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O setor de serviços abrange uma diversidade de atividades. Um 
segmento que, segundo o IBGE, compreende mais de 1,3 milhões de 
empresas, gerando aproximadamente 12,6 milhões de empregos. O im-
pacto econômico do setor corresponde à maior parte do PIB brasileiro, 
tendo uma relação direta e indireta com o estabelecimento de políticas 
públicas. Este setor está em um cenário dinâmico e em constante mu-
dança e transformação política, econômica, social e tecnológica.   

As habilidades empreendedoras no setor 
de serviços para 2025

Cerca de 30% dos idosos com mais de 60 anos têm problemas de 
sarcopenia, entendida como a perda de massa, força e desempenho da 
musculatura. A boa notícia é que esse mal pode ter seu impacto reduzido 
ou postergado com cuidados simples ao longo da vida. “Por volta dos 30 
anos, começamos a perder massa muscular, num processo natural, mas a 
velocidade dessa perda e o impacto que ela causa na qualidade de vida do 
paciente decorrem diretamente da quantidade de massa magra”.   

O segredo da longevidade: a receita para 
viver mais e melhor

Desde o início da pandemia, em março, muitas famílias tiveram dimi-
nuição da renda, seja por terem perdido o emprego ou por ter sofrido 
redução salarial. E com o fim do isolamento e a reabertura de comércios e 
locais de entretenimento em geral, os pais se encontram em uma equação 
por vezes difícil de resolver: os filhos querem se divertir na rua, mas as 
atrações continuam custando caro (algumas, inclusive, estão mais caras 
que antes da pandemia). Essa realidade deve permanecer em 2021, e os 
pais e responsáveis precisaram encontrar formas de entreter os filhos com 
segurança e dentro do orçamento familiar atual.   

Dez dicas para economizar na diversão 
com os filhos no verão

Foto de Katerina Holmes no Pexels

Negócios em Pauta

Dia Mundial da Nutella
Os fãs do creme de avelã mais famoso do mundo celebra-

ram na última sexta-feira (5) o "Dia Mundial da Nutella", 
que foi inventado em 1964 pelo italiano Michele Ferrero. A 
data, criada em 2007 pela blogueira norte-americana Sara 
Rosso, é comemorada por fãs da Nutella de todo o mundo. 
Todos podem compartilhar a paixão pelo creme nas redes 
sociais através de fotos, vídeos e receitas com a hashtag 
#worldnutelladay. Diversos restaurantes, docerias e super-
mercados se mobilizam para levar aos clientes promoções 
e inovações com a Nutella. O público pode encontrar mais 
inspirações e sugestões de pratos para a data através do 
site (www.nutelladay.com/pt/homepage-pt) - (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 3

Foto: gaincontact.com/reprodução

News@TI

Curso online sobre identificação de fake news

@A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está promo-
vendo o curso de extensão intitulado "Ciência e Cidadania: 

desmistificando fake news". A iniciativa é de Karina Paes Delga-
do, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática (PPGEdCM-Ar), e de sua 
orientadora Tathiane Milaré, docente do Departamento de Ciências 
da Natureza, Matemática e Educação (DCNME-Ar) do Campus 
Araras da UFSCar. O curso - online e gratuito - pretende discutir 
conhecimentos científicos relacionados às informações divulgadas 
diariamente na Internet, via redes sociais. O pressuposto é que 
esses conhecimentos ajudem na reflexão sobre as informações 
disseminadas indiscriminadamente e na identificação de conteúdos 
enganosos, as chamadas fake news (https://forms.gle/HA3wo4Do-
gowVKFop7).   Leia a coluna  completa na página 2

Foto de Joshua Miranda no Pexels

No ano de 2020, o mercado 
de trabalho e de contratações 
sofreu grandes mudanças e 
ensinou importantes lições 
para profissionais e para as 
organizações. 

De um lado, tínhamos a adaptação dos 
contratados ao lidar com um cenário 

mais flexível e remoto, enquanto que do 
outro, as empresas precisaram se adaptar 
ao mundo do digital e às novas rotinas de 
trabalho. 

Segundo a especialista em RH, Denise 
Asnis, que também é fundadora da Taqe 
- plataforma de recrutamento e seleção 
digital - o mercado ainda sofrerá com 
muitas mudanças e uma das tendências 
vivenciadas nos próximos anos será a rotina 
híbrida, as novas estratégias de retenção de 
talentos e os processos seletivos focados 
em diversidade entre outros. 

"O ano de 2020 foi desafiador e trouxe 
inúmeras transformações. Mas, apesar dis-
so, ele veio para nos lembrar que é durante 
as crises que aprendemos e evoluímos. Essa 
rotina de trabalho mais flexível trouxe uma 
nova visão para o mercado e as empresas 
puderam criar ações mais estratégicas, 
alinhadas com seus valores e objetivos", 
comenta a profissional. Denise destaca que 
entre as principais mudanças que veremos 
no próximo ano estão: 

Rotina híbrida, talentos globais e 
novos formatos de contratação - O mo-
delo de home office ou anywhere office, que 
muitas empresas estão adotando, trouxe 
grande flexibilidade para o mercado como 
um todo e, consequentemente, impactou 
no modelo de contratação, pois permite 
que as organizações contratem pessoas 
de diferentes partes do país e do mundo 
e faça isso de forma 100% digital. 

"Essas mudanças foram ótimas pois 

Cinco principais desafios no mercado 
de trabalho e contratação neste ano

impactaram positivamente nas rotinas 
de trabalho. De um lado, os profissionais 
conseguiram ter mais flexibilidade e in-
dependência, as empresas puderam se 
conectar com pessoas de diferentes regiões 
e assim, trazer mais diversidade para o time 
e conseguiram fazer essa seleção de uma 
forma diferente, pois o digital ajudou muito 
nesse sentido", comenta Denise. 

Processos seletivos focados em di-
versidade, inclusão e soft skills - As em-
presas darão mais atenção para as questões 
de diversidade e o processo seletivo passará 
ter um olhar maior para as soft skills. "Isso 
nos leva a duas tendências: a primeira é que 
as contratações serão apoiadas na avaliação 
de perfis profissionais e pessoais. 

E, a segunda é que o foco será na contrata-
ção de pessoas com excelentes habilidades 
comportamentais frente ao conhecimento 
necessário ou formação", destaca Denise. 
Em 2021, mais do que nunca, os processos 
seletivos irão avaliar a qualidade do pensa-
mento estratégico e inovador do candidato 
e a capacidade de adaptação e agilidade 
para solucionar problemas. 

Novas estratégias para a retenção de 
funcionários - Os benefícios e a assistên-

cia médica serão usados como estratégias 
para reter os melhores profissionais nas 
empresas. Além de que, no momento atual, 
um notebook e um auxílio para estruturar 
o home office contam bastante. 

"Podemos dizer que esse mercado deve 
democratizar esse benefício não só em 
valor, mas em modalidades. As empresas 
devem pensar em diferentes formas de 
oferecer cuidado médico, inclusive, para 
os profissionais part time ou que trabalham 
por projeto", diz a cofundadora da Taqe. 

Transição de Carreira - Uma grande 
aposta para o próximo ano é a migração 
de profissionais para a área de tecnologia, 
que possui diversas vagas que não conse-
guem ser preenchidas por falta de mão de 
obra qualificada. Dentre os segmentos em 
destaque estão a segurança da informação, 
ciência de dados, engenharia de software, 
infraestrutura de TI e business intelligence. 

"O mercado em 2021 exigirá ainda mais 
o domínio de ferramentas tecnológicas, 
será um grande fator de diferenciação 
e uma enorme vantagem competitiva", 
ressalta Denise. 

A marca empregadora e os processos 
seletivos - Uma das áreas que ganhou 
espaço nos últimos anos e vem sendo 
vista de forma cada vez mais estratégica 
é a construção da marca empregadora. 
"É preciso fazer com que os candidatos 
desejem trabalhar na empresa, mostrando 
as atitudes que revelam o valor proposto 
ao emprego antes mesmo de se oferecer 
uma vaga", explica Asnis. 

"Para isso, as empresas devem aprimorar 
a comunicação e a experiência oferecida 
durante os processos de contratação. O 
objetivo é fazer com que os candidatos 
percebam a coerência e se identifiquem 
com os valores e propósito da empresa", 
complementa. - Fonte e mais informações: 
(https://www.taqe.com.br/).
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sEgMENTO DE ALIMENTAçãO

Consumo de Energia 
O consumo de energia elétrica no início 

de 2021 demonstrou sinais robustos de 
crescimento, mesmo quando comparado 
ao mesmo período do ano passado, quan-
do o país não sentia ainda os impactos 
da pandemia. Em janeiro, o indicador 
registrou alta de 1,4% em relação a 2020. 
A geração também evoluiu, cerca de 1,9%, 
já considerando o volume de 871,22 MW 
médios de energia importada no período. 
Janeiro concentrou um maior volume de 
adesões ao mercado livre do que qualquer 
outro mês de 2020. Os dados integram o 
InfoMercado Quinzenal, da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-empreender-usando-a-cozinha-de-casa-confira-alternativas-de-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-a-08-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-06-a-08-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/economia-em-tempos-de-pandemia-10-dicas-para-economizar-na-diversao-com-os-filhos-no-verao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-segredo-da-longevidade-a-receita-para-viver-mais-e-melhor-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-habilidades-empreendedoras-no-setor-de-servicos-para-2025/
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News@TI
Startup de integração Loonar inicia operação

@A Loonar, startup de integração e soluções em tecnologia, acaba 
de iniciar suas atividades com a missão de simplificar, por meio de 

soluções personalizadas, os processos e a gestão das nuvens de seus 
clientes. A empresa começa a operar em um cenário de alta demanda 
por terceirização do gerenciamento de serviços de agilidade e cloud 
computing, gerada pela complexidade de processos que envolvem dife-
rentes times, nuvens e tecnologias ao mesmo tempo. "Nosso objetivo é 
dar vazão e simplificar o processo dos clientes, cujo ambiente está caótico 
demais para ser atendido com as ferramentas que eles têm disponíveis", 
afirma Renato Censi, um dos sócios da startup (https://loonar.com.br).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 06 a 08 de fevereiro 2021 Negócios2 Negócios
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Cinco aplicativos que já fazem 
parte da rotina da terceira idade
Com o aumento do envelhecimento da população, empresas têm investido na inclusão digital com funcionalidades 
específicas para pessoas com mais de 60 anos

OpiniãO
Uma das competências 

importantes para 
profissionais de sucesso

Uma das principais 
competências e 
habilidades procurada 
nos profissionais, 
pelas empresas é a 
gestão de conflitos. 

Nos tempos atuais, há 
cada vez mais diver-
sidade de pessoas 

dentro das organizações, 
com idades, valores e per-
sonalidades distintas. Esse 
ambiente, que é extrema-
mente positivo, é também 
uma perfeita arena para 
geração de divergências ou 
incompatibilidades.

Apesar de ter uma conota-
ção negativa muitas vezes, a 
gestão de conflitos, quando 
bem feita, promove a tão 
falada inovação. Quando 
discutimos ideias com al-
guém, nem sempre haverá 
plena concordância, mas 
dois pontos de vista podem 
gerar uma terceira solução 
adaptada.

Por outro lado, gerir confli-
tos tem seus desafios. Afinal, 
para que você faça uma boa 
mediação, estando inserido 
no conflito ou intercedendo 
na discordância entre duas 
pessoas, é primordial ter 
controle emocional, escuta 
ativa e empatia, ou seja, se 
colocar no lugar do próximo. 
Além disso, ter uma mente 
aberta, porque sempre 
existe a chance de mudar 
de opinião quando damos 
a oportunidade do outro se 
expressar.

Em um mundo cada vez 
mais polarizado, onde cada 
um se posiciona de um lado, 
é muito importante saber 
gerenciar conflitos, pois 
isso afeta diretamente a 
sua credibilidade e impacta 
o desenvolvimento da sua 
carreira. E, para resolver 
muitas divergências, a co-
municação eficaz é a chave. 

Ser claro, objetivo, direto, 
cortês e conversar olho no 
olho aumenta consideravel-
mente as chances de se ter 
uma boa resolução. Quer 
alcançar o sucesso profis-
sional e pessoal? Aprenda 
a gerenciar conflitos.  Isso é 
cada vez mais presente em 
nosso dia a dia.

Para você que já é um 
líder ou deseja ser, mediar 
conflitos faz parte do dia 
a dia, e é preciso maestria 
para a condução desses pro-
cessos. Sendo assim, líderes 
que não sabem administrar 
adequadamente situações 
de conflitos em sua equipe 
de liderados perdem os bons 
talentos, que saem em busca 
de um local de trabalho mais 
saudável e seguro. 

Se falamos tanto em qua-
lidade de vida, propósito e 
legado, estar em um lugar 
onde você seja desafiado e 

que tenha um clima harmo-
nioso é de extrema impor-
tância. Vale lembrar que, 
hoje em dia, não apenas a 
empresa “dá as cartas”, mas 
também os colaboradores. 
Isso significa que todos 
podem decidir se desejam 
continuar ou romper a re-
lação profissional.

Ambientes conflituosos, 
inclusive, geram queda de 
faturamento, uma vez que 
os resultados serão impac-
tados. Isso porque há perda 
na qualidade do trabalho, 
clima organizacional nega-
tivo, intensas rivalidades 
e disputas, o que afeta, 
também, o nível de atendi-
mento ao cliente. Ou seja, 
ingredientes certos para o 
insucesso da organização.

