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A área de RH, na maior parte das empresas, sempre passou a 
imagem de que é burocrática demais. Com 2020 trazendo diversas 
mudanças para todos os setores, este foi um dos que mais precisou 
se modernizar - e rapidamente - para atender às demandas digitais 
que a pandemia trouxe e dar sequência a todo o ciclo de gestão de 
pessoas (do processo seletivo à demissão) de maneira totalmente 
online.   

Seis principais tendências para o setor de 
Recursos Humanos

Eu, assim como meus sócios, sempre encarei com muita cautela o as-
sunto aporte. Tinha em mente que esse investimento deveria ser buscado 
apenas se fosse para potencializar o nosso negócio. Nada contra outras 
motivações. Era apenas uma questão de estratégia mesmo. Dessa forma, 
antes de cogitar ir em busca desse apoio financeiro, entendia que era 
preciso garantir a estrutura, solidez e sustentabilidade da operação.   

Relacionamento startups x investidores: 
como cultivar um namoro até o casamento

A Palo Alto Networks anunciou o lançamento do Prisma® Access 
2.0 para habilitar o trabalho de qualquer lugar com a plataforma de 
segurança em nuvem mais completa do setor. Como o trabalho preci-
sa ser feito com segurança em todos os lugares, sem comprometer a 
velocidade ou desempenho, o Prisma Access 2.0 apresenta melhorias 
como: infraestrutura de autocorreção para uma experiência ideal; 
segurança com tecnologia de Machine Learning (ML) para ajudar a 
prevenir ataques em tempo real; recursos de nuvem para gateway 
web seguro (SWG), independente da localização do usuário; e uma 
experiência de gerenciamento de nuvem reinventada.  

Plataforma baseada em nuvem habilita 
as forças de trabalho remotas

Foto de Anna Shvets no Pexels

Negócios em Pauta

Energia Solar Fotovoltaica
Novo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Foto-

voltaica aponta que o Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 
8 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, 
em usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados 
em telhados, fachadas e terrenos. Desde 2012, a fonte já trouxe mais 
de R$ 40 bilhões em novos investimentos ao país e gerou mais de 240 
mil empregos acumulados. Em número de sistemas instalados, os con-
sumidores residenciais estão no topo da lista, representando 73,6% 
do total. Em seguida, aparecem as empresas dos setores de comércio 
e serviços (16,6%), consumidores rurais (7,0%), indústrias (2,4%), 
poder público (0,4%) e outros tipos, como serviços públicos (0,03%) e 
iluminação pública (0,01%). Saiba mais: (www.absolar.org.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: suncorp.com/reprodução

News@TI

WOW abre inscrições para 19ª turma 
de startups

@A WOW, aceleradora independente de startups composta por mais 
de 220 investidores-anjo, está com inscrições abertas para o pro-

cesso seletivo da 19ª turma do seu programa de aceleração, o primeiro 
de 2021. Podem se candidatar startups de todo o Brasil e de qualquer 
setor do mercado, desde que possuam base tecnológica. As inscrições 
ficam abertas até 4 de abril. O processo de aceleração estruturado, com 
definição de métricas para cada modelo de negócio, inclui investimento 
direto de até R$ 200 mil, mentorias com os próprios investidores-anjo, 
trilha de workshops, acompanhamento constante e networking com 
ampla rede de contatos, além do acesso a ferramentas e serviços e da 
possibilidade de mais de R$ 500 mil em follow on e outros benefícios. O 
programa, que será online, terá duração de seis meses (https://www.wow.
ac/inscricao-batch19/).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

No último ano, a Covid-19 
teve um grande impacto na 
privacidade e segurança.

Com a vasta maioria da força de trabalho 
agora entrando nos sistemas corpo-

rativos remotamente, as empresas devem 
manter a confidencialidade e garantir que 
a empresa esteja protegida contra acessos 
não autorizados. 

A replicação de um ambiente seguro para 
dispositivos de trabalho remoto tornou-se, 
portanto, crucial para proteger os ativos de 
uma Autonomous Digital Enterprise (ADE – 
empresa digital autônoma) – como a criação 
de contêineres dentro de dispositivos que 
atendam aos padrões de segurança da empre-
sa, permitindo que os funcionários acessem 
com segurança sistemas corporativos com 
dispositivos pessoais. 

