realiza, 

hoje (27), mini-curso com a temática Técnicas de Negocia-
ção. O encontro online acontece às 16h, é aberto ao público 
e necessita de inscrição prévia. O curso tem o objetivo de 
explicar os tipos negociação e ajudar o participante a entrar 
neste mundo. Contará com a presença de Anaisa Gregorio, 
estagiária na área de Apuração de Resultados, responsável 
pelo cálculo dos KPIs de volume de vendas da South America 
Zone da Cervejaria Ambev. Os interessados em participar 
do evento podem se inscrever acessando bit.ly/2STOOqD e 
no dia, clique em bit.ly/36L29cN para participar.   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução

Não há idade para desenvolver 
uma atitude empreendedora. 

Por isso, o "lifelong learning", conceito 
de aprender e se atualizar ao longo 

da vida, deve ser usado por profissionais 
diante de qualquer oportunidade na 
carreira e até mesmo para iniciar um 
novo negócio. 

Paula Calil, professora do curso Mer-
cado Sênior - Bora Empreender?, da 
ESPM Rio, dá sete dicas para pessoas 
acima dos 50 anos de idade que dese-
jam entender as práticas do mercado e 
enfrentar as adversidades de um novo 
negócio. 

"Há um certo grau de inquietação e 
alegria por estar diante da oportuni-
dade de empreender após os 50", diz 
Paula. "Esse momento deve possibilitar 
a essas pessoas um espaço para reflexão 
não só para o autoconhecimento, mas 
especialmente para aprender e se ca-
pacitar a assumir seu próprio negócio". 

 
Veja as sete dicas para quem quer 

empreender após os 50 anos: 

1) Participe de eventos de em-
preendedorismo e inovação para 
estar atualizado em relação às 
diferentes tendências e modelos 
de negócios. Entidades reconhecidas, 
como o Sebrae e a Endeavor, oferecem 
cursos, palestras e uma série de outros 
benefícios. A ESPM, pelo seu programa 
de extensão tem se dedicado a oferecer 
programas que atendam os interes-
sados em empreender, oferecendo 
uma base sólida com os professores 
altamente capacitados não só como 
acadêmicos, mas como profissionais 
de mercado. 

Sete dicas para empreender 
depois dos 50 anos

2) Procure estar atualizado com 
novas tecnologias de gestão, assim 
como de comunicação e videocon-
ferência. Inscreva-se em cursos que 
o capacitem em novas plataformas 
digitais, que ampliam sua visão de 
negócio, para que nesse momento de 
exceção seja possível usufruir de recur-
sos digitais que contribuam à adesão 
ao home office. 

3) Este é o momento de revisi-
tar sua história de vida e história 
profissional, para reconhecer 
suas competências e identificar 
suas fraquezas. Comece pelas 
competências de relacionamento: 
suas habilidades de comunicação, sua 
capacidade de resiliência, sua lideran-
ça, sua habilidade em se relacionar 
com as pessoas, seu conceito de bom 
atendimento, busca por inovação, 
entre outras. 

4) Independentemente do negó-
cio que for empreender, você irá 
utilizar fortemente sua rede de 
contatos (networking). Negociar 
fará parte do seu dia a partir de agora, 
lembrando que a base disso sempre 
será seus contatos. 

5) Reveja suas crenças. Tenha 
sempre em mente que iniciar seu negó-
cio exige um desapego de muitos con-
ceitos e expectativas que você já teve. 
Além disso, vale lembrar que você não 
terá mais toda a infraestrutura da qual 
um dia se beneficiou como executivo. 

6) Tenha em mente que a venda 
não é a atividade mais importante 
que planejamento ou gestão do 
seu negócio, seja ele produto ou 
serviço. Em outras palavras, vender 
compulsivamente de nada adianta se 
você não estiver atento à gestão do seu 
negócio e ao planejamento de suas ati-
vidades no curto, médio e longo prazos. 

7) A Internet é a maior fonte de 
informações para qualquer tipo 
de negócio. Você poderá iniciar sua 
pesquisa buscando fontes seguras 
para entender os negócios existentes 
no mercado, seja local ou global. Além 
disso, diversas ferramentas e recursos 
de busca podem ajudá-lo a entender 
as melhores práticas (Benchmarking) 
para o negócio que você pretende 
empreender. 

Fonte: ESPM/Rio.

PONTOS FUNDAMENTAIS

CINCO DICAS 
PARA O 
CRESCIMENTO 
DO E-COMMERCE 
DURANTE A 
BLACk FRIDAy

    Leia na página 6
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Esclerose múltipla
O Ministério da Saúde inicia hoje 

(27) a consulta pública que buscará 
contribuições para a proposta de atuali-
zação do Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas da Esclerose Múltipla. A 
consulta ficará aberta pelo prazo de 20 
dias. De acordo com a pasta, as contri-
buições a serem apresentadas deverão 
estar “devidamente fundamentadas”. A 
documentação relativa à consulta e o 
endereço para envio de contribuições 
estão à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico (http://conitec.
gov.br/consultas-publicas).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cinco-dicas-para-o-crescimento-do-e-commerce-durante-a-black-friday/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-negacionismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/passos-importantes-para-promover-um-mindset-de-crescimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-inovar-na-divulgacao-do-seu-pequeno-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seis-licoes-sobre-educacao-financeira-que-a-pandemia-ensinou/
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O negacionismo

“A história se repete, 
a primeira vez como 
tragédia e a segunda 
como farsa”. 

A frase do velho Karl 
Marx tornou-se um 
resistente refrão 

para ancorar textos, análi-
ses e comentários de pales-
trantes e analistas políticos. 
Muitos não concordam com 
a expressão, preferindo o 
conhecido pensamento de 
Heráclito de Éfeso, desen-
volvido há mais de 2.500 
anos: “Ninguém pode entrar 
duas vezes no mesmo rio”. 

A razão: tudo se transfor-
ma de maneira constante e 
permanente. Na segunda 
tentativa, o homem está 
modificado e as águas não 
serão as mesmas.

O que pode se regis-
trar, em determinado ciclo, 
principalmente na esfera 
da política, é a ocorrência 
de um fato, um incidente, 
uma confissão de cunho 
ideológico que conserva 
semelhanças com casos ou 
ditos do passado. Exemplo 
que sobe à tona: a revolta 
da vacina.

O caso ocorreu em mea-
dos de 1904, quando 1.800 
internados no hospital São 
Sebastião, no RJ, levanta-
ram o ânimo da população 
pobre para evitar tomar 
a vacina contra a varíola, 
produzida na época com o 
líquido de pústulas de vacas 
doentes. O uso para crian-
ças tornou-se obrigatório 
em 1937 e para adultos em 
1946. Oswaldo Cruz, nosso 
cientista, teve de lutar para 
motivar o governo a enviar 
ao Congresso o projeto de 
obrigatoriedade.

E o que estava também 
por trás da revolta? Ques-
tões políticas. Arrumava-se 
um pretexto para as forças 
políticas (principalmente 
monarquistas, militares, re-
publicanos radicais e operá-
rios) forçarem a deposição 
do presidente Rodrigues 
Alves. Dito isto, pulemos 
para os dias de hoje.

A revolta contra a obri-
gatoriedade da vacina, 
patrocinada pelo presidente 
da República, mais parece 
uma jogada no tabuleiro 
do xadrez político. A co-
notação é clara: trata-se 
de um remédio chinês, ou 
em tradução que agrada 
às bases bolsonaristas, é 
uma “vacina comunista”. 
Se chegarmos a esmiuçar 
o argumento, emergirá o 
complô do QAnon, aquela 
maluquice difundida nos 
EUA, que embala o pacote 
de domínio comunista: pe-
dofilia, tráfico de crianças e 
outras coisas estapafúrdias.

O que diz a lógica em um 
mundo que enfrenta a pan-
demia? Que vacina não tem 
cor ideológica e qualquer 
uma das 130 vacinas que 
estão sendo testadas pode 
ser aplicada, contanto que 
seja eficaz e aprovada pelos 
organismos de controle dos 
países. É incrível que alguns 
políticos e governantes (e 
até astronautas), vestindo-
-se de médicos, continuem a 

receitar a hidroxicloroquina 
e até vermífugos, quando 
organismos da ciência mun-
dial batem na tecla: essas 
drogas não são eficazes 
contra a Covid-19.

O fato é que o negacionis-
mo, que tanto resistiu no 
passado, tenta reaparecer 
sob o véu da ignorância. 
Mas, agora, em nosso pla-
neta, a ciência é bem mais 
avançada que no passado. 
Existe um núcleo forte no 
governo que tenta puxar 
o cabo de guerra para os 
tempos de Galileu Galilei. 
Condenado à prisão por de-
fender a tese de Copérnico 
de que a terra não ficava no 
centro do universo, e sim 
orbitava em torno do sol, 
Galileu foi obrigado a negar 
sua pregação e a viver con-
finado em prisão domiciliar.

Até que, em 31 de outubro 
de 1992, o papa João Paulo II 
reconheceu os enganos co-
metidos pelo tribunal eclesi-
ástico que condenou Galileu 
à prisão. Essa revisão de 
posicionamento, portanto, 
ocorreu 350 anos após a 
morte do cientista italiano. 
Os olhos dos negacionistas, 
a partir do presidente Jair, 
parecem tapados. Para eles, 
o isolamento social é bes-
teira. Não enxergam uma 
segunda onda do vírus na 
Europa, espalhando-se pela 
Itália, França, Inglaterra e 
Alemanha, entre outros. 

Nos EUA, a maior demo-
cracia do planeta, os nega-
cionistas também espalham 
versões, mas morrem às 
pencas. Trump, que coman-
da a maior democracia do 
mundo, e Bolsonaro, que 
não perde a oportunidade 
de fazer loas ao magnata 
de uma cadeia de negócios, 
eles e seus assessores fo-
ram pegos pelo bicho. Mas 
se acham super-heróis. E 
parcela de seu eleitorado 
também assim se considera.

Há como mudar a mente 
de um radical empederni-
do? Como fazê-los acreditar 
que, se uma parcela da po-
pulação não tomar a vacina, 
poderá contaminar outras 
pessoas? Como provar a 
eles que a ciência não tem 
ideologia? Governantes, 
governem para todos. Não 
apenas para apoiadores e 
simpatizantes. Sejam justos 
e magnânimos. 

Querem saber o que é 
isso? Eis a explicação de Pla-
tão: “o homem justo é aquele 
cuja alma racional impõe à 
alma desejante (prazeres 
e leviandade) a virtude da 
temperança e à alma colé-
rica, a virtude da coragem, 
que deve controlar a raiva.” 
Eleitores radicais de qual-
quer lado: aceitem o jogo 
dos contrários, que faz parte 
da democracia.

Tentem aliviar o verbo 
cheio de ódio, a cara enfe-
zada, a atitude de quem está 
sempre chamando para a 
briga. Levantem a bandeira 
branca da Paz.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. 
Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Black Friday 2020: como 
saber se um site é seguro?

Dean Coclin (*)

Sem as devidas precauções, todos 
estão sujeitos a um ataque: desde 
uma pequena loja online até uma 

grande rede varejista. Isto sem falar que 
o consumidor ainda é exposto a golpes 
de site fraudulentos, falsas instituições 
de caridade e ataques de engenharia 
social, como aconteceu recentemente 
com algumas personalidades, quando 
contas verificadas no Twitter foram 
usadas por hackers que pediam aos 
seguidores doações para o combate à 
Covid-19

Os clientes devem ter em mente 
que, após fornecer suas informações 
pessoais a qualquer negócio online, 
é responsabilidade dele proteger os 
dados fornecidos. Por isso mesmo é 
importante ter cuidado na hora de fa-
zer suas compras: você sabe se o site 
é seguro? Pode confiar nele? Ele é ou 
não legítimo? 

Pensando nisto, separei algumas 
dicas que irão ajudar você a identificar 
se um e-commerce é confiável. Assim 
você pode aproveitar os descontos da 
temporada sem preocupações:

Verifique o certificado SSL 
da página

Olhe sempre a URL do site. Se come-
çar com “https” em vez de “http”, sig-
nifica que o site está protegido por um 
certificado SSL (o s significa seguro). 
Ele protege todos os seus dados à medi-
da que são passados   do seu navegador 
para o servidor do site. Para obter um 
certificado SSL, a empresa deve passar 
por um processo de validação.

Fique atento, pois existem níveis dife-
rentes de validação. O nível mais baixo 
de validação, Validação de Domínio (DV), 
simplesmente valida a propriedade do 
domínio e não a legitimidade da organiza-
ção que solicita o certificado. Em outras 
palavras, se você comprou o domínio 
“amaz0n.com” e solicitou um certificado 
para ele, você obteria o certificado porque 
é o proprietário do domínio.