Quando você for o media-
dor do conflito, a sugestão é 
que se reúna com as partes 
envolvidas e ouça os argu-
mentos de cada uma. O seu 
papel principal é facilitar a 
comunicação dos partici-
pantes, com escuta ativa. 
Crie uma oportunidade para 
que os profissionais discu-
tam as próprias ideias e 
estratégias para resolver as 
questões. Se eles não conse-
guirem um entendimento, é 
importante que você, como 
líder, dê tratativa à situação, 
para não provocar impactos 
na entrega dos resultados.

Da mesma forma, é mui-
to interessante ajudar os 
liderados a conquistar essa 
competência de gestão de 
conflitos, a fim de cons-
truir um ambiente com 
pensamentos diversos e 
discordância saudável e 
administrável. Saiba que 
conflitos sadios são aqueles 
que questionam o status 
quo, ou seja, como as coisas 
são feitas, e promovem a tão 
falada inovação.

Com estruturas cada vez 
mais enxutas e o mundo 
corporativo cada vez mais 
competitivo, apenas aque-
les que tiverem controle 
emocional e conseguirem 
adotar o máximo de compe-
tências e habilidades, as tão 
faladas soft skills, para a ges-
tão de conflitos em seu dia a 
dia, terão maiores chances 
de êxito em sua carreira 
profissional. E aqui entra 
o tão falado protagonismo, 
uma vez que cabe a cada 
um decidir qual imagem 
deixará em cada interação, 
com outras pessoas. 

E vale lembrar que ge-
rir conflitos com controle 
emocional é necessário do 
estagiário ao presidente das 
organizações.

(*) -  Autor do livro “Contratado ou 
Demitido/só depende de você” e 

professor convidado da Fundação 
Dom Cabral para matérias de gestão 
de pessoas, é CEO, board advisor e 

headhunter da Prime Talent.

David Braga (*)

Foto de Anna Shvets no Pexels

Agenda e notificações virtuais
O MyTherapy é um dispositivo dispo-

nível para tablets e celulares que ajuda 
a administrar o uso de medicamentos, 
além de consultas médicas. O aplicativo 
envia lembretes sobre os horários  e 
orienta também sobre o tempo re-
comendado para realizar atividades 
físicas. É  possível gerenciar o plano 
de saúde, incluir sintomas clínicos e 
ficar ciente sobre o tempo de duração 
desses efeitos. Para idosos que desejam 
apenas o módulo de acompanhamento 
sobre administração médica, existe o 
“Caixa de Remédios” que avisa a quan-
tidade que deve ser ingerida.

Catálogos de atividades físicas 
O Easy Idoso conta com um catálogo 

de atividades físicas para a população 
idosa. Além disso, o aplicativo que 
pode ser baixado no celular ou tablet - 
disponível gratuitamente para Android 
e iOS -, apresenta e sugere, também, 
estabelecimentos de saúde, casas de 
repouso, associações de terceira ida-
de, centros de beleza e atividades de 
entretenimento. O uso desse tipo dessa 
tecnologia é uma tendência constante 
tanto para questões relacionadas a con-
dições clínicas quanto para serviços de 
entretenimento, a organização da vida 
diária, interação social, entre outros.

idade, decorá-las pode ser um grande 
desafio. O LastPass surgiu como uma 
forma para organizar senhas e logins em 
um só lugar. O acesso é criptografado 
e só o usuário consegue entrar, então 
a segurança é certeira. Disponível para 
Android e iOS. 

Crédito consignado seguro e online
A Prestho criou um aplicativo de 

crédito consignado personalizado para 
pessoas acima de 60 anos. A tecnologia 
foi desenvolvida para ajudar o idoso a 
se sentir à vontade no mundo digital, 
com diferenciais como fontes maiores, 
linguagem adaptada para o público, co-
res, personalização no canal de atendi-
mento, navegação fácil, dicas de saúde, 
alerta de golpes e educação financeira. 
No app, o usuário consegue ter acesso 
facilitado para simular e contratar um 
empréstimo ou solicitar um cartão de 
crédito consignado, 24 horas do dia, 
todos os dias do ano, sem interferên-
cia de outra pessoa e sem precisar se 
locomover até o banco.  O objetivo é 
ser transparente e dar autonomia para 
que o usuário entenda a operação de 
crédito e contrate de forma consciente. 
O aplicativo que pode ser baixado gra-
tuitamente garante também o histórico 
de todas as operações contratadas, além 
de todas as conversas. 

Com a inclusão digital a população 
superior aos 60 anos têm acessa-
do cada vez mais os aplicativos 

e sites da internet. De acordo com o 
IBGE, o Brasil possui 28 milhões de 
idosos, cerca de 13% da população 
total. A OMS estima que, o Brasil, até 
2025, será o sexto país do mundo com 
o maior número de pessoas idosas. Já 
em 2060 as pessoas com mais de 60 
anos terão praticamente triplicado, 
sairemos de 30,3 milhões, chegando a 
58,2 milhões - o equivalente a 25,5% 
da população. Pensando nisso, nos 
últimos anos surgiram diversas opções 
de apps úteis para a terceira idade, que 
simplificam o dia a dia desse público. 
Atividades que podem parecer simples 
para a maioria das pessoas, represen-
tam um desafio para quem é iniciante 
no uso da tecnologia

Considerando o momento que esta-
mos vivendo e com muitos idosos em 
casa, a tecnologia tem ajudado milhares 
de aposentados em tarefas do dia a 
dia. Além de aproximá-los da família 
por meio de chamadas de vídeos, por 
exemplo, é possível encontrar diversas 
soluções que ajudam em atividades 
rotineiras, como transferir dinheiro, 
organizar rotina de medicamentos, 
marcar consultas médicas e até fazer 
atividades físicas.

Cinco apps que já fazem parte da 
rotina da terceira idade que você 
precisa conhecer
Tutorial para conhecer novas tec-
nologias

Algumas pessoas mais velhas não 
têm tanta facilidade para mexer em 
produtos tecnológicos, por isso podem 
precisar de uma ajuda. O iDosos oferece 
esse “empurrãozinho”, promovendo 
tutoriais interativos que explicam as 
funções básicas de um smartphone. 
Há também narração em áudio com o 
passo a passo. Disponível gratuitamente 
para Android. 

Lembrete de todas as senhas e 
acessos

Quem nunca esqueceu uma senha que 
atire a primeira pedra. Não importa a 

O período de férias escolares é sem-
pre um desafio para os pais. Passar mais 
tempo em casa implica em pensar em 
estratégias para entreter crianças e 
adolescentes, e o uso de dispositivos 
tecnológicos é um dos recursos mais 
usados. O que devemos lembrar é que 
a Internet é um espaço muito útil para 
o lazer, estudos e até para a comunica-
ção com os amigos ,que durante esses 
meses podem ficar mais distantes, mas 
o seu uso deve ser feito de maneira 
responsável e consciente.

A recomendação é para que pais 
busquem o máximo de informações 
possível sobre ataques, ameaças e 
golpes que costumam ocorrer no 
ambiente digital. Acompanhar sites 
especializados no assunto e ficar por 
dentro de atualizações sobre redes 
sociais e conteúdos digitais é um ótimo 
começo. Costumo dizer que o conhe-
cimento e a consequente conscien-
tização sobre o uso saudável desses 
recursos é capaz de evitar transtornos 
muito além dos financeiros, como o 
vazamento de informações sigilosas 
sobre a pessoa, por exemplo. É função 
dos pais proporcionar uma navegação 
segura para seus filhos, ainda que seja 
a título de passatempo. 

Digo isso porque, como profissional 
da segurança da informação, vivemos 

Como pais podem manter a segurança digital 
dos filhos durante as férias

sobre navegação segura: o DigiPais. 
Para além do blog, o monitoramento 
das atividades dos filhos, sabendo 
que tipo de aplicativos utilizam, com 
quem se comunicam e quais atividades 
costumam realizar online é um fator 
que auxilia na prevenção de ataques. 

E mesmo que você seja um pai ou 
uma mãe super digital, não esqueça de 
manter os dispositivos sempre prote-
gidos com uma solução de segurança 
adequada e constantemente atualiza-
da. São várias as opções disponíveis 
no mercado, algumas até direcionadas 
para o controle dos pais, facilitando 
essa prevenção. Utilizar o duplo fator 
de autenticação nas redes sociais do 
seu filho também ajuda a impedir que 
ele seja vítima de um ciberataque, 
assim como proteger dispositivos e 
contas com senhas robustas. 

Por fim, mas não menos importan-
te, converse sobre esses riscos e os 
cuidados a serem tomados para que 
a navegação pela Internet seja feita 
de forma segura e saudável. Seguindo 
essas dicas ao longo de todo o ano, 
você pode ficar mais tranquilo para 
aproveitar as férias com diversão e 
segurança junto com os pequenos.

(Fonte: Daniel Cunha Barbosa, especialista em 
segurança da informação da ESET no Brasil)

um 2020 em que houve um grande 
crescimento no número de ameaças 
virtuais. Muitas delas tiveram disposi-
tivos tecnológicos direcionados para o 
público infantil como alvo. Ameaças de 
phishing, malware em arquivos de filmes 
e até ataques por meio de redes sociais 
foram percebidos nos últimos tempos, 
o que gerou uma necessidade maior a 
respeito das atividades que crianças e 
adolescentes costumam fazer online. 

É importante salientar que não estou 
demonizando o uso de dispositivos tec-
nológicos. Pelo contrário, são muitos os 
recursos dessas ferramentas que trans-
formam o dia a dia e deixam a rotina 
mais divertida. Mesmo assim, há que se 
considerar que o uso de smartphones 
e computadores permite que o público 
infanto-juvenil possa acessar redes so-
ciais, e-mails e conteúdos maliciosos sem 
que saibam que estão caindo em uma 
armadilha de um cibercriminoso. Quan-
tas não foram as notícias sobre crianças 
que acabavam fornecendo informações 
pessoais para desconhecidos por acre-
ditarem se tratar de um amigo virtual? 

O que precisa estar claro é que é funda-
mental que pais e responsáveis saibam, 
cada vez mais, a respeito desses perigos e 
como evitá-los. Para ajudar nisso, a ESET 
dispõe de um blog especialmente para 
pais e educadores que queiram aprender 

Idosos conectados
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técnicas de Lean Manufacturing, visando o aumento da produtividade 
industrial por meio da aplicação de processos inteligentes de manufa-
tura. O curso tem duração de nove meses e será oferecido em sistema 
EaD. É voltado para pessoas com formação nas áreas de Engenharia 
de Produção, Engenharia Química, de Petróleo, Têxtil, Administração e 
áreas afins. O curso objetiva formar profissionais capazes de implementar 
no ambiente industrial, processos e produtos inteligentes, fazendo uso 
da internet das coisas bem como de sistemas de análise de dados e Big 
Data. Mais informações e inscrição no link: (https://cursos.cetiqt.senai.
br/pos-graduacao-producao-industrial-inteligente.html).

E - Comunicação Interna
A Aberje promove, entre os próximos dias 23 e 26, das 17h às 19h, o 
curso de Planejamento de Comunicação Interna. Ao considerar a pers-
pectiva de uma comunicação alinhada às estratégias e transformações 
organizacionais, bem como os desafios da atualidade, o curso contribui 
de maneira abrangente e efetiva no planejamento de comunicação in-
terna. Será ministrado por Cynthia Provedel, mestre em Comunicação 
e especialista em Gestão de Comunicação Organizacional e de Relações 
Públicas. O objetivo é contribuir de maneira abrangente e efetiva no 
planejamento de comunicação interna, ao considerar a perspectiva de 
um alinhamento às estratégias e transformações organizacionais, bem 
como os desafios da atualidade. Inscrições: (https://centralaberje.azu-
rewebsites.net/login.aspx?tipoArea=2&id_curso=697). 

F - Acelerando e Contratando 
Em expansão no mercado nacional, a CAOA Montadora anuncia a criação 
de cento e cinquenta novos postos de trabalho em Anápolis. As contrata-
ções têm como objetivo suprir o crescimento de volume da marca CAOA 
CHERY na unidade fabril. A planta de Anápolis é responsável, atualmente, 
pela produção de três SUVs do portfólio da montadora: Tiggo 5X, Tiggo 7 e 
Tiggo 8. Os novos funcionários já iniciaram suas atividades na fábrica. Entre 
as contratações estão montadores de veículos, operadores de produção 
e auxiliares de logística. Todos os profissionais serão capacitados pela 
CAOA Montadora e já estão em treinamento para desempenharem suas 
atividades seguindo os pilares de Qualidade e Tecnologia da companhia.

G - Descarte de Pilhas 
Moradores de diversos estados brasileiros agora têm ainda mais opções 
para o descarte correto e responsável de pilhas. A Green Eletron , 
principal gestora da logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas do 

A - Megavazamento de Dados
O Idec, ONG de Defesa do Consumidor, encaminhou representação a 
diversas autoridades federais cobrando providências firmes e imediatas 
em relação ao megavazamento de dados. O incidente é considerado o 
maior já registrado no Brasil, com informações completas sobre 223 mi-
lhões de brasileiros (incluindo falecidos). Essa diversidade e relevância 
dos dados vazados sujeitam os consumidores a inúmeras fraudes, que 
podem ir desde o envio de mensagens para confirmar dados pessoais 
até sua utilização para saque no FGTS. Por isso, o consumidor, mais do 
que nunca, deve ficar atento para evitar ser vítima de golpistas.

B - Monitoramento de Produtos
A revista Forbes elegeu o Carrefour como um dos destaques da lista 
Blockchain 50, que destaca empresas que fazem uso pioneiro dessa tec-
nologia. A rede monitora mais de trinta linhas de produtos na cadeia de 
compra, o que representa mais de duzentos produtos ao consumidor. No 
Brasil, a linha de produtos suínos in-natura da sua marca própria Sabor 
& Qualidade é um exemplo de uso do blockchain. A linha exige que os 
fornecedores adotem padrões de bem-estar animal a partir de critérios 
de ONGs especializadas como a Proteção Animal Mundial (www.worl-
danimalprotection.org.br), o que envolve respeito ao comportamento 
natural, manejo adequado, qualidade de vida com condições físicas e 
psicológicas adequadas. O consumidor final tem um QR Code disponível 
na embalagem para o rastreio de origem. 

C - Qualidade da Água   
Desde o dia 1º de fevereiro está em vigor a utilização do Selo Fiscal de 
Controle e Procedência da água comercializada no Estado de São Pau-
lo. A Secretaria da Fazenda tornou obrigatório o uso do selo para toda 
embalagem de água mineral, natural ou potável de mesa, e adicionada 
de sais, com volume superior a quatro litros destinado à comercialização 
em território paulista - mesmo que seja proveniente de outro estado 
brasileiro. O selo deverá vir afixado ao lacre do recipiente e o processo 
de aplicação pode ser realizado de forma manual ou automatizado. A 
medida visa garantir que o produto é procedente de estabelecimento 
envasador devidamente credenciado junto à Secretaria e aos demais 
órgãos de controle de procedência. 

D - Produção Industrial 
O Senai Cetiqt está com inscrições abertas para a pós-graduação Lato 
Sensu em Produção Industrial Inteligente, onde o aluno aprenderá 

Brasil, acaba de firmar uma parceria com o Grupo DPSP - Drogaria São 
Paulo e Drogarias Pacheco - e ampliou sua colaboração com a rede de 
papelarias Kalunga, para a instalação de novos coletores de pilhas em 
1.595 lojas de ambas as redes. O Programa Green Recicla Pilhas atende 
a todos os estados oferecendo a oportunidade à população de descartar 
suas pilhas descarregadas, possibilitando sua reciclagem. Por meio dela, 
é possível recuperar zinco, empregado na fabricação de novas unidades. 
Outros materiais presentes na composição podem ser reutilizados na 
produção de pigmentos para pisos cerâmicos, tintas, entre outros usos. 
Saiba mais: (https://greeneletron.org.br/).

H - Documentário Musical
Estão abertas as inscrições para o 13º In-Edit Brasil – Festival Internacional 
do Documentário Musical. Os interessados podem inscrever seus docu-
mentários, desde que tenham a música como elemento central. O festival 
acontece de 16 a 21 de junho, online, através da plataforma In-Edit TV e 
de parceiros do festival, com a possibilidade de sessões presenciais, depen-
dendo das orientações das autoridades quanto à pandemia do Coronavírus. 
O evento promove uma mostra competitiva, destinada a longas-metragens 
nacionais, além de outras duas seções: a Mostra Brasil, que oferece um 
panorama do que está sendo feito no país, e o Curta Um Som, para filmes 
de até 30 minutos. Mais informações: (https://br.in-edit.org/estao-abertas-as
-inscricoes-para-o-13o-in-edit-brasil/). Inscrições: (https://br.in-edit.org/).

I - Políticas Públicas
Prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras eleitas em 2020 tomaram 
posse no início de janeiro e, desde então, o Sebrae-SP está em campo 
para mobilizar os novos mandatos municipais em torno do “Plano de 
100 Dias”: um pacote de programas que traz ações de políticas públicas 
empreendedoras de desenvolvimento local que podem ser rapidamente 
implementadas em todos os 645 municípios paulistas. São três pilares 
de atividades baseados na estratégia de alavancar vendas dos negócios 
locais às prefeituras e órgãos públicos, capacitar em massa pessoas 
que recorrem ao empreendedorismo como alternativa de obtenção de 
emprego e renda, e ampliar a educação empreendedora nas escolas. O 
plano pode ser acessado por meio do link (https://bit.ly/planode100dias). 

J - Áreas Verdes 
O Departamento de Ciências Ambientais do Campus Sorocaba da 
UFSCar está com inscrições abertas para o curso de especialização em 
‘Planejamento, Manejo e Restauração de Áreas Verdes’. As aulas terão 
início no dia 6 de março e serão realizadas em ambiente virtual durante 
o período de isolamento. Objetiva preparar e atualizar profissionais, a 
partir de conhecimentos técnico-científicos, para atuação no planeja-
mento, implantação e monitoramento de projetos de restauração em 
áreas verdes urbanas e rurais, promovendo, com isso, a recuperação 
ambiental de zonas degradadas, com base nos princípios legais, técnicos 
e ambientais. Os procedimentos de inscrição e demais informações estão 
no site (https://especializacaoufscar.wixsite.com/planejamento). Dúvidas 
podem ser esclarecidas pelo tel. (15) 99691-6032.

Vacina pouca, meu 
braço primeiro?

As consequências 
daquilo que fazemos 
a qualquer custo não 
demoram a aparecer

Cientistas de todas 
as partes do mundo 
estão trabalhando 

mais velozes do que nunca 
para desenvolver vacinas 
que possam auxiliar no 
controle da disseminação 
da Covid-19. Elas parecem 
ser o modo mais eficaz de 
garantir a proteção contra 
esse vírus letal, aumentan-
do as expectativas de que 
sejam distribuídas em larga 
escala.

Sendo a vacinação a defesa 
mais eficiente na erradica-
ção de uma doença, seria 
ingênuo pensar que todos 
teriam acesso a ela assim 
que estivesse disponível. 
Desse modo, com o forne-
cimento limitado, coube 
ao governo deliberar sobre 
quais os grupos de pessoas 
as receberiam com primazia. 
Essa decisão abarca em si o 
potencial de salvar dezenas 
de milhares de vidas. 

Diante da necessidade 
iminente de imunização, 
baseando-se em estatís-
ticas quanto à letalidade, 
estabeleceu-se a ordem de 
prioridade. Instituiu-se que 
as primeiras doses seriam 
recebidas por profissionais 
da saúde e por idosos a 
partir dos 75 anos ou a 
partir de 60 anos quando 
institucionalizados, popu-
lações indígenas e comu-
nidades ribeirinhas - todos 
eles considerados os mais 
vulneráveis ao risco de 
contaminação.

As doses subsequentes 
seriam destinadas aos de-
mais grupos considerados 
prioritários como aqueles 
que sofrem de comorbi-
dades, os operadores de 

transporte coletivo, a po-
pulação encarcerada e as 
pessoas em situação de rua. 
Apesar de fazerem também 
parte do grupo principal, 
os professores estariam 
no quarto grupo, o último 
entre os prioritários antes 
da vacinação da população 
em geral.

A escolha da ordem da va-
cinação, apesar de buscar 
seguir uma lógica baseada 
em estatística, ignora que 
números desconsideram 
a humanidade. Quando 
apontamos somente para 
os dados, perdemos de vis-
ta a importância do sujeito. 
Dessa forma, se multipli-
cam os grupos que se per-
cebem desvalorizados em 
relação à sua participação e 
importância na sociedade.

Os princípios éticos que 
deveriam otimizar os bene-
fícios, minimizar os danos e  
aplacar as iniquidades, se 
rendem a uma coerência 
matemática que suprime o 
subjetivismo, impactando 
diretamente na autoesti-
ma e no autoconceito de 
profissionais que atuam 
ativamente em seus ofícios, 
mesmo diante da pande-
mia. Nesse sentido, aumen-
ta o sentimento de angústia 
frente à impotência.

Em um ano de crises que 
se atravessam, negligenciar 
o papel fundamental de 
determinados profissionais 
resulta diretamente em 
adoecimento psíquico. A 
carência de reconhecimen-
to traz um alto impacto na 
saúde mental. Desse modo, 
salvar o maior número de 
vidas possível segue sendo 
imprescindível – mas é pre-
ciso perceber que as con-
sequências, daquilo que 
fazemos a qualquer custo, 
não demoram a aparecer.

(*) - É Psicóloga.

Bruna Richter (*)

Minas Gerais responde sozinha por 18,5% de todo o parque 
brasileiro de energia solar distribuída.

Segundo a Associação 
Brasileira de Ener-
gia Solar Fotovoltaica 

(Absolar), a região possui 
862,9 megawatts (MW) em 
operação nas residências, 
comércios, indústrias, pro-
priedades rurais e prédios 
públicos. 

A potência instalada de 
energia solar em telhados e 
pequenos terrenos responde 
sozinha por 18,5% de todo o 
parque brasileiro de energia 
solar distribuída. O estado 
possui 74.511 conexões ope-
racionais, espalhadas por 840 
municípios, ou aproximada-
mente 98,5% das 853 cidades 
do território mineiro. 

Atualmente, são cerca 
de 103.733 consumidores 
de energia elétrica que já 

Inflação 
medida pelo 
IGP-DI subiu 
para 2,91%

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve inflação de 
2,91% em janeiro deste 
ano, taxa superior às apu-
radas em dezembro de 
2020 (0,76%) e em janeiro 
daquele ano (0,09%). Com 
o resultado, o IGP-DI acu-
mula inflação de 26,55% em 
12 meses. A alta de dezem-
bro para janeiro foi puxada 
principalmente pelos pre-
ços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao 
Produtor Amplo. A inflação 
desse grupo subiu de 0,68% 
em dezembro para 3,92% 
em janeiro.

O Índice Nacional de Cus-
to da Construção foi outro 
grupo do IGP-DI que teve 
alta da taxa, ao passar de 
0,70% em dezembro para 
0,89% em janeiro. Por outro 
lado, o Índice de Preços 
ao Consumidor, que mede 
o varejo, teve queda na 
taxa, apesar de continuar 
registrando inflação, ao 
passar de 1,07% em dezem-
bro para 0,27% em janeiro 
(ABr).

A extensão do auxílio seria mais “focalizada” e atenderia 32 
milhões de brasileiros.

Uma eventual nova ro-
dada do auxílio emergen-
cial deve estar dentro do 
orçamento e ser acionada 
apenas em caso de nova 
calamidade pública, disse 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Ele reuniu-
se com o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco. 
Segundo o ministro, a ex-
tensão do auxílio seria mais 
“focalizada” e atenderia 
32 milhões de brasileiros, 
pouco menos da metade 
dos 67,9 milhões de pessoas 
que receberam o benefício 
em 2020.

Para chegar à estimativa 
de 32 milhões de pessoas, 
Guedes explicou que uma 
nova versão do auxílio 
emergencial não abrange-
ria os inscritos no Bolsa 
Família e se concentraria 
apenas na população não 
atendida por nenhum pro-
grama social. O ministro 
ressaltou que a recriação do 
auxílio deverá ter previsões 
de recursos no orçamento, 
com o remanejamento de 
outras despesas e com a 
ativação do estado de ca-
lamidade.

“Se o Congresso aciona 
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Minas tem maior potência em 
energia solar em telhados e terrenos
Minas Gerais lidera o ranking dos estados com maior potência instalada de energia solar na 
geração distribuída

mento sustentável, eco-
nômico e social, com ge-
ração de emprego e renda, 
atração de investimentos 
privados e colaboração 
no combate às mudanças 
climáticas”.

Para o presidente execu-
tivo da Ab solar, Rodrigo 
Sauaia, a energia solar fo-
tovoltaica tem função cada 
vez mais estratégica para o 
atingimento das metas de 
desenvolvimento socioeco-
nômico e sustentável em 
todos estados brasileiros. 
“A tecnologia fotovoltaica é 
essencial para a recuperação 
da economia após a pande-
mia, sendo a fonte renovável 
que mais gera empregos no 
planeta”, conclui Sauaia (AI/
Absolar).

contam com redução na 
conta de luz e maior auto-
nomia e segurança elétrica. 
Para Bruno Catta Preta, 
coordenador estadual da 
Absolar em Minas, o estado 

é atualmente um importante 
centro de desenvolvimento 
da energia solar. 

“A tecnologia fotovoltai-
ca representa um enorme 
potencial de desenvolvi-

Novo auxílio emergencial só viria 
com “calamidade pública”

o estado de calamidade, 
temos condição de reagir 
rapidamente. Mas é muito 
importante que seja dentro 
de um quadro de recupera-
ção das finanças. Estamos 
preparados para fazer as 
coisas dentro das propor-
ções”, declarou Guedes. Ao 
comentar que a retomada 
do auxílio emergencial é 
importante, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
ressaltou que a recriação 
do benefício deve ser dis-
cutida observando as regras 
fiscais. “Obviamente com 
cautela, com prudência, com 

observância de critérios, 
para evitar que as coisas 
piorem”, afirmou.

Sobre o cronograma de 
votação das reformas eco-
nômicas, o presidente do 
Senado reiterou que pre-
tende concluir a reforma 
tributária em 2021, apro-
veitando as propostas em 
tramitação no Congresso, 
sem impor um novo texto. 
Além da reforma tributá-
ria, Pacheco listou, como 
prioridades, as propostas 
do pacto federativo, emer-
gencial e da desvinculação 
dos fundos públicos (ABr). 

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



O pior ano na 
arrecadação fiscal da 

última década

A pandemia da 
Covid-19 fez o ano 
de 2020 o pior ano 
para as arrecadações 
tributárias federais, 
desde 2010

Além dos efeitos diretos 
na economia, como 
perda de empregos, 

fechamentos de empresas e 
menores receitas, a doença 
também impactou indireta-
mente a arrecadação federal, 
com uma queda de quase 7% 
quando comparado com o ano 
de 2019. A arrendação daque-
le ano, que já havia passado 
por efeitos de outras crises 
econômicas, fez a arrecadação 
de 2020 ser pouco menos de 
R$ 1,5 trilhão de reais. 

O ano de 2020 foi marca-
do por dilação de prazo nas 
entregas de declarações, 
diferimentos dos pagamentos 
e reduções em alíquotas dos 
tributos federais, que junto 
com desaquecimento da eco-
nomia também impactaram 
nas arrecadações de tributos 
pelo governo federal. Apenas 
do diferimento dos tributos 
de 2020, 8 bilhões de reais 
não foram pagos de volta aos 
cofres públicos. 