Meios técnicos, incluindo VPNs e autentica-
ção de vários fatores, também podem ajudar 
a proteger dispositivos em casa, enquanto 
serviços e ferramentas como emissão de 
relatórios, linhas de ajuda e mecanismos 
de escalada podem ajudar os funcionários 
quando se trata de segurança de dados. 

Com essas medidas adaptativas de ciberse-
gurança em vigor, quaisquer vulnerabilidades, 
violações ou hackers podem ser detectados qua-
se tão rapidamente como se todos estivessem 
no escritório. Por fim, ter práticas de segurança 
fortes e adaptativas em vigor pode garantir que a 
privacidade de dados da empresa seja otimizada 
e todos os dados corporativos confidenciais 
sejam armazenados com segurança.

Infelizmente, os funcionários muitas vezes 
se sentem menos vinculados às políticas de 
segurança e proteção de dados da empresa 
quando não estão no escritório. No entanto, 
é vital que eles permaneçam atentos. Ter o 
treinamento de conscientização certo pode 
ajudar a melhorar a segurança dos dados e 
ajudar os funcionários a reconhecerem ata-

Proteção de Dados é crucial para as 
empresas que buscam a digitalização

ques que visam indivíduos, como tentativas 
de phishing. 

Com uma combinação de medidas técnicas 
e treinamento situacional, os empregadores 
podem manter os níveis de conscientização 
altos e transformar as capacidades dos fun-
cionários remotos para garantir que eles ainda 
cumpram as regulamentações de privacidade 
de dados enquanto trabalham em casa.

Apesar da pandemia global, a proteção de 
dados permaneceu uma questão vívida para 
as empresas digitais autônomas em 2020, com 
ativismo persistente de reguladores indepen-
dentes. Violações de dados são notícia toda 
semana, e as multas regulatórias estão agora 
na casa das dezenas de milhões. 

As pessoas são encorajadas pelas regula-
mentações de proteção de dados a desafiarem 
os serviços que recebem, mesmo quando 
fornecidos gratuitamente. Grandes mudanças 
políticas, como o Brexit, se acrescentam à 
complexidade dos fluxos internacionais de 
dados, bem como à invalidação do EU-US 
Privacy Shield Framework e aos regulamen-
tos emergentes em todo o mundo.  

Como consequência, os riscos de priva-
cidade tornaram-se um critério de decisão 
fundamental para as organizações que 
confiam dados pessoais a provedores de 

serviços vitais, e não apenas a um diferencial 
competitivo. 

Além de um processo consolidado de due 
diligence e verificações regulares, as organi-
zações dependem cada vez mais de padrões 
reconhecidos que não apenas demonstram a 
capacidade de seus provedores de manterem 
o compliance com a privacidade, mas também 
ajudam a acelerar os processos de aquisição. 

Os clientes devem permanecer atentos so-
bre o escopo das certificações e garantir que 
eles efetivamente se apliquem aos serviços 
que assinaram, bem como antecipar a even-
tual expiração ou perda de tal certificação.

Padrões e certificações amplamente reco-
nhecidos incluem:

•	 As	Regras	Corporativas	Vinculantes	do	
Processador de Dados (BCR-P) aprova-
das oficialmente pelos reguladores da UE;

•	 Padrões	ISO	para	Segurança	e	Privacidade,	
como ISO 27701 para Gerenciamento de 
Privacidade, 27017 para Segurança na Nu-
vem e 27018 para Privacidade em Nuvem;

•	 Relatórios	SOC	(System	and	Organiza-
tion Controls, controles de sistema e 
organização) para hospedagem de dados 
baseada em nuvem.