O nível mais alto de validação, Valida-
ção Estendida (EV), é o mais seguro e 
extenso. Com a Validação Estendida, a 
empresa que solicita o certificado deve 
provar sua identidade e também sua 
legitimidade como negócio. Existem 
quatro maneiras de saber se um site tem 
EV, dependendo do navegador. Para o 
Safari, procure um cadeado verde e um 
nome de domínio verde - esta é a indi-
cação de que o site usa um certificado 
EV. Para a versão atual do Chrome 78, 
é necessário clicar no cadeado para ver 
o nome da empresa (em cinza) junto 
com a jurisdição de incorporação (entre 

endereço físico e um número de 
telefone, há uma chance maior de 
que eles sejam de uma empresa 
real. Empresas conceituadas lis-
tarão suas informações para que 
você possa contatá-las se houver 
um problema.

	 •	Política de devolução: sites respei-
táveis   devem listar sua política de 
devolução, bem como sua política 
de envio. Se você não encontrar 
essas políticas na página, provavel-
mente não deseja comprar deles.

	 • Os preços são baixos demais: é 
ótimo quando você encontra uma 
pechincha, mas você deve ter 
cuidado com sites que oferecem 
produtos por preços muito mais 
baixos do que a média praticada 
pelo mercado. Você pode acabar 
com mercadorias falsificadas, bens 
roubados ou não receber nada e 
perder dinheiro.

	 •	Declaração de privacidade: e-
-commerce respeitáveis   devem 
dizer a você como protegem suas 
informações e se as fornecem a 
terceiros. Você deve verificar se ele 
tem uma declaração de privacidade 
e lê-la antes de fazer uma compra.

Segurança em primeiro lugar
Comprar online é extremamente 

conveniente e durante a Black Friday é 
possível encontrar ótimas oportunida-
des. Mas ser vítima de um golpe online 
ou roubo de dados estraga a compra 
de qualquer pessoa. Certifique-se de 
proteger suas informações seguindo 
estas dicas rápidas durante o dia de 
promoções e também durante todo 
o ano.

(*) É diretor sênior de Desenvolvimento 
de Negócios da Digicert.

Com o aumento de clientes online e o grande movimento de vendas gerado pela Black Friday, que será 
em 27 de novembro, muitas informações pessoais, como números de telefone, cartões de crédito e 
endereços residenciais, estarão circulando pela Internet. E é aí que está o perigo: estes dados podem 
cair nas mãos de cibercriminosos, que só estão esperando pela data para agir.

parênteses). O Edge agora é construído 
sobre o Chromium, então a tela EV é 
muito semelhante à do Chrome. 

Fique de olho no domínio do site
Hackers costumam criar sites que 

imitam outros já existentes e tentam 
enganar as pessoas para que comprem 
algo ou façam login nessa página falsa. 
Esses sites geralmente se parecem 
exatamente com o site legítimo.

Vamos usar o mesmo exemplo de 
antes: um cibercriminoso adquire o 
domínio “amaz0n.com” e cria um site 
naquele local que se parece exatamente 
com o do Amazon. Eles compram um 
certificado DV para o site fraudulento 
e tentam enganar os usuários (usando 
e-mails de phishing ou outros métodos) 
para comprar itens ou fazer login em 
suas contas falsificadas.

Para evitar esses tipos de ataques, 
sempre olhe para o domínio de onde 
você está. Se receber um e-mail do seu 
banco ou outro fornecedor online, não 
clique no link enviado. Digite o domínio 
em seu navegador para certificar-se de 
que está se conectando ao site onde 
pretende estar.

Procure sinais de que a empresa 
é real

Existem alguns sinais que você pode 
procurar para ajudá-lo a saber se uma 
empresa é verdadeira ou falsa. São eles:

	 •	Endereço físico e número de 
telefone: se a empresa listar um 

News@TI 

Startup Laura firma parceria com operadoras 
de saúde

@As parcerias da Startup Laura com operadoras de saúde estão 
permitindo que a inteligência artificial chegue a mais pacientes 

em diferentes regiões do país. A tecnologia em saúde desenvolvida 
por Laura e ofertada pelas cooperativas médicas está disponível a 
mais de 30 hospitais e para pacientes conveniados em operadoras de 
mais de 25 cidades, além de 17 secretarias municipais de saúde que 
usam a plataforma de pronto atendimento digital de maneira acessível 
à população dessas localidades.  

Ciclo online aborda as interfaces entre jogo, 
arte e cultura

@O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc realiza, de 17 de no-
vembro a 1 de dezembro, o ciclo online  Em jogo- Interfaces entre 

jogo, arte e cultura. Reunindo nomes como Carol Costa, Flávia Gasi, 
João Varella, Lúcia Leão, Luiz Queiroga, entre outros, o ciclo apresenta 
o game como espaço para a produção cultural e seu potencial relevante 
nos processos de educação informal. Busca fortalecer grupos e pessoas 
que tomam o jogo como espaço de apresentação de pautas intersec-
cionais, trabalhos que representam a diversidade cultural e propõem 
a ruptura do processo de produção de conhecimentos, e obras que 
reivindicam o protagonismo de seu lugar de fala, e que utilizam o game 

como meio de expressão. Participação recomendada para maiores de 
16 anos. Inscrições podem ser feitas a partir do dia 28 de outubro às 
14h pelo site sescsp.org.br/cpf. Grátis. Vagas limitadas. 

Alteryx faz parceria com Adobe

@A Alteryx, Inc., empresa líder em automação de processos 
analíticos (APA), anunciou uma parceria com a Adobe para 

fornecer aos especialistas em marketing, acesso a novas soluções 
analíticas e de ciência de dados por meio do Adobe Exchange. A 
Alteryx APA™ unifica análises, ciência de dados e automação de 
processos em uma plataforma de autoatendimento, facilitando aos 
marqueteiros responder a qualquer pergunta dos aplicativos Adobe 
Experience Cloud e Adobe Experience Platform, e combinar os 
dados Adobe com outras fontes de dados para obter respostas e 
ações holísticas (http://www.alteryx.com).

Agrofy lança "Agroweek Brasil"

@A Agrofy, primeiro marketplace do agronegócio brasileiro e forte 
candidato a unicórnio, promove a primeira edição da "Agroweek 

Brasil". A proposta chega para aquecer as vendas online da cadeia 
produtiva, ao promover negócios sem provocar riscos de contágio 
da Covid-19. O evento digital, de 26 de outubro a 2 de dezembro, 
contará com 20 mil ofertas em produtos (www.agrofy.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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"Com a Validação 
Estendida, a empresa que 
solicita o certificado deve 
provar sua identidade e 
também sua legitimidade 
como negócio."



www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 27 de outubro de 2020Economia 3

D - Pizzaria em Expansão
Maior rede de pizzarias do mundo, a Domino’s Pizza volta a acelerar seu 
processo de expansão no Brasil, inclusive com novas lojas de franque-
ados. Até o fim deste ano, a companhia inaugura dez unidades - com 
um ritmo de uma por semana. A marca está investindo cerca de R$ 8 
milhões, ainda em 2020, para lançar esses novos pontos no mapa, que 
estarão distribuídos desde Manaus a Porto Alegre. Com mais de 300 
lojas no país, a rede quer dobrar de tamanho até 2025. Esta semana, 
a rede inaugura uma franquia nos Jardins, em São Paulo. Na semana 
passada abriu uma nova loja no Morumbi, também na capital. Já Belo 
Horizonte será a primeira cidade a receber a dark kitchen da marca no 
Brasil. A loja no Via Shopping Barreiro será a primeira unidade da rede 
a adotar a tecnologia dos totens de autoatendimento. A produção das 
pizzas acontecerá a quatro minutos a pé do local de entrega.

E - Estágio na Gerdau 
A maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornece-
doras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo, a Gerdau, 
lança a nova edição de seu programa estágio ‘G.Start - Dê o play no seu 
futuro com a gente’. Ao todo, são mais de 150 vagas voltadas para estudantes 
que buscam acelerar seu desenvolvimento e que estejam dispostos a ajudar 
na construção da Gerdau do futuro. Podem se candidatar universitários 
com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 nos 
cursos de Administração, Ciência da Computacão, Ciências Contábeis, 
Engenharias, Economia, Psicologia, RH e áreas correlatas. O objetivo é 
atrair pessoas que estejam alinhadas com os valores da companhia e que 
possam se tornar líderes no futuro. As inscrições podem ser realizadas por 
meio do site: (https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/gerdau/)

F - Débitos de IPVA 
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo notifica 
proprietários de 1.446.223 veículos que apresentam débitos do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os débitos são referentes 
ao exercício de 2020 de veículos com finais de placas 1 e 6 e também de 
remanescentes de todas as placas dos exercícios de 2015 a 2019. A relação 
foi publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira, 23/10. Será enviado 
ao domicílio tributário de cada proprietário um comunicado de lançamento 
de débitos de IPVA. O aviso traz a identificação do veículo, os valores do 
imposto, da multa incidente (20% do valor devido) e dos juros por mora, 
além de orientações para pagamento ou apresentação de defesa. O lote de 
notificações reúne 1.450.840 débitos (cada veículo pode ter débito em mais 
de um exercício) que totalizam R$ 1.464.035.505,01. 

A - Transmissão de Patrimônio 
A Secretaria da Fazenda deflagrou nova etapa de fiscalização sobre 
a transmissão de patrimônio sujeita à incidência de ITCMD, imposto 
cobrado sobre doações ou transmissão causa mortis, ou seja, he-
ranças deixadas pelos falecidos. No Estado de São Paulo o imposto 
tem uma alíquota de 4%. A Operação Antares auditará mais de 500 
transmissões “causa mortis” extrajudiciais de patrimônios milioná-
rios que, somados, superam a cifra de R$ 1 bilhão. A expectativa é 
arrecadar R$ 10 milhões até março de 2021. São alvo da auditoria 
as heranças com valores superiores a R$ 2,5 milhões. Uma das 
fraudes mais comuns verificada pelo Fisco paulista é o registro do 
imóvel transmitido ao herdeiro com menor valor de mercado para 
pagar menos ITCMD. 

B - Lei Aldir Blanc
Para auxiliar profissionais da área da cultura, o Governo de São Paulo 
prorrogou até o dia 4 de novembro o prazo para realização do cadastro 
para solicitação da renda básica emergencial, que beneficia trabalha-
dores do setor, impossibilitados de trabalhar devido à pandemia do 
novo Coronavírus. A plataforma, que atende cidadãos que atuam nas 
áreas artística e criativa, além de espaços e instituições culturais, está 
disponível no endereço (www.dadosculturais.sp.gov.br). O hot site traz 
informações sobre a Lei de Emergência Cultural, conhecida como Lei 
Aldir Blanc, os benefícios oferecidos para as modalidades contempla-
das, orientações sobre o recebimento do benefício, além de cadastro e 
acompanhamento das solicitações. A tecnologia oferecida pela Prodesp 
permite a integração com outros órgãos para validação do cadastro e 
recebimento da renda básica emergencial. 

C - Fábrica de Munições  
A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Empresa Estratégica de 
Defesa e líder mundial em munições, inaugurou na última sexta-feira 
(22) uma nova fábrica exclusiva para o calibre .22LR na unidade de 
Ribeirão Pires. O investimento de mais de USD 7 milhões vai triplicar 
a capacidade produtiva, passando dos atuais 80 milhões de munições 
.22/ano para 220 milhões/ano. Em termos de performance do produto, 
a nova fábrica elevará a um novo padrão de qualidade e desempenho, 
trazendo ganhos expressivos em precisão e uniformidade, igualando os 
cartuchos .22 da CBC aos melhores produtos do segmento no mundo. 
A nova fábrica permitirá atender à crescente demanda nacional e inter-
nacional, entregando produtos de alta performance e precisão, além de 
conquistar novos mercados. Saiba mais em: (www.cbc.com.br).

G - Estágios e Trainee 
Até quinta-feira (29), acontece a Feira de Recrutamento Online, realizada 
pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie. É um evento voltado para estágios e trainees, que tem 
como intuito estreitar a relação dos alunos com empresas, criando um 
espaço em que essas companhias conheçam os futuros profissionais 
do mercado de trabalho e consigam montar um banco de dados com 
o máximo de informação de alunos das principais universidades. Com 
inscrições gratuitas e abertas aos os universitários, o evento acontece 
há mais de 20 anos e atingiu em sua última edição mais de 7.000 alunos 
das mais renomadas faculdades. Entre as empresas que já confirmaram 
presença estão: BTC, Cultural Care, Endeavor, IBM, Nube, Nestlé, 
Pepsico e WallJobs. Para se inscrever, acesse (https://www.walljobs.
com.br/convencoes/655fa71e-1c56-490b-8141-d77e630a01f5/inscricao). 

H - Economia como Padrão
Mercado financeiro, empresas de grande e pequeno porte, setor público, 
consultoria, projeção e análise de cenários, essas são só algumas áreas em 
que o profissional de Ciências Econômicas pode trabalhar. A carreira de 
economia desperta um grande interesse nos jovens que almejam ingressar 
na universidade. Com uma tradição de 50 anos como escola de negócios, 
o Ibmec oferece o curso desde 1995, sempre com uma abordagem atual 
e antecipando as tendências. O curso ganhou reconhecimento de órgãos 
institucionais de referência e do mercado, principalmente por aliar uma 
sólida base teórica com a aplicação prática do ensino. As inscrições para 
o vestibular de 2021 estão abertas em: (https://inscricoes.ibmec.br/). 

I - Conexões com Startups
A Brasilseg, empresa da BB Seguros, acaba de lançar o seu programa de 
conexões com startups. Batizado de Impulso Open, a iniciativa visa esta-
belecer parcerias estratégicas em inovação e transformação digital para os 
negócios da companhia, aprimorando cada vez mais a jornada do cliente 
dentro dos canais digitais da BB Seguros. As startups interessadas devem 
se cadastrar no site e apresentar as soluções de acordo com cada desafio. A 
curadoria será realizada pela equipe da Brasilseg, com apoio do Distrito, a 
partir das informações enviadas até 5 de novembro por meio do site (http://
conteudo.distrito. me/impulso-open-brasilseg). Os projetos aprovados 
para a segunda fase serão anunciados até 10 de novembro no mesmo site. 

J - Filmes e Propaganda
Com o objetivo de capacitar profissionais para atuar como diretores de 
filmes para os mercados cinematográfico e publicitário, a ESPM anuncia 
uma segunda turma do curso online Direção de Filmes e Propaganda, 
que será coordenado e ministrado pelo diretor e professor Roney Giah. 
O curso conta com um conteúdo voltado a capacitar o aluno a compreen-
der e dominar noções básicas de direção como a escolha e formação de 
equipe; liderança no setde filmagem; estruturação de um filme a partir 
da planilha de custos; criação de tratamento; concepção de storyboard; 
e como construir e apresentar um pitch para clientes ou para um canal. 
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: (https://www.
espm.br/educacao_continuada/direcao-de-filmes-e-propaganda/).

O RH se reinventou no 
recrutamento e contratação 
de funcionários a distância

Certamente, já era 
uma tendência 
para algumas 
empresas fazer o 
processo seletivo de 
seus colaboradores 
remotamente, por ser 
mais estratégico e 
disruptivo

Porém, o cenário da pandemia 
exigiu coragem, propósito e 
paixão pelo desafio de apertar 

o enter para a tão falada transforma-
ção digital na área de RH da noite 
para o dia, ou melhor, do modo “off” 
para “on”. Vale citar que, as con-
tratações a distância cresceram na 
pandemia. Dados recentes mostram 
que, em julho, as contratações ocor-
reram de forma remota e cresceram 
49,91%, quando comparado ao mês 
de março - início da crise. 

Lideram aqui o setor de varejo 
e saúde, seguidos das áreas de 
logística, educação e serviços. En-
tretanto, a tarefa, mais do que usar 
a tecnologia, é repensar a forma de 
impulsionar essa mudança do RH, 
considerando que é uma área muito 
importante e vital de uma empresa, 
que possui como essência o sub-
jetivo e o contato humano. Como 
ser tecnológico e humanizado ao 
mesmo tempo? Eis a pergunta que 
os recrutadores de gente deverão 
se fazer todos os dias, sem perder 
isso do radar. 

Penso que, o grande insight, está 
em investir nas startups, platafor-
mas digitais, workplace virtual, 
inteligência artificial, arriscar em 
projetos de produtos mínimos 
viáveis (MVP´s em RH) e utilizar 
princípios de metodologia ágil, pois 
já é um caminho sem volta. Investir 
também em perfis de recrutadores 
e selecionadores que tenham traços 
de: apetite de mudanças; caçador 
nato de talentos; inteligência emo-
cional suficiente para lidar com 
tamanha transformação para pilotar 
todas essas ferramentas digitais. 

Além disso tudo, possuir um 
senso de empatia extremo para 
gerar valor de pertencimento do 
candidato ao processo seletivo e, 
por consequência, à empresa. 

Importante também é realizar 
testes de cultura para saber se 
existem empatia e sinergia entre a 
empresa e o candidato. Durante a 
pandemia, a reinvenção do processo 
seletivo, sob a luz do digital, poten-
cializou algumas caraterísticas de 
seleção que certamente ganharam 
destaque. São elas: 
	 •	 Maior diversidade e sem 

limite de fronteiras: com a 
tendência para o home office 
e teletrabalho, o processo 
seletivo expandiu seu alcance 
nacional e internacional. Inten-
sificou a diversidade dos perfis 
dos candidatos e inclusão de 
pessoas com alguma conside-

ração física (PCD). 
	 •	 Produtividade do recru-

tador da empresa: mais 
agilidade, pois consegue en-
trevistar em menos tempo 
mais candidatos já que não há 
deslocamento e esperas físicas. 
Além disso, as ferramentas 
digitais já filtram os candidatos 
de acordo com score, testes 
online e baterias de perguntas 
técnicas.

	 •	 Skills comportamentais: já 
eram valorizadas, mas passa-
ram a ter uma importância ain-
da maior frente às formações 
acadêmicas e certificações, em 
especial, ligadas à agilidade, 
mudança de mindset, inova-
ção, disrupção e empatia.

	 •	 Posição ativa do candi-
dato na organização da 
entrevista: desde o ambiente 
virtual, o local, a conexão web, 
a utilização de plataformas, a 
organização de agenda virtuais 
e outros;

	 •	 Atenção às mensagens 
diretas e subliminares que 
são transmitidas durante 
a entrevista: nota-se que 
o ambiente virtual passou 
a exibir em escala maior os 
conteúdos pessoais e traços 
da identidade do candidato 
por meio das imagens, sons, 
ruídos do ambiente familiar 
ou externo, fala e linguagem 
corporal. Logo, ficar atento 
aos detalhes de tudo que a 
webcam vai expor pode ser 
um diferencial de aprovação 
ou não na seleção.

	 •	 Potencialização da credi-
bilidade: processos seletivos 
100% online ganharam maior 
confiabilidade frente aos can-
didatos e promoveram uma 
mudança cultural entre ge-
rentes, executivos e diretores, 
que passaram a reconhecer 
a eficiência do mesmo sem o 
contato presencial.

Na Sotran, já realizávamos 80% 
da jornada de contratação a distân-
cia, e passamos a finalizar as dos 
novos talentos em ambiente 100% 
online. De fato, é necessário fazer 
um “check out” do passado e um 
“check in” nesta era. Particularmen-
te, considero como uma onda do 
propósito, em que será necessário 
revisitar antigas crenças, repensar 
práticas e acreditar que a trans-
formação digital veio para facilitar 
todas as áreas das empresas. 

Sem dúvida, será um desafio 
gigante manter o engajamento e 
sentimento de pertencimento dos 
novos e antigos talentos em um 
período de pós pandemia. Vale a 
reflexão. Você está preparado? É 
preciso estar.

(*) -  Formada em Psicologia pela 
Universidade Estadual de Maringá, 

com MBA em Gestão de Talentos 
e Carreira pela Unicesumar e 

Departamento pessoal pela FGV, é 
Gerente de Recursos Humanos da 

Sotran Logística S/A.

Sheila Borges (*)

Vacina de Oxford 
com resultado 
‘robusto’ em idosos

A vacina contra o novo Coro-
navírus desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford, em parceria 
com a farmacêutica AstraZeneca, 
teria apresentado uma “resposta 
robusta” entre pessoas com mais 
de 55 anos, revelou o jornal bri-
tânico “Financial Times” ontem 
(26). Os resultados entre os 
idosos apresentou uma eficácia 
similar àqueles que têm entre 18 
e 55 anos e os dados oficiais serão 
divulgados em breve em “revistas 
científicas”. 

A boa notícia é que os mais ve-
lhos também conseguem ativar os 
anticorpos protetores e as células 
T, assim como os mais jovens. Os 
idosos estão entre o grupo de mais 
alto risco para contrair o novo 
Coronavírus e são a faixa etária 
que mais apresenta óbitos em 
todo o mundo. Por conta disso, a 
maior parte das vacinas em teste 
estão separando os voluntários 
em grupos de pessoas entre 18 
e 55 anos e em outro apenas por 
pessoas acima dessa idade.

Isso porque, com o passar dos 
anos, o corpo humano vai perden-
do a capacidade de autodefesa e 
os cientistas querem entender a 
eficácia da imunização. Apesar 
da notícia ser positiva, ainda deve 
ser vista com cautela, já que não 
se sabe ainda a eficiência contra 
a Covid-19 porque a fase três de 
Vtestes - a última etapa - ainda 
está em andamento em diversos 
países (ANSA).

Um dos momentos mais 
importantes para o varejo, 
a Black Friday deverá ser o 
motor do setor em novem-
bro. A FecomercioSP prevê 
aumento de até 3% nas ven-
das do comércio varejista 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado – pu-
xado, principalmente, por 
supermercados e materiais 
de construção. Para a data 
específica, a expectativa é 
que a demanda por eletro-
eletrônicos também tenha 
um desempenho melhor do 
que o do ano passado.

O evento, que acontece 
no dia 27 de novembro, 
também servirá como um 
termômetro para as com-
pras de Natal – que também 
devem registrar crescimen-
to em 2020. No entanto, se 
por um lado a Black Friday 
tem potencial de marcar o 
início da retomada econômi-
ca após um ano adverso, por 
outro, a abertura gradativa 
dos estabelecimentos não 
será suficiente para recu-
perar as perdas do setor em 
2020. O grau de incertezas 
em relação à economia ain-
da é grande, principalmente 

A expectativa é que a demanda por eletroeletrônicos também 
tenha um desempenho melhor do que o do ano passado.
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A estimativa está no bo-
letim Focus de ontem 
(26), publicação di-

vulgada pelo Banco Central 
(BC) com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. Para 2021, a 
estimativa de inflação subiu 
de 3,02% para 3,10%. A 
previsão para 2022 e 2023 
não teve alteração: 3,50% 
e 3,25%, respectivamente.

O cálculo para 2020 está 
acima do piso da meta 
de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. Essa 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
4% em 2020, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é 2,5% e o superior, 

Para o próximo ano, 
a expectativa para o PIB é de crescimento de 3,42%.
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Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 2,99%
A previsão do mercado financeiro para o IPCA - a inflação oficial do país - deste ano subiu de 
2,65% para 2,99%

estabelecida atualmente em 
2% pelo Copom. Para o fim 
de 2021, a expectativa é que 
a taxa básica chegue a 2,75% 
ao ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é 4,5% ao ano e para 
o final de 2023, 6% ao ano.

As instituições financeiras 
ajustaram a projeção para 
a queda da economia bra-
sileira este ano de 5% para 
4,81%. Para o próximo ano, 
a expectativa para o PIB é 
de crescimento de 3,42%. 
Em 2022 e 2023, o mercado 
financeiro continua proje-
tando expansão do PIB em 
2,50%. A previsão para a 
cotação do dólar é encerrar 
o ano em R$ 5,40. Para o fim 
de 2021, a expectativa é que 
a moeda americana fique em 
R$ 5,20 (ABr).

5,5%. Para 2021, a meta é 
3,75%, para 2022, 3,50%, e 
para 2023, 3,25%, com inter-
valo de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo em 

cada ano.
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 

Puxado pela Black Friday, varejo 
deve crescer até 3% em novembro

em relação às variáveis de 
emprego e renda. 

Como potencializar o fa-
turamento na Black Friday? 
- Planos de fidelização de 
clientes e descontos em 
produtos, que costumam 
ser as principais ações do 
varejo para a data, agora 
devem ser postas em prática, 
considerando um cenário de 
aumento do desemprego e 
redução paralela na renda – 
e, mesmo, na confiança dos 
consumidores. Para a Feco-
mercioSP, os empresários 
até podem reduzir despesas 
para oferecer preços mais 
baixos, mas devem tomar 
cuidado para não compro-
meter as margens de lucro.

Isso significa dizer que, para 

ter um bom resultado no 
fim do mês, eles devem ir 
às contas: mensurar custos, 
checar o estoque antecipa-
damente e planejar a gestão 
de fornecedores para, só 
então, estipular os descontos 
que podem oferecer. Caso 
contrário, corre-se o risco de 
vender a preços muito bai-
xos para atrair a demanda da 
Black Friday e contabilizar 
prejuízos depois que a data 
passar. A gestão de estoques, 
aliás, deve dar a tônica dos 
bons resultados do setor 
nesta Black Friday. Conce-
der descontos aos produtos 
que estão parados ou com 
baixo giro, hoje, é a principal 
estratégia para lucrar na data 
(AI/FecomercioSP).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: BRunO PEnISE, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/04/1986, comerciante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Carlos 
Alberto Penise e de Eliana Aparecida Vitorino Penise; A pretendente: KELIA CRISTInA 
REGIS nOGuEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 17/05/1981, promotora de vendas, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jephte 
Nogueira Filho e de Maria de Jesus Regis.

O pretendente: DAnIEL SOARES DIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/06/2001, 
microempreendedor, natural de Montes Claros - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Wagner Dias Silva e de Maria da Soledade Soares Dias; A pretenden-
te: InGRID LOPES FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 27/04/2003, estagiária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
Bezerra Freitas e de Maria Lopes Freitas.

O pretendente: MIChAEL DOS SAnTOS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/07/1985, pedreiro, natural de Carapicuíba - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Daniel Pereira da Silva e de Marinete Maria dos Santos; 
A pretendente: FABIAnE ALVES DE OLIVEIRA FAuSTInO DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 06/08/1976, auxiliar de vida escolar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Faustino da Silva e de Petronilia 
Alves de Oliveira.

O pretendente: TALISSOn LIMA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/08/1999, 
atendente, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Ismael Ferreira Silva e de Maria Helane Araújo Lima; A pretendente: ISABELLA SAn-
TOS MARTInS, brasileira, solteira, nascida aos 28/02/2001, recepcionista, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Martins e de 
Sonia Maria dos Santos Martins.

O pretendente: DIEGO CORREA BARROSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/09/1987, 
lavador de autos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Idelmiro Lopes Barroso e de Giani Maria Corrêa; A pretendente: AMAnDA 
MIRAnDA BATISTA, brasileira, solteira, nascida aos 11/11/1990, auxiliar de garçom, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel 
Roque Batista e de Marli Souto Miranda.

O pretendente: SEBASTIãO ALBuquERquE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/01/1971, zelador, natural de João Alfredo - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Estanislau Ribeiro da Silva e de Alice Albuquerque da Silva; A preten-
dente: BEATRIz MOREIRA DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 14/07/1973, 
cabeleireira, natural de Presidente Juscelino - MG, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Otávio Pereira de Sousa e de Maria Clelia Moreira de Sousa.

O pretendente: MARLOn ALVIM DO CARMO, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/05/1997, 
encarregado de operações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jairo Alves do Carmo e de Marcia Felismina Alvim; A pretendente: 
nATAChA APARECIDA SOuzA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1998, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Macedonio da Silva e de Edna Aparecida de Souza.

O pretendente: DARIO BuARquE DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/04/1972, serralheiro, natural de Gravatá - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Daniel Manuel dos Santos e de Elian Buarque dos Santos; A pretendente: 
TAnIA REGInA PIRES PEREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 09/09/1972, 
assistente de departamento pessoal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Edvaldo José Pereira e de Maria de Lurdes Pires Pereira.

O pretendente: JOSIAS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/02/1998, 
atendente de negócios, natural de Montes Claros - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Rubens Ferreira da Silva e de Ana Rosa Alves Machado Silva; A pre-
tendente: DAnIELLy SAnTOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1998, 
auxiliar de consultório odontológico, natural de Varzelândia - MG, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Reinilson Gonçalves da Silva e de Antônia Pereira dos Santos.

O pretendente: ATAIDE BASILIO MAChADO JúnIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/09/1991, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ataide Basilio Machado e de Rita de Cássia da Silva; A pretendente: 
DAIAnE CRISTInA REBOLLEDO, brasileira, solteira, nascida aos 13/06/1987, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luis Hernan 
Rebolledo Garrido e de Nair Terezinha de Andrade de Assis Rebolledo.

O pretendente: EMERSOn MATIAS MOTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/08/1997, 
ajudante geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de José Valdo Mendes Mota e de Adriana Matias Pereira da Silva; A pretendente: 
GRAzIELE SILVA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 03/12/2000, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edson 
Alves dos Santos e de Silvia Regina da Silva.

O pretendente: MARCOS GOMES MACEDO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
24/02/1968, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Zenobio Macêdo e de Clarice Gomes de Macêdo; A pretendente: ROSEMARy 
ROChA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 05/02/1968, auxiliar administrativa, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Silvio José 
Ferreira e de Leonor Rocha Ferreira.

O pretendente: PEDRO MARTIn DA COSTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/09/1973, gerente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Antonio Gomes da Costa e de Leonor Martin da Costa; A 
pretendente: REnATA CRISTIny LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1983, 
técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Maria Deloreta Lima.

O pretendente: LuIS CLAuDIO CORREIA, brasileiro, divorciado, nascido aos 01/06/1973, 
marceneiro, natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Valdemiro Correia Alexandre e de Nilza Alves Correia; A pretendente: ROSELí MARIA 
DOS SAnTOS GOMES, brasileira, divorciada, nascida aos 28/02/1981, cabeleireira, 
natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Inacio 
dos Santos e de Maria do Carmo Lima dos Santos.

O pretendente: EDuARDO BORBA, brasileiro, divorciado, nascido aos 10/02/1968, 
técnico de controle de qualidade, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de Olga Borba Ribeiro; A pretendente: CLEnITA JOAnA 
DE MOuRA, brasileira, solteira, nascida aos 18/02/1987, nutricionista, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cecilio Borges de Moura 
e de Risoneide Joana da Conceição de Moura.

O pretendente: JOnAThAn GOnçALVES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/06/1989, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Nilson Gonçalves dos Santos e de Regina Gonçalves Gomes dos 
Santos; A pretendente: RAquEL MATIAS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 10/07/1994, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Jose Cesar de Oliveira e de Maria Matias dos Santos.

O pretendente: KAyAn MARTInS ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/03/1999, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Vanderlande Passos Araújo e de Marilene Martins de Paiva; A pre-
tendente: ELInE BARROSO LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 30/10/1994, técnica 
de enfermagem, natural de Ibirataia - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Antonio Lima dos Santos e de Hildaci Barroso Lima.

O pretendente: EDSOn BEnEDITO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/08/1967, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Jurandir Bernardes Pereira e de Marta Cristina de Oliveira; A pretendente: 
MADALEnA FERREIRA DE AnDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 28/02/1975, 
garçonete, natural de Sertânia - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Valdecy Monteiro de Andrade e de Áurea Ferreira de Andrade.

O pretendente: ITALO DE SOuzA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/10/1997, 
promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Paulo Sergio Souza Santos e de Sandra Socorro de Souza Santos; A pretendente: 
FERnAnDA ALVES BATISTA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/12/2001, 
vendedora, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Fernando Batista da Silva e de Alane Silva Alves.

O pretendente: WILTOn RuFInO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/10/1994, 
porteiro, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Joaz 
Rufino dos Santos e de Maria José dos Santos; A pretendente: GISLEnE RuFInO DOS 
SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 05/05/1986, controladora de acesso, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Girlene Rufino dos Santos Silva.

O pretendente: DAnIEL REIS VIEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 27/01/1989, 
segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Elcio Alves Vieira e de Consuelo Xavier Reis Vieira; A pretendente: AnA PAuLA 
FERREIRA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/1988, esteticista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Wilson 
Rodrigues dos Santos e de Suely Aparecida Ferreira de Souza.

O pretendente: hEnRIquE ThAyAn REIS, brasileiro, divorciado, nascido aos 13/09/1991, 
assistente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Edgar Reis e de Sandra de Andrade Reis; A pretendente: ESTER TRISTãO MARquES, 
brasileira, divorciada, nascida aos 13/12/1990, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Augusto Marques e de Sara Tristão Marques.

O pretendente: MARCIO GOMES DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/06/1998, 
operador de caixa, natural de Ocara - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
José Irenilde Pereira de Sousa e de Liduina Gomes de Sousa; A pretendente: BáRBARA SILVA 
PIMEnTEL, brasileira, solteira, nascida aos 20/04/1997, do lar, natural de Guarulhos - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lucio Firmo Pimentel e de Edna Maria da Silva.

O pretendente: ALExAnDRE VIEIRA ROSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/11/1970, 
manobrista, natural de Ibiúna - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Salvador Vieira Rosa e de Maria Irene de Pontes Rosa; A pretendente: SILVAnA CRISPIM 
DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 25/02/1976, auxiliar administrativo, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Crispim da 
Costa e de Isaura Crepaldi da Costa.

O pretendente: ROBERIO BALBInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/12/1991, operador de caixa, natural de Monte das Gameleiras - RN, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Damião Balbino da Silva e de Rita Ferreira da 
Silva; A pretendente: DAyARA ARAuJO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/05/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Dijalma Ferreira de Souza e de Adriana Araujo de Souza.

O pretendente: CLEBER PEREIRA MARTInS, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/10/1981, 
pedreiro, natural de Montes Claros - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Luiz Carlos Soares Martins e de Raimunda Pereira Martins; A pretendente: ALCIOnE 
RODRIGuES FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 04/06/1984, babá, natural 
de Malhada - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antônio Vicente 
Ferreira e de Guilhermina Rodrigues Ferreira.

O pretendente: FRAnCISCO ALMEIDA BATISTA DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 18/08/1975, promotor de vendas, natural de Teresina - PI, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, filho de Antonio Cicero Batista dos Santos e de Maria do Carmo 
Velôso Santos; A pretendente: ROSIMEIRE MARquES GOMES, brasileira, divorciada, 
nascida aos 05/04/1969, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Helio Mateus Gomes e de Francisca Gomes.

O pretendente: SIDnEI VALMIR MEnDES DE ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 08/01/1981, motorista, natural de Porto União - SC, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Ivo Mendes de Araujo e de Maria Celina dos Anjos Araujo; A preten-
dente: DAnIELA VIEIRA DE MOuRA, brasileira, solteira, nascida aos 16/04/1982, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edvaldo 
Vieira de Moura e de Maria de Lourdes Moura.

O pretendente: RODRIGO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/01/1990, 
auxiliar de fábrica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Henrique Cicero dos Santos e de Lindelci Maria de Lima; A pretendente: LARIS-
SA DA COnCEIçãO SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 27/04/1996, monitora de 
sistema eletrônico interno, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Wagner Luis de Souza e de Vanderleia da Conceição Souza.

O pretendente: AMAuRI DOS SAnTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/09/1972, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Luiz Mario da Silva e de Cristina dos Santos Silva; A pretendente: ROSILéIA 
nERy ALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 04/11/1982, analista fiscal, natural de 
Ruy Barbosa - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Samuel Góes dos 
Santos e de Neuza Nery dos Santos.

O pretendente: AnDRé SIMPLICIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/10/1987, 
manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de José Evaristo da Silva e de Maria das Neves Simplicio da Silva; A pretendente: MARIA 
APARECIDA ALVES DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 14/10/1989, promotora 
de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Edimar Souza e de Tatiana Alves de Souza.

O pretendente: WAnDERLEy DOS SAnTOS CASTRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/12/1964, porteiro, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Miguel de Castro Sobrinho e de Maria Jesus dos Santos Castro; A pretendente: 
MARIA SOCORRO DE CASTRO, brasileira, solteira, nascida aos 21/10/1957, arquivista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José de 
Castro Sobrinho e de Alaide Bezerra de Castro.

O pretendente: JOnAThAS DA SILVA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 09/07/1999, auxiliar de expedição, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Ernande Benedito dos Santos e de Maria 
Aparecida Silva dos Santos; A pretendente: GEOVAnnA RODRIGuES DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 12/04/2002, atendente, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Reginaldo Pereira da Silva e de 
Daniela Rodrigues de Abreu.

O pretendente: AROLDO SAnTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/05/1989, 
encanador hidraulico, natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Moacir Ferreira da Silva e de Maria da Paixão Teixeira dos Santos; A pretendente: 
ELIAnE MOREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 26/11/1977, cozinheira, 
natural de São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Francisco da Silva e de Maria Moreira da Silva.

A pretendente: AMAnDA DA SILVA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 21/09/1990, 
publicitária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Osmar Alves Pereira e de Elenice Maria da Silva Pereira; A pretendente: ERICKA 
MIChELE TEnORIO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 15/12/1988, ad-
ministradora de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Jose Francisco de Oliveira e de Judith Tenorio de Oliveira.

O pretendente: AnDERSOn TRInDADE PEIxOTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/08/1989, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Celso Antonio Peixoto e de Rosana Conceição Peixoto; A pretendente: 
nAyARA KETREn DE ARAuJO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 26/08/1995, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose 
Carlos da Silva e de Valdira Umbelina de Araujo Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: KAyquE RAPhAEL MARTInEz REIS, profissão: auxiliar de faturamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/07/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cassio Rogerio Lindolfo dos Reis e de 
Ana Cristina Arca Martinez. A pretendente: yASMIn PEREIRA COSTA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/11/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rezonilda Pereira Costa.

O pretendente: WALTER DOS SAnTOS, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Tremedal, BA, data-nascimento: 04/10/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olinto Norbertino dos Santos e de Ana Rita Barbosa 
dos Santos. A pretendente: MILAnE DOS SAnTOS MAChADO, profissão: empregada 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Oliveira dos Brejinhos, BA, data-nas-
cimento: 09/06/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivo 
Xavier Machado e de Alda Luis dos Santos Machado.

O pretendente: DAnILO BERTELI DOS SAnTOS, profissão: desempregado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 24/09/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Devair dos Santos e de 
Fatima Berteli dos Santos. A pretendente: MARILLIM JEnnIFER zARSA ALARCOn, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: neste Distrito de Perus, Capital, São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Silvio Zarsa Alarcon e de Elizete Xaves da Costa.

O pretendente: WELLInGTOn LuIz DE OLIVEIRA BARBOSA, profissão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 25/04/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Herculano Barbosa 
e de Hodineia Leite de Oliveira. A pretendente: AnDRESSA CAMILO VIEIRA, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
13/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valtrudes Vieira 
da Silva e de Maria Lúcia Camilo da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: AnDRé LuIz D'ELLAGO, profissão: eletricista de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 27/04/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito D'Ellago e de Neusa Primon 
D'Ellago. A pretendente: ALESSAnDRA BuEnO DE MORAIS, profissão: vigilante, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/09/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario de Morais e de Oridia Bueno 
de Moraes.

O pretendente: VALTEnOR DA SILVA DIAS, profissão: motorista de aplicativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Curaçá, BA, data-nascimento: 17/04/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Victor Felix Dias e de Alzira Alves 
da Silva. A pretendente: JOCyAnnE JACInTA DE SOuSA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Amarante, PI, data-nascimento: 08/01/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Jacinto de Araújo e de Antonia 
Leal de Sousa.

O pretendente: FLAVIO DAnILO MARTInS DA SILVA, profissão: técnico eletrônico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 18/08/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clodoaldo Martins da Silva e de Do-
racina dos Passos. A pretendente: PALOMA MEnEzES ALVES, profissão: orientadora 
socioeducativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
17/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vivaldo Antonio 
Alves e de Célia Maria Sabino Menezes Alves.

O pretendente: IGOR RODRIGuES SALAzAR DE MOuRA, profissão: analista 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
19/01/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marco 
Antonio Silva de Moura e de Luzinalva Rodrigues Salazar de Moura. A pretendente: 
JEnnIFER BEATRIz SOARES DE FARIAS, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 19/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eldes Wulson Gomes 
de Farias e de Edí Soares Pereira de Farias.

O pretendente: WESLEy DA SILVA CASTRO, profissão: jovem aprendiz, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 07/07/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir de Castro e de Uiliana Pinho 
da Silva Castro. A pretendente: VIVIAnE MEIRA FARIAS, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 04/09/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Lima e Farias e de 
Seloide Rocha Meira Farias.

O pretendente: DOMInGOS JOAquIM DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Dom Macedo Costa, BA, data-nascimento: 20/01/1952, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Bartolomeu Joaquim dos Santos e de Maria 
Alexandrina da Silva. A pretendente: MARIA TEREzInhA BORGES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Rio Pardo, RS, data-nascimento: 25/05/1956, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Borges e de Elia Leonor Gonçalves.

O pretendente: REInALDO PEREIRA FILhO, profissão: operador de fabricação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 01/01/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Pereira e de Maaria Brabo Pe-
reira. A pretendente: EDILEuzA BATISTA BARROS, profissão: operadora de máquinas, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Esplanada, BA, data-nascimento: 22/03/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Barros e de Maria de 
Lourdes Batista Barros.

O pretendente: hEITOR LOBATO LIMA, profissão: agente de registro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/07/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Soares de Souza Lima e de Sonia Vieira 
Lobato Filha Lima. A pretendente: JAnICLEIA DOS SAnTOS SILVA, profissão: gestora 
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: em São Sebastião, AL, data-nascimento: 
03/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos 
Alves da Silva e de Maria De Lourdes Dos Santos.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA quEnuPE, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 10/12/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nilson Ferreira Gomes 
e de Elise Cálim Alves Quenupe. A pretendente: JuLIA LARISSA GALhARDI, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Simão, SP, data-nascimento: 30/07/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Galhardi e de 
Maria Ester dos Santos Galhardi.

O pretendente: EVERALDO SIMÕES, profissão: açougueiro, estado civil: viúvo, naturali-
dade: em União dos Palmares, AL, data-nascimento: 30/05/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Alba Simões. A pretendente: REGInA ALVES 
SOARES, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, 
SP, data-nascimento: 05/11/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio José Soares e de Irene Alves Soares.

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:

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

O pretendente: ThIAGO DE CARVALhO GuTIERREz, estado civil solteiro, pro-
fissão responsável técnico, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no 
dia (22/01/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Lazaro Gutierrez e de Marta Maria de Carvalho. A pretendente: CAROLInA 
BARBOSA PEREIRA DA SILVA,  estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia (14/04/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Joacir Pereira da Silva e de Selma Barbosa 
Salles Pereira da Silva.

O pretendente: JAKSOn MOREIRA MEnDES, estado civil viúvo, profissão apo-
sentado, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (19/12/1951), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Moreira Mendes e de 
Jacira Ponce Mendes. A pretendente: AnGELA MARIA FERREIRA BARBOSA 
SILVA, estado civil viúva, profissão costureira, nascida em Arapiraca - AL, no dia 
(10/01/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria Ferreira Barbosa.

O pretendente: LuCAS DA COnCEIçãO VIEIRA, estado civil solteiro, profissão repositor, 
nascido em Mairiporã - SP, no dia (08/11/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Pedro Odezio Pereira Vieira e de Magda Pereira da Conceição 
Vieira. A pretendente: VAnDECLEIA CAJADO PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
assistente comercial, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/04/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Pereira Filho e de 
Maria Luzia Cajado Pereira.

O pretendente: SAnDRO FARIAS DOS SAnTOS, estado civil divorciado, profissão su-
pervisor de venda, nascido em Mauá - SP, no dia (16/06/1971), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Farias dos Santos e de Miralva Ana de 
Menezes Santos. A pretendente: LuCIEnE FERREIRA LOuREnçO, estado civil divor-
ciada, profissão cozinheira, nascida em Osasco - SP, no dia (21/07/1980), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Genilson Caldeira Chaves e de 
Izaura da Silva Ferreira.

O pretendente: MAnOEL JuSTInO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
churrasqueiro, nascido em Ipu - CE, no dia (10/01/1974), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Justino Ferreira e de Antonia Rufino de Oli-
veira. A pretendente: LOuRDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão cozinheira, 
nascida em São José do Cedro - SC, no dia (01/05/1979), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oracilda de Oliveira.

O pretendente: ELSOn LOPES SILVA, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em Mundo Novo - BA, no dia (10/01/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Manoel Lopes Silva e de Marlene Lopes Silva. A pretendente: 
VALDInEIA DE SOuzA FERREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Mundo Novo - BA, no dia (15/08/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Valdemir Rosa Ferreira e de Adenilza de Souza Ferreira.

O pretendente: RODRIGO BEzERRA ALVES, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/02/1996), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo Aparecido Alves e de Ana Iris Bezerra Alves. 
A pretendente: BREnDA SILVA RODRIGuES, estado civil solteira, profissão maquiadora, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/05/1997), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilmara Silva Rodrigues.

O pretendente: AGOSTInhO FERREIRA, estado civil viúvo, profissão administrador,  
nascido em Rifaina - SP, no dia (05/07/1957), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Arcelino Ferreira e de Geralda de Paula Ferreira. A pretendente: 
ELEn SIMOnE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão cuidadora, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/03/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Marcio de Oliveira e de Maria da Conceição Oliveira.

O pretendente: IVAn FRAnCISCO SILVA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido 
em Parnaíba - PI, no dia (21/11/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Francisco das Chagas Silva e de Maria de Jesus Silva. A pretendente: 
MARILEIDE ALEnCAR SAnTOS, estado civil solteira, profissão estoquista, nascida em 
Suzano - SP, no dia (20/09/1983), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, filha 
de Manoel Ibiapino dos Santos e de Francisca Alencar Brasil dos Santos. Obs.: Bem 
como cópia recebida da Unidade de Serviço do Município de Itaquaquecetuba, neste 
Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: WAGnER DE SAnTAnA BRAz RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão 
técnico refrigeração, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/12/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedito Braz Ribeiro e de Maria 
Vitoria de Santana Braz Ribeiro. A pretendente: MARIA SIMOnE GÓES DE SOuzA, 
estado civil viúva, profissão auxiliar, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
no dia (10/08/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Cecilia Benedita Alves.

O pretendente: EVAnILDO PEREIRA DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em Apuarema - BA, no dia (13/07/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tereza Pereira dos Santos. A pre-
tendente: PATRíCIA SAnTOS DE SAnTAnA, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Apuarema - BA, no dia (05/09/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Vinhatico de Santana Filho e de Maria da 
Conceição Santos Custódio.

O pretendente: JuSCEnIL SOARES, estado civil solteiro, profissão técnico, nascido 
em Umuarama - PR, no dia (20/01/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de José Soares Filho e de Deograça da Conceição Soares. A pretendente: 
MARCELA BEzERRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida nesta 
Capital, Vila Prudente - SP, no dia (09/03/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jivaneide Bezerra da Silva.

O pretendente: GILBERTO AnhOquE,estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (06/02/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Augusto Anhoque e de Luzia Cristina Anhoque. 
A pretendente: MIRIAn SOARES DE ARAuJO, estado civil solteira, profissão babá, nas-
cida em Garanhuns - PE, no dia (29/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Everaldo Ferreira de Araujo e de Sonia Soares de Farias Araujo.
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A natureza 
e o trabalho

A natureza oferece 
tudo que o ser 
humano necessita 
para a sua 
sobrevivência, mas 
exige esforço

O trabalho equilibrado 
faz parte da vida. 
Na natureza, tudo é 

movimento. Mas o homem 
inventou o dinheiro e o vi-
ver se tornou a coisificação 
do comprar e vender sem 
que haja alvos elevados e 
enobrecedores da vida e do 
trabalho. Com certeza isso 
decorre do enrijecimento 
espiritual e da perda da 
compreensão do significado 
da vida que vai transfor-
mando o ser humano em 
máquina sem alma. 

O colapso do mercado de 
trabalho acabou se concre-
tizando com a globalização e 
a concentração da produção 
industrial alcançada pela 
China, aliando o enorme 
contingente de mão de obra 
de baixo custo à automação 
da produção, visando o 
acúmulo de dólares, acar-
retando precarização geral.

Os recursos da natureza 
são limitados. Mercado e 
consumidores terão de se 
adequar, mas para isso se 
faz necessária a evolução 
dos indivíduos para encarar 
a vida com seriedade e so-
lidariedade, estabelecendo 
metas de continuada me-
lhora das condições gerais 
e da qualidade, visando o 
progresso e a paz.

A economia saiu da na-
turalidade. A monetização 
avançou sobre todas as 
atividades. A economia de 
subsistência, existente em 
regiões afastadas, foi sendo 
eliminada. Tudo depende 
de dinheiro que se tornou 
escasso, e falta trabalho 
remunerado pelo mundo. 
A população está deso-
rientada pela enxurrada de 
comunicações, tanto da im-
prensa tradicional como das 
mídias digitais. Vivemos sob 
o domínio das mentiras e da 
corrosão dos valores que 
lança as pessoas na guerra 
de todos contra todos. 

Produzir e empregar 
mais, distribuir renda, 
manter o consumo e a 
arrecadação, requer um 
grande rearranjo global, 
pois o Brasil vem sendo 
convertido em abastecedor 
de comida e matérias-pri-
mas, ampliando o atraso. 
A situação se complica 
porque, assim como no 
futebol, os políticos fazem 
cera, isto é, deixam o tempo 
passar sem fazer nada para 
ver como vai ficar, o que 
é muito perigoso porque 
eventos imprevistos estão 
acontecendo de forma ace-
lerada pelo mundo.

Como um circo, o período 
eleitoral apresenta muitas 
promessas falsas e barbari-
dades de marqueteiros bem 

pagos. Mas quem respeita 
o Brasil e sua população? 
Desde o Marechal Deodoro, 
poucos cuidados têm sido 
dados ao país pelos pre-
sidentes e governadores, 
sempre no cabresto do po-
der mundial sem autonomia 
nem personalidade. Uns 
incompetentes astuciosos 
que emperraram tudo e fize-
ram do grande e promissor 
Brasil uma nação endivida-
da e despreparada para o 
real progresso espiritual e 
material.

Desde a época em que 
o grupo liderado por José 
Bonifácio e a Imperatriz 
Leopoldina lutaram pela in-
dependência do Brasil, um 
grupo hostil procura impe-
dir que o país se torne pátria 
de Luz. É triste e lamentável 
observar quantos se deixam 
envolver pelos inimigos que 
querem a derrocada e usam 
como arma a mentira e a 
falsidade.

Descrentes de tudo, mui-
tos cidadãos deixam de 
votar, embora se trate de 
direito e dever que não 
podem ser abandonados; é 
preciso votar com seriedade 
sem se deixar influenciar 
pela propaganda que vende 
o candidato como se fosse 
um bem de consumo. É pre-
ciso usar a intuição e avaliar 
quais são as intenções e a 
experiência dos candidatos 
nesta era em que os homens 
materialistas, dominados 
pelo intelecto, decepcio-
nados com as religiões, não 
creem mais em Deus. 

É preciso identificar os 
candidatos comprometidos 
com a melhora geral das 
condições de vida e com o 
aprimoramento da espécie 
humana. O Brasil quer re-
novação e racionalização, 
quer tirar os inservíveis e os 
corruptos da gestão pública. 
Para isso, é necessário votar 
bem. 

Após o término da Segun-
da Guerra Mundial os seres 
humanos tinham no íntimo 
o sentimento de solidarie-
dade na vida em geral e no 
trabalho. Com o agravamen-
to da luta pela sobrevivência 
e aspereza, aumentou a ig-
norância geral e o egoísmo. 
O século 21 apresenta uma 
forte regressão ética, moral 
e ambiental que requer re-
ação saneadora. 

Depressão e desequilí-
brios emocionais são ma-
les atuais. No passado, 
eles ocorriam com menor 
fre quência porque eram 
tempos menos acelerados, 
quando as pessoas conver-
savam amistosamente de 
forma serena, pois tinham 
alguma afinidade com o 
ciclo natural da vida que 
acabou sendo perdido.

(*) - 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 (*)

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 27 de outubro de 2020

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
São Paulo, 23 de Outubro de 2020.

Edital de Convocação - Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do regimento
interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de
Desportos para a realização de Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
através de resposta ao nosso oficio de nº 06/2020, ficam os senhores membros do
Conselho Deliberativo convocados para a Reunião Ordinária, a ser realizada no Ginásio
Raul Rodrigues “Raulzão”, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira número 33,
Canindé, no dia 29 de outubro de 2020, quinta feira, com início às 18h30min, em
primeira convocação, com a maioria dos seus membros, ou, em segunda chamada,
meia hora depois, com a presença mínima de 50 (cinquenta) conselheiros. Será
observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e a apreciação da ata da
reunião anterior; 2. Expediente; 3. Dar posse a conselheiros suplentes; 4. Formação e
apresentação da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo; 5. Apreciação e delibe-
ração sobre parecer do COF, relativo aos balanços 2017, 2018 e 2019; 6. Tomar
conhecimento da vida administrativa da Associação e deliberar sobre pedidos de
suplementação de verbas; 7. Deliberar sobre proposta orçamentária enviada pela
Diretoria Executiva para o próximo exercício; 8. Deliberar sobre qualquer outra matéria
atribuída pelos Estatutos. Seguiremos os protocolos recomendados pelos órgãos de
saúde com distanciamento mínimo de 1,50 m entre as cadeiras, com medição de
temperatura corporal dos conselheiros na entrada, disponibilização de álcool gel 70%,
e a obrigatoriedade do uso de máscaras individuais de proteção. Atenção: Nos termos
estatutários, as ausências dos conselheiros deverão ser Obrigatóriamente justi-
ficadas por escrito, inclusive por e-mail para conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

José Roberto Cordeiro - Presidente Conselho Deliberativo
Vital Vieira Curto - Vice Presidente Conselho Deliberativo
Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo

Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

Outra função importante é a capacidade de gerar previsões de 
resultados contábeis.
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O país possui hoje quase 
11 milhões de mi-
croempreendedores 

individuais (MEIs). Mas é 
importante lembrar que, ao 
abrir uma empresa, além de 
saber os motivos e vantagens 
de ter o próprio negócio, 
a pessoa também precisa 
entender quais são seus 
direitos e deveres. 

Para Alexandre de Car-
valho, contador há mais de 
20 anos e um dos sócios 
fundadores de Easymei, 
aplicativo de auxílio e gestão 
para microempreendedores 
individuais, “os principais 
motivos para você tirar 
seu projeto do papel são a 
independência financeira, 
flexibilidade e trabalhar com 
algo que sempre sonhou”, 
explica. 
	 •	Independência Finan-

ceira: Apesar de exigir 
certo tempo para acon-
tecer no empreendedo-
rismo, ter independência 
financeira é não ter um 
limite de ganhos. Seu 
negócio pode te gerar 
lucros que há tempos 
você almeja. 

	 •	Flexibilidade:  Tão 
sonhada por muitas pes-

Ao abrir uma empresa a pessoa também precisa entender quais 
são seus direitos e deveres.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 065/2020; Objeto: 
Execução de serviços de paisagismo e jardinagem na Praça Capitão João Pinto Fon-
tão conforme projeto - Entrega das Propostas: a partir de 29/10/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
11/11/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licita-
cao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos 
Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Muitos brasileiros foram surpreen-
didos pela crise da pandemia, que, 
além da saúde pública, atingiu a eco-
nomia e, consequentemente, o bolso 
de cada um. No primeiro semestre, o 
PIB caiu 5,9%, segundo o IBGE. Para 
o Sindicato das Seguradoras (Sind-
seg), a conjuntura e a necessidade de 
proteção estimularam muitas dessas 
pessoas a procurar maneiras de se 
proteger e olhar para o futuro com 
outras perspectivas.

A proteção veio por meio de um 
seguro de vida, garantindo a manu-
tenção de sua renda e conquistas, 
inclusive para planejar o futuro das 
pessoas que amam e para que fiquem 
menos vulneráveis financeiramente 
em eventos diversos. O seguro de 
vida é um mecanismo de proteção 
para que as pessoas fiquem menos 
vulneráveis financeiramente em si-
tuações que envolvem diagnósticos 

de doenças graves e internações 
hospitalares. 

Ele garante uma indenização em 
imprevistos como uma invalidez 
permanente ocasionada por acidente 
até uma ausência inesperada de um 
ente querido. Na atual pandemia da 
Covid-19, produtos como os Seguros 
de Vida Omint ainda preveem o paga-
mento de sinistro de morte, funerais 
e diárias por internação hospitalar 
que aconteçam em decorrência da 
Covid-19, mesmo que as coberturas 
de epidemia e pandemia estejam 
excluídas das Condições Gerais. 

E, para as novas vendas, a decisão 
se aplica aos sinistros que ocorrerem 
após 90 dias da data da contratação 
do seguro. Soluções eficientes para 
muitas situações: a pandemia trou-
xe diversos questionamentos em 
relação aos cuidados com a nossa 
saúde e estabilidade financeira. Com 

o “novo normal”, a tendência é que a 
população busque dar mais atenção 
aos contratempos e urgências. 

Segundo a Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), a demanda 
pelo seguro de vida cresceu 10,2%, de 
janeiro a julho, enquanto outras mo-
dalidades e demais produtos tiveram 
quedas. Esse crescimento pode ampliar 
a discussão de que uma nova percepção 
de valor para o planejamento financeiro 
está surgindo. 

Ou seja: enquanto as reservas finan-
ceiras devem ser pensadas e construí-
das para oportunidades e realização de 
sonhos, o seguro de vida assume o papel 
de cuidar de emergências e da prote-
ção de tudo o que já foi conquistado, 
além de proporcionar coberturas para 
qualquer momento da vida e, assim, 
estimular a independência financeira.

Fonte e mais informações: (www.
omint.com.br/seguro-vida/individual/).

A Totvs, maior empresa de tecnologia do Brasil, anuncia 
o lançamento do Totvs Carol Painel Contábil, uma solução 
que faz uso da inteligência artificial para automatizar as 
análises contábeis das empresas. Com a plataforma, os 
clientes passam a ter maior previsibilidade dos resultados 
da empresa, otimizam processos como controle de caixa 
e análise de lucros e prejuízos. 

Além de apresentar uma avaliação automática e gráfica 
do comportamento das contas contábeis da organização, o 
Totvs Carol Painel Contábil compara o período atual com 
períodos anteriores para identificar e apontar, de forma 
automática, os itens que estão fugindo da normalidade, 
sem a necessidade do contador elaborar relatórios manuais 
e avaliar item a item para identificar tais variações. Outra 
função importante da plataforma é a capacidade de gerar 
previsões de resultados contábeis. Também com uso da 
inteligência artificial, o sistema consegue analisar com 
eficiência e precisão uma quantidade de dados contábeis, 
identificar padrões e aprender a tratar os diversos tipos 
de movimentos para projetar os saldos de despesas e 
receitas futuras. 

“O uso da inteligência artificial do Carol Painel Con-
tábil impacta diretamente a produtividade dos times de 
contabilidade das empresas, pois automatiza uma série 
de processos, como análises de relatórios mensais, uma 
tarefa que toma tempo e que é passível de erros. Agora, 
as empresas podem direcionar o foco das equipes de con-
tabilidade para atividades voltadas à gestão estratégica”, 
afirma Rodrigo Sartorio, diretor de produto da Totvs. 

Inteligência artificial na análise e previsão de 
resultados contábeis

Empreendedorismo como 
alternativa ao desemprego

Com as altas taxas de desemprego e crise econômica atingindo o país, empreender como MEI tem se 
tornado uma das alternativas principais para se ter uma nova renda no Brasil

e emitir notas fiscais, o 
MEI deve se enquadrar 
nas atividades permitidas 
pela legislação, ter fatu-
ramento de até R$ 81 mil 
ao ano, ter no máximo um 
funcionário e não partici-
par de outra empresa. 

	 •	Direitos: Algumas das 
vantagens de ser MEI são 
o auxílio doença, caso 
sofra algum acidente ou 
venha a adoecer; auxílio 
maternidade e recurso 
emergencial. Além disso, 
o profissional pode criar 
novas oportunidades de 
trabalho, podendo ven-
der e prestar serviços 
para empresas e também 
participar de licitações 
do Governo. 

	 •	Deveres: Os principais 
deveres do MEI é o pa-
gamento da guia mensal 
DAS, no valor de R$ 
53,25, podendo chegar 
a R$ 58,25 dependendo 
da atividade e entrega 
da Declaração Anual ao 
Governo, semelhante ao 
imposto de renda. 

Fonte e mais informações: 
(https://app.easymei.com.
br/). 

soas, a flexibilidade de 
horários significa poder 
escolher quando e como 
se dedicar ao negócio. 
Controlar o próprio tem-
po é uma vantagem para 
qualquer empreendedor. 

	 •	Trabalhar com o seu 
sonho: Amar uma área 
e uma profissão é o que 
leva muita gente ao em-
preendedorismo. Isso 
porque quando alguém 
abre o próprio negócio, 
está se dedicando ao su-
cesso da maneira como 
sempre desejou. 

  Hoje, o MEI é a porta de 
entrada para o empre-
endedorismo no país. E 

por isso, é importante 
saber que há regras para 
se formalizar, cobrança 
de imposto mensal e 
obrigatoriedades para 
não perder seu CNPJ. 
“Tenha em mente que 
este é um mercado em 
ascensão no Brasil e que 
há um mundo de possi-
bilidades profissionais. A 
formalização sempre é o 
melhor caminho e o MEI 
pode ser uma alternativa 
ao desemprego, uma 
renda extra”, explica o 
contador. 

	 •	Regras para se forma-
lizar: Para conquistar o 
direito de ter um CNPJ 

A empresa Laticínios Catupiry, que testa a solução in-
tegrada em seu ERP desde o mês de abril, observou que 
as previsões fornecidas pelo Carol Painel Contábil são de 
alta taxa de precisão. “Passamos a ter mais segurança 
nas nossas tomadas de decisão com o uso do painel, já 
que podemos ter agora dados confiáveis, de forma muito 
simples e rápida. É muito importante poder contar com 
a visibilidade de distorções e predição de resultados”, 
afirma Paulo Bindo, gerente de informática da Laticínios 
Catupiry.  Fonte e mais informações: (http://www.totvs.
com.br). 

Seguro de vida proporciona 
estabilidade financeira em qualquer tempo
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Helen Abdu (*)

"O modelo de Fulfillment apresentado pela Des-
cartes Peoplevox revela diversos serviços 
acoplados, dentre eles: Leitura do Código de 

Barras, Gestão do Inventário, Regras para impressão da 
ordem de serviço, Sistema de gerenciamento de Centro 
de Distribuição, Ordem de Vendas, Envio de Documentos, 
dentre outros", finaliza Abdu. 

Listamos abaixo, cinco situações reais em que a ferramenta 
Descartes Peoplevox pode contribuir diretamente para o 
controle e gerenciamento de estoque, o que é fundamental 
em grandes eventos como a Black Friday 

1Venda de produtos sem estoque - Por acaso o seu 
e-commerce já vendeu algum produto sem estoque? Esse 
problema pode ser mais frequente do que você imaginava. A 
frustração gerada para o consumidor pode afetar a imagem 
da marca e, além disso, ele pode adquirir o produto em seu 
concorrente. Com a ferramenta Descartes Peoplevox, o 
site terá um inventário interativo em real time, portanto o 
e-commerce não precisa se preocupar com esse problema, 
evitando a insatisfação dos consumidores. 

A ferramenta foi desenhada para apoiar organizações de diferentes portes, inclusive em grandes eventos do comércio, como a Black Friday. 
Segundo Helen Abdu, executiva de inteligência de mercado internacional da Descartes, a solução permite uma melhor formação 

do e-commerce, consequentemente, incrementando os processos e aumentando o faturamento da companhia. 

PONTOS FUNDAMENTAIS

Pixabay

3Atraso na Publicação de novos produtos - Segun-
do Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), o Black Friday já é a quinta data mais 
importante para o setor varejista, ficando atrás apenas 
do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. 
Portanto, se você demora para publicar novos produtos em 
seu e-commerce, provavelmente está perdendo clientes. 

Exemplo: Um produto que chega no período da manhã 
em seu armazém e você demora o dia inteiro para subir 
em seu site, pode gerar um desconforto em vendas para 
o seu e-commerce. Na solução Descartes Peoplevox, os 
funcionários escaneiam os produtos logo na chegada do 
estabelecimento e, em tempo real, os mesmos entram 
direto no site, minimizando as oportunidades de vendas 
perdidas. 

4Baixa Produtividade dos Pickers - Normalmente 
os funcionários acabam perdendo tempo para procurar os 
produtos dentro do armazém. O número de picking por 
pessoa por hora fica muito baixo, reduzindo o número de 
pedidos enviados. Através do software é possível acessar e 
visualizar qual a melhor rota para pegar os produtos, base-
ados no layout do armazém, possibilitando até 70 pedidos 
recolhidos por pessoa e por hora. 

5Locais Fixos no Armazenamento - Em algu-
mas datas importantes do varejo, como por exemplo, a 
Black Friday, alguns produtos podem ser mais vendidos 
ou por conta de alguma promoção do site ou pela fama 
desenvolvida. Segundo a pesquisa da Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a projeção 
estimada na Black Friday de 2019 era de superar em 
18% o ano anterior. 

Portanto, quando o produto requisitado possui um maior 
período de venda, ele deve ser alocado de maneira rápida e 
fácil para que o manuseio e entrega ao cliente seja feita de 
forma eficiente. Com a ferramenta Descartes Peoplevox, 
é possível alocar o produto de acordo com os padrões de 
venda, possibilitando minimizar o tempo de picking. 

O início da pandemia exigiu do mercado de e-commerce 
uma profissionalização e preparo fundamental para a obten-
ção do crescimento exponencial da empresa. "A ferramenta 
Descartes Peoplevox é uma excelente aliada para o gestor 
do e-commerce, tendo em vista que a sua utilização permi-
te um controle em tempo real do seu estoque e um maior 
gerenciamento de processos", complementa Helen Abdu. 

Fonte e mais informações: (http://www.descartes.com/pt-br).
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CINCO DICAS PArA O CrESCIMENTO DO 
E-COMMErCE DUrANTE A BLACk FrIDAy

2Erros nos processos de Picking - Normalmente 
o processo é realizado de forma manual, sendo que isso 
pode gerar algumas falhas, como por exemplo, envio de 
produtos errados para endereços não correspondentes. 
Com a solução desenvolvida pela Descartes, os erros de 
picking podem ser reduzidos a menos de 1 em 40.000 
pedidos. Vale ressaltar que isso é possível, pois todos os 
produtos possuem códigos e eles evitam que o conteúdo 
seja enviado de maneira errônea para a casa do cliente. 
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Mauricio Castro (*)    

Este tipo de solução pode 
agir sem a intervenção 
humana, já que seu algo-

ritmo de Inteligência Artificial 
é capaz de entender o que o 
usuário escreve com uma efeti-
vidade superior a 90%, além de 
conseguir uma porcentagem de 
satisfação acima de 95%. 

Para se desenvolver um cha-
tbot, é necessário realizar um 
estudo detalhado para enten-
der, e até mesmo antecipar, 
as necessidades do usuário, 
construindo assim conteúdos 
personalizados com mensagens 
claras, consistentes e em tom de 
conversa. Atualmente existem 
diferentes tipos de chatbots, 
desenvolvidos de acordo com as 
necessidades de cada projeto e 
de cada cliente. 

	 •	Chatbots de ITR (Res-
posta de Interação de 
Texto) ou “Dumb Cha-
tbots” - Os chatbots de 
ITR não requerem aplicação 
de Inteligência Artificial, já 
que funcionam com base em 
comandos. Utilizam botões 
predefinidos e seguem uma 
lógica sequencial, simulando 
uma conversa, mas sempre a 
partir de um menu de opções 

Existem diferentes tipos de chatbots, desenvolvidos de acordo 
com as necessidades de cada projeto e de cada cliente.
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O chatbot certo para cada negócio
Os chatbots desempenham um papel cada vez mais determinante no atendimento ao consumidor em diversos setores

previamente estabelecido. 
No caso das páginas iniciais 
de conversa para captação 
de leads, os chatbots de 
comando são muito efetivos. 

  No entanto, não serão sufi-
cientes para oferecer uma 
boa experiência em casos 
mais complexos de aten-
dimento ao cliente, pois 
não podem compreender 
a linguagem natural, gerar 
novas respostas nem realizar 
funções que não tenham sido 
pré-programadas. 

	 •	Chatbots cognitivos ou 
“Smart Chatbots” - Os 
chatbots cognitivos são 
tecnologicamente mais com-
plexos: se baseiam em Inte-
ligência Artificial e Machine 
Learning. Isto significa que 
eles têm capacidade de 
compreender e processar 
a linguagem natural (o que 
é conhecido como NLU, 
Natural Language Unders-
tanding). 

  Este tipo de bot é con-
textual, ou seja, tem a 
capacidade de interpretar 
a intenção do usuário e for-
mular respostas a partir do 
zero, dando à conversa um 

ritmo muito mais dinâmico 
e natural, quase como se o 
consumidor estivesse in-
teragindo com um agente. 
Por se basearem em Machi-
ne Learning, os chatbots 
cognitivos aprendem ao 
longo do uso. Dessa forma, 
quanto mais interagem, 
melhor é a qualidade da co-
municação. Não só porque a 
empresa pode lhes ensinar 
com novas informações so-
bre produtos, por exemplo, 
mas também eles mesmos 
aprendem com base nas 
interações passadas. Isso 
permite que os diálogos 
sejam cada vez mais fluidos 
e precisos. 

	 •	Chatbots	de	“Word-spot-
ting” - Os “Word-spotting” 
são chatbots intermediá-
rios, entre os de ITR e os 
cognitivos. Funcionam por 
meio do reconhecimento de 
palavras-chave, em função 
das quais dão uma resposta 
pré-configurada. Por exem-
plo, se o usuário escreve a 
palavra “preço”, o bot lhe 
responde com uma lista de 
preços. Essa característica 
aproxima a ferramenta de 
uma conversa sem a neces-
sidade de integrar uma tec-
nologia de NLU e, por isso, é 
um dos mais utilizados hoje 
em dia. A limitação é que 
esse tipo de chatbot somente 

interpreta palavras-chave, 
sem levar em conta o con-
texto ou a intenção. 

  Se o usuário pergunta “há 
preços acessíveis?”, o chat 
bot não é capaz de responder 
“sim” ou “não” porque já está 
programado para responder 
com uma lista de preços. 
Portanto, a precisão deste 
bot é menor que a dos que 
utilizam inteligência artifi-
cial. Além destas classifica-
ções, existem outros tipos 
de chatbots, como os de 
texto, que utilizam somente 
a palavra escrita como uma 
plataforma de chat básica; 
ou multimídia, que integram 
textos, imagens, botões e 
outros conteúdos. Estes são 
muito úteis para tornar mais 
atraentes os chats baseados 
em comandos. 

Em resumo, os chatbots são 
mais um passo no atendimento 
ao cliente e, em breve, se torna-
rão um dos pilares fundamentais 
da estratégia empresarial, já que 
não há dúvida que a tecnologia 
de assistência virtual melhorará 
as relações das empresas com 
seus consumidores.

(*) - É diretor de marketing e transformação da 
Atento no Brasil. 
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Iluminação em LED para 
garantir assertividade em 

processos logísticos

O mercado de varejo é 
o que mais investe em 
espaços e tecnologias 
para compor Centros 
de Distribuição mais 
estruturados

Segundo dados de 
2019 da empresa 
CBRE, uma das prin-

cipais consultorias interna-
cionais especializadas no 
segmento, o Brasil conta 
atualmente com 1,4 milhão 
de m² de condomínios 
logísticos construídos por 
ano, um total médio de 625 
galpões em todo o territó-
rio nacional. A demanda é 
grande e o uso de galpões 
tem se popularizado nos 
últimos anos, principal-
mente com o aumento do 
comércio eletrônico. 

Entretanto, os espaços 
destinados ao armazena-
mento e logística de pro-
dutos requerem atenção 
redobrada, principalmente 
nos quesitos que englobam 
segurança e organização. 
Para garantir esses pon-
tos, um dos primeiros e 
principais itens a serem 
levados em consideração 
na hora do checklist são 
os sistemas de iluminação. 

Estruturar um centro 
de distribuição com um 
sistema de luminosidade 
eficiente, de fácil operação 
e inteligente, possibilita 
a assertividade e ganhos 
em muitas operações que 
acontecem nesses ambien-
tes. Afinal, quanto mais 
fácil for o acesso e a visibili-
dade do que é armazenado 
e as suas identificações, 
maior será a qualidade 
e rapidez nos processos 
logísticos - requisitos bá-
sicos para uma operação 
de ponta. 

A consolidada tecnologia 
de iluminação em LED é 
a mais indicada para ser 
utilizada em centros de 
distribuição, seja na área 
interna ou externa. Segun-
do dados divulgados pelo 
Inmetro, as lâmpadas e lu-
minárias desse tipo quase 
não perdem o fluxo lumi-
noso durante o seu período 
de uso, ao contrário dos 
produtos com lâmpadas 
fluorescentes, que podem 
chegar ao fim da vida útil 
com apenas 16% do fluxo 
luminoso inicial. 

A pesquisa também reve-
la que o tempo de vida útil 
do LED atinge em média 
70 mil horas, sendo que 
se utilizadas durante oito 

horas por dia, podem durar 
aproximadamente 24 anos. 
Em comparação com as 
tecnologias tradicionais, 
os equipamentos em LED 
apresentam também baixo 
risco de manuseio, pois 
não possuem partes vivas/
energizadas ao acesso dos 
usuários (como é o caso 
das lâmpadas) e exigem 
quase nenhuma manu-
tenção. 

Em relação à sua efici-
ência, essa também leva 
vantagem, uma vez que 
converte quase toda a 
energia elétrica consumida 
em luz, dissipando muito 
pouco calor no ambiente, 
além de não emitir raios 
ultravioleta ou infraver-
melho. Essas vantagens só 
reforçam como é possível 
garantir o bem-estar e a 
segurança dos colaborado-
res, além de um aumento 
na produtividade dos esta-
belecimentos. 

A implementação da 
iluminação em LED ajuda 
diretamente a reduzir o im-
pacto e o risco ambiental, 
pois não contêm elementos 
poluentes e contaminan-
tes (como o mercúrio e o 
chumbo que são presentes 
nas lâmpadas convencio-
nais) e ainda promove 
uma economia no consumo 
de energia elétrica de até 
90%. 

Com tantos benefícios, 
entre ter uma vida útil 
longa, emitir uma luz 
direcionada, redução de 
material descartado e 
ter alta tecnologia que 
não aquece o ambiente, 
a utilização do LED nos 
centros de distribuição 
já se tornou tendência e 
deve ser aproveitada sem 
ressalvas por essa parcela 
do mercado. 

Se pararmos para ava-
liar, a economia e eficácia 
que a iluminação em LED 
proporciona vai muito além 
da redução de custos. O 
sistema é uma solução 
energética eficiente e se 
tornou indispensável para 
quem atua no setor logís-
tico, corroborando com 
os processos do dia a dia 
e os mais altos níveis de 
certificações para projetos 
sustentáveis. 

E você, já pensou em 
como deixar seu centro 
de distribuição mais eco-
nômico? 

(*) - Empreendedor serial, formado 
em Engenharia Elétrica e Eletrônica 

pela Universidade Federal da Bahia, é 
CEO e Diretor Comercial da Ledax.

Rodrigo Travi (*)

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: KAUÊ CHESMAN GOMES, profissão: professor de educação física, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Terezinha de Goiás - GO, data-nascimento: 
01/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Cáril Chesman Go-
mes e de Sandra Regina Vieira da Silva Gomes. A pretendente: VIVIANE SANTOS 
PIANA, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Colombo - PR, data-nas-
cimento: 06/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Kenedy 
Piana e de Vivaneide Ferreira dos Santos Piana. R$ 13,45

O pretendente: THIAGO DE CAMPOS, profissão: moldureiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Jair de Campos e de Maria de Fátima Santos. A pretendente: 
KRÍSSIA BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Paramirim - BA, data-nascimento: 21/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Lúcia Barbosa de Oliveira. R$ 13,45

O pretendente: JONATAS NASCIMENTO DA CRUZ, profissão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Aracaju - SE, data-nascimento: 26/06/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Valcrides Cruz e de Geraldina Nascimento da Cruz. A pretendente: 
GILDETE BARBOSA DAS NEVES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Girau do Ponciano - AL, data-nascimento: 22/10/1990, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Braunilio José das Neves e de Marlusa Barbosa da Silva. R$ 13,45

O pretendente: VICTOR THOMAZ DE ALMEIDA MARTINS SOUZA, profissão: ofi-
cial do exército, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Cesar Luis Martins 
Souza e de Katia Thomaz Borges de Almeida Souza. A pretendente: NATHALIA DE AL-
MEIDA CAMPOS PEREZ, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Francisco Conejero Perez e de Geórgia de Almeida Campos Perez. R$ 13,45

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAUL AVELINO MONEA, profissão: analista de projetos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ronalde Monea e de Maria Aparecida Avelino. A 
pretendente: ANDREZA FERNANDES DE OLIVEIRA, profissão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1995, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Francisco de Oliveira e de Elizabeth Feitosa 
Fernandes.

O pretendente: RUAN SANTOS BARRETO NASCIMENTO, profissão: supervisor de 
obras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Barreto Nascimento e de 
Maria José dos Santos Nascimento. A pretendente: ISABELLA LOBO BARBOSA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Clementino Barbo-
sa e de Rosângela Ribeiro Lobo Clementino Barbosa.

O pretendente: UBERLANDIO ARAÚJO DE JESUS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Baixa Grande, BA, data-nascimento: 23/06/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lourival Pedreira de Jesus e de Eliete Ramos 
de Araújo. A pretendente: THAÍS MARANHÃO FERREIRA, profissão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wanderson de Carvalho Ferreira e de Glauci 
Maranhão.

O pretendente: JOEY SOARES RIBEIRO, profissão: mecânico industrial, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Soares Ribeiro e de Patricia Ribeiro 
Paes Landim. A pretendente: KAREN ALEXSSANDRA PINHEIRO ADEIRA, profissão: 
aux.financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1999, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Otavio Elias Adeira e 
de Vivian Pinheiro.

Bárbara Siqueira (*)
 

Em linhas gerais, esse 
é um processo de or-
ganização de informa-

ções, sejam elas estruturadas 
ou não, e integração dessas 
informações a sistemas de 
softwares. Dessa forma, 
as informações podem ser 
analisadas e gerar insights 
para tomadas de decisão 
mais assertivas.

Esse processo de análise 
de dados pode melhorar as 
estratégias de marketing e 
vendas da empresa e tem um 
impacto direto no aumento 
do faturamento e no engaja-
mento da equipe. Dito isto, 
vou listar 4 motivos para que 
sua empresa faça cada vez 
mais uso da inteligência de 
dados. Confira:
 1) Melhorar a sua com-

petitividade - Com 
os dados obtidos por 
meio de um sistema de 
inteligência de dados, 
é possível encontrar o 
perfil de clientes da sua 
empresa, fazer pros-
pecção de clientes de 
acordo com esse perfil, 
criar, higienizar e atu-
alizar base de dados, 
localizar empresas e 
pessoas, e muito mais. 

As informações podem ser analisadas e gerar insights para 
tomadas de decisão mais assertivas.
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O Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) participou, na tarde do 
último dia 22, da cerimônia referente 
à Simplificação do eSocial e à Moder-
nização da Norma Regulamentadora 
do Trabalho. O programa do governo, 
chamado de Descomplica Trabalhista, 
foi lançado no Palácio do Planalto e tem 
a finalidade de simplificar processos 
e eliminar a burocracia. O presidente 
Jair Bolsonaro e outras autoridades 
estiveram presentes no evento.

O conselheiro do CFC, contador 
Adriano Marrocos, participou da so-
lenidade e falou sobre os avanços que 
a iniciativa pode trazer. “Esperamos 
que essas ações simplifiquem nossas 
rotinas, facilitem a relação entre em-
pregador e empregado, permitindo 
aumento no número de vagas – que 
se traduzem em oportunidades para 
as pessoas – e sirvam para incentivar 
mais pessoas a empreender. 

Em relação ao eSocial, nossa expec-
tativa é que o programa seja menos 
complexo na operação, sem perder o 
controle, pois temos interesse na implan-
tação efetiva que deve eliminar outras 
obrigações ainda vigentes”, explicou.

A simplificação do eSocial era uma 

Conselheiro do CFC, 
contador Adriano Marrocos.

Quatro motivos 
porque sua empresa deve usar 

a inteligência de dados
Antes de falarmos sobre como a aplicação da inteligência de dados pode ser interesse para ajudar 
a alavancar um negócio, vamos falar um pouco sobre o que é a inteligência de dados

equipe pode ser feita 
por meio de KPIs (Key 
Performance Indica-
tors). Que, traduzindo 
literalmente para o 
português, seria um 
indicador-chave de de-
sempenho. Com esse 
indicador, o desempe-
nho fica mais visível, 
tanto para os funcio-
nários, quanto para 
os gestores. Assim, é 
possível aumentar o 
engajamento da equi-
pe.

 4) Otimizar as suas es-
tratégias de marke-
ting e vendas - Por 
meio do nosso siste-
ma de inteligência de 
dados, a sua empresa 
pode obter informa-
ções que ajudam a de-
finir o perfil de clientes 
da empresa, por meio 
da nossa ferramenta 
de enriquecimento. 
Além disso, é possível 
prospectar clientes, 
de acordo com o perfil 
desejado e melhorar as 
estratégias de venda 
direta ou segmentada.

(*) - É Diretora de Operações 
na Checktudo, empresa 

pioneira há mais de 20 anos no setor 
de consultas veiculares.

Ter acesso a essas in-
formações te permite 
ser mais competitivo 
frente aos seus concor-
rentes. Visto que, você 
irá contar com infor-
mações privilegiadas 
sobre o seu mercado de 
atuação e conseguirá 
definir melhor onde e 
como será investido o 
seu capital.

 2) Trazer inovação 
para a sua empresa 
-  Por meio das aná-
lises feitas dos dados 
obtidos, é possível 
perceber as mudanças 
de comportamento dos 
clientes e também as 

mudanças do merca-
do de maneira mais 
rápida. Assim, fica 
mais fácil se adaptar 
às novas demandas e 
otimizar os seus pro-
dutos e serviços, de 
forma que atendam 
às necessidades dos 
consumidores.

 3) Melhorar o desem-
penho -  É possível ob-
ter informações sobre 
o desempenho dos co-
laboradores da empre-
sa e indicar melhorias 
e novas possibilidades 
para os processos cor-
porativos. A análise 
do desempenho da 

Contador comenta os benefícios do 
Descomplica Trabalhista
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ão Bianco também assinou a revisão 
da NR 31 [Norma Regulamentadora 
31], que trata da segurança e da 
saúde no trabalho na agricultura, na 
pecuária, na silvicultura, na explora-
ção florestal e aquicultura. Ao final 
do evento, o Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, revogou 48 portarias 
consideradas obsoletas que dificul-
tavam novos empreendimentos no 
país”.

Portarias relacionadas ao Descom-
plica Trabalhista publicadas:
	 •	Portaria	Conjunta	n.°	76	estabelece	

o cronograma, por grupos, de im-
plantação do Sistema Simplificado 
de Escrituração Digital das Obriga-
ções Previdenciárias, Trabalhistas 
e Fiscais (eSocial).

	 •	Portaria	 Conjunta	 n.°	 77,	 aprova	
a versão S-1.0 RC do leiaute do 
Sistema Simplificado de Escritu-
ração Digital das Obrigações Pre-
videnciárias, Trabalhistas e Fiscais 
(eSocial).  

	 •	Portaria	n°	355,	revoga	48	portarias	
do extinto Ministério do Trabalho, 
como anunciado no evento de 
lançamento do Programa (Fonte: 
CFC).

solicitação de diferentes organizações, 
entre elas, o CFC. Durante a cerimô-
nia de apresentação do Descomplica 
Trabalhista, algumas ações do progra-
ma foram anunciadas, como explica 
Adriano Marrocos. “O secretário de 
Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia, Bruno Bianco, informou 
que o novo eSocial trará uma redução 
de 2.000 dados no eSocial para 400, 
ainda que tenhamos que avaliar agora 
a nova versão do sistema. 

O pretendente: DANILO PADILHA RAMOS DE MORAES, de nacionalidade brasi-
leira, engenheiro civil, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1992), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joel Ramos de Moraes e de Tania 
Sueli Padilha. A pretendente: JULIANA DANTAS LIRA QUEIROGA, de nacionalidade 
brasileira, engenheira civil, solteira, nascida em Sousa, PB, no dia (27/10/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aguimarim Dantas Queiroga e de 
Marta Maria Lira de Queiroga.

O pretendente: LUIZ GERALDO TEDESCO PADOVAN, de nacionalidade brasileira, 
economista, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1959), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Padovan e de Margarida Maria de 
Azevedo Tedesco Padovan. A pretendente: MERYT TARCILA TEIXEIRA ZANINI, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/11/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Israel Zanini e de 
Maria Aparecida Teixeira Alves.

O pretendente: MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, meteorologista, solteiro, nascido em Maceió, AL, no dia (06/03/1988), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Silveira Leite e de Lenilda 
Maria dos Santos Silveira. O pretendente: ALEX AUGUSTO COSTA MACHADO, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro eletricista, solteiro, nascido em Jaraguá do 
Sul, SC, no dia (25/02/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz 
Carlos João Machado e de Marilene Costa Machado.

A pretendente: JUREMA MENDES GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, professora, viúva, nascida em Jacareí, SP, no dia (13/06/1969), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raul Mendes e de Leonilde Mendes. A 
pretendente: MARIA FLORACI GONÇALVES DE MACÊDO, de nacionalidade brasi-
leira, cobradora de ônibus, solteira, nascida em Turmalina, MG, no dia (17/06/1970), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Francisco de Macêdo e de 
Marlí Gonçalves Mendes.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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