A Receita também justifica 
a queda na arrecadação por 
conta das compensações tri-
butárias, de tributos pagos a 
mais em períodos anteriores, 
esse valor de compensações 
representou um aumento R$ 
62 bilhões de reais quando 
comparado com 2019, valor 
relativamente baixo perto da 
arrecadação total. 

Outra justificativa do órgão 
para queda na arrecadação, 
foi a redução a zero do IOF 
em operações de crédito. Essa 
medida de auxílio durou qua-
se oito meses e custou uma 
queda de R$ 20 bilhões de 
reais na arrecadação de 2020. 

Considerando todos os fatos 
negativos da pandemia no 
ano de 2020, essa queda na 
arrecadação fiscal, na visão 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi “branda”. 
Segundo ele os números 

de maio apresentavam um 
“ambiente caótico”. Ainda de 
acordo com a percepção do 
Ministro, a economia está na 
sua retomada “em V”. 

A retomada “em V” mostra 
que, em dezembro de 2020, 
a receita com arrecadação 
tributária federal apresen-
tou significativas melhoras 
quando comparado com os 
meses de 2020 e anos ante-
riores. O valor arrecadado em 
dezembro foi de 159 bilhões 
de reais, o melhor valor para 
mês, desde 2013. 

Infelizmente, o cenário 
econômico de dezembro 
parece que não estar se re-
petindo no início de 2021, 
pois os números de casos de 
contaminações e mortes se 
ampliaram, fazendo com que 
os governadores e prefeitos 
tomassem medidas mais 
rígidas nas restrições. Essas 
medidas já mostraram que 
têm um efeito negativo direito 
na economia e consequente-
mente na arrecadação fiscal. 

A situação é preocupante, 
pois 2020, além de ser mar-
cado por queda nas arreca-
dações federais, foi também 
marcado por maiores gastos 
do governo federal com au-
xílios emergenciais para as 
pessoas, para os estados e 
para a saúde. A simples conta 
de menor receita e maior des-
pesa não “fecha”. O governo 
vai precisar arrumar outras 
formas de captação de recur-
sos, que de maneira simplista 
seriam: tomando mais dívidas 
ou aumentando os tributos. 

Cenário este que pode 
deixar 2021 pior que 2020, 
visto pela pressão que os 
caminhoneiros fazem para re-
dução do PIS e COFINS sobre 
combustíveis, confederações 
de comércios e industriais 
pleiteando desonerações 
sobre a folha de pagamento 
e uma grande montadora de 
carros fechando as fábricas 
no país. 

Mas estes são assuntos para 
outras análises. 

(*) - É professor de Contabilidade 
Financeira e Tributária 

da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Murillo Torelli Pinto (*)
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Com o valor do Euro bastante ele-
vado, fica mais difícil para o brasileiro 
abrir a carteira e investir do outro lado 
do Atlântico. Para quem ainda está 
disposto a tal desafio, o especialista 
Joaquim Moreira mostra que uma das 
opções mais rentáveis é na mudança 
de vida das pessoas, principalmente 
nas construções mais afastadas das 
grandes cidades. 

Não é segredo para ninguém 
que Portugal se tornou uma rota 
de investimento para brasileiros. 
Passados pouco mais de 500 anos 
do descobrimento, a tendência que 
se observou nos últimos anos é a de 
fazer o sentimento contrário da rota 
tão tradicionalmente explorada. Ao 
enfrentar dificuldades financeiras 
no Brasil, uma das opções para 
vencer estes desafios foi investir 
em terras lusitanas. Mas, com a alta 
do Dólar e do Euro, essa tarefa se 
tornou mais complicada nos últimos 
meses. 

Segundo o contador português Joa-
quim Moreira, “os clientes brasileiros 
comentam que querem esperar para 
ver como vai ficar a situação do Euro 
frente ao Real. Poucos anos atrás era 
3,5 para 1. Hoje já passa 6 para 1, quase 
o dobro, o que certamente afetará essa 
procura de brasileiros para investir 
por aqui”. Com relação aos efeitos 
da pandemia, Moreira lembra que 
mesmo diante do isolamento social 
e distanciamento físico, tal questão 
não é razão para esta diminuição de 
investidores. 

“Este momento tem mudado o 
hábito das pessoas. Quem tem a opor-
tunidade está procurando uma vida 
nova, e acaba adquirindo construções 
afastadas das grandes cidades”, deta-
lha. Portugal se tornou uma grande 
atração para muitos brasileiros, seja 
como destino para trabalho, empre-

Não é segredo para ninguém que Portugal se tornou uma 
rota de investimento para brasileiros.

po
rt

ug
al

tr
av

el
.o

rg
/re

pr
od

uç
ão

Adilson Seixas (*) 

Você já parou para pensar por 
que algumas pessoas pagam taxas 
de juros mais baixas e outras mais 
altas? 

É importante entender esse 
processo e saber como usar esse in-
dicador a favor dos seus objetivos. 
A taxa de juros é a remuneração 
cobrada para a tomada de crédito 
ou para o financiamento de bens e 
serviços. Além de remunerar quem 
empresta o dinheiro, ou financia 
um bem, sua formação também 
considera outros aspectos, como 
impostos e o risco de eventual 
inadimplência. 

Geralmente quando uma pessoa 
decide comprar um bem, como 
um carro por exemplo, ela vai até 
uma concessionária, escolhe o mo-
delo e submete-se à avaliação de 
crédito. O vendedor já vem com o 
financiamento pré-aprovado. Como 
o comprador, normalmente, não 
conhece muito sobre o custo do 
dinheiro, ele apenas atenta se a 
parcela cabe no bolso e dá conti-
nuidade ao processo, que a longo 
prazo pode sair muito mais caro do 
que se espera. 

Nos casos de empréstimos ou 
crédito para capital de giro, acon-
tece a mesma situação. Muitas 
pessoas e empresas procuram os 
bancos somente quando precisam 
do crédito, sem um planejamento 
prévio. Esse processo, geralmente, 
faz com que o tomador foque sua 
necessidade imediata e perca boas 
oportunidades que, certamente, 
existem no mercado. 

Contudo, para que essas opor-
tunidades sejam aproveitadas, é 
fundamental conhecer o mercado 
de crédito e planejar o melhor mo-
mento para sua tomada. Um ponto 

que é muito importante alertar nes-
se momento, o imediatismo na cap-
tação de crédito pode prejudicar os 
resultados e consequentemente a 
saúde financeira, principalmente 
das empresas. Então, o que fazer 
para ter acesso a financiamento 
ou capital e giro com taxas mais 
atrativas? 

Ao decidir comprar um bem, 
como um carro por exemplo, ou 
obter crédito para capital de giro, 
no caso de empresas, o primeiro 
passo é procurar os bancos onde 
se possui conta. Depois disso, apro-
var o crédito e comparar as taxas 
entre os bancos. Somente depois 
disso, decida com qual instituição 
financeira você vai trabalhar. 

Outra recomendação: para conse-
guir crédito bom e barato, não basta 
ser apenas um bom negociador. 
Quanto mais você conhecer sobre 
o mercado de crédito, melhores 
oportunidades você vai conseguir. 

Nesse sentido, pode ser interes-
sante buscar uma empresa espe-
cializada em captação de crédito, 
com conhecimento no mercado de 
crédito e sólidas parcerias com os 
agentes financeiros do país. Tam-
bém é importante ter um planeja-
mento consistente podendo melhor 
avaliar o leque de opções com 
melhores condições de negociação. 

É fundamental essa preocupação 
com a sustentabilidade em cré-
dito bancário, tendo a liberdade 
de escolher a opção com melhor 
custo-benefício. Lembrando que 
mesmo as grande fortunas e empre-
sas utilizam o crédito, mas isso de 
forma inteligente e que possibilite 
o crescimento. 

(*) - Especialista em crédito empresarial, é 
fundador e CEO da LOARA - Referência em 

Crédito para Empresas. 

Euro alto prejudica investimentos 
de brasileiros em Portugal

endimento, estudos, ou incluindo 
uma maneira de aproveitar a aposen-
tadoria. Moreira lembra que os dois 
países possuem uma ótima relação. 
“Acordos facilitam o ingresso de bra-
sileiros que desejam morar, trabalhar, 
abrir empresas ou até mesmo viver a 
aposentadoria no país”. 

É importante destacar que, assim 
como a maior parte dos países, a eco-
nomia deve sofrer mudanças em razão 
da Covid-19, entretanto, a tendência 
é que uma possível retração seja 
recuperada rapidamente em função 
da estrutura sólida do país”. Portugal 
foi apontado pela Global Peace Index 
2020 o terceiro país mais seguro do 
mundo em termos de investimentos. 
Além disso, o Brasil lidera o ranking 
de imigração para Portugal. Isso sig-
nifica que os imigrantes brasileiros 
representam a maior parte dos que 
vivem no país. 

E agora eles têm descoberto os 
lugarejos afastados dos grandes 
centros, o que está se tornando uma 

tendência para quem deseja vir para 
cá”, acrescenta o contador. A loca-
lização geográfica é outro aspecto 
relevante para quem deseja investir. 
“Portugal está posicionado de forma 
estratégica, pois é o país europeu 
mais próximo de grandes econo-
mias como os Estados Unidos, isso 
estimula as atividades comerciais e 
industriais com outros países, em 
razão das rotas marítimas e aéreas”, 
completa.

Mas, com o Euro tão elevado, o 
momento agora pede uma boa dose 
de cautela, reforça o especialista. 
Além disso, para os viajantes, uma 
recomendação: “Se você vai viajar, 
é sempre importante estar ligado às 
notícias. O preço do dólar turismo 
deve ficar ainda maior”, pondera o 
especialista. Por isso, uma dica va-
liosa: “Tenha calma, saiba bem onde 
investir. Procure uma boa orientação 
e mantenha a torcida de que em breve 
a situação pode melhorar para todos”, 
finaliza - Fonte: MF Press Global.

Como conseguir as melhores taxas 
de juros na hora de obter crédito

A tecnologia irá modi-
ficar radicalmente 
como uma série de 

profissões serão executa-
das e há uma chance de 
muitos empregos de baixa 
complexidade serem ex-
tintos. Essa deve ser uma 
forte preocupação para a 
sociedade, pois agravará 
a lacuna entre quem tem 
acesso à educação superior 
e quem não tem. 

A afirmação é do con-
selheiro de carreira para 
estudantes dos cursos de 
Pós-graduação da Funda-
ção Escola de Comércio Ál-
vares Penteado (FECAP), 
Augusto Dutra Galery. A 
pesquisa “Futuro do Traba-
lho”, do Fórum Econômico 
Mundial, sugere que o tra-
balho que imaginávamos 
para o futuro já chegou: 
uso cada vez mais intenso 
de tecnologia, exigências 
cognitivas e relacionais 
cada vez maiores, ênfase 
na sustentabilidade, res-
ponsabilidade empresarial 
e nos stakeholders.  

Quais empregos vão 
desaparecer? - O especia-
lista diz que há um certo 
exagero sobre a questão 
do desaparecimento de 
certas profissões. “O que 
acontecerá mais prova-
velmente é que essas 
profissões sejam reformu-
ladas para se adequar ao 
avanço da tecnologia e a 
outras mudanças sociais 
em curso”. Ele usa como 
exemplo muitos cursos 
de biblioteconomia, que 
foram reformulados no co-
meço desse século para se 
tornarem cursos de gestão 
da informação. 

“A verdade é que não há 
carreira fácil nem com fu-
turo assegurado. Isso signi-
fica que, independente da 
profissão escolhida, serão 
necessárias perseverança 

O trabalho que imaginávamos para o futuro já chegou.
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Quais empregos desaparecerão e 
quais estarão em alta no futuro

“A verdade é que não há carreira fácil nem com futuro assegurado. Isso significa que, independentemente 
da profissão escolhida, serão necessárias perseverança e dedicação para se ter sucesso, o que exige uma 
grande motivação interna”

e dedicação para se ter 
sucesso, o que exige uma 
grande motivação interna. 
Uma proporção imensa de 
pessoas com graduação 
desiste de sua profissão 
assim que se formam, 
pois fazem escolhas con-
siderando apenas cargos 
em alta ou a segurança, e 
não conseguem evoluir em 
suas carreiras”, pondera. 

Na avaliação de Galery, 
profissões que sejam ex-
clusivamente repetiti-
vas terão mais chance 
de desaparecer. “Aquele 
trabalho repetitivo, no 
estilo da famosa cena do 
Charles Chaplin no filme 
Tempos Modernos, deve 
estar em risco na próxima 
década”, opina. No campo 
das carreiras que exigem 
ensino superior, algumas 
profissões estão passando 
por intensas modificações, 
como aumento da exi-
gência de conhecimento 
em tecnologia, a ênfase 
na capacidade de tomar 
decisões e comunicar 
essas decisões de forma 

adequada e outras nesse 
sentido. 

Outro exemplo é dos 
profissionais que traba-
lham com secretariado 
e assessoria executiva: 
estão sendo cada vez 
mais demandados como 
tomadores de decisão e 
gestores de informação, 
ao invés de se manter em 
atividades passivas e buro-
cráticas. Ao mesmo tempo, 
a tecnologia diminuiu o 
número de vagas e só as 
pessoas bem capacitadas e 
altamente motivadas estão 
conseguindo progredir 
nessa área. O principal 
cuidado, agora, é com-
preender que os cargos 
em que o trabalhador fica 
passivo e desmotivado, 
trabalhando apenas pelo 
salário e realizando tarefas 
repetitivas, certamente 
desaparecerão. 

Quais empregos estarão 
em alta? - Galery aponta 
duas tendências. Por um 
lado, as profissões ligadas 
ao uso e desenvolvimento 
de tecnologia estão com 

grande demanda e foram 
ainda mais impulsionadas 
pela pandemia. Por outro, 
o uso excessivo de tecno-
logia mostrou claramente a 
lacuna de profissionais que 
saibam lidar com pessoas, 
em áreas como marketing 
e gestão de pessoas e 
cultura. 

Além dessas três áreas 
(TI, marketing e gestão 
de pessoas), as áreas de 
produção de conteúdo, 
desenvolvimento de pro-
dutos e vendas também es-
tarão em alta nos próximos 
anos. Ainda é cedo para 
contextualizar o impacto 
da pandemia no futuro do 
trabalho. Há uma carência 
de estudos sobre o impacto 
do Coronavírus no merca-
do de trabalho. Carreiras li-
gadas à saúde serão prova-
velmente impactadas nos 
próximos anos. Em 2020, 
por exemplo, ofertas de 
cargos ligados à medicina 
e enfermagem dispararam. 

Fonte: Fundação Escola 
de Comércio Álvares Pen-
teado (FECAP).
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S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária
CNPJ n° 58.150.871/0001-71 - NIRE 35.300.042.034

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2021, às 11 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de Santos, 
estado de São Paulo, na Rua General Câmara, nº 141, 4º andar, conjunto 42, Centro, CEP 11010-906, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição dos membros do Conselho 
Fiscal da Companhia; e (iii) fixação da verba global anual dos membros do Conselho de Administração e a individual dos membros do 
Conselho Fiscal da Companhia. Santos, 05 de fevereiro de 2021. Graziela Rodrigues Grecco - Conselho de Administração.

Eurobrás S/A Logística Aduaneira
CNPJ nº 58.135.369/0001-91 - NIRE 35.300.027.558

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Eurobrás S/A Logística Aduaneira (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2021, às 12 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de Santos, estado de São 
Paulo, na Rua General Câmara, nº 141, 4º andar, conjunto 41, Centro, CEP 11010-906, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e 
(iii) fixação da verba global anual dos membros do Conselho de Administração e a individual dos membros do Conselho Fiscal da 
Companhia. Santos, 05 de fevereiro de 2021. Graziela Rodrigues Grecco - Conselho de Administração.

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. - CNPJ nº 30.589.935/0001-16 - NIRE nº 35.300.537.181 - Ata da AssembleiaAta da AssembleiaAta da AssembleiaAta da AssembleiaAta da Assembleia
Geral Extraordinária. Data, hora e local:Geral Extraordinária. Data, hora e local:Geral Extraordinária. Data, hora e local:Geral Extraordinária. Data, hora e local:Geral Extraordinária. Data, hora e local: 26 de janeiro de 2021, às 09:00 horas, na sede social. PresençaPresençaPresençaPresençaPresença: Totalidade
do capital social. Mesa:Mesa:Mesa:Mesa:Mesa: Presidente: Cid Vinhate Ferrari Filho; Secretário: Carlos Eduardo Toledo Ferraz. Deliberações:Deliberações:Deliberações:Deliberações:Deliberações: Por
unanimidade e sem quaisquer restrições, os acionistas aprovaram a emissão das Debêntures com as seguintes características e
condições: (i) Valor Total da Emissão(i) Valor Total da Emissão(i) Valor Total da Emissão(i) Valor Total da Emissão(i) Valor Total da Emissão: Até R$ 25.000.000,00, na data de emissão. (ii) Número de Séries(ii) Número de Séries(ii) Número de Séries(ii) Número de Séries(ii) Número de Séries: A emissão
será realizada em série única. (iii) Quantidade de Debêntures:(iii) Quantidade de Debêntures:(iii) Quantidade de Debêntures:(iii) Quantidade de Debêntures:(iii) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas até 250 Debêntures. (iv) Valor Nominal(iv) Valor Nominal(iv) Valor Nominal(iv) Valor Nominal(iv) Valor Nominal
Unitário:Unitário:Unitário:Unitário:Unitário: R$ 100.000,00, na data de emissão. (v) Conversibilidade, Tipo e Forma(v) Conversibilidade, Tipo e Forma(v) Conversibilidade, Tipo e Forma(v) Conversibilidade, Tipo e Forma(v) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou
seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem
emissão de cautelas ou certificados. (vi) Esp(vi) Esp(vi) Esp(vi) Esp(vi) Espécieécieécieécieécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real. (vii) Garantias(vii) Garantias(vii) Garantias(vii) Garantias(vii) Garantias: Para
assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser
assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures contarão com a: (a)(a)(a)(a)(a) alienação
fiduciária da totalidade das quotas de emissão da HBR 1; (b)(b)(b)(b)(b) alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 194.220, do 4º
Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.055 (“Imóvel”); e (c)(c)(c)(c)(c)
cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da exploração do Imóvel, que nesta data, decorre do Instrumento Particular de Contrato
de Locação de Bem Imóvel para Fins não Residenciais, celebrado em 21.12.2018, entre a HBR 1, na qualidade de locadora, e a
Wework Serviços de Escritório Ltda., CNPJ nº 23.301.943/0001-50, na qualidade de locatária. Adicionalmente, a Companhia deverá
constituir, na data de integralização das Debêntures, (d)(d)(d)(d)(d) um fundo de reserva no montante inicial de R$ 313.084,00, a ser utilizado,
caso necessário, para pagamento das obrigações garantidas no âmbito dos CRI (“Fundo de Reserva”), sendo certo que o Fundo de
Reserva deverá corresponder, a todo e qualquer momento, até o cumprimento integral das obrigações assumidas ou que venham a ser
assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, ao montante equivalente ao valor das 2 últimas parce-
las vencidas das Debêntures (amortização de principal e remuneração), e (e)(e)(e)(e)(e) um fundo de sobregarantia no montante inicial de
R$ 156.539,00, a ser utilizado, caso necessário, para pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pela Companhia no âmbito
da Escritura de Emissão de Debêntures (“Fundo de Sobregarantia”), sendo certo que o Fundo de Sobregarantia deverá corresponder, a
todo e qualquer momento, até o cumprimento integral das obrigações assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia no
âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, ao montante equivalente ao valor da última parcela vencida das Debêntures (amorti-
zação de principal e remuneração). (viii) Data de Vencimento: (viii) Data de Vencimento: (viii) Data de Vencimento: (viii) Data de Vencimento: (viii) Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 4.889 dias
contados da data emissão, vencendo em 16.06.2034, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado. (ix)(ix)(ix)(ix)(ix)
Colocação:Colocação:Colocação:Colocação:Colocação: A distribuição das Debêntures será privada, sem a intermediação ou esforço de venda de instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários. (x) Atualização Monetária(x) Atualização Monetária(x) Atualização Monetária(x) Atualização Monetária(x) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou seu
saldo, conforme o caso, será mensalmente atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir da data de integralização, conforme fórmula
definida na Escritura de Emissão de Debêntures. (xi) Remuneração(xi) Remuneração(xi) Remuneração(xi) Remuneração(xi) Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará
juros remuneratórios, a contar da data de sua integralização, correspondentes à taxa de 6,00% ao ano, com base em um ano de 360 dias
corridos. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias decorridos, incidente sobre o
Valor Nominal Unitário Atualizado não amortizado das Debêntures desde a data de integralização ou da data de pagamento da Remunera-
ção, conforme aplicável, imediatamente anterior, até a data do seu efetivo pagamento, conforme fórmula definida na Escritura de Emis-
são de Debêntures. (xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração(xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Os valores devidos a título de Remuneração
serão pagos em parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os valores e datas a serem definidos na Escritura de Emissão de Debên-
tures. (xiii) Amortização(xiii) Amortização(xiii) Amortização(xiii) Amortização(xiii) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado em parcelas mensais e
sucessivas, a partir de 17.02.2021, de acordo com as datas a serem definidas na Escritura de Emissão de Debêntures. (xiv) Opera-(xiv) Opera-(xiv) Opera-(xiv) Opera-(xiv) Opera-
ção Estruturada:ção Estruturada:ção Estruturada:ção Estruturada:ção Estruturada: Os créditos imobiliários decorrentes da emissão das Debêntures servirão de lastro para a emissão dos CRI,
sendo certo que os CRI serão objeto da Oferta. (xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-(xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-(xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-(xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-(xv) Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordiná-
ria Facultativa: ria Facultativa: ria Facultativa: ria Facultativa: ria Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo a partir da primeira data de integralização das Debêntures, e a seu
exclusivo critério, realizar o resgate antecipado facultativo total ou a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures
em circulação, na forma a ser definida na Escritura de Emissão de Debêntures, mediante o pagamento de multa fixa e de multa a
mercado, cujas formas de cálculo e taxas serão definidas na Escritura de Emissão de Debêntures: (xvi) Vencimento Anteci-(xvi) Vencimento Anteci-(xvi) Vencimento Anteci-(xvi) Vencimento Anteci-(xvi) Vencimento Anteci-
pado: pado: pado: pado: pado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emissão de
Debêntures. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro JUCESP nº 67.745/21-0, em 02.02.2021.

Scipião Incorporadora SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 12.601.502/0001-57 - NIRE 35.224.707.034

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/11/20
Aos 30/11/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur;
Secretário: Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em 
relação ao objeto social, atualmente de R$ 21.168.164,00 para R$ 1.168.164,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 20.000.000,00
com o consequente cancelamento de 20.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, de forma proporcional entre 
as sócias, sendo: 20.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da sócia Ez Tec, e à renúncia expressa da sócia Valentina 
ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, 
bem como determinar a publicação desta ata, para os devidos fi ns. Encerramento: Lavrou-se a presente ata, que lida, foi aprovada
e assinada pelos presentes.

Alessandra Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.083/0001-18 - NIRE 35.226.249.394

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/11/20
Aos 30/11/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur;
Secretário: Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em 
relação ao objeto social, atualmente de R$ 34.924.500,00 para R$ 9.924.500,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 25.000.000,00
com o consequente cancelamento de 25.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, de forma proporcional entre 
as sócias, sendo: 25.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da sócia Ez Tec, e à renúncia expressa da sócia Valentina 
ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, 
bem como determinar a publicação desta ata, para os devidos fi ns. Encerramento: Lavrou-se a presente ata, que lida, foi aprovada
e assinada pelos presentes.

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417
Ata da Assembléia Geral Extraordinária em 23/11/2020.

Ao 23/11/2020, às 10hs reuniram-se em AGE os acionistas da Construtora Toda do Brasil S/A, em sua sede 
social sito na Rua Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, dispensa-
da a publicação dos editais de convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos seus acio-
nistas, consoante o disposto  no §4º do Artigo 124, Lei nº 6.404/76, conforme se verificou pelas assinaturas 
lançadas no livro de presença de acionistas. Assumindo a presidência dos trabalhos, o Diretor Presidente 
da sociedade, Sr. Naohiko Imagawa, convidou a mim Yuki Shiomi para secretariar os trabalhos. Composta a 
mesa, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar sobre o des-
ligamento do Diretor Gerente, Sr. Yuki Shiomi, japonês, casado, economista, portador da RNM nº F045521-
P e CPF nº 242.291.678-30, residente a Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 1.250 - Apartamento114 - Jar-
dim Paulista - SP/SP, que a pedido de nossa matriz no Japão, está retornando aquele país para assumir 
novos compromissos. Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e 
como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da pre-
sente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas Toda Corpora-
tion (representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko Imagawa e Sr. Yuki Shiomi. De-
claramos estar conforme original. São Paulo, 23/11/2020. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Yuki 
Shiomi - Secretário. JUCESP n° 67.948/21-2 em 03/02/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alexandre Gossn - Autografia  - O autor, filósofo, 
advogado exerce ao máximo o direito de questionar 
sobre temas que nos circundam, física e psiquica-
mente.  Não indaga, simplesmente como um mero 

ato contemplativo. Ele “interroga” e expõe seu firme e claro 
posicionamento. Escrito com linguagem clara, quase didático, 
todavia, para poucos.

Liberdade, Metamoralidade & 
Progressofobia

Ane Braga – Mauro Freitas(Ilustr) – Scor-
tecci – Especialista em administração pública e de 
pessoas e demais tarefas, demonstra nessa obra, 
dedicada à sua filha, em versos bem rimados, uma 

sensibilidade impar, típica de pessoa voltada às outras. Num 
perfil bem feminino, garotinha declara seu  amor à dança clás-
sica, a nobre arte de “voar” com sapatilhas. Lindo é o mínimo 
a comentar-se. As ilustrações, muito boas,  ajudam a penetrar 
no contexto narrativo. Válido para crianças alfabetizadas e pais 
desejosos de incutir em seus filhos o valor de um espirito leve.

A Menina Bailarina

Milton Maciel - Idel - Mestre Maciel, um profis-
sional portador de um ecletismo admirável,  realizou 
um estudo, poderíamos dizer sem errar, sócio an-
tropológico de como é realmente difícil ser mulher 

numa sociedade consumista e ainda, com viés machista. Ele 
traça um perfil biológico, mercadológico e comportamental, 
e de suas agruras, com muita suavidade, todavia, sem abdicar 
da sua habitual seriedade. Deve ser lido por profissionais de 
mercado, vendas, estudantes de psicologia e interessados(as) 
em um aprofundado estudo do tema.

Como é Caro Ser Mulher

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 006/2021; 
Objeto: Registro preço para aquisição de materiais de consumo odontológico 
- Entrega das Propostas: a partir de 08/02/2021 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
24/02/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br;
Gustavo Barbosa Leandrini – Coordenador de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 007/2021; 
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de 
iluminação e elétricos - Entrega das Propostas: a partir de 08/02/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data 
de Abertura das Propostas: 22/02/2021 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;
Gustavo Barbosa Leandrini – Coordenador de Licitações e Compras

YOU INC Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta–Categoria “A”

CNPJ n.º 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
Comunicado ao Mercado

YOU INC Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições 
constantes da Instrução CVM nº 358/2002 e da Instrução CVM 480/2009, vem a público, por meio do 
comunicado ao mercado, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que seu Conselho de 
Administração elegeu, na data de hoje, o Sr. Bruno de Andrade Vasques ao cargo de Diretor Financei-
ro (CFO). O Sr. Abrão Muszkat, que exercia cumulativamente o cargo de Diretor Presidente (CEO) e 
Diretor Financeiro (CFO), permanecerá no cargo de Diretor Presidente (CEO) da Companhia. A Com-
panhia deseja as boas-vindas ao Sr. Bruno de Andrade Vasques. São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.

David Leon Rubinsohn - Diretor de Relação com Investidores (DRI)

É no on-line que o cliente, 
sempre conectado, vai estar na maior 

parte do tempo.

Tiago Mello, diretor de estratégia 
e produtos da Linx Digital e 
curador do evento, afirma que 

as mudanças de consumo no período 
estiveram entre os temas mais impor-
tantes dos debates, e indica três pontos 
importantes para os varejistas se 
atentarem no novo cenário.
 1) Pensar no digital primei-

ro - O digital vem se conso-
lidando como a força motriz 
do varejo. Para Mello, se antes 
a loja virtual era pensada como 
complemento à loja física, agora 
o caminho inverso deve ser feito, 
pois mesmo que a maior parte 
da venda do varejista seja feita 
na loja física, é no online que o 
cliente, sempre conectado, vai 
estar na maior parte do tempo. 

  “O papel da loja física está mu-
dando e ela será super importante 
na jornada do consumidor, mas 
hoje grande parte das vendas do 
varejo físico são influenciadas 
pelo digital, ou seja, o cliente 
faz a compra após visualizar os 
produtos em canais digitais da 
marca”, afirma.

 2) Lojas Phygital e experiência 
do cliente - A integração das 
lojas físicas e virtuais está se 
popularizando no conceito de 
loja phygital, no qual loja física se 
torna mais um ponto de contato 
com o cliente, um espaço para 
a marca na comunidade. Mais 
do que vender, a loja física hoje 

/m
er

ca
do

ec
on

su
m

o.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

NRF 2021: três pontos para se 
adaptar ao novo consumidor

A primeira fase da NRF 2021, principal evento do varejo no mundo e onde as principais tendências do 
setor são debatidas, teve o cenário de pandemia da Covid-19 como pano de fundo

buição da loja virtual e um espaço 
para atendimento dos clientes 
físicos ou digitais.

 3) Serviço como diferencial com-
petitivo - Apostar nos serviços 
como um diferencial foi um dos 
caminhos para se manter com-
petitivo durante a pandemia – e 
continuará sendo assim em 2021. 
Todo varejista que vende algum 
produto deveria pensar qual 
serviço pode começar a oferecer 

nas suas lojas. A subscrição, 
por exemplo, pode ser uma 
aposta de sucesso dentro 
desse campo. Serviços de 

subscrição, onde o cliente paga 
um valor recorrente por determi-
nada contrapartida, pode tanto 
garantir uma receita recorrente 
e aumentar o faturamento da 
empresa, quanto fornecer uma 
experiência sem atrito para o 
cliente e gerar maior fidelização. 

O Amazon Prime é um bom exemplo, 
pois já possui mais de 150 milhões de 
membros e gera para Amazon cerca 
de R$ 100 bilhões em receita a partir 
das subscrições, sem oferecer um pro-
duto, mas um serviço que oferta frete 
grátis para receber suas compras em 
até um dia e serviços de streaming e 
armazenagem na nuvem. “O segredo 
é analisar o negócio para entender o 
que se pode oferecer como diferencial”, 
finaliza Tiago Mello. Fonte e mais in-
formações: (www.jeffreygroup.com).

representa uma experiência para 
o cliente. “Já para o varejista, é 
a oportunidade de fortalecer a 
marca, criando um espaço de 
comunidade sólida. 

  Ou seja, o cliente, além de con-
sumidor, faz parte de algo maior, 
como a Lululemon, que cria um 
universo da yoga dentro da pró-
pria loja, ou a Nike e seus clubes 
de corrida”, comenta o executivo, 
ressaltando que a loja deve estar 
totalmente integrada aos canais 
digitais do varejista, funcionando 
como um mini centro de distri-

João Teodoro (*)

Esta semana, tive o privilégio de assistir a uma 
rápida palestra online, de cerca de dez minutos, 
proferida por Marcelo de Amoedo, especialista em 
gestão empresarial, marketing e negociação, do blog 
INSIGHT. 

O tema foi relações negociais pós-pandemia. Segun-
do ele, o sucesso negocial nos tempos atuais implica 
saber negociar diferente. Trata-se de gerenciamento 
de crise e remodelação do planejamento estratégico. 
Ninguém tinha a menor ideia do que aconteceria no 
ano de 2020. Não havia como prever uma pandemia, 
mas aconteceu.

E agora? Amoedo aponta cinco novos conceitos 
negociais que merecem toda a atenção de quem quer 
ter sucesso como empresário ou como profissional. 
Vejamos ponto por ponto. 
 1) Conectividade. Os novos tempos exigem co-

nexão absoluta. Temos de estar interligados 
fulltime, com tudo e com todos, seja como 
empresa ou pessoa natural. As ferramentas 
tecnológicas disponíveis, como redes sociais, 
videoconferências, apresentações (artísticas, 
comerciais, industriais), congressos virtuais, 
e-learning (aprendizado pela internet), assina-
tura eletrônica, visitas virtuais a imóveis, tec-
nologia blockchain, tudo isso estava disponível, 
mas era pouco ou nada usado. 

  Hoje, tudo está centrado no dia-a-dia negocial.
 2) Automação. Essencialmente vinculada à conec-

tividade, a automação é o que facilita o consumo 
da informação não apenas da mídia, mas também 
e principalmente sobre os produtos e serviços 
oferecidos. Os aplicativos de software são o que 
mais evidencia a atualidade da automação. Com 
eles se contrata quase tudo: carros, comida, 
empréstimos, planos de saúde, etc. 

  Mas há exemplos recentes e notórios pela abran-
gência de uso, como o PIX, sistema integrado 

de pagamento imediato, e o QRCode, que pode 
mostrar tudo sobre uma empresa, um profissio-
nal, um produto ou um serviço em minúsculo 
espaço impresso. 

 3) Pesquisa e planejamento. Conceito conjugado 
que sempre existiu e sempre foi importante para 
o sucesso empresarial e profissional, tornou-se 
diferencial durante a pandemia. Muitas empresas 
tiveram de mudar seus processos de fabricação 
e também seus alvos de mercados. 

  As indústrias de confecção, por exemplo, pas-
saram a fabricar máscaras; as químicas, álcool 
em gel; os restaurantes adotaram o delivery. 
Tudo isso exigiu muita pesquisa de consumo e 
planejamento. 

 4) Branding. Palavra inglesa que, no jargão 
comercial, significa construção da marca. O 
consumidor atual quer verdade, identificação, 
responsabilidade e relação de confiança. Isso, no 
entanto, depende de um bom plano de branding, 
de construção de marca e imagem, empresarial 
ou profissional, que será o diferencial no pro-
cesso de negociação. 

  Campanhas de marketing têm de se preocupar 
fundamentalmente com a verdade da mensagem 
a ser transmitida. 

 5) Life long learning. Este termo inglês, que 
significa estudo continuado, tornou-se essencial 
para o sucesso empresarial ou profissional. Trei-
namento e aprendizado do pessoal da empresa 
ou do próprio profissional tem de ser contínuo. 
Já não bastam diplomas e formação clássica. 

Enfim, cada um dos itens anteriores (conectividade, 
automação, pesquisa e aprendizado e branding), exige 
reciclagem e atualização constante do conhecimento, 
sob pena de exclusão do mercado. 

(*) - Graduado em Direito e Ciências Matemáticas, foi professor de Matemática, 
Física e Desenho na PUC/PR. É técnico em Edificações e em Processamento 

de Dados e presidente do Sistema Cofeci Creci.

Gestão de Negócios: dicas para ter 
sucesso pós-pandemia

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 06 a 08 de fevereiro de 20216

Uma pesquisa do Sebrae sobre o impacto da 
pandemia, mostrou que o setor de alimentação 
foi o que mais inovou no período, com cerca de 

53% dos negócios lançando algum produto ou serviço 
diferenciado. Nesse contexto, produzir congelados, 
marmitas e outros produtos na cozinha de casa perma-
nece sendo uma alternativa para quem quer começar a 
empreender em 2021.

Fabricar alimentos em casa como empreendimento, en-
globa algumas das alternativas de negócios, como: produção 
de marmitas, congelados, pães, entre outras atividades. 
Além da vasta diversidade de alimentos que podem ser 
produzidos e vendidos, esses modelos de negócios contam 
com vantagens tais como: menor custo na montagem da 
estrutura inicial, possibilidade de terceirizar a entrega atra-
vés de aplicativos especializados (IFood, Rappi, 99 food, 
etc), driblar o desemprego gerando renda e se formalizando 
como Microempreendedor Individual, entre outras.

Saber preparar os alimentos que deseja vender e conhecer 
o público da vizinhança são questões fundamentais para 
iniciar o empreendimento. Para isso é importante realizar 
receitas testes e pesquisas de opinião com futuros com-
pradores. Idade, estilo de vida, estado civil e faixa salarial 
são alguns dos fatores que podem indicar a preferência das 
pessoas por determinados produtos. 

Use as redes sociais para fazer levantamentos com pergun-
tas objetivas. Para ajudar na realização do sonho de montar 
um negócio usando a cozinha de casa, o Sebrae reuniu 
dicas para cinco tendências no segmento de alimentação. 

1Marmitas - A venda de refeições prontas é um clás-
sico. O tradicional PF brasileiro sempre terá um público 

O segmento de alimentação para consumo em casa foi uma das atividades, dentro do universo das micro e pequenas empresas, 
que conseguiu atravessar a crise do Coronavírus de forma um pouco menos apreensiva que outros setores. Apesar das 

medidas de isolamento social, os consumidores permaneceram comprando comidas prontas de diversas formas. 

Foto de Katerina Holmes no Pexels

concorrência, os clientes sempre querem experimentar 
um tempero novo. 

A maioria dos consumidores situa-se em áreas que 
apresentam grande concentração de escritórios, lojas, 
consultórios e serviços públicos. As pessoas que recorrem 
a este serviço utilizam, como meio de pagamento, cupons 
de refeição (vale-refeição e vale-alimentação) fornecidos 
pelos empregadores.

2Refeições congeladas - A praticidade de comprar 
o cardápio da semana inteira em pequenas porções varia-
das conquistou seu espaço no mercado, principalmente 
quando se trata de refeições mais saudáveis, focadas em 
pessoas que possuem restrições em relação a glúten, 
lactose ou buscam o uso de ingredientes orgânicos, por 
exemplo. 

As oportunidades são amplas e não se restringem ao 
público fitness. É importante uma análise sobre os nichos 
a serem explorados e a decisão sobre o público a ser atin-
gido, geralmente composto por solteiros, casais jovens e 
pessoas que moram sozinhas. Desde comida light até massas 
e pizzas, a oferta de alimentos congelados precisa agradar 
ao perfil da demanda local.

3Bolos e Tortas - Uma casa de bolos e tortas é 
um tipo de negócio que está diretamente relacionado a 
momentos de alegria e prazer e comemorações, que po-
dem ser traduzidos em sabores variados para atender ao 
gosto de cada cliente. Mesmo em tempos de pandemia, 
esse é um tipo de produto que não tem a sua procura 
interrompida. 

4Pães, bolos ou massas artesanais - A preocupação 
com a saúde e o bem-estar tem feito com que as pessoas 
valorizem cada vez mais alimentos de produção caseira. Pães 
com fermentação natural, bolos clássicos no estilo que a 
vovó fazia, massas frescas com molhos produzidos a partir 
de ingredientes naturais são uma excelente pedida para 
pessoas que desejam fazer alimentos na cozinha de casa. 

Além de aproveitar receitas da família, você pode usar as 
redes sociais para mostrar a riqueza nos detalhes da pre-
paração, encantando novos clientes e fidelizando aqueles 
que já experimentaram.

5Churrasquinho - A jantinha já virou um clássico 
no cardápio dos brasileiros, principalmente na rotina de 
pessoas que moram sozinhas e tem uma rotina corrida. O 
espetinho acompanhado de arroz, feijão tropeiro, vinagrete 
e mandioca agrada a todos com opções variadas de carnes, 
frango e linguiças. 

Qualidade no atendimento e na escolha dos ingredien-
tes serão um diferencial. Além do formato delivery, você 
pode trabalhar com take-out (retiradas). Nesse modelo em 
especial, é necessário que a casa disponha de um espaço 
para a churrasqueira (AI/Sebrae).
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Usando a 
Cozinha de 
Casa: ConfiRa 
alTeRnaTivas 
de negóCios

    leia na página 6

segMenTo de aliMenTação

cativo. O segmento apresenta grande flexibilidade para 
a chegada de novos empreendedores. Apesar da grande 



As polarizações podem 
destruir a sua carreira 

profissional

Com as intensas 
discussões políticas 
que temos enfrentado 
em nosso país há 
algum tempo

Temos vivenciado entre 
amigos, colegas e fami-
liares conversas mais 

acaloradas onde cada um quer 
ter mais razão que o outro. Em 
qualquer tipo de relação ter 
empatia, ou seja, se colocar 
no lugar do outro é sempre 
essencial, além de ter escuta 
ativa e até mesmo respeito 
às diferenças e aqui podemos 
inclusive pontuar quanto à 
diferença de pensamentos. 

Se lidamos com pessoas com 
personalidades, culturas e até 
mesmo propósito distintos, é 
preciso maturidade emocional 
para atuar com diplomacia e 
mantendo as relações criadas. 
Essas polarizações têm sido 
cada vez mais frequentes den-
tro das organizações, o que a 
meu ver é péssimo, uma vez 
que ao invés de caminharmos 
cada vez mais para ambientes 
com sinergia, empatia e espí-
rito de equipe, muitas vezes 
estamos percebendo ambien-
tes de embates e discussões 
desnecessárias. 

É preciso ter jogo de cintura 
para que as divergências não 
sejam levadas para o lado 
pessoal, o que irá impactar 
diretamente no clima organi-
zacional e consequentemente 
na entrega dos resultados da 
empresa. Cabe aos líderes 
construir consenso, coesão e 
colaboração, constantemente, 
para que possa além de colher 
frutos positivos, proporcionar 
um ambiente de trabalho 
adequado. 

E nesse contexto de pola-
rizações, as redes sociais têm 
impulsionado tais discussões 
latentes, uma vez que muitas 
pessoas usam as redes não só 
para descontração, mas para 
emitir opiniões e, pior, partir 
para agressões e isso tem 
se estendido para o contato 
presencial. 

É importante lembrar que 

sempre seremos observados, 
seja por amigos, colegas de 
trabalho, ou mesmo familiares 
e isso pode afetar diretamente 
a nossa credibilidade.

Cabe aos líderes trazer a 
variedade de pensamentos 
ao time, que inicialmente 
incomoda, mas bem geren-
ciada, gera inclusive a tão fa-
lada inovação. Evidentemente 
você não precisa concordar 
sempre com o que o outro diz 
ou acredita. 

O que não pode acontecer, 
é você acreditar que apenas 
a sua ideia, pensamento ou 
defesa é a mais coerente. 
Lembre-se que cada um tem 
uma cultura, seu repertório 
individual e suas crenças e se 
tornar intolerante, além de ser 
desagradável, distância pesso-
as e ainda irá denegrir a sua 
imagem, afetando inclusive 
seu crescimento profissional.

No mundo corporativo é 
preciso coerência, bom sen-
so e consistente habilidade 
de gestão de conflitos, uma 
vez que isso é cada vez mais 
frequente em nosso dia a dia 
e é preciso destacar que não 
é de responsabilidade apenas 
da liderança mediar tais con-
flitos, mas uma característica 
que precisa estar presente 
do estagiário ao presidente, 
especialmente aqueles que 
desejam se destacar na car-
reira profissional.

Apenas com mente aberta, 
respeitando as diferenças e se 
desafiando diariamente que 
você se torna um profissional 
e uma pessoa melhor. Então 
antes de iniciar uma discussão 
e defender com veemência 
aquilo que acredita, tente 
aplicar a falada empatia, ou-
vir o que outro tem a dizer a 
promova um bate papo sadio 
e amistoso. 

Quem sabe dessa forma você 
não descobre novos caminhos 
e mostra na prática o real signi-
ficado de respeito ao próximo.

 
(*) - CEO, board advisor e headhunter 

da Prime Talent, é autor do livro 
“Contratado ou Demitido – só 
depende de você” e professor 

convidado da Fundação Dom Cabral  
para matérias de gestão de pessoas. 

David Braga (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: NIELTER BRENNO BATISTA CIRQUEIRA, profissão: engenheiro de 
computação, estado civil: solteiro, naturalidade: em Espinosa, MG, data-nascimento: 
14/05/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio Gonçalves Cirqueira 
e de Dilma Batista da Silva Cirqueira. A pretendente: LUANA CAROLINE GONZAGA 
PINHEIRO, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: em Dourados, MS, 
data-nascimento: 08/04/1999, residente e domiciliada em Dourados, MS, filha de Nery 
Francisco Pinheiro e de Ramona Aparecida Gonzaga Pinheiro.

O pretendente: VITOR PAULO FROTA JUNIOR, profissão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São José dos Campos, SP, data-nascimento: 06/07/1995, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vitor Paulo Frota e de Ruth 
Maria Costa Araujo Frota. A pretendente: JÉSSICA SANTOS CARRASCO, profissão: 
gestora de rede social, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 10/08/2000, residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, SP, filha 
de Clodoaldo de Oliveira Carrasco e de Maristela Santana Santos Carrasco.

O pretendente: ANIZIO CARDOSO VIEIRA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São João da Ponte, MG, data-nascimento: 31/01/1973, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Plastino Cardoso Vieira e de 
Leodina Martins de Oliveira. A pretendente: MISLENE TAVARES, profissão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-
nascimento: 27/01/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Nair Tavares dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ PROCOPIO BRITES, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/03/1979, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo Adair Brites e de Maria 
Marina Procopio. A pretendente: WLADIA SANDRA MARTINS CARNEIRO DA SILVA, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Baturité, CE, data-nasci-
mento: 12/08/1982, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Airton Carneiro da Silva e de Joana D'Arc Martins da Silva.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS, profissão: padeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/07/1977, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio dos Santos e de Lenice 
Lira dos Santos. A pretendente: LUCIANA DE MORAES SANTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
13/12/1975, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Agnaldo 
Oliveira Santos e de Lúcia Maria de Moraes Santos.

O pretendente: JOHNNY CASTRO DE ARAUJO, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 28/01/1996, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Edimar de Araujo e 
de Cilene de Castro Lima de Araujo. A pretendente: VITORIA REGINA BARBOSA DE 
ANDRADE, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 14/02/2000, residente e domiciliada na Vila Buenos Aires, São Paulo, 
SP, filha de Girleno Martins de Andrade e de Suely Mendes Barbosa de Andrade.

O pretendente: JOSUÉ ZICCHELLA, profissão: feirante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 13/10/1970, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Odair Zicchella e de Maria Aparecida 
Zicchella. A pretendente: WILLIANE APARECIDA OLGADO, profissão: feirante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 11/09/1978, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Gregorio Olgado 
e de Elvira Barbosa Olgado.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES, profissão: analista de negócios internacionais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Pau dos Ferros, RN, data-nascimento: 03/08/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida 
Rodrigues. A pretendente: DANUBIA SILVA DOMINGOS BRANDÃO, profissão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Borda da Mata, MG, data-nascimento: 03/10/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Pinto 
Brandão e de Maria Vanilda Brandão.

O pretendente: BRUNO TURATO DOS SANTOS, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 07/10/1995, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Adriano Garcia dos Santos 
e de Rosana Cláudia de Mello Turato dos Santos. A pretendente: ISABELA VANIN 
VILLANOVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 24/11/1997, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Erik 
Villanova e de Adriana Vanin Villanova.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Vale a pena pagar contas à vista visando 
ganhar desconto na negociação.

Este ano – além do 
IPTU, IPVA, da com-
pra de material esco-

lar e uniformes, matrículas 
das escolas, dentre outras 
– há rescaldos do ano de 2020 
que foi marcado pelo alto re-
ajuste de preços de produtos 
que estão sempre na mesa do 
consumidor brasileiro. Com 
tantas contas chegando, uma 
pergunta é frequente: pagar 
à vista ou parcelar? 

Pollyanna Rodrigues Gon-
din, economista e professora 
da Escola de Negócios do 
Centro Universitário Inter-
nacional Uninter, explica 
que a resposta para essa per-
gunta é um pouco relativa, 
pois depende das condições 
financeiras enfrentadas pelo 
indivíduo ou família. “Temos 
que nos questionar se temos 
recurso disponível para pa-
gar à vista, se conseguimos 
negociar e ganhar algum des-
conto. Se a resposta for sim 
para as duas perguntas, vale 
a pena pagar contas à vista 
visando ganhar desconto na 
negociação”.

Gondin lembra que ao 
longo do ano é importante 
gastar com sabedoria e pou-
par uma parte do salário para 
fazer frente às adversidades 
e necessidades que podem 
surgir. “O momento que vive-
mos nos mostra claramente 
isso, aumento dos preços 
com consequente aumento 
da inflação, desvalorização 
da nossa moeda, alta no de-
semprego, para além de toda 
a instabilidade econômica e 
incertezas futuras. 

un
in

te
r.c

om
/re

pr
od

uç
ão

Seis dicas para poupar dinheiro e 
conseguir pagar as contas à vista
O início do ano é o período com mais contas que impactam o bolso dos brasileiros. O ano começa e 
com ele, as contas a pagar

uma fonte. Além disso, 
é importante verificar 
bem as formas de re-
torno, se é possível 
ter o dinheiro de volta 
quando necessitar”, 
comenta;

 4) Reflita sobre as re-
ais necessidades e 
gaste menos do que 
ganha. A professora 
lembra que muitas 
pessoas se vêm atra-
ídas por promoções e 
acabam se endividan-
do. Se perguntar se 
o produto a ser com-
prado é necessário e 
se cabe no orçamento 
mensal são o primeiro 
passo;

 5) Esteja sempre aten-
to aos juros, seja 
do cartão de crédi-
to ou de compras 
parceladas. Comprar 
no cartão de crédito 
pode gerar benefícios 
como pontos que po-
dem ser trocados por 
viagens. Entretanto, 
é sempre importante 
estar atento e fazer 
uma parcela possível 
de ser paga dentro do 
seu orçamento;

6.   Em compras à vista, 
procure negociar a fim 
de ganhar descontos. 
Essa prática é muito 
comum em alguns pa-
íses e aqui no Brasil, 
também temos essa 
cultura.

Fonte e outras informa-
ções: (www.uninter.com).

Desse modo, poupar, pelo 
menos um percentual da 
renda recebida se torna cru-
cial, para que seja possível 
gerar uma reserva emergen-
cial”, comenta. 

Assim como as contas 
serem pagas à vista ou par-
celadas, poupar também 
não tem um caminho único. 
Para nortear as pessoas que 
querem iniciar o controle 
financeiro e guardar dinheiro 
para o futuro a economista 
elencou algumas dicas.
 1) É importante mo-

nitorar os ganhos 
e gastos mensais, 
assim é possível 
diagnosticar o que 
de fato entra e o 
que precisa sair 
para o pagamento 
de despesas. “Exis-
tem pessoas que utili-
zam tabelas para esse 
controle, aplicativos 
ou até mesmo o velho 
e comum caderno. A 
forma de se fazer esse 

controle, não importa. 
O principal é monito-
rar”, afirma.

 2) Após monitorar os 
ganhos e gastos men-
sais, veja o quanto 
sobra e estabeleça 
uma quantia para 
guardar mensalmen-
te. A especialista res-
salta que é importante 
traçar metas realistas 
para que a pessoa não 
desanime no meio do 
caminho;

 3) Invista buscando 
gerar mais recur-
sos. É importante 
buscar não deixar 
o dinheiro parado, 
rendendo menos que 
inflação.  Para Gondin 
vale a pena buscar 
meios de investimento 
com parte do que se 
está poupando. “Antes 
de investir, pesquise, 
procure ajuda e não 
invista todo o dinheiro 
guardado em apenas 

Veronicah Sella (*)
 
O ano de 2020 está sendo um desafio 

constante para quem é empresário, mais 
do que os anteriores. 

A pandemia trouxe mudanças nas di-
nâmicas organizacionais: primeiro veio 
o susto, o lockdown, a crise econômica, 
a instabilidade política, conflitos sociais, 
aliados ao aumento do desemprego, entre 
outros percalços. Para muitos, o esforço 
realizado para se manter de pé não foi 
suficiente, mas, para tantos outros, foi 
um momento de reinvenção e superação. 

Como fundadores, somos exigidos, conti-
nuamente, a estarmos bem e “segurarmos 
as pontas”, mas no fim das contas, há quem 
esqueça que nós também precisamos 
de motivação e uma força extra de fora. 
Apesar de parecermos “super homens” e 
“super mulheres”, também precisamos de 
apoio emocional. E é aí que percebemos 
o quanto a função de ser empreendedor 
é tão solitária! 

Em negócios onde há mais de um sócio 
administrando e/ou gerindo, o fardo pode 
(e deve!) ser dividido, tendo um como 
esteio do outro. E, a despeito da montanha 
russa de sentimentos, o apoio mútuo pode 
e faz a diferença na hora de enfrentar cada 

barreira individual e coletiva com a qual 
nos deparamos no dia a dia. 

Olhar para a sua empresa e buscar 
maneiras de sobreviver fora do projetado 
tradicionalmente, não é fácil. E lidar com 
a mente das pessoas que fazem isso valer, 
é ainda mais desafiador. Mas, como bem 
citou o educador e filósofo Mário Sérgio 
Cortella em seu livro “Por que fazemos o 
que fazemos”, para encontrar a motivação 
em tempos difíceis é preciso aprender a 
viver a restrição, do mesmo modo em que 
se aprendeu a viver a fartura. 

Enquanto empresária, entendo que 
precisamos engajar o cliente interno, 
independente de qualquer coisa, para 
alcançar o propósito do seu negócio, seja 
ele qual for. Afinal, é a sua equipe que fará 
isso acontecer, vendendo a sua ideia, o seu 
produto ou serviço, fazendo a diferença na 
vida do consumidor. 

Para que isso aconteça, é essencial 
sempre expor a verdade ao time, sem 
esconder ou maquiar uma situação ruim, 
compartilhando os caminhos que irá seguir, 
os porquês das escolhas e decisões e o que 
precisa de cada um naquele momento. 
Com a clareza e transparência, priorizando 
a união e a importância de cada um para 

o todo, é mais fácil enfrentar o momento 
adverso e passar por ele fortalecido. 

Neste contexto, a inteligência emocional 
dos fundadores deve ser o cerne que irá 
manter o foco no resultado e equilíbrio. Do 
contrário, quando se entra na energia do 
pessimismo ou da reclamação sem mudar 
a situação, entra-se numa bolha difícil de 
sair. Precisamos encontrar maneiras de nos 
motivarmos para ajudarmos o nosso time 
a manter o negócio funcionando. 

É importante, mais do que nunca, cuidar 
de si - incluindo atividades para a mente e 
para o corpo - entendendo que o equilíbrio 
emocional e o autoconhecimento acabam 
refletindo, inegavelmente, em toda a equipe 
e, claro, no sucesso do negócio. 

Não existe nenhuma fórmula pronta 
de como manter a motivação em tempos 
incertos, porém tenho certeza de que os 
pontos que levantei ajudarão a manter 
sua marca nos trilhos, assim como me au-
xiliaram. E não há nada mais gratificante 
do que passar por uma grande tormenta 
com todo time unido e carregando grandes 
aprendizados para a vida. 

(*) - É Co-fundadora da marca Criamigos, 
rede de franquias de pelúcias personalizáveis 

(www.criamigos.com.br).

Os desafios de manter a motivação em momentos adversos

O pretendente: STEPHAN YOUNG JIN BAI, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 
(06/07/1989), profissão administrador, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Soung Chun Bai e de Eum Kyung Lee Bai. A preten-
dente: ANDREA PARK, nascida nesta Capital, Alto da Moóca - SP, no dia (22/06/1989), 
profissão estilista, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Byung Kuk Park e de Hyang Sook Lee Park.

          
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

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LUIS CARLOS DA CRUZ SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Matilde, SP, no dia 
07/01/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luis 
Carlos da Cruz Santos e de Maria Jose Santos. A pretendente: LUCIA FLAVIA DE 
ANDRADE, estado civil solteira, profissão gestão comercial, nascida em Paraguaçu 
Paulista, SP, no dia 29/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Dejanira de Andrade.

O pretendente: ESTEVÃO MARCOS ARMADA FIRMINO, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 16/12/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Marcos Firmino e de Olga 
Solange Pires Armada Firmino. A pretendente: JUREMA CARLA PUPO DE FREITAS, 
estado civil divorciada, profissão supervisora escolar, nascida nesta Capital, Alto da 
Mooca, SP, no dia 24/11/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Carlos Pupo de Freitas e de Rosangela Correia Porto.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão ins-
trumentador cirúrgico, nascido em Poços de Caldas, MG, no dia 29/08/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Vitor Sebastião de Freitas Junior 
e de Simone Ferreira de Freitas. A pretendente: PRISCILA ALCANTARA DE FRANÇA, 
estado civil solteira, profissão assistente de saque, nascida nesta Capital, Santo Amaro, 
SP, no dia 07/04/1995, residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de Roque 
Araujo de França e de Maria Jose de Alcantara França. Obs.: Edital de proclamas enviado 
ao Oficial de Registro Civil do endereço da contraente.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DARCI ALVES DIAS, estado civil solteiro, profissão contador, nascido em 
Salto da Divisa, MG, no dia 01/11/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de David Alves Dias e de Heleni de Sousa Alves. A convivente: CLAIR 
LUANA PESSOA, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida nesta Capital, 
Liberdade, SP, no dia 22/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria Conceição Pessoa Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 32 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

A obrigatoriedade 
da Filosofia no 
Ensino Médio

Era o ano de 2005, 
primeira semana de 
faculdade

Nossos professores do 
curso de Filosofia esta-
vam otimistas porque 

no Paraná havia começado um 
movimento forte pela volta da 
obrigatoriedade da Filosofia e 
da Sociologia nos currículos do 
Ensino Médio de todo o estado, 
o que resultou na lei estadual 
15.228 de 2006 (2 anos antes 
da lei nacional). Essa foi uma 
vitória que coroava décadas 
de luta e que se vislumbrava 
com um desafio ainda maior: 
organizar o currículo, a pro-
posta pedagógica e capacitar 
professores habilitados para 
essas disciplinas. 

Novos cursos de Filosofia 
surgiram, investimentos em 
concursos públicos foram re-
alizados e materiais didáticos 
foram produzidos. Porém, tudo 
isso parece ter sido em vão: o 
mesmo pioneirismo do Estado 
do Paraná que preconizou a 
volta da Filosofia e Sociologia 
no Ensino Médio, agora volta 
para retirá-la sutilmente dos 
currículos, inserindo no lugar 
disciplinas como Educação Fi-
nanceira e Empreendedorismo. 

Mas qual a importância da 
Filosofia em nossas vidas? Em 
que sentido a experiência do filo-
sofar pode ajudar a transformar 
um país como o Brasil? Quando 
pensamos na importância da 
Filosofia, talvez muitas pessoas 
tenham dificuldade de formular 
uma definição para ela e, muito 
provavelmente, pensará que 
ela não faz falta à sua vida, uma 
vez que pelo fato de vivermos 
sem conseguir defini-la, já seria 
argumento suficiente para des-
prezá-la. No entanto, os grandes 
problemas do mundo são objetos 
de estudos da Filosofia e é ela 
que fornece a base para poder-
mos pensar em alternativas e 
soluções a esses problemas. 

Não fosse o constante exercí-
cio filosófico, ainda estaríamos 
com leis baseadas em preceitos 
como os de Hamurabi (olho 
por olho e dente por dente) e 
estaríamos ainda apedrejando 
mulheres adúlteras em praças 

públicas; não veríamos perspec-
tiva para conter a pandemia da 
Covid-19; não conseguiríamos 
pensar em estratégias globais 
que impactassem positivamen-
te os problemas ambientais que 
enfrentamos na atualidade, 
como o aquecimento global e 
o desmatamento.

Sem essa capacidade de inda-
gar e questionar (capacidades 
próprias do saber filosófico) os 
problemas do mundo, nossa 
perspectiva de vida seria de-
sastrosa, ainda que possa haver 
pessoas pensando que viver sem 
questionar (como ignorantes) 
seria muito melhor. O simples 
fato de não verbalizarmos o 
nome Filosofia nessas questões, 
não implica na ausência dela. 

Pelo contrário, onde há um 
questionamento, uma indaga-
ção, uma problematização, ali 
cresce e floresce o saber filosófi-
co. É por isso que tudo se torna 
(ou pode se tornar) objeto de 
estudo da Filosofia, desde um 
simples “por que ainda hoje as 
pessoas continuam desmatan-
do?”, ou “por que um governo 
insiste em tratar Covid-19 com 
Cloroquina?”, até em questões 
do tipo “como devemos agir 
para diminuir o aquecimento 
global?”.

Nesse sentido, a obrigatorie-
dade da Filosofia nos currículos 
atende duplamente aos questio-
namentos no início desse texto: 
não apenas resgata a importân-
cia da Filosofia em sua pers-
pectiva disciplinar no Ensino 
Médio, como também nos leva 
a refletir sobre a importância 
que ela possui nos problemas 
que enfrentamos atualmente 
no Brasil e no mundo. 

Em vez de retirarmos dos 
currículos, deveríamos estar 
investindo ainda mais em 
infraestrutura e condições de 
trabalho dos professores, para 
que a Filosofia, como uma disci-
plina que problematiza e conduz 
os estudantes à compreensão 
dessa dupla função, possa 
conduzi-los ao encontro de 
soluções simples e viáveis que 
realmente podem transformar 
a nossa sociedade brasileira.

 
(*) - Filósofo e Historiador, é 

Doutor em Filosofia e professor na 
Universidade Positivo.

Antonio Djalma Braga Junior (*)

Há situações em que vale a pena esperar para 
aposentar mais tarde.

Carla Benedetti (*)

Há situações em que 
vale a pena esperar 
para aposentar mais 

tarde, diante das inúmeras 
regras de transição, e há ou-
tras em que não vale a pena 
esperar. 

Por exemplo: no benefício 
de aposentadoria por tempo 
de contribuição, há quatro 
regras de transição, quais 
sejam, a que a pessoa deve 
cumprir um pedágio de 50% 
do tempo que falta para se 
aposentar, se ela estava há 
menos de dois anos para com-
pletar seu direito, de acordo 
com e lei antiga, aplicando-se, 
nesse caso (sem o desconto 
dos 20% dos menores salá-
rios), o fator previdenciário, 
baseado na idade e tempo de 
contribuição do trabalhador, 
versus expectativa de vida 
do brasileiro, e que quase 
sempre diminui a renda da 
aposentadoria.

Em outra hipótese, há a 
regra dos pontos, em que se 
deve somar idade e tempo de 
contribuição, em que o cálculo 
se dará sob a regra de 60% mais 
2% do que ultrapassar a carên-
cia de 15 anos para a mulher e 
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Planejamento previdenciário: qual o 
momento para requerer a aposentadoria
Quando se requer um benefício previdenciário, faz-se necessário se atentar não somente à conquista 
deste benefício, mas também qual o melhor momento para requerê-lo

financeira grande diante dos 
numerosos anos em que ficou 
sem receber o benefício. 

Por outro lado, se a dife-
rença de renda entre uma 
regra e outra é grande, e o 
tempo de espera pequeno, 
provavelmente, valerá a pena 
esperar. Faz-se importante 
ainda avaliar a questão do 
direito adquirido, ou seja, 
observar se a pessoa atingiu o 
direito antes da publicação da 
nova lei, pois é possível que as 
regras anteriores sejam mais 
vantajosas financeiramente 
a este segurado e não há 
impedimento em se reque-
rer a aposentadoria após a 
publicação da lei, desde que 
o direito tenha sido atingido 
antes da reforma. 

Observa-se, portanto, que 
depende muito de cada 
caso para avaliar o melhor 
momento de requerer a 
aposentadoria, e, por isso, 
a importância de um plane-
jamento previdenciário e de 
um advogado especializado.

 
(*) - Advogada, mestre em Direito 

Previdenciário pela PUC-SP, associada 
ao Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário, é coordenadora do pós 
em Direito Previdenciário do Estratégia 
Concursos e do grupo de pesquisa em 

Direito Previdenciário do IDCC.

20 anos para o homem. Há um 
outro caso em que a mulher, 
a partir do ano de 2020, deve 
cumprir, no mínimo, 56 anos e 
meio de idade, e, o homem, 61 
anos e meio. A cada ano, incide 
mais 6 meses, até completar 
o limite de 62 anos de idade 
para a mulher e 65 anos para 
o homem.

Frisa-se que há uma hi-
pótese em que é possível se 
aposentar com 100%, mas 
sem descarte de 20% dos 
menores salários, já que em 
nenhuma hipótese é possível 
realizar esse descarte para os 
benefícios que completam 
seu direito pós-reforma da 
previdência. Em tal situação, 
a mulher deve ter, no mínimo, 

57 anos de idade e o homem, 
60, além de cumprir um pedá-
gio de 100% do tempo em que 
faltaria para atingir o direito 
à aposentadoria integral das 
regras anteriores à reforma 
da previdência.

Nesse sentido, dentre as 
regras de transição, faz-se 
necessário avaliar qual seria 
mais adequada, e se vale 
a pena esperar por aquela 
em que o salário talvez seja 
maior, vez que há situações, 
tal como entre os segurados 
jovens, em que, embora o 
fator previdenciário diminua 
substancialmente a renda 
da aposentadoria, o tempo 
de espera para que o salário 
seja maior traz uma perda 

Os empreendedores brasileiros com 65 
anos ou mais são os que mais empregam 
no país. É o que mostra o estudo realizado 
pelo Sebrae, a partir dos dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra por Domicílios 
Contínua do IBGE. A análise identificou 
que a maior proporção de empregadores 
(20%) está localizada nesse perfil de 
empreendedor. 

Quando comparados às outras faixas 
etárias, os donos de negócio que são em-
pregadores nesta faixa etária são os que 
mais possuem funcionários, sendo 71%, 
com 1 a 5 empregados; 11%, com 6 a 10 
empregados; 10% com 11 a 50 emprega-
dos e 8% com 51 ou mais empregados. 
Assim, apesar de responderem por só 
7,3% do total de empreendedores, esses 
empreendedores da 3ª idade constituem 
o grupo que proporcionalmente mais gera 

emprego entre os Pequenos Negócios
Os números analisados são relativos 

ao terceiro trimestre do ano passado, 
quando o Brasil atingiu 1,8 milhão de 
empreendedores nessa faixa etária, o que 
corresponde a 7,3% do total de donos de 
negócios de pequeno porte. É na região 
Sudeste que 50% desses empreendedores 
comandam suas empresas, sendo que São 
Paulo (29%) e MG (10%) são os estados 
como maiores concentrações.

Os dados apontam também que os em-
preendedores com 65 anos ou mais são, em 
grande maioria, homens (73%), brancos 
(59%), chefes de família (73%), dedican-
do-se a um único trabalho (98,8%). Em 
termos de escolaridade, o empreendedor 
da 3ª idade é o que tem menos instrução 
quando comparado aos demais grupos. 
Em sua maioria, eles possuem nível fun-

damental (48%). 
Apesar disso são os que apresentaram o 

maior rendimento, com 10% com ganhos 
de mais de cinco salários-mínimos, ou 
seja, acima de R$ 5.225,00. Outros dados 
da pesquisa:
	 •	Os	empreendedores	com	65	anos	ou	

mais são os que estão há mais tempo 
na atividade atual (92% há mais de 2 
anos)

	 •	Esses	 empreendedores	 têm	 mais	
empregados (entre os empregadores, 
29% têm 6 ou mais funcionários).

	 •	36%	estão	em	serviços,	23%	na	agro-
pecuária, 19% no comércio, 14% na 
indústria e 8% na construção

	 •	São	 os	 que	 trabalham	 menos	 horas	
por semana

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae.

Empreendedor brasileiro da 3ª idade é o que mais gera empregos