 
(Fonte: Richard Montbeyre é Chief Privacy Officer 

da BMC Software (www.bmc.com).
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NEgOCIAçãO 
vIRTuAL: A 
MáSCARA DE 
PROTEçãO 
DAS RELAçõES 
NEgOCIAIS
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DESAFIOS

Dívidas com a união
Foi reaberto o Programa de Retomada 

Fiscal permitindo a negociação de todos 
os débitos que vierem a ser inscritos em 
dívida ativa da União até 31 de agosto 
de 2021. O período de adesão é de 15 
de março até 30 de setembro no portal 
(www.regularize.pgfn.gov.br). Prevê o 
alongamento dos prazos de pagamento 
em até 145 meses e concessão de des-
contos de até 70%. Estão contemplados 
com a medida pessoas físicas, pessoas 
jurídicas e micro e pequenas empresas, 
incluindo aquelas que possuem débitos 
relacionados ao Funrural e ITR (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/negociacao-virtual-a-mascara-de-protecao-das-relacoes-negociais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/integralizacao-de-imovel-em-empresa-ou-holding-patrimonial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/plataforma-baseada-em-nuvem-habilita-as-forcas-de-trabalho-remotas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/relacionamento-startups-x-investidores-como-cultivar-um-namoro-ate-o-casamento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-principais-tendencias-para-o-setor-de-recursos-humanos/
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News@TI
Podcast: conteúdos sobre tecnologia e 
inovação para gestão de pessoas

@A LG lugar de gente, empresa desenvolvedora de tecnologia para 
gestão de pessoas, lançou o podcast Pra Gente, um canal para dis-

cutir assuntos que auxiliam empresas a encontrar as melhores práticas 
para a área de recursos humanos. Desde o lançamento, os episódios 
mais ouvidos estão relacionados a temas como o futuro do trabalho de 
TI pós-pandemia, LGPD, processo seletivo a distância e expectativas e 
tendências para gestão de pessoas em 2021. O “Pra Gente” está disponível 
nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcasts, 
Apple Podcasts e Podcloud, e no site da LG lugar de gente.

São Paulo, quarta-feira, 03 de março de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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OpiniãO
Como a liderança pode 

tornar equipes mais 
confiantes e produtivas

Por muito tempo 
acreditou-se que 
liderar era apenas 
trazer bons resultados. 

Entretanto, os que 
ocupam uma posição 
de liderança nos dias 

de hoje sabem que apenas 
os números não são sufi-
cientes para ser considera-
do um bom líder. Fatores 
intangíveis como respeito, 
inspiração e propósito pos-
suem um peso igual, senão 
maior, dentro de uma equi-
pe ou empresa. Entretanto, 
equilibrar a performance 
com a motivação pode se 
apresentar mais complexo 
do que parece.

Uma boa diretriz a ser 
seguida e estudada para 
a consolidação de uma 
liderança assertiva é a já 
conhecida Teoria Dos Dois 
Fatores, desenvolvida pelo 
psicólogo norte-americano 
Frederick Herzberg. Nela, o 
pensador aborda a situação 
de motivação e satisfação 
das pessoas contraposto 
aos fatores que causam 
insatisfação dentro de um 
ambiente de trabalho.

O psicólogo credita a in-
satisfação no trabalho ao 
que chama de fatores higi-
ênicos, aqueles que não são 
controlados diretamente 
pelos colaboradores, como 
salários, gestão, condições 
de trabalho, etc. Já a satis-
fação, o norte-americano 
afirma estar relacionada aos 
fatores motivacionais, como 
realização profissional, de-
senvolvimento, responsabi-
lidade e reconhecimento. Se 
em tempos normais, colocar 
tais pensamentos em prática 
já se apresentava um desafio, 
como então fazer isso duran-
te uma pandemia global? 

Em um momento em que a 
maioria das empresas ofere-
ce o trabalho remoto como 
o modelo padrão, é impres-
cindível que o líder esteja 
mais próximo de sua equipe. 
Ter conversas semanais, 
entender as dificuldades e 
encontrar mecanismos para 
reformular e redirecionar de 
forma positiva o andamento 
dos projetos é primordial 
para que todos continuem 
motivados e aplicados para 
realizar as suas demandas. 

Além disso, evitar a todo 
custo o microgerencia-
mento, ou seja, quando um 
colaborador é questionado 
constantemente sobre o 
andamento das coisas, pode 
ser um ponto crucial para 
o bem-estar da equipe. Por 
mais que o trabalho remoto 
não dê a mesma visibilidade 

do que o presencial, é essen-
cial que os colaboradores 
sintam que possuem a con-
fiança dos seus líderes para 
completar suas tarefas, o 
que fomenta um sentimento 
grande de realização dentro 
do ambiente corporativo.

Ainda dentro da Teoria 
Dos Dois Fatores, também 
faz parte de uma boa lide-
rança amenizar os chamados 
fatores higiênicos, os que 
estão fora do controle da 
equipe. Primeiramente, as 
condições de trabalho que 
a pandemia gerou faz com 
que os gestores tenham que 
pensar em princípios básicos, 
como bem-estar físico. Ofere-
cer boa cadeira e uma mesa 
adequada para o colaborador 
executar suas tarefas, uma 
linha telefônica e internet de 
boa qualidade, entre outras 
coisas que possam parecer 
detalhes possui mais rele-
vância do que parece. 

Só quem ficou com dor 
no pescoço ou quem se 
estressou com instabilidade 
na conexão de internet sabe 
o quão desgastante um dia 
de trabalho remoto pode ser, 
o que, consequentemente, 
impacta na performance di-
ária. Entender qual o espaço 
físico que os colaboradores 
possuem, saber se a conta de 
luz e internet aumentaram e 
oferecer suporte necessário 
igualmente para todos, sem 
dúvidas, motivará o time. 

Além disso, é importante 
que se tenha em mente que, 
caso os líderes não tenham 
um olhar mais humano, o 
colaborador pode desenvol-
ver problemas pessoais que 
irão gerar um efeito dominó 
dentro do ambiente corpo-
rativo. Cabe à empresa e aos 
gestores observar e não ig-
norar de forma alguma esses 
fatores. Vivemos em tempos 
em que a única certeza é a 
incerteza. 

Por isso, as companhias 
que ainda seguem a cultura 
ultrapassada das décadas 
passadas, em que colocam 
as marcas à frente dos 
colaboradores, tendem a 
ter uma performance cada 
vez mais impactada no final 
do dia. Assim, uma gestão 
humanizada, que faça com 
que as equipes sintam que 
são reconhecidas e que ex-
presse claramente que cada 
indivíduo tem seu valor tra-
rá não somente o respeito, 
mas também os melhores 
resultados que os funcioná-
rios podem oferecer.

(*) -  Mestre em Tecnologias 
Educacionais pela University of 
Oxford, é CEO da LEO Learning 

Brasil, uma das principais empresas 
de educação corporativa digital 

(http://leolearning.com.br/).

Richard Vasconcelos (*)

1.Os cidadãos brasileiros têm enfrentado fraudes relaciona-
das ao WhatsApp. O mais comum é a clonagem. Por que esse 
ataque está se tornando tão popular? E o que as pessoas 
podem fazer para se proteger?

Existem vários desafios quando se trata de segurança e uso de 
dispositivos móveis. Em relação ao WhatsApp, os criminosos reali-
zaram várias ações para clonar contas do aplicativo de bate-papo. 
Alguns deles nem precisam usar nenhum ataque cibernético. Basta 
um telefonema e um bom papo para atingir o objetivo. O principal 
interesse do criminoso no WhatsApp é o alcance da plataforma.

Uma característica desse golpe é que os bandidos fazem seu dever 
de casa. Para isso, acessam perfis abertos do Instagram e Facebook, 
anúncios em sites de compra e venda ou mesmo no Linkedin de 
possíveis vítimas. O objetivo dos criminosos continua o mesmo: 
pedir dinheiro para contatos em nome da vítima. Para isso, utilizam 
o famoso golpe da engenharia social, ação que costuma ser bastante 
eficaz devido à relação de confiança entre as vítimas. Nesse caso, 
os golpistas convencem o usuário a informar por telefone o código 
de seis números enviados pelo WhatsApp por mensagem SMS, 
necessários para concluir a autenticação da conta em outro celular.

A boa notícia é que se proteger de golpes no WhatsApp não é tão 
difícil. Basta tomar medidas de segurança no próprio aplicativo, 
como a verificação em duas etapas. Outra dica está relacionada ao 
WhatsApp Web. Pode acontecer que o usuário se esqueça do sistema 
conectado no trabalho ou em um computador que não seja o seu, o 
que permitiria a alguém ler suas mensagens. Para saber se você está 
tendo esse problema, fique atento às notificações do smartphone.

Além disso, é recomendável que os usuários fiquem atentos com 
mensagens ou ligações, principalmente aquelas com promessas 
que parecem imperdