
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.272

Quinta a segunda-feira, 
31/12/2020 a 04/01/2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Investir com critérios é fundamental na busca por melhores resul-
tados. A escolha tem relação com os objetivos de cada pessoa. Em 
geral, quem procura maior rentabilidade, precisa se concentrar em 
ativos de renda variável, pois é nesse mercado que costumam apare-
cer as soluções mais atrativas. Entretanto, a rentabilidade não deve 
ser o único foco do investidor. É preciso pensar em fatores como a 
segurança, por exemplo, para que exista a garantia de que o dinheiro 
aplicado será devolvido. Para esse objetivo, o mais indicado é recorrer 
a soluções de renda fixa.    

Quais os investimentos mais seguros do mercado
A Rússia chocou o mundo quando anunciou o lançamento do "Spu-

tnik V", a primeira vacina contra a COVID-19 a ser comercializada em 
vários países na esperança de acabar com a pandemia que marcou 
2020. Embora organizações internacionais, como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), tenham pedido cautela no seu uso e dis-
tribuição, a notícia marcou o início de uma corrida contra o tempo 
para garantir o fornecimento da medicação.     

Como levar vacina para todo o planeta

A saúde, inclusive mental, era pouco discutida nas empresas antes 
da pandemia. Este tema era até um tabu em algumas organizações 
mais conservadoras. Porém, por conta do isolamento social o assunto 
ficou mais presente na sociedade: um estudo publicado na revista 
The Lancet revela que casos de ansiedade e estresse cresceram mais 
que o dobro, durante a pandemia, enquanto os de depressão tiveram 
aumento de 90%. Toda a carga de trabalho, seguido da sensação de 
incerteza diante do vírus, além da instabilidade e garantia de emprego, 
trazem angústia para muitas pessoas da equipe.    

Ajudar colaboradores afetados pela pandemia

Foto de Marily Torres no Pexels

Negócios em Pauta

Prêmio Nobel
O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, de 84 anos, 

deverá ter a sua candidatura ao Prêmio Nobel da Paz de 2021 
formalizada em janeiro. Engenheiro agrônomo formado pela 
Universidade Federal de Lavras, é um dos responsáveis pela 
maior revolução tropical agrícola da história: a que tornou 
viável a produção de grãos no Cerrado brasileiro em larga 
escala. Diversas entidades do agronegócio, universidades e 
profissionais do Brasil e de outros países passaram a apoiar a 
indicação de Paolinelli ao Nobel da Paz. Roberto Rodrigues, 
também ex-ministro da Agricultura, encabeça o movimento. 
Em 2006, Paulinelli ganhou o prêmio World Food Prize, 
espécie de Nobel da Alimentação, concedido a pessoas que 
ajudaram a melhorar a segurança alimentar no mundo.    
Leia a coluna completa na página 3
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Quer ter o seu próprio negócio em 2021

@As microfranquias despontaram em 2020, com diversas 
opções a custos acessíveis para quem perdeu o emprego 

ou guardou dinheiro para investir. De acordo com Cláudio Tie-
ghi, da Kick Off Consultores, elas não demandam administração 
complexa, necessitam de um número reduzido ou não precisam 
de funcionários, podem se enquadrar em classificações fiscais 
que favorecem os pequenos negócios, como Simples e Super Sim-
ples, costumam encontrar linhas de crédito com taxas atrativas 
e ainda contam com suporte da franqueadora. O investimento 
inicial necessário para esse tipo de franquia é baixo, podendo 
variar, de acordo com o modelo de negócio, até R$ 90 mil (http://
www.kickoffconsultores.com.br/).  Leia a coluna  completa 
na página 2

Reprodução

A fadiga no trabalho é um 
problema enfrentado por muitos 
funcionários, mesmo antes do 
isolamento social. 

Com a pandemia do novo Coronaví-
rus essa situação ficou ainda mais 

evidente. O retorno ao escritório pode 
afetar ainda mais a saúde mental dos 
funcionários, o que pode ser prejudicial 
para todo time de colaboradores. 

 
Um estudo global, realizado pela 

ADP Research Institute, com traba-
lhadores de quatro continentes, mos-
tra que os profissionais da América 
Latina estão entre os mais estressados 
do mundo. Durante o levantamento, 
dois terços das pessoas ouvidas (65%) 
na região afirmaram se estressar pelo 
menos uma vez por semana. Neste 
grupo, os brasileiros são os mais 
estressados da região, com 66% dos 
entrevistados. 

 
Para manter as emoções equilibradas 

no trabalho, a vice-presidente de Re-
cursos Humanos da ADP na América 
Latina, Mariane Guerra, separou cinco 
dicas para ajudar a reduzir a ansiedade 
e o estresse:

 
1. - Planeje seu dia   -   Algo simples 

como organizar as tarefas do dia em 
listas é um grande aliado para reduzir a 
ansiedade. “É normal sentir uma queda 
de produtividade em momentos de 
estresse. O planejamento diário ajuda 
a manter o foco e a calma durante o 
dia. Organizar tarefas por ordem de 
prioridade, direciona o colaborador 
para o que é mais relevante e propor-
ciona sensação de alívio com as tarefas 
concluídas”, pontua Mariane. 

Como reduzir o estresse no 
ambiente de trabalho

2. - Faça pausas - Interromper uma 
rotina cansativa pode ajudar muito 
a aliviar o estresse. Ao longo do dia, 
programa-se para pausas estratégicas 
e, mesmo que por alguns minutos, 
pare e respire. Essa prática traz mais 
energia, principalmente nos dias mais 
movimentados.

 
3. - Realize alongamentos - Pro-

cure realizar alongamentos ao longo 
do dia, isso ajuda a aliviar a tensão 
que longos períodos, na mesma posi-
ção, podem causar aos músculos do 
corpo. A ginástica laboral, que muitas 
empresas oferecem aos colaboradores, 
é uma excelente oportunidade para se 
movimentar e aliviar a tensão. 

“Na ADP, por exemplo, a ginástica la-
boral é realizada em grupo, por meio de 
vídeo chamada. Assim, além de alongar, 
os colaboradores podem desligar, por 
um momento, do trabalho e descansar 
também a mente” comenta a executiva.      

 
4. - Mantenha atenção na ali-

mentação - No trabalho remoto, é 
muito comum as pessoas se desliga-
rem da alimentação e pular refeições 
ou substituir por lanches rápidos. 

Uma boa alimentação, respeitando 
as pausas para o almoço, por exem-
plo, é um ponto fundamental para 
manter a saúde mental em dia. Por 
isso, mesmo no home office, respeite 
as pausas e priorize alimentos mais 
saudáveis.   

 
5. - Fale com o seu gestor - Man-

ter diálogo aberto sobre esgotamento 
é essencial nesse momento. Mariane 
aconselha que esse canal de conversas 
torne-se cultura dentro das empresas e 
não somente um item na agenda de reu-
niões. Falar sobre suas lutas e sucessos 
no dia a dia pode criar uma rede de apoio 
que ajuda cada indivíduo a equilibrar as 
emoções de maneira saudável. 

 
Manter boa saúde mental ajuda toda 

a empresa a garantir equilíbrio e produ-
tividade. “É necessário reconhecer que 
esse é um momento, particularmente, 
estressante. Funcionários e empresas 
estão passando por situações inespera-
das e o diálogo constante é fundamental 
para se criar o melhor ambiente para 
todos”, finaliza vice-presidente de Re-
cursos Humanos da ADP. Saiba mais 
em: (https://www.adp.com.br).

E não é que 
ele chegou 
ao fim?

Alessandro Saade

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Foto de energepic.com no Pexels

A PANDEMIA QuE PAROu O MuNDO

SARS-COV-2

    Leia na página 6

Legalização do aborto
O Senado da Argentina aprovou a 

legalização do aborto no país em votação 
histórica que se estendeu pela madrugada 
de quarta-feira (30). Foram 38 votos a 
favor, 29 contrários e uma abstenção. A lei 
foi proposta pela senadora e ex-presidente 
do país, Cristina Kirchner, e agora coloca 
o país como um dos poucos na América 
Latina que permitem a interrupção da 
gravidez pela vontade da mulher até a 14ª 
semana. Após esse período, o aborto só 
será permitido em caso de risco de vida 
para a gestante ou se a gravidez for fruto 
de um estupro (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-pandemia-que-parou-o-mundo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-31-12-2020-a-04-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-31-12-2020-a-04-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/e-nao-e-que-ele-chegou-ao-fim/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-maneiras-de-oferecer-experiencias-para-ajudar-colaboradores-afetados-com-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-os-investimentos-mais-seguros-do-mercado-atualmente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-levar-vacina-contra-a-covid-19-para-todo-o-planeta/
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News@TI
Guia do eSocial doméstico pode ser paga 
com PIX

@Os quase seis milhões de empregadores domésticos de todo o 
país já podem pagar a Guia do Documento de Arrecadação do 

Simples Doméstico (DAE) por meio de QR Code com o PIX, solução 
de pagamento instantâneo criada pelo Banco Central. O Serpro, em 
parceria com a Receita Federal do Brasil e a Subsecretaria de Inspe-
ção do Trabalho do Ministério da Economia, implementou melhorias 
tecnológicas no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para diminuir a burocracia 
e trazer mais facilidades. Além disso, os empregadores domésticos, 
que empregam cerca de 40 milhões de pessoas, também poderão 
acessar o portal web do eSocial utilizando o login único do gov.br. 
O Documento de Arrecadação do Simples Doméstico (DAE) do 
eSocial deve ser emitido pelo empregador doméstico diretamente 
no sistema ou pelo aplicativo disponível na App Store e Google Play. 
Ao emitir o documento, será gerado automaticamente um QR Code 
na guia de pagamento. Com o QR Code, o empregador pode efetuar 
o pagamento, não sendo necessária nenhuma outra ação adicional
por parte do usuário.

São Paulo, quinta a segunda-feira, 31/12/2020 a 04/01/2021 Negócios2 Negócios
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Computadores 
pessoais em falta

pandemia; tem havido uma escassez 
generalizada de componentes. Como 
se espera que as vendas continuem 
aquecidas em 2021, talvez superando 
as de 2020, é provável que a escassez 
desses equipamentos seja eliminada 
apenas em 2022.   

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

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

O ano de 2020 foi marcado pelo grande crescimento das vendas de computadores pessoais, com muitos 
fabricantes desses equipamentos não conseguindo atender aos pedidos de seus clientes, situação que alguns 
especialistas acreditam poder perdurar até o ano de 2022. 

Mas, ao que parece, novamente te-
remos 300 milhões de máquinas desse 
tipo vendidas em 2020, o que representa 
um aumento de 15% em relação a 2019; 
no Brasil, esse aumento deverá estar 
ao redor de 10%. As vendas de tablets 
também estão crescendo.

O aumento da demanda adicionou 
pressão às cadeias de abastecimen-
to que já haviam sido afetadas pela 

OpiniãO
Vacinação obrigatória: uma 
reflexão sobre solidariedade 

e liberdade na saúde

As respostas em 
bioética nunca são 
simples. Para ilustrar, 
o Supremo Tribunal
Federal, examina a
constitucionalidade da
vacinação compulsória

Isto é, impor a todos a 
vacina. Este artigo, no 
entanto, não examina 

tal possibilidade. A reflexão 
proposta parte de um cenário 
hipotético em que se admita 
a recusa. O questionamento 
central é, caso a imunização 
não seja imperativa, podem 
ser estabelecidas restrições 
a quem recusá-la? O ponto 
de partida então é a vaci-
nação obrigatória, em que a 
recusa é permitida, contudo, 
“penaliza-se” quem não se 
vacinar.

A temática, como tantas 
outras que entrelaçam saúde 
e direito, desafia o sentido e 
alcance desses termos. O sig-
nificado de saúde é complexo. 
Concebe-se como bem-estar 
físico, mental e social e, igual-
mente, associa-se, como ensi-
na Canguilhem, à ausência de 
doenças, à normalidade, ou 
ao equilíbrio (homeostase). 
Sob a ótica jurídica, muitas 
vezes a saúde é tomada como 
direito ao acesso (ou não), de 
modo mais ou menos amplo, 
a certos tratamentos.

Uma das perspectivas mais 
instigantes, porém, versa so-
bre a saúde como dever, que 
se desdobra em temas como 
as internações forçadas e a 
vacinação compulsória. En-
tre tantas concepções, consi-
dero particularmente bonita 
a definição de saúde como 
sendo o que nos faz iguais, 
afinal, embora o acesso, em 
nosso país, seja diretamente 
influenciado pela renda, os 
vírus não distinguem idade, 
posição política ou riqueza. 
Essa visão justifica mitigar 
liberdades individuais em 
atenção à proteção da cole-
tividade.

Como diz o célebre ensi-
namento de Bernard Shaw, 
em Man and Superman, 
“Liberty means responsibi-
lity” (liberdade significa res-
ponsabilidade), sobretudo, 
pelo cuidado com o outro. 
Ao mesmo tempo em que a 
maioria de nós espera ansiosa 
pela vacina, alguns adiantam 
a oposição a usá-la. 

Se à primeira vista, quem 
se vacinar está protegido, e 
“azar de quem não quer”, na 
saúde nada é simples por-

que devem ser levadas em 
conta mutações, custos de 
tratamento (suportados por 
todos), escassez de recursos 
da saúde e o cabimento de um 
direito a correr certos riscos, 
cuja razoabilidade é enfren-
tada, por exemplo, quando 
se exige de todos cinto de 
segurança e capacete.

Quem não se vacina se be-
neficia do esforço alheio e dos 
riscos das reações adversas, 
além disso, a erradicação 
depende da imunidade cole-
tiva. Na Itália, a Lei Lorenzin 
estabelece a vacinação das 
crianças como pressuposto 
de acesso ao ensino básico. 
No Brasil, o acesso ao bolsa 
família exige vacinação das 
crianças e frequência escolar.

Recente projeto de lei, em 
trâmite na Câmara, define 
que a recusa em se imunizar 
exigirá o custeio do tratamen-
to segundo “tabela que será 
elaborada e publicada pelo 
Sistema Único de Saúde”. 
A premissa do projeto de 
custear as despesas que se 
gera esbarra em duas gran-
des barreiras. Em primeiro, 
não “punimos” outros gastos 
gerados ao SUS por hábitos 
como fumar, poluir, comer 
mal ou não fazer exercícios 
físicos regularmente. 

Em segundo, a repercussão 
de não se vacinar não se res-
tringe ao custo do tratamen-
to, eis que engloba estrutura 
dos hospitais, sobrecarga 
do sistema, despesas para 
controles sanitários, além da 
consequência mais óbvia que 
consiste na difusão do vírus. 
Independente do conceito de 
saúde adotado, o momento 
delicado demanda uma pos-
tura de solidariedade e senso 
de coletividade. 

É preciso cuidar de nós, 
mas também cuidar dos 
outros. A proteção das li-
berdades individuais, em 
um ambiente democrático, 
pressupõe deveres e, como 
explica Stuart Mill em “On 
Liberty”, deve levar-se em 
conta os efeitos na esfera 
alheia. Portanto, a imposição 
de restrições razoáveis a 
quem não se vacina é medida 
constitucional, tal como a 
restrição a quem dirige sem 
cinto ou excede a velocidade, 
já que expõe a si e aos demais.

(*) - Doutor em Direito, especialista 
em direito da medicina, advogado, 
é professor da Escola de Direito e 
Ciências Sociais da Universidade 

Positivo.

Gabriel Schulman (*)

Foto de Peter Olexa no Pexels
Vivaldo José Breternitz (*)

Boa parte dessa situação foi ge-
rada pela pandemia, que tem 
forçado as pessoas a trabalhar 

e estudar a partir de suas casas, 
obrigando-as a adquirir suas próprias 
máquinas enquanto deixam de usar 
computadores de empresas e esco-
las. Essa situação levou as vendas 
de smartphones a despencar, já que 
muitos decidiram adiar a atualização 
de seus dispositivos portáteis e, em 
vez disso, investir em um equipamento 
maior, mais útil para o trabalho ou 
para a escola.

O ano de 2008 registrou o maior 
volume de vendas de desktops e 
laptops, com 300 milhões de máqui-
nas vendidas. A partir daí, as vendas 
caíram para um número ao redor de   
250 milhões, com muitos acreditan-
do que o mercado de computadores 
pessoais jamais voltaria aos volumes 
daquele ano. O senso comum dizia 
que os usuários preferiam dispositivos 
menores e mais portáteis e baratos, 
que, portanto, poderiam ser troca-
dos mais frequentemente, mas essa 
foi mais uma mudança trazida pela 
pandemia. 

É sempre um desafio para empresários 
construir um relacionamento mais próxi-
mo e transparente com seus investidores. 
Muitas vezes a falta de experiência e de 
orientações sobre boas práticas inibe 
a interação saudável e a construção de 
confiança que nutre uma boa relação.

De acordo com Patricia Stille, CEO da 
beegin – plataforma de investimentos em 
empresas privadas –, se aproximar de seus 
acionistas pode ser algo muito estratégi-
co, especialmente se forem investidores 
profissionais e/ou fundos de investimento. 
Enquanto stakeholders, eles estarão sem-
pre alinhados com o sucesso da companhia 
e certamente poderão ir muito além ao se 
sentirem parte do negócio, abrindo novas 
portas e ajudando a criar oportunidades 
de crescimento.

Para conquistar mais proximidade, a 
executiva lista três dicas sobre o que 
normalmente aqueles que investem em 
participações de empresas desejam saber:

1) Desperte senso de pertencimento
O contato próximo e fácil permite es-

treitar a relação e faz com que o investi-
dor se sinta parte do negócio. Isso pode 
aumentar as possibilidades de surgirem 
novas conexões como, por exemplo, uma 
introdução para um novo grupo de clientes 
que pode gerar valor para a companhia.

2) Invista em uma boa comunicação
Reports e atualizações periódicas mos-

tram uma empresa que tem maturidade 
para praticar uma boa governança. Ao 
deixar os acionistas a par do desempenho, 
fatos relevantes e updates da empresa, 
cria-se espaço para potenciais contribui-
ções dos investidores no negócio. Além de 
ser a maneira correta de manter a relação, 

Como uma boa relação com acionistas 
pode alavancar seu negócio?

investidores estão apostando no sucesso 
do seu negócio e ficarão cada vez mais 
motivados a contribuir, participando 
dessa trajetória”, completa. Stille ainda 
sugere quatro instrumentos que podem 
facilitar boas práticas de mercado:

1. Relatórios Periódicos: mantenha
seus acionistas informados com materiais 
que reflitam o desempenho da empresa, 
destacando os números relevantes e 
trazendo atualizações periódicas dos 
indicadores de performance operacional 
e financeira.

2. Highlights Mensais: é interessante
criar uma newsletter mensal com os prin-
cipais acontecimentos do período. Isso 
irá engajar ainda mais os investidores, 
pois sempre estarão por dentro do que 
está acontecendo. Cite tanto os updates 
positivos quanto os negativos.

3. Reuniões de Conselho: formar
um conselho organizado, composto 
por expertises complementares, e que 
possibilite discussões construtivas para 
o futuro da sua empresa é essencial.
Uma dica é sempre enviar a pauta da
reunião pelo menos uma semana antes
para que os membros possam refletir
sobre potenciais inputs, e registrar ata
incluindo os compromissos assumidos
por cada participante.

4. Governança Corporativa: tente
adotar padrões nos diferentes relatórios 
e arquivos enviados para possibilitar uma 
base de comparação dos seus resultados 
entre períodos, e o registro adequado do 
histórico da empresa. Além disso, invista 
em uma cultura de valorização dos ritos, 
mantendo a disciplina dos diferentes 
comitês e reuniões periódicas.

essa postura pode ajudar no futuro, diante 
de novas captações, por exemplo.

3) Pratique sempre a transparência
Um dos principais pilares na relação

empresário - investidor é a transparência, 
em todos os aspectos. Assegurar que as 
informações-chave chegarão às partes 
interessadas, e permitir o fácil acesso aos 
dados da companhia, é fundamental. Isso 
ajuda a reforçar confiança e aumenta o 
engajamento dos stakeholders no negócio.

Outros itens que facilitam a aplicação de 
boas práticas dentro de uma empresa são 
propostas de investimento em rotinas que 
contribuam para o crescimento da empresa. 
“Receber recursos de investidores não se 
resume a fazer um pitch deck persuasivo e 
organizar uma rodada de captação pontual, 
trata-se de uma relação de longo prazo, 
em que o pós investimento pode ser muito 
estratégico e cheio de oportunidades. Por 
isso, é importante se dedicar para construir 
laços cada vez mais estreitos e reforçar 
sua credibilidade”, afirma Patricia. “Seus 
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Ameaças virtuais não morrem com a virada do ano
Vivemos um ano de difíceis e variados desafios. 

Com a proximidade do fim de 2020 há quem pense 
que, após a passagem do dia 31 de dezembro para 
o dia 1º de janeiro, haverá uma virada de chave,
fazendo com que o mundo, enfim, volte ao normal. 
Ainda que o primeiro mês de um novo ano possa 
trazer melhorias, é fundamental lidar adequa-
damente com tudo o que é apresentado desde
já, sejam coisas boas ou ameaças, para que seja
possível desfrutar de um futuro mais tranquilo.

Assim como nos preocupamos com avanços da 
ciência que tenta encontrar um fim efetivo para 
a pandemia do novo Coronavírus, também temos 
que estar em constante alerta sobre as ameaças 

virtuais que nos rodeiam. No último relatório sobre 
o cenário do setor de cibersegurança e ataques,
citamos a existência de muitas falhas de segurança 
e vulnerabilidades com o objetivo de roubar dados, 
acessar dispositivos pessoais de forma remota e
causar prejuízos financeiros às vítimas. Um dos
destaques foi o aumento de ataques de ransomware 
- ameaça que deverá ser ainda mais explorada por 
cibercriminosos no próximo ano.

Além desse tipo de ataque, monitorado de 
perto por especialistas da ESET, também pre-
senciamos o retorno da utilização dos ataques 
voltados à mineração de criptomoedas e, é 
claro, a implementação de golpes que usam 

dessa desta ameaça para prejudicar as vítimas. 
O aumento do número de malwares bancários 
para Android, ameaças de phishing em nome 
de grandes empresas e até direcionados espe-
cificamente ao setor educacional foram apenas 
algumas das ameaças que enfrentamos ao longo 
deste ano.

Por isso, digo com bastante convicção: as 
ameaças cibernéticas de 2020 não vão deixar 
de existir após a entrada do novo ano. Não há 
como enterrá-las junto com as lembranças ruins 
que tivemos neste ano devastador como se, 
dessa forma, elas fossem simplesmente deixar 
de existir (www.eset.com/br). 



www.netjen.com.br

São Paulo, quinta a segunda-feira, 31/12/2020 a 04/01/2021Economia 3

D - Plano de Expansão 
A Michelin acaba de anunciar novo investimento no Amazonas. No to-
tal, serão investidos R$ 100 milhões entre 2021 e 2024. O investimento 
faz parte da segunda fase do plano de expansão da empresa na região 
e criará mais de 250 postos de emprego, aumentando em 26% o total 
de funcionários de sua unidade industrial no Estado. A expansão terá 
como principal objetivo a produção de pneus para motos e bicicletas. 
De 2017 a 2020, a Michelin iniciou seu processo de expansão na região 
com investimento similar, criando 367 novos postos de trabalho. Hoje, 
a empresa busca fornecedores para aumentar a produção e compra do 
látex do Amazonas localmente. Saiba maise em: (www.michelin.com.br)

E - Novidades Tributárias
No dia 13 de janeiro, às 20h, a Faculdade BSSP (Boa Sorte, Sabedoria e 
Prosperidade) trará, ao vivo, um tributarista de elite para apresentar um 
panorama das novidades tributárias e cenários das possíveis reformas. Liêda 
Amaral, professora da faculdade, mediará uma mesa com a participação 
do ex-secretário da Receita e atual integrante do Comitê de Peritos sobre 
Cooperação Internacional em Matéria Tributária da ONU, Jorge Rachid. Na 
companhia dos grandes tributaristas estará Edgar Madruga, coordenador do 
MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário.  Além da presença 
de Fábio Rodrigues, coordenador do curso de Direito Tributário aplicado. 
Inscreva-se atravésdo link: (https://bssp.ac-page.com/tributarista-de-elite-lp).

F - Renove sua Casa
A tradicional campanha “Renove Sua Casa” da Camicado, que acontece 
entre os dias 7 e 17 de janeiro, traz itens para decorar, servir, cozinhar 
e organizar com descontos de até 50%. Entre as peças, destaque para 
as que levam o selo Home Style. Com 112 lojas físicas pelo Brasil e es-
tratégia omnichannel, a rede especializada em casa e decoração oferece 
um mix de produtos como utensílios de cozinha, mesa, cama, banho, 
organização, eletroportáteis e itens licenciados. A marca é referência 
do mercado no serviço de listas de presentes, para noivas e noivos que 
procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com 
qualidade e estilo. A campanha acontece em todas as lojas físicas da 
rede, no site (www.camicado.com.br), e no aplicativo Camicado. 

G - Cafés do Brasil 
O Valor Bruto da Produção (VBP) dos Cafés do Brasil, que corresponde ao 
faturamento total das lavouras, tanto de arábica como de conilon, atingiu R$ 

A - Atendimentos Digitais
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran.SP) intensificou a 
prestação de serviço e ampliou em 67% a quantidade de procedi-
mentos que podem ser feitos de maneira digital. Em 2019, eram 43 
e agora são 72. Com isso, de janeiro a dezembro, foram realizados 
mais de 125 milhões de interações pela internet, e também pelos 
sites e aplicativos do Detran e Poupatempo. Em 2019, foram 47 
milhões. Dos principais serviços do órgão de trânsito, 90% deles 
já podem ser realizados online, dispensando a necessidade de ir 
até uma unidade física do Detran.SP ou posto do Poupatempo. Um 
exemplo de praticidade no serviço digital é a renovação da CNH. 

B - Investimento e Negócios   
A multinacional H&CO, especializada na prestação de serviços de 
SAP Business One, contabilidade, impostos internacionais e recur-
sos humanos, iniciou seu processo de expansão e investimento na 
América Latina, vendo a região como uma grande oportunidade 
para investimentos e negócios. A companhia norte-americana, 
atualmente presente em trinta países, quer dobrar sua presença 
na região em 2021 por meio de investimentos nos principais mer-
cados, como México, Brasil, Chile, Colômbia, Panamá e América 
Central. Ao fornecer serviços profissionais de alta qualidade em 
tempo hábil, conquista sólida reputação como consultora de con-
fiança na área de impostos internacionais e serviços de impostos 
corporativos para pequenas e médias empresas. Visite (https://
www.hcoadvisors.com/es/home).

C - Construção Civil
A plataforma Parceiro da Construção, iniciativa do Grupo  Saint-
Gobain (Quartzolit, Brasilit, Placo, Isover, Ecophon e Owa Sonex), 
disponibiliza, a partir de janeiro, 21 atividades, entre cursos, webinars, 
palestras e trilhas de conhecimento, com o objetivo de capacitar 
vendedores, revendedores, construtoras, engenheiros, arquitetos, 
consumidores e profissionais e iniciantes que atuam em toda a cadeia da 
construção civil. Os cursos e conteúdos abrangem temas relacionados 
à capacitação e aprimoramento sobre uso de materiais de construção, 
reformas, vendas e marketing. Para participar das capacitações, todas 
gratuitas, basta acessar o site (www.parceirodaconstrucao.com.br), 
preencher um cadastro e acompanhar a atualização e programação 
da agenda de cursos.

34,04 bilhões em 2020. O café conilon com receita de R$ 5,84 bilhões represen-
tou em torno de 17% desse faturamento e o café arábica, que atingiu R$ 28,2 
bilhões, correspondeu a 83% do total. Com base nesses números, verifica-se 
que a cafeicultura participa com aproximadamente 5,7% do faturamento 
total das lavouras brasileiras, o que coloca o setor café em quinto lugar no 
ranking do VBP. Com relação à produção total em 2020, incluindo as espécies 
de café arábica e conilon, o volume físico apresentou um aumento de 25% 
em relação ao ano passado e atingiu o equivalente a 61,62 milhões de sacas 
de 60kg, produzidas em uma área de 1,8 milhão de hectares. 

H - Empréstimo Pessoal
Pesquisa realizada pela fintech Bom Pra Crédito - marketplace que une 
credores e tomadores de empréstimos por meio de uma experiência única 
e 100% digital - para compreender o perfil do tomador de empréstimo 
em 2020, o Brasil é um país que quer pagar suas dívidas. De acordo com 
a startup, 53% dos brasileiros pediram empréstimo pessoal para ficar 
com as contas no azul. Ainda de acordo com o estudo, investir em um 
negócio (19%), comprar um veículo (7%), reformar um imóvel (6%), 
fazer compras (4%) ou comprar um imóvel (3%) seguem liderando o 
ranking de prioridades financeiras dos tomadores de empréstimo. Em 
um ano tão atípico, as finanças ficaram comprometidas, sendo necessário 
recorrer ao crédito para manter a organização das contas em dia. Saiba 
mais em: (https://bompracredito.zendesk.com/hc/pt-br).

I - Cascas de Arroz
Em torno de 22 mil toneladas de cascas de arroz foram transformadas em 
energia elétrica em 2020, pela usina própria da Fumacense Alimentos, 
localizada na unidade matriz da empresa, em Morro da Fumaça/SC. Ao 
todo, neste ano a estrutura gerou 6.293 MW/h, o que em um comparativo, 
seria suficiente para abastecer cinco mil residências de até três pessoas 
durante o mesmo período de 12 meses. Em um sistema de cogeração, a 
usina tem queimado 90 toneladas de cascas de arroz por dia na caldeira 
e produzido, com isso, 23 toneladas de vapor a cada hora. Neste cenário, 
60% do vapor gera eletricidade por meio de uma turbina e os outros 
40% são destinados ao processo de parbolização do grão, no setor fabril 
da empresa. Outras informações: (www.fumacensealimentos.com.br).

J -  Docas do Rio 
A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), Autoridade Portuária que 
administra os Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis 
encerra o ano de 2020 com um crescimento de 21% na receita. O fatura-
mento de R$ 630 milhões significa o recorde e é o maior crescimento dos 
últimos 10 anos, numa sucessão de elevações consecutivas de 19,4% em 
2017, 16,8% em 2018 e de 13,6% em 2019. O número histórico deve-se a 
uma conjugação de fatores: a sustentação das operações durante a pandemia, 
a resiliência dos operadores de contêineres durante a crise, a recuperação 
da movimentação do minério de ferro após uma queda em 2019, as nego-
ciações bem-sucedidas com parceiros comerciais e à grande elevação do 
preço do minério de ferro em reais. Saiba mais em: (www.portosrio.gov.br). 

A década do Brasil 

É normal que ao 
final de um ano 
façamos uma 
avaliação de 
tudo que passou. 
Certamente 2020 não 
foi um período fácil

Mas neste momento 
fechamos um ciclo 
de 10 anos que ini-

ciou em 2010, a chamada 
década do Brasil, que con-
taria com Copa da Mundo, 
Olimpíadas e as benesses 
do Pré-Sal. O país era a 
sensação do momento e 
tinha tudo para finalmente 
decolar. O resultado, como 
sabemos, tanto na Copa, 
quanto na economia, foi 
desastroso. Diante de tantos 
erros, já passou do momento 
do Brasil aprender e reagir. 

Dez anos atrás vivíamos 
um mar de ufanismo. En-
quanto muitos diziam que 
nosso país estava na moda, 
que esta seria a década do 
Brasil e tudo se encami-
nhava para crescermos de 
forma nunca vista, sempre 
olhei para esse cenário com 
certo grau de ceticismo. 
Quando analisamos cená-
rios, sempre precisamos 
olhar para o histórico a 
fim de desenhar os rumos 
que temos adiante. Foi o 
que fiz. 

Nada nos indicava que 
os elementos basilares de 
nossa nação haviam evo-
luído para aproveitarmos 
a onda a favor que se for-
mava. Construímos uma 
democracia, realizamos 
privatizações, desenhamos 
um modelo de capitalismo 
social, mas ainda em nossa 
base havia elementos da po-
lítica de compadrio, impu-
nidade, corrupção e incer-
teza, fatores que impedem 
a adoção de ferramentas 
reais de impulsionamento 
social e econômico. Havia 
maquiagem, mas faltava 
substância. 

Sabemos que o Brasil não 
perde a oportunidade de 
perder oportunidades. Uma 
década depois da euforia, 
vivemos a depressão. Além 
de nosso país não pegar 
embalo na onda favorável, 
retrocedeu. O empobreci-
mento médio da população 
na década foi o mais intenso 

em 100 anos. Além de não 
crescer, o Brasil regrediu. 
Nos anos Dilma despencou 
3,8% em 2015 e 3,6% em 
2016. Diante da pandemia 
em 2020, as expectativas 
são de um novo tombo de 
mais de 4%. 

Sem um arcabouço de re-
formas estruturais, políticas 
de longo prazo e embalado 
pelo populismo da nova ma-
triz econômica, certamente 
o crescimento não viria, 
mesmo que impulsionado 
por uma gigante onda a 
favor. O desencadeamento 
da Lava Jato foi apenas 
mais um capítulo da história 
desse castelo de cartas que 
se desmontou, pois ape-
sar de alto, era frágil. Um 
modelo de capitalismo de 
Estado baseado na política 
do compadrio e nos instru-
mentos de corrupção que 
realizavam a manutenção 
do sistema. 

Vítima dos próprios erros, 
nosso país paga um preço 
alto, que além de tropeçar 
em uma década perdida, 
assim como nos anos 1980, 
tem como vítima principal 
uma geração que esperava 
ter superado o passado. 
Mais uma geração perdida, 
reformas inacabadas, preju-
ízos sociais incalculáveis. O 
retrato do Brasil, dez anos 
depois, é desolador. Em uma 
década, aquela que deveria 
ser nossa, o mundo cresceu 
30,5% e nosso país apenas 
2,2%. 

Chegamos ao fim de mais 
uma década que deveria ser 
esquecida, mas que serve 
de alerta. O Brasil precisa 
deixar de ser refém de seus 
próprios erros, da política de 
compadrio e da corrupção 
endêmica que corrói nossas 
instituições. É preciso olhar 
adiante aprendendo com 
os erros do passado. Que o 
fim destes dez anos sirva de 
recomeço, entendimento, 
diálogo e unidade, afinal, 
todos dependemos do su-
cesso de nosso país. 

Mesmo com ceticismo, 
um novo ano é sempre mo-
tivo para renovarmos nossa 
crença em dias melhores. 

(*) - É coordenador da pós-graduação 
da Faculdade Presbiteriana 

Mackenzie Brasília, Cientista 
Político e mestre em Ação Política 
pela Universidad Rey Juan Carlos. 

Ex-Diretor da Apex-Brasil, é Diretor-
Executivo do Interlegis no Senado. 

Márcio Coimbra (*)

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro 
Guimarães, disse que a instituição vai lançar o que chamou 
de “programa de microfinanças”. A proposta, segundo ele, 
é ofertar financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 2 mil 
para mais de 10 milhões de brasileiros, com taxas de juros 
entre 1,5% e 2,5% ao mês.

“São taxas muito menores de juros e que vão permitir 
que mais de 10 milhões de brasileiros tenham acesso ao 
crédito de maneira segura, rápida, sem precisar ir à agên-
cia. Isso reforça a bancarização e reforça o acesso dessa 
população mais carente ao setor financeiro”, explicou, 
durante entrevista ao programa Voz do Brasil.

Segundo Guimarães, algumas iniciativas já em anda-
mento, como o Programa Casa Verde e Amarela, também 
passarão a ter sua operacionalização pelo celular por meio 
do aplicativo Caixa Tem. “Todos os contratos desse progra-
ma serão, a partir do ano que vem, via aplicativo”, disse. 
Hoje, segundo estimativas da instituição, 4,5 milhões de 

Índice da B3, a bolsa de valores brasileira, acumula alta de 3% no ano.

Índice de referência do mercado 
acionário no Brasil, o Ibovespa re-
novou marca histórica intradia na 

terça-feira (29), no penúltimo pregão 
do ano, a 119.860,91 pontos. Mesmo 
perdendo o fôlego, ainda acumula alta 
de cerca de 3% em 2020.

As ações negociadas na B3 senti-
ram o cataclismo global provocado 
pela pandemia ainda no primeiro 
trimestre, com medidas de lockdown 
minando empresas e economias e 
afastando as cotações dos recordes 
de janeiro. No pior momento do ano, 
em março, o Ibovespa se aproximou 
dos 60 mil pontos, um tombo de quase 
50% frente às máximas históricas 
registradas até então em janeiro, 
quando encostou nos 120 mil pontos, 
nível nunca antes superado.

Apesar do susto, muitos enxergaram 
no tombo uma oportunidade de buscar 
melhores retornos de seus investimen-
tos, como referendam dados sobre a 
participação de pessoas físicas, que 
cresceu exponencialmente, dado o 
ambiente de juros muito baixos. Em 
boa parte do ano, a fraqueza da ati-
vidade econômica no país e o quadro 
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Ibovespa termina 2020 com sinal 
positivo e perto de níveis históricos
Uma das máximas no mercado financeiro é de que contra fluxo não há argumento, e o encerramento 
de 2020 na bolsa brasileira reforça tal premissa, com o Ibovespa terminando o ano com sinal positivo 
e perto de níveis históricos

Caixa vai lançar programa de 
financiamentos de até R$ 2 mil

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mo-
biliários nº 358/2002, retifi cando os Fatos Relevantes divulgados nos dias 17 e 28 de dezembro de 2020, desconsi-
derando as ações em tesouraria, os valores de juros sobre o capital próprio (“JCP”), passam a ser conforme a se-
guir: • valor bruto por ação ordinária e preferencial: era de R$0,1775 e aumentou para R$0,17860726211; • valor 
líquido por ação ordinária e preferencial: era de R$0,1509 e aumentou para R$0,15181617279. Desta forma, o va-
lor bruto total permanece em R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), tendo como base de cálculo a po-
sição acionária fi nal registrada no dia 29 de dezembro de 2020. O pagamento do JCP será efetuado até 30 de abril 
de 2021. Em caso de dúvidas, por favor acesse www.bancobmg.com.br/ri > menu Fale com RI.

São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
MARCO ANTONIO ANTUNES - Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

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

brasileiros possuem algum tipo de contrato de habitação. 
“Vamos migrar esses e novos contratos serão feitos pelo 
aplicativo”, concluiu (ABr).

inflacionário tranquilo respaldaram 
as apostas de manutenção da Selic 
em mínimas históricas, estimulando a 
busca por melhores retornos.

Nem ruídos políticos ou prognósticos 
fiscais assustadores afastaram essa 
classe de investidores da bolsa, que no 
final de novembro somava 3,2 milhões, 
de 1,6 milhão um ano antes. Foi o fluxo 
local, inclusive, que garantiu as altas 

acumuladas em abril, maio, junho e 
julho do Ibovespa, mesmo com forte 
saída de capital externo da bolsa, em 
meio aos receios relacionados à Co-
vid-19 e eleição nos Estados Unidos. 
Para 2021, o mercado não descarta 
ajustes, mas a perspectiva permanece 
positiva, em meio a estímulos ainda 
expressivos no exterior e ampliação 
da vacinação contra a Covid-19 (ABr).
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As cadeiras 
do seu negócio 

estão definidas de 
forma eficaz?

Qualquer tipo de 
organização coletiva 
é, na verdade, um 
grupo de pessoas que 
trabalham juntas, 
compartilhando os 
mesmos objetivos, 
desafios e conquistas

Independente da fina-
lidade do grupo, seja 
ela financeira, social 

ou altruísta, o progresso 
das atividades conjuntas, 
somente, será possível se 
as pessoas trabalharem 
organizadas, executando 
estratégias planejadas e 
alinhadas com os mesmos 
objetivos. Nos negócios, 
acontece a mesma coisa: 
o crescimento/desenvol-
vimento da empresa, so-
mente, será possível se as 
pessoas que ali trabalham, 
exercerem as suas ativida-
des de forma coordenada 
e planejada. 

Assim, ao estruturar 
qualquer empresa, li-
damos com a gestão do 
negócio através da gestão 
de pessoas, e o desenvol-
vimento das pessoas, gera 
a evolução do negócio. Por 
isso, focar nessa dinâmica 
se torna essencial, consi-
derando o papel da gestão 
no negócio e as suas possi-
bilidades de melhorias na 
empresa. Vamos conside-
rar os termos “pessoas” e 
“cadeiras”, ou seja, deve 
haver um “papel” para 
cada pessoa na empresa. 

Quando me refiro à 
cadeira, quero dizer o 
cargo, a posição que a 
pessoa ocupa ou vai ocupar 
naquela estrutura hierár-
quica e suas respectivas 
atividades. Na situação 
do sócio e o do gestor do 
negócio, por exemplo, há 
de se definir muito bem os 
papéis (cadeiras) a serem 
desempenhados por cada 
um. Um erro muito comum 
nas empresas é justamente 
a falta de clareza nessa 
definição: o sócio deve 
atuar no nível estratégico, 
identificando oportunida-
des para desenvolver as 
propostas de valor do seu 
negócio através dos pro-
dutos/serviços que oferece 
no mercado alvo. 

Ainda, estabelecer o 
rumo da companhia, de 
acordo com o modelo 
do negócio, que entrega 
a estratégia de valor. O 
gestor deve assegurar que 
a estratégia definida se 
torne realidade, aconte-
ça, ou seja, implementar 
/aprimorar o modelo que 
entrega a estratégia de 
valor. Assim, o trabalho de 
estruturação da empresa 
deve ser composto, basica-
mente, por três dinâmicas 
de atuação, interdepen-
dentes e alinhadas com o 
planejamento estratégico 
do negócio: 

1. A estratégia que vis-
lumbra uma oportunidade 
no mercado, 2. O modelo 
do negócio que “entrega 
este valor” e 3. A estru-
tura de gestão (gestores 
+ equipes) que executam  
desenvolvem o modelo 

do negócio. A gestão 
está estruturada no tripé: 
definição da dinâmica de 
trabalho - processos, ações 
e rotinas daquele negócio; 
descrição das funções e 
responsabilidades do ocu-
pante de cada cadeira, ou 
seja, quem faz o que em 
cada ações/rotinas e os 
controles/métricas sobre 
as atividades definidas 
para checar o quanto e 
como elas estão aconte-
cendo, ou seja, a base dos 
resultados do negócio. 

A dinâmica da gestão 
do negócio: está em cada 
gestor realizar o desenvol-
vimento de cada pessoa, 
segundo a “cadeira” que 
está ocupando, ou seja, a 
“cadeira” viabiliza o pla-
no de desenvolvimento 
individual (a antiga “car-
reira”), ou seja, conforme 
a pessoa desenvolver-se 
em uma cadeira, poderão 
ocorrer oportunidades/
novos ciclos de desen-
volvimento para a pessoa 
e, consequentemente, 
o desenvolvimento da 
empresa, uma vez que so-
mam-se todas as pessoas 
e cadeiras nesta dinâmica 
da empresa.

Quando abordamos o 
desenvolvimento das pes-
soas & cadeiras, existem 
três aspectos já bastante 
conhecidos que são o 
conhecimento (teoria), 
a habilidade (prática) e 
a atitude (vontade), me-
todologia consolidada e 
amplamente conhecida 
como “CHA”. A identifica-
ção, motivação e promoção 
pelo gestor, das forças a 
serem maximizadas e dos 
desafios a serem trabalha-
dos nas características téc-
nicas e comportamentais 
do colaborador, possibilita 
que o colaborador busque 
a evolução de seu desen-
volvimento.  

A terceira dinâmica é jus-
tamente o momento para 
mesclar as necessidades 
do negócio com as caracte-
rísticas das pessoas. Atuar 
nesse mix, representa o 
papel do gestor eficaz e 
deve ser desenvolvido 
diariamente pelo mesmo, 
com o acompanhamen-
to direto popularmente 
conhecido como “ombro 
a ombro”, atuando no de-
senvolvimento em “Y” com 
a respectiva motiva+ação 
da pessoa.

A dinâmica das pessoas, 
estudada acima, propõe 
uma receita perfeitamente 
aplicável, testada em qual-
quer tipo de negócio, com 
variáveis conhecidas que, 
seguidas passo a passo, 
podem levar o seu negócio 
a obter excelentes resul-
tados e um crescimento 
orgânico exponencial. 
Ao desenvolver seus ne-
gócios, empresários, em-
preendedores e gestores, 
de qualquer área, devem 
entender a importância 
e garantir que pessoas 
mais adequadas ocupem 
as cadeiras de suas orga-
nizações.

(*) - É sócio da Auddas 
(https://auddas.com/).

Rogério Vargas (*)
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Nada supera o poder de um planejamento com os pés no chão, 
dentro daquilo que está ao seu alcance.

As consequências são inúmeras, 
principalmente para a econo-
mia. Para se preparar para o 

pós-crise, Uranio Bonoldi, profissional 
com mais de 30 anos de experiência 
no mundo corporativo, defende que o 
empresário deve fazer quatro pergun-
tas a si mesmo. 

“Pode ser complicado tentar planejar 
algo quando você não sabe bem se a 
empresa terá condições de cumprir, 
nem quando isso tudo será possível. 
Ainda assim, nada supera o poder de 
um planejamento com os pés no chão, 
dentro daquilo que está ao seu alcance”, 
argumenta o especialista. 
 1) Seus colaboradores estão 

familiarizados com a Missão, 
Visão e Valores da empresa? 
- Este momento da volta ao tra-
balho em cenário pós-pandemia 
é excelente para retomar e for-
talecer os valores da empresa, 
seus pilares de sustentação e 
relembrar a missão e visão da 
organização. Esse é o ponto de 
partida para dar o sentido, for-
talecer o propósito da empresa 
e debater os próximos passos. 
Discuta cada ponto e mostre o 
sentido de cada valor e pilares 
que norteiam os rumos da em-
presa. 

 2) Você tem um plano de ação 
para momentos de crise? - Se 
tiver, parabéns! Siga seu plano! 
Mas se a resposta for não, essa é 
a primeira coisa que você precisa 
fazer... pensar em um plano de 
ação para momentos de crise. E 
umas das coisas mais importan-
tes para incluir nesse plano é o 
que fazer para recuperar o tempo 
perdido em termos dos projetos 
que ficaram parados, lançamen-
tos de produtos, clientes cujo 
atendimento foi suspenso até a 

É o que aponta o estudo “Virando 
a Página 2020-2021: qual o novo 
capítulo do consumidor brasileiro?”, 
realizada pelo C.Lab, o laboratório de 
pesquisas in house da Nestlé, entre 5 
e 11 de novembro, com 700 pessoas 
em todas as regiões do País. Entre 
os respondentes, 80% vão celebrar 
o Ano Novo com menos pessoas, e 
65% responderam que estarão na 
noite de réveillon em casa, para evitar 
aglomerações, enquanto 68% dizem 
que não pretendem viajar. 

As resoluções de fim de ano e os de-
sejos para 2021 refletem as privações 
de 2020. No top 5 dos sonhos para o 
novo período, lidera o convívio social, 
citado por 36% dos entrevistados; 
segurança financeira, alimentação 
e bem-estar empatam em segundo 
lugar, com 24% de citações; 10% 
desejam realização pessoal e 6% 
mencionam questões de autoestima 
e reconhecimento. No geral, 57% 
mudaram seus pedidos em relação a 
2020, quando os maiores sonhos eram 
saúde, emprego, paz, viajar, comprar 
casa, comprar carro, ter prosperidade 
e sucesso. 

Agora, é diferente: esse 2020 atípico 
mudou a forma de fazer os desejos de 
virada de ano, passando do genérico 
à necessidade concreta. Se antes o 
pedido era saúde, agora os entre-
vistados desejam a vacina ou a cura 
para a Covid e o fim da pandemia. Ter 
paz virou que a vida volte ao normal 
e que a situação melhore. Sucesso é 
melhorar a situação financeira. E no 
mês do pagamento do 13º. salário, o 
lado racional fala mais alto quando a 
pergunta é para onde vai esse recurso 
de fim de ano: 36% afirmam que vão 
guardar para uma emergência ou in-

A maioria  celebra o Ano Novo 
com menos pessoas.
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Perguntas que os empresários 
precisam se fazer 

no planejamento do pós-crise
O ano de 2020 pode ser considerado um dos mais complexos deste século. Estamos passando por 
uma crise sanitária rara na história da humanidade

volta da quarentena e por aí vai. 
  Além disso, é importante recupe-

rar os prejuízos provenientes da 
crise. Olhando com todo cuidado 
para o fluxo de caixa, preservação 
dos resultados da empresa com 
base em uma recuperação pla-
nejada que deve ser monitorada 
e ajustada dia a dia com todo 
cuidado e atenção. 

 3) Você conhece as lacunas da 
sua empresa? - Sempre tem 
algo que precisa ser melho-
rado, e talvez alguma dessas 
lacunas seja exatamente o que 
você precisa mudar agora para 
lidar melhor com os próximos 
desafios. O reconhecimento das 
lacunas pode te trazer o que 
fazer no plano tático, - no curto 
prazo e, o melhor momento para 
fazer o tático, que geralmente 
não exige muitos recursos, é 
no momento em que a empre-
sa está se preparando para a 
retomada mais consistente dos 
negócios. 

 4) Você está preparado para 
perder ou ter menor rentabi-

lidade no seu negócio? - Talvez 
você perca colaboradores, for-
necedores, talvez perca clien-
tes, - participação de mercado 
e uns cem números de perdas. 
E é preciso estar preparado, 
porque, se isso acontecer, você 
estará pronto e terá força para 
não desistir e seguir com o que 
estiver disponível ao seu alcan-
ce e com o que faz parte da sua 
realidade. Depois, com seu plano 
de ação bem desenhado e bem 
monitorado, será mais fácil você 
se reconstruir. 

Essas são apenas algumas perguntas 
que empresários pequenos, médios e 
grandes devem se fazer para ter um 
negócio mais saudável para o pós-crise. 
Porém, cada empresa tem uma realida-
de e dinâmicas diferentes e, portanto, 
é necessário adequar o planejamento 
para o cenário em que a empresa em 
questão está inserida. 

(*) - Professor para turmas de MBA na Fundação 
Dom Cabral, é palestrante e escritor e especialista 

em tomada de decisão, carreira e negócios 
(www.uraniobonoldi.com.br).

O brasileiro vai abrir mão da tradição 
em prol da segurança

mostra que alguns hábitos foram 
acelerados e vão permanecer. Entre 
os que ganharam força na pandemia 
e vão perdurar no ano que vem estão 
compras de mercado online (78% 
pretendem continuar utilizando esse 
meio, sendo que 17% não tinham 
esse hábito antes da pandemia), o 
modelo de home office (72% querem 
manter a flexibilidade de trabalho) e 
a prática de atividades físicas (89% 
citam a continuidade do hábito no 
pós-pandemia). 

Além disso, o isolamento social 
estimulou dois principais hábitos 
quando o assunto é alimentação, como 
cozinhar em casa e pedir delivery 
de comida - 93% dos entrevistados 
pretendem continuar com o primeiro, 
enquanto 83% seguirão solicitando 
entrega de comida. As boas intenções 
seguem com 94% dos entrevistados 
assegurando que vão manter a preo-
cupação com a alimentação, enquanto 
66% pretendem adotar uma alimenta-
ção mais prazerosa e 42% continuar 
consumindo alimentos e bebidas que 
fortalecem a saúde e a imunidade. 

Enquanto 63% das pessoas entre-
vistadas disseram que já estão saindo 
de casa - com 53% delas tomando os 
cuidados necessários -, 37% seguem 
isolados ou saindo somente quando é 
inevitável. A visão de futuro anda bem 
dividida: ao passo que 34% esperam 
voltar à normalidade em um ano e 
meio ou mais, 31% apostam que isso 
ocorrerá em seis meses - 24%, em até 
um ano. Mas o otimismo do brasileiro 
dá sinais, pois 65% acreditam que a 
situação financeira vai melhorar em 
2021, ao passo que 19% acham que 
vai ficar igual a 2020 (Fonte FSB 
Comunicação).

vestir, enquanto 33% vão pagar contas 
e quitar dívidas. A maior preocupação 
é organizar a vida financeira. 

A pandemia e o isolamento social 
tiveram impacto no bolso do brasileiro, 
mas a pesquisa mostra que a retomada 
de atividades trouxe também um alívio 
para a renda dos brasileiros. Se em 
novembro 49% disseram que tiveram 
diminuição da renda familiar em função 
da pandemia, em junho esse percentual 
era de 58%. Os principais fatores são 
reabertura de comércio e serviços, 
retorno de contratos suspensos e re-
muneração integral e um novo fôlego 
para atividades informais. Para quem 
ainda se diz impactado financeiramen-
te, lidera a questão do desemprego 
(36% das citações), perda de renda 
de trabalho informal (35%) e redução 
salarial (31%). 

O saldo do ano para o consumidor 
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Miguel e Maria Eduarda foram 
os nomes masculino e feminino 
mais registrados nos cartórios 
do Brasil nos últimos dez anos, 
de acordo com levantamento 
divulgado pela Associação 
Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Bra-
sil). Entre 2010 e 2020, foram 
321.644 bebês registrados com 
o nome Miguel, que também foi 
o preferido deste ano (27.371). 
Nessa mesma década, Maria 
Eduarda foi registrado 214.250 
vezes. Em 2020, esse nome 
feminino composto ficou em 
nono (9.856).

Arthur (287.886), Davi 
(248.066) e Gabriel (223.899) 
vêm a seguir de Miguel como 
os nomes mais registrados da 
década, numa lista única de 
nomes masculinos e femininos. 
Depois vem Maria Eduarda e 
Alice (193.788). As listas de 
nomes masculinos e femininos 
mais registrados na última dé-
cada confirma uma preferência 
do brasileiro por nomes simples 
para seus filhos. Dos dez pri-
meiros, há apenas dois nomes 
compostos: Maria Eduarda, 
em quinto, e Pedro Henrique, 
em oitavo.

Confira abaixo as listas dos 
nomes de bebês mais registra-
dos no Brasil neste ano e na 
última década:

Ao investir em geração própria a empresa reduz a 
dependência em hidrelétricas e termelétricas e, ainda, facilita 

o fornecimento de energia para a região.

A Domínio Solar, em-
presa integradora de so-
luções em energia solar, 
finalizou em 2020 duas 
usinas de solo para o Gru-
po Gazin, que investiu R$ 
16 milhões nos projetos. 
Mais de 60% das 296 lojas 
da rede varejista serão 
abastecidas com energia 
solar, o que vai gerar uma 
economia de R$ 4 milhões 
em contas de luz por ano. 
O projeto, denominado 
“O Sol nasce para todos”, 
começou em 2016 com a 
instalação de módulos so-
lares na matriz e diversas 
filiais do grupo. 

Devido aos resultados 
alcançados, a Domínio 
Solar também projetou 
e executou a instalação 
de duas usinas solares de 
solo, uma em Nova Alvora-
da do Sul (MS) e uma em 
Jaciara (MT) – com capa-
cidade de 5,8 milhões de 
kWh, alcançando o abas-
tecimento de 168 lojas do 
grupo. Segundo o CEO 
da Domínio Solar, César 
Augusto, a quantidade de 
energia gerada pelo grupo 
equivale ao consumo de 
quase 43.500 residências, 
o que vai ajudar a suprir 
a necessidade de energia 
das comunidades do seu 
entorno. 

“Quando uma empresa 
desse porte investe em 
geração própria, acaba 
reduzindo a dependência 
em hidrelétricas e ter-
melétricas e, ainda, facilita 
o fornecimento de energia 
para a região”. Durante um 
ano, a geração de energia 

Empresas oferecem opções personalizadas de acordo com a 
necessidade de cada contratante.

Se antes era quase 
improvável pensar na 
compra de um seguro 

residencial, por exemplo, 
hoje, essa categoria já ganha 
mais protagonismo. Porém, 
o que, exatamente, um segu-
ro residencial cobre?

É um tipo de cobertura que 
garante a proteção para edi-
ficação e, facultativamente, 
para bens ligados ao imóvel. 
E, embora os pacotes mais 
simples, que exploram a pro-
teção contra incêndios, raios 
e explosões, sejam os mais 
comuns, algumas empresas 
já têm oferecido opções mais 
flexíveis e personalizadas de 
acordo com a necessidade 
de cada contratante. Para 
Felipe Barranco, CEO e co-
fundador da Flix, seguradora 
digital com foco em seguros 
e assistências residenciais, a 
concepção de um bem a ser 
protegido varia caso a caso 
e o segmento precisa estar 
alinhado com essa realidade.

“Se formos analisar o ce-
nário antes da pandemia, 
a relação com a nossa casa 
era mais ligada a uma ideia 
de descanso e lazer. Agora, 
toda a rotina é dividida en-
tre os cômodos e o uso de 
eletrodomésticos, móveis e 
demais pertences pessoais 
foram intensificados. Tudo 
isso faz parte do imóvel e, 
para quem mora de aluguel, 
seus pertences são tão va-
liosos quanto a edificação”, 
comenta Barranco. Nesse ce-
nário, a empresa fez uma lista 
com quatro itens não ligados 
à edificação que podem estar 
presentes em uma apólice:
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De janeiro a novembro, 
o Sistema de Consórcios 
vendeu 1,21 milhão de 
novas cotas, atingindo um 
total de 2,77 milhões de 
adesões. Conforme desta-
ca a Associação Brasileira 
de Administradoras de 
Consórcios (Abac), o nível 
de adesões superou em 
4,9% o volume registrado 
nos primeiros 11 meses 
de 2019, que foi de 2,64 
milhões, sendo o maior 
atingido na última década.

Com os negócios fecha-
dos no período, o setor 
faturou R$ 150,53 bilhões. 
A quantia ultrapassou em 
23,4% os R$ 122,01 bilhões 
alcançados no ano passado. 
Somente em novembro, fo-
ram contabilizadas 130.650 
cotas de veículos leves, 
92.640 de motocicletas, 
45.350 de imóveis, 13.350 
dos veículos pesados e 
7.140 dos eletroeletrôni-
cos. A menor parcela foi 
a de serviços, com 5.810 
cotas.

O presidente da regional 
de São Paulo da Abac, Vi-
tor Cesar Bonvino, diz que 
a pandemia da Covid-19 
provocou na população 
em geral reflexões sobre a 
importância de se poupar 
dinheiro e aplicá-lo me-
lhor. “As pessoas, ficando 
em casa, começaram a 
meditar, a questionar até 
os próprios consumos”, ar-
gumenta, adicionando que 
houve bastante procura por 
consórcios de reforma de 
imóveis, desde que a crise 
sanitária começou (ABr).

Consórcios 
registram 
recorde apesar 
da pandemia

Roberta de Souza – Muiraquitã – Trata-se da 
biografia de Morgana da Figueira do Inferno, uma 
pomba gira – entidade Exu na Umbanda – ditada 

através da médium Maria Cristina da Costa Lima e transcrita pela 
jornalista autora. Relatos impressionantes chegarão aos olhos 
do leitor, que muitas vezes tenderá ao descrédito, todavia, a 
magnitude destes, seguida por uma simplicidade impar, dão-lhes 
caráter de plena credibilidade. Pode ser lido por não sectários. 
Para comprar : https://www.facebook.com/morganadafigueira/ . 
Todo resultado das vendas será revertido para Tenda Espírita 
Caboclo Mata Virgem . Valerá cada centavo!

Morgana da Figueira do Inferno

Wanderley Cepeda Júnior – Matarazzo – Wan-
derley, engenheiro civil, demonstra com boas letras 
que nem só de cálculos vive um homem. Poesia 
também faz parte. E como faz! São páginas de enlevo, 

muito além do romantismo. Uma verdadeira ode ao amor, puro, 
descompensado, que “atormenta” a “alma” e acalenta o coração. 
Uma bela estreia. Aguardaremos os próximos.

Pra Falar de Amor 

Liliane Rocha - Scortecci – Mestre em políticas 
públicas e demais adjetivos na área, a experiente 
ex executiva de grandes corporações nacionais e 
internacionais, fundadora e CEO da Gestão Kairós, 

importante assessoria em diversidade e sustentabilidade, 
relançou seu verdadeiro manual de boas práticas para execu-
tivos de empresas que têm propósito firme de levar avante um 
posicionamento de mercado de real inclusão, e não meramente 
para causar boa impressão a parceiros, fornecedores e clientes. 
Um belo trabalho, por demais oportuno. 

Como Ser um Líder Inclusivo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Seguro residencial: quais benefícios 
podem ser contemplados no contrato
O isolamento social não impulsionou apenas o avanço da tecnologia, mas também a mudança de 
comportamento em relação à própria casa

	 •	Pet:  Os animais de 
estimação são parte da 
família e, muitas vezes, 
passam mais tempo em 
casa do que o próprio 
tutor. Algumas assis-
tências residenciais 
já oferecem serviços 
exclusivos aos pets, 
então vale conferir a 
possibilidade no ato da 
compra e garantir um 
atendimento especial 
para eles. Normalmen-
te, esse serviço cobre 
hospedagem, consultas 
e transportes veteriná-
rios, informações sobre 
vacinas e aplicações à 
domicílio, entre outros 
serviços de rotina.

	 •	Eletroassist: Os eletro-
domésticos e eletroele-
trônicos também fazem 
parte da casa e, com 
isso, podem recorrer a 
uma cobertura securi-
tária. Afinal, todos estão 
sujeitos a uma queda 
de energia, problemas 
na fiação da casa ou, 
até mesmo, condições 
climáticas, que variam 
de acordo com a região 
geográfica que o mora-
dor se encontra. 

Esses serviços, geral-
mente, cobrem consertos 
de eletrodomésticos e con-
serto de eletrônicos, mas, 
é importante ressaltar que 
existe diferença entre a linha 
branca e a linha marrom e 
isso pode divergir no valor 
da cobertura - Fonte e mais 
informações:

(https://www.flix.com.vc/).

	 •	Serviços emergen-
ciais: seja em uma re-
forma ou um reparo nas 
estruturas do imóvel, 
contratar um bom pro-
fissional para checar a 
eletricidade, fechaduras 
das portas e encanamen-
to da casa é essencial. 
Nesses casos, o seguro 
residencial pode con-
templar a cobertura de 
serviços emergenciais - 
como chaveiro, mão de 
obra hidráulica, mão de 
obra elétrica e vidraceiro 
- e auxiliar o inquilino e 
o proprietário na preven-
ção de danos maiores. 
Esses recursos são indi-
cados, principalmente, 
quando o imóvel é mais 
velho e as instalações 
precisam ser, frequen-
temente, revisadas. 

	 •	Home Office: com o 
avanço da pandemia, 
essa palavra expressão 
se tornou popular. Mui-
tas empresas migraram, 
quase que automatica-

mente, seu escritório 
para a casa dos cola-
boradores e, com isso, 
computadores e outros 
acessórios de escritório 
passaram a ser adapta-
dos a essa nova rotina. 
Esse item permite às 
empresas e até mesmo 
ao funcionário assegurar 
objetos que não são de 
posse pessoal, evitando 
o prejuízo de ambas 
as partes em casos de 
acidentes ou danos aos 
materiais. 

  Esses serviços incluem 
configuração de e-mail, 
consultoria para melhoria 
do computador, supor-
te à softwares, sistema 
operacional, otimização 
e reparo do computa-
dor, hardware, suporte 
ao usuário, VPN e FTP, 
servidor, smartphones 
e tablets, smartwatches, 
sistema operacional, as-
sistência para equipa-
mentos periféricos, smart 
TV e até video games.

Investimentos em energia solar 
garantem economia substancial

do grupo será equivalente 
ao plantio de 3 mil árvores 
e vai evitar que aproxima-
damente 1.500 toneladas 
de CO2 sejam emitidas na 
atmosfera.  

Além da sustentabilidade 
e da economia com os gas-
tos em energia, o objetivo 
é estar preparado para 
que a empresa não seja 
surpreendida com aumen-
tos de energia e bandeiras 
tarifárias, o que contribui 
para um planejamento 
mais assertivo nos custos 
de energia.

Segundo o presidente do 
Grupo Gazin, Osmar Della 
Valentina, a inovação e a 
qualidade estão no DNA da 
empresa, que constante-
mente busca por soluções 
que unam sustentabilidade 
e economia. “Sempre tive-
mos como premissa fazer 
o melhor para os nossos 
clientes, colaboradores, o 
planeta e as pessoas que 
vivem nele”.

Além da economia gerada 

10 nomes ‘mais frequentes’ 
entre 2010 e 2020

Miguel 321.644
Arthur 287.886
Davi 248.066
Gabriel 223.899
Maria Eduarda 214.250
Alice 193.788
Heitor 154.237
Pedro Henrique 154.232
Laura 153.557
Sophia 147.579

10 nomes ‘masculinos mais 
frequentes’ entre 2010 e 2020
Miguel 321.644
Arthur 287.886
Davi 248.066
Gabriel 223.899
Heitor 154.237
Pedro Henrique 154.232
Bernardo 143.046
Samuel 140.695
Lucas 140.683
Guilherme 131.634

10 nomes ‘femininos mais 
frequentes’ entre 2010 e 2020
Maria Eduarda 214.250
Alice 193.788
Laura 153.557
Sophia 147.579
Maria Clara 140.043
Julia 138.675
Helena 132.342
Valentina 125.813
Ana Clara 121.920
Ana Julia 110.123 

10 nomes ‘masculinos mais 
frequentes’ em 2020

Miguel 27.371
Arthur 26.459
Heitor 23.322
Theo 18.674
Davi 18.623
Gabriel 17.096
Gael 16.667
Bernardo 16.558
Samuel 14.069
João Miguel 12.746

10 nomes ‘femininos mais 
frequentes’ em 2020

Helena 22.166
Alice 20.118
Laura 17.572
Valentina 12.653
Heloisa 12.077
Maria Clara 10.121
Sophia 10.044
Maria Julia 10.023
Maria Eduarda 9.856
Lorena 9.414 

pelas usinas, os módulos 
solares instalados em al-
gumas unidades também 
refletem uma grande 
redução de custos da em-
presa, que viu a energia 
solar como uma oportu-
nidade de melhorar seus 
serviços, aumentando o 
bem estar dos clientes, 
com a instalação de ar-
condicionado nas lojas, 
mas sem gastar mais por 
isso. 

“Uma loja de 500m², por 
exemplo, que tinha um 
gasto mensal de energia 
elétrica entre 1,5 mil e 2 
mil reais, ao ser climati-
zada com ar-condicionado 
tinha esta conta elevada 
para 7 a 8 mil reais”, exem-
plificou Valentina. Segun-
do Cesar Augusto, com a 
geração de energia solar 
nos espaços dos telhados 
das lojas, a conta reduziu 
para cerca de R$ 200,00. 
“Você investe e o Sol paga 
a conta”, disse (Fonte: 
WBC Comunicação).

Miguel e Maria Eduarda 
foram nomes mais registrados 

da última década

(ABr)
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Naquele dia, a Itália ainda não tinha nenhum regis-
tro de transmissão interna do novo Coronavírus, 
enquanto o mundo contabilizava apenas 76.212 

casos e 2.248 óbitos causados pelo Sars-CoV-2, 99% deles 
na China, o “marco zero” daquela que se tornaria a pior 
pandemia em um século.

Monticelli, 34 anos, era infectologista consultor no 
Hospital Madre Teresa de Calcutá, em Monselice, e havia 
examinado um paciente idoso que estava em estado grave 
e apresentava todas as características de uma pneumonia 
gripal, mas essa hipótese tinha sido descartada por exames 
sorológicos. “Naquele ponto, o paciente piorou, e eu o visitei 
junto com colegas anestesistas, que me disseram: ‘Sabia 
que também tem um amigo dele de baralho internado?’”, 
conta Monticelli.

Em 20 de fevereiro, o infectologista decidiu visitar o 
amigo do idoso hospitalizado e ouviu que todos os seus 
companheiros de bar estavam com tosse e febre. “Não eram 
mais um ou dois pacientes, era uma pequena comunidade. 
Pensei: ‘Por que não ver se é o novo Coronavírus, mesmo 
que nenhum dos pacientes tivesse tido contato com a Chi-
na?’. E descobrimos que sim”, diz. Adriano Trevisan, um 
pedreiro aposentado de 78 anos, faleceu em 21 de fevereiro 
e se tornou a primeira vítima da Covid-19 na Europa con-
siderando apenas os casos de transmissão interna – seis 
dias antes, uma turista chinesa já havia morrido na França.

Pouco mais de um mês depois, cerca de metade dos 7,6 
bilhões de habitantes do planeta estava sujeita a obriga-
ções ou recomendações de confinamento, quarentena ou 
toque de recolher, algo inédito na história da humanidade. 
Pessoas trancadas em casa, ruas desertas, igrejas sem fiéis, 
comércios fechados, indústrias paralisadas, um mundo 
frenético repentinamente tomado pelo silêncio. E pela dor. 
“Foi muito traumatizante”, relata Monticelli, que passou o 
ano inteiro na linha de frente contra a pandemia, primeiro 

Era 20 de fevereiro quando o infectologista italiano Jacopo Monticelli tentava decifrar um misterioso 
caso de pneumonia em um hospital da província de Pádua. 

Freepik

#tenhacicatrizes

Alessandro Saade

E não é que ele chegou ao fim?

Alessandro Saade (*)

E não é que ele chegou ao fim?

2020 foi intenso!

Foi para todas as empresas do Brasil e do mundo, 
independente do porte ou segmento de atuação. E 
acredito que tenha sido assim para você e sua família. 

Foi um ano completamente atípico. Alguns de nós 
perderam pessoas queridas, outros foram contami-
nados, como eu, e venceram a doença. Mas todos 
sofremos com o medo do desconhecido, seja pelo 
temor de problemas de saúde, da possível perda do 
emprego, da perda do ensino dos nossos filhos, da 
nossa da qualidade de vida, da dificuldade de viver 
em isolamento, no confinamento de casa.

A Covid trouxe, junto com o medo e a incerteza, a 
oportunidade de fazermos diferente. Pois enfrenta-
mos de frente o desafio. Entendemos que era neces-
sária, ou melhor, que era obrigatória a mudança. Uma 
vez que ninguém havia previsto ou se preparado para 
algo assim, as soluções partiram de todos os lados. 

Então começamos a desenhar. Valia desenho feio, 
colorido, torto, reto, feito a mão ou no computador. 
Só não valia ficar inerte.

Todos os líderes foram desafiados e ao mesmo 
tempo impulsionados para a mudança, a inovação, 
a superação.

As empresas são um efervescente caldeirão de 
culturas, habilidades, competências e pontos de vista. 
Cada colaborador tem uma origem, um estilo, uma 
história, uma competência. Todas complementares. 
Isso os faz lidar de maneira distinta, diferente, frente 
às diversas situações que enfrentam. Aqui reside a 
beleza e a riqueza da diversidade. Cada um de nós 
é uma peça única e relevante dentro da operação, 
da solução.

Infelizmente, muitas empresas quebraram, muitos 
empregos deixaram de existir e muitos produtos e 
marcas desapareceram. O pequeno foi o que mais 
sofreu, não por falta de agilidade, mas por falta de 
recursos, principalmente financeiros, para atravessar 
o período mais severo, os primeiros três meses de 
pandemia.

Apesar disso, o varejo se reinventou, o e-commerce 

decolou de vez e as indústrias acharam uma forma de 
continuar em operação. Claro que todos não fizemos 
nem o plano, nem o resultado, que planejamos para 
2020. Mas com certeza, entregamos um 2020 melhor 
do que vislumbrávamos em maio e junho.

Agora é hora de consolidar o aprendizado e pre-
parar o plano para 2021. Com a flexibilidade e a 
perseverança que aprendemos e desenvolvemos nos 
últimos nove meses.

Entendo cada ano que inicia como um caderno em 
branco. E de preferência, sem pauta, para não limitar 
o que faremos. Sugiro que escreva a sua história em 
2021 a caneta. Se errar, não apague. Destaque o erro 
para não repeti-lo e siga em frente. Não vamos acertar 
todas na vida. E tudo bem. Só precisamos lembrar 
onde erramos.

Agora é hora de recarregar as baterias, descansar 
e curtir a família. Ainda sem aglomeração. Estamos 
próximos da vacinação, mas tudo indica que teremos 
um janeiro com altas taxas de contágio. Por favor 
cuidem-se.

E tenha certeza, 2021 será tão emocionante como 
2020. Só que mais seguro. É a minha previsão para 
os próximos 365 dias.

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é 
também executivo, autor, professor, palestrante e men-

tor.  Possui mais de30 anos de experiência atuando com 
grandes empresas e startups brasileiras, tornando-se 

referência no universo do empreendedorismo no Brasil. 
Formado em Administração pela UVV-ES, com MBA 

em Marketing pela ESPM e mestrado em Comunicação 
e Mercados pela Cásper Líbero, especializou-se em 

Empreendedorismo pela Babson College e em Inovação 
por Berkeley. Atualmente é Superintendente Executivo 

do ESPRO, instituição sem fins lucrativos que há 40 anos 
oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção 

no Mundo do Trabalho. 

pequena desaceleração nos meses de verão no Hemisfério 
Norte –, até chegar ao estágio atual, com cerca de 700 mil 
contágios por dia.

Isso é reflexo da constante evolução da capacidade de 
processamento de exames, mas também de um fato muitas 
vezes ocultado por melhoras momentâneas em determina-
dos países: o mundo sequer passou perto de controlar a 
Covid-19. O número de mortes diárias no planeta continua 
em alta, e qualquer cifra consolidada escrita neste texto 
ficaria desatualizada em questão de horas. Mas a análise da 
curva de óbitos não deixa dúvidas. Foram necessários cerca 
de nove meses para atingir 1 milhão de mortes causadas 
pela Covid-19; três meses depois, o planeta já soma 1,75 
milhão de óbitos.

Enquanto seguia infectando e matando, o novo Coronaví-
rus fechou fronteiras, paralisou o esporte, colapsou o setor 
de turismo, forçou a cultura a se adaptar a uma realidade 
distópica, desafiou a política e as religiões e desmentiu ne-
gacionistas com a mesma velocidade de sua disseminação. 
Também deixou dúvidas existenciais e de ordem prática. 
O que será do mundo no pós-pandemia? Quando teremos 
uma vacina segura para todos? Mas um ano que foi marcado 
pelas repetidas frustrações de uma crise sem fim termina 
com uma injeção de esperança.

Países que se anteciparam na compra de vacinas já co-
meçam a imunizar suas populações de risco, e a indústria 
farmacêutica promete despejar bilhões de doses no mercado 
em 2021. Vacinas tradicionais, vacinas inovadoras, vacinas 
europeias, americanas, russas, chinesas, indianas, um 
arsenal de possibilidades para fazer frente ao Sars-CoV-2. 
“Não acredito que o vírus vá desaparecer totalmente, mas 
a vacina abre uma porta de esperança porque é o único 
modo de todo mundo sair dessa pandemia”, diz Jacopo 
Monticelli, que viu a crise logo em seu início e hoje enxerga 
a tão aguardada luz no fim do túnel (ANSA).

Fr
ee

pi
k

A pANdeMiA que pArou o MuNdo

SArS-CoV-2

em Monselice, como o único infectologista no hospital, e 
agora em Trieste. 

“Eu lembro que esperava que especialistas fossem chegar 
a qualquer momento e dizer ‘Agora é com a gente’”, conta 
o médico, lembrando daqueles primeiros dias de uma crise 
ainda sem data para acabar. Quando surgiram os primeiros 
casos no norte da Itália, no fim de fevereiro, Monticelli ainda 
achava que a situação podia ser administrável. Porém março 
trouxe consigo infecções e mortes cada vez mais frequen-
tes, não só na Itália como no restante do mundo. “No início 
de março, começamos a ver muitíssimos casos graves que 
chegavam tarde demais no hospital. Ali começou o medo. 
Era difícil encontrar vagas para todos”, relata.

Desde janeiro, os casos e mortes globais ligados ao Sars-
-CoV-2 passaram a ser monitorados 24 horas por dia pela 
Universidade Johns Hopkins, um dos principais centros de 
excelência em medicina e estatística dos Estados Unidos. De 
acordo com o portal que reúne os dados, o mundo atingiu 
seu primeiro milhão de casos certificados em 2 de abril; 
o segundo, 13 dias depois; o terceiro, após mais 12 dias. 
A partir daí, em escala cada vez mais rápida – com uma 
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Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROMáRIO DE JESuS SAnTOS, profissão: escolta armada, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 30/10/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Dalva de Jesus Santos. A pre-
tendente: ROSAnA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio de Oliveira e de Elira Pessoa da Silva Oliveira.

O pretendente: JOSé APARECIDO PEREIRA BRAnDãO, profissão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Altaneira, CE, data-nascimento: 18/06/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otacilio Duarte Brandão e de Maria 
Pereira Brandão. A pretendente: VIVIAnE CAETAnO PEIxOTO, profissão: líder 
de higienização, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldecyr de 
Souza Peixoto e de Ana Lucia Caetano Peixoto.

O pretendente: DAVID MOREIRA SEnO, profissão: guarda diária, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Presidente Epitácio, SP, data-nascimento: 10/10/1962, residente e 
domiciliado na Praia Grande, SP, filho de Adriano Moreira Seno e de Delmira Pereira 
de Melo Seno. A pretendente: LuzInETE DE SALES, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Umuarama, PR, data-nascimento: 25/09/1966, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Sales e de Aparecida 
Costa de Sales.

O pretendente: ROGERIO FREDIAnI, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1971, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Carlos Americo Frediani e de Odete Teresinha Manzolli Frediani. A 
pretendente: GISLEnE MALDOnADO, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosa Margarete Maldonado.

O pretendente: WELLInGTOn FELIPE nunES AGuIAR, profissão: mecânico auto-
motivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leandro Andrade Aguiar e 
de Maria Aparecida Nunes dos Santos. A pretendente: EIRE MILAnE CRuz SILVA DE 
MEnEzES, profissão: operadora de monitoramento, estado civil: solteira, naturalidade: 
Recife, PE, data-nascimento: 28/11/1996, residente e domiciliada em Jandira, SP, filha 
de Eliton Silva de Menezes e de Miriam Marcolino da Cruz.

O pretendente: DAnIEL TADEu RICARDI MATIAS, profissão: técnico em enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Matias Gomes e de 
Maria do Carmo Barboza Matias. O pretendente: ROGéRIO DE OLIVEIRA SAnTOS, 
profissão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Porfirio 
dos Santos e de Heloina Francisca de Oliveira.

O pretendente: JOSAFA DOS SAnTOS DAnIEL, profissão: gravador, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 23/06/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Daniel Filho 
e de Maria Terezinha dos Santos Daniel. A pretendente: SAnDRA VALERIA DO 
nASCIMEnTO, profissão: atendente comercial, estado civil: divorciada, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1975, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Antonio José do Nascimento e de Margarida das Graças do 
Nascimento.

O pretendente: DIOGO nAzIOzEnO CORDEIRO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 03/09/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delmo Naziozeno Cordeiro e de Alba Cristina 
Cordeiro. A pretendente: ALBA REGIAnE DE SOuzA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Livramento de Nossa Senhora, BA, data-nascimento: 02/09/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Inácio de Souza 
e de Francisca Moreira de Souza.

O pretendente: FABIAnO GOnçALVES, profissão: controlador de acesso, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 16/10/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvana Maria Gonçalves. A pretendente: JéSSICA 
CRISTInA DAS GRAçAS, profissão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria de Fátima das Graças.

O pretendente: JOSé EnALDO FERREIRA, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 05/11/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Ferreira Filho e de Maria da Gloria Ferreira 
Leite. A pretendente: FRAnCISCA éRICA nunES MOuRA, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/02/1994, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Francisco de Oliveira 
Moura e de Rosangela Nunes Sousa Moura.

O pretendente: WESLEy LuIS SAnTAnA AuGuSTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Luis Augusto e de Vera Lucia 
Santana Fausto. A pretendente: BáRBARA SOuzA ALEnCAR DOS SAnTOS, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/03/1996, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Marco Antonio 
dos Santos e de Tania Luzia Souza de Alencar.

O pretendente: DAVID RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: lojista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 28/10/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ilzete Rodrigues dos Santos. A pretendente: VIRGInIA 
DE OLIVEIRA ROCHA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de José Orlando Mendes da Rocha e de Rosangela Aparecida de Oliveira da Rocha.

O pretendente: JOSé CARLOS BERnARDInO SAnTOS, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Propriá, SE, data-nascimento: 02/11/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Darci Bernardino e de Lindinalva Correia 
Bernardino. A pretendente: MARIA DO DESTERRO DE SOuSA DO nASCIMEnTO, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, 
PI, data-nascimento: 23/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Ferreira do Nascimento e de Maria Sousa Vieira do Nascimento.

O pretendente: MAyk AzEVEDO CAMARGO, profissão: auxiliar de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/01/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Rodrigues de Camargo 
e de Suzana de Azevedo. A pretendente: kAREn METzGER DE FARIAS, profissão: 
auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rui de Farias 
e de Vera Lucia Metzger de Farias.

O pretendente: JAIRO BATISTA VERíSSIMO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 27/01/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Jaime Pereira Veríssimo e de Dalvina Batista Veríssimo. A pretendente: 
MAIARA ALAInE LIMA SAnTOS, profissão: operadora de supermercado, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira dos Santos e de Matildes Lima Santos.

O pretendente: HuMBERTO PEREIRA DE SOuzA, profissão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pereira de Souza e de Durvalina Silveira 
dos Santos de Souza. A pretendente: ROSAnA MARIAnO RODRIGuES, profissão: 
auxiliar de vendas e financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/10/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Mariano Rodrigues e de Benedita Venancio Rodrigues.

O pretendente: MAuRICIO GOMES DOS AnJOS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/12/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Novaes dos Anjos e de Maria de Lourdes 
Gomes dos Anjos. A pretendente: LIDIAnE TRInDADE, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Lucia Trindade.

O pretendente: VITOR HuGO DE LIMA PERRICCI, profissão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1991, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Vitor Perricci e de Lidinalva Nunes de Lima Perricci. A 
pretendente: JéSSICA TAíSE DOS SAnTOS SILVA, profissão: promotora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Indios, AL, data-nascimento: 11/12/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Severino da Silva e 
de Geilza Lopes dos Santos Silva.

O pretendente: FERnAnDO DO nASCIMEnTO PESSOA, profissão: técnico 
em radiologia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 03/04/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Fernando de França Pessoa e de Ana Lucia do Nascimento. A pretendente: 
ERICA PInHEIRO DE MEDEIROS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jésus Paulino de Medeiros e 
de Terezinha Pinheiro de Souza.

O pretendente: GELVánES SILVA nunES, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Coelho Neto, MA, data-nascimento: 26/09/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Nunes e de Maria do 
Rosário da Silva. A pretendente: DAMIAnA FERREIRA DIAS, profissão: pensio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 18/04/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Ferreira Dias 
e de Josefa Bento de Lima.

O pretendente: VICTOR BRITO ALVES DE SOuzA, profissão: analista de informações 
e inte, estado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 13/04/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Allan Alves de Souza e de 
Iraildes Eloi de Brito. A pretendente: RuTI ROCHA DA SILVA, profissão: gastrônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Santos da Silva e de 
Carlyedes Fernandes Rocha da Silva.

O pretendente: OSMAIR MEnDES PEREIRA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Alves Pereira e de Wilma Mendes da 
Silva. A pretendente: TAILAnE FERnAnDES GOMES, profissão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1996, 
residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Idalino Gomes Fonseca e de Lidia de 
Souza Fernandes Gomes.

O pretendente: JOSEnILDO JOSé DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mata Grande, AL, data-nascimento: 12/04/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José do Nascimento da Silva e de Josefa Maria 
da Silva. A pretendente: Anny SAnTOS nunES DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/2000, residente e 
domiciliada em Suzano, SP, filha de André Nunes da Silva e de Shirley Nascimento 
dos Santos Silva.

O pretendente: DIEGO MACIEL DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/09/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoelito Brito Silva e de Teresinha Maciel 
da Silva. A pretendente: REnATA APARECIDA MORAES DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/04/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evanizio Alves Santos e 
de Maria Aparecida de Moraes Santos.

O pretendente: MARCOS ALLAn MACEDO DE CARVALHO, profissão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Gomes de Carvalho Filho e de 
Acivalda Damaceno Macedo. A pretendente: MônICA FRAnCISCA BEzERRA, pro-
fissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeirina, PE, data-nascimento: 
13/11/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Manoel Bezerra da Silva 
e de Aparecida Francisca Bezerra.

O pretendente: kAIquE MATHEuS TEIxEIRA DE MORAIS, profissão: atleta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudemir Moreira de Morais e de 
Claudia Teixeira de Brito. A pretendente: BRunA ARIELLE LuIz DE CASTRO, pro-
fissão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de 
Castro e Silva e de Telma da Silva Luiz.

O pretendente: THIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA, profissão: músico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Arruda de Oliveira e de Silvana 
Cordeiro de Oliveira. A pretendente: VEROnICA FREIRE CORREA, profissão: secretária 
executiva, estado civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
07/04/1996, residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Sandro Benedito Correa e 
de Glaucia Freire da Silva Correa.

O pretendente: RuBEnS DE GODOy TEMPOnI, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1955, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Americo Rodolfo Guilherme Temponi e de 
Ruth Fontes de Godoy Temponi. A pretendente: SAnDRA DE REzEnDE OLIVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/06/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gabriel Luiz 
de Oliveira e de Maria Cândida de Rezende Oliveira.

O pretendente: PATRICk MOnDAy EJEM, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 28/08/1998, residente e domiciliado em Taboão 
da Serra, SP, filho de Elekele Ejem e de Ngozi Ejem. A pretendente: EVILE ARAuJO 
AnTOnIO, profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/07/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Felicio Antonio e de Sonia de Araujo Antonio.

O pretendente: AnTOnIO LEAnDRO PEREIRA COLLADO, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Tadeu Colla-
do e de Sérgia Pereira. A pretendente: FLAVIA JOAnA DE OLIVEIRA SILVA, 
profissão: assistente departamento de mon, estado civil: divorciada, naturalida-
de: Palmares, PE, data-nascimento: 24/06/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Otavio da Silva e de Givanete Maria 
de Oliveira Silva.

O pretendente: MAuRO CHAVES DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio do Prado, MG, data-nascimento: 15/11/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Chaves dos Santos e de Ana 
Teixeira Chaves dos Santos. A pretendente: ELzA CRISTInA JACInTO DOS SAn-
TOS, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, 
RJ, data-nascimento: 26/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Severino Mendes dos Santos e de Edileuza Jacinto da Silva.

O pretendente: RAMILTOn SOuSA DuRãES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ipupiara, BA, data-nascimento: 13/02/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão José Durães e de Josefa 
Maria de Sousa Durães. A pretendente: JOzInEIDE RODRIGuES FARIAS, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Coroatá, MA, data-nascimento: 
27/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Farias 
e de Marinete Rodrigues Farias.

O pretendente: DAnILLO SOuBIHE FERREIRA CunHA, profissão: técnico de infor-
mática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Janio Ferreira Cunha e de Susan 
Soubihe Ferreira Cunha. A pretendente: ALInE FERnAnDA PEREIRA, profissão: 
supervisora administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria Raimunda Costa Pereira.

O pretendente: EDSOn FREIRE CASTELO, profissão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pinheiro Castelo e de Rita 
Freire Castelo. A pretendente: AnA PAuLA DA SILVA LOuREnçO, profissão: 
escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/09/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Lourenço e de Inacia Leite da Silva.

O pretendente: AGLAILSOn AnunCIAçãO SOuSA, profissão: agricultor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Exu, PE, data-nascimento: 18/10/1987, residente e 
domiciliado Estrada Sítio Tabocas, Sítio Cacimbas, S/N, Centro - Exu, PE, filho 
de João Ferreira de Sousa e de Antonia da Anunciação Sousa. A pretendente: 
zILDáLIA FRAnCELInO DA SILVA, profissão: agricultora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Exu, PE, data-nascimento: 02/04/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francelino da Silva e de Deocina 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: LuCAS FERREIRA JOSé MARIA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner José Maria e de Zirlene Maria 
Ferreira. A pretendente: LIS DAMERy ALVES CARVALHO, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odirlei Valdo 
de Carvalho e de Elione Alves de Oliveira.

 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: THIAGO BARROS CARVALHO, profissão: engenheiro eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 07/03/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato de Carvalho e de Ângela Rojo 
de Barros. A pretendente: MARInA ELEuTéRIO, profissão: gestora comercial, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 24/11/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Eleutério da Silva e de Rubi-
neides Rosa dos Santos.

O pretendente: JOSé ORLAnDO DE ALEnCAR SILVA, profissão: cobrador de ônibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Beneditinos, PI, data-nascimento: 23/12/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira da Silva 
e de Maria Onete de Alencar Silva. A pretendente: MARIA ELIAnA quIRInO VIAnA, 
profissão: operadora de caixa de loja, estado civil: solteira, naturalidade: em Berilo, MG, 
data-nascimento: 09/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Teixeira Viana e de Maria de Jesus Quirino Viana.

O pretendente: nATHAn TIAGO ROCHA DA SILVA, profissão: coordenador operacio-
nal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/09/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato da Silva 
e de Vera Nalva Santos da Rocha. A pretendente: GABRIELLA SAnTOS FERREIRA, 
profissão: analista de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Perus, SP, data-nascimento: 18/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião Martinho Camilo Ferreira e de Maria das Graças dos Santos Ferreira.

O pretendente: JOSé uILSOn DOS SAnTOS nunES, profissão: carpinteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Sento-Sé, BA, data-nascimento: 14/11/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Nunes dos Anjos e de 
América Santos Nunes. A pretendente: DOLORES MADALEnA DE SOuSA GuEDES, 
profissão: técnica em enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em Francisco 
Morato, SP, data-nascimento: 02/01/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Itamar de Sousa Guedes e de Maria Francisca de Sousa.

O pretendente: ACELInO ALVES DA SILVA, profissão: técnico de impressoras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Canto do Buriti, PI, data-nascimento: 29/06/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorival Alves da Silva e de Maria 
dos Anjos da Silva. A pretendente: SAnDRA SAnTOS DIAS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Cercadinho, Distrito de Inhobim, BA, data-nascimento: 
13/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mozar Pereira 
Dias e de Lindaura Santos Dias.

O pretendente: WILTOn CALIxTO DE SOuzA, profissão: elaborador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Varzelândia, MG, data-nascimento: 06/01/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Calixto de Souza e de Terezinha Alves dos 
Santos. A pretendente: SHEILA RIBEIRO DE ALMEIDA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 
02/07/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Homero 
de Almeida e de Eni Ribeiro de Almeida.

O pretendente: DERMIVAL SAnTOS DOS SAnTOS, profissão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Mateus do Maranhão, MA, data-nascimento: 19/03/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Braga dos Santos 
e de Adalgiza Santos dos Santos. A pretendente: LEIDILEnE ASSIS DA ROCHA, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Luis, MA, data-nascimento: 
12/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Pereira 
da Rocha e de Rosenilde Assis da Rocha.

O pretendente: JOSé LEVy RIBEIRO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: em Fortaleza, CE, data-nascimento: 07/04/1942, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ribeiro da Silva e de Adalgisa de Araújo e Silva. 
A pretendente: CREuSA VIEIRA DOS REIS, profissão: aposentada, estado civil: viúva, 
naturalidade: em Jaguaribe, CE, data-nascimento: 04/10/1947, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Vieira da Silva e de Josefa Vieira Santana.

O pretendente: CAIquE LOPES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/12/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adeildo da Silva e de Claudia Cristiane Lopes. A 
pretendente: JHEnIFFER SAnTOS DA SILVA, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/03/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto da Silva e de Maria 
Helena Valerio dos Santos.

O pretendente: RODRIGO CHAuSSE DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/07/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joselito Manoel da Silva e de Escolastica Alves 
Chausse da Silva. A pretendente: JÚLIA BERETTA, profissão: assistente de coleta, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
01/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Mauricio 
Beretta e de Maria Alice Vieira de Souza Beretta.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: RODOLFO AGuIAR SILVEIRA, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, 
no dia (02/01/1994), profissão bancário, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Henrique de Campos Silveira e de 
Ana Paula de Aguiar. A pretendente: BRunA BORGES SIMÕES, nascida nesta Capital, 
Santo Amaro - SP, no dia (08/02/1994), profissão bancário, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Agnaldo de Souza Simões e de 
Marli Borges dos Santos Simões.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: THOMáS DE OLIVEIRA LuCCA, de nacionalidade brasileira, modelo, 
solteiro, nascido em Santa Maria, RS, no dia (30/09/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Luiz Fernando Lucca e de Mariza de Oliveira Lucca. O preten-
dente: JuAn DAVID ECHAVARRIA TABORDA, de nacionalidade colombiana, gerente 
de marketing, solteiro, nascido em Medellin - Antioquia, Colômbia, no dia (31/08/1994), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Humberto Eliecer Echavarria e de 
María Gladys Taborda Giraldo.

O pretendente: RODOLFO MOnTIAnI ALVES, de nacionalidade brasileira, jornalista, 
divorciado, nascido em Santo André, SP, no dia (14/07/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Milton Alves Junior e de Rosely Montiani Alves. A pretendente: 
FERnAnDA kATIuSCIA BARRETO, de nacionalidade brasileira, bacharel em direito, 
solteira, nascida em Araxá, MG, no dia (12/04/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Fausto Barreto e de Ana Maria Silva Barreto.

 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:

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

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
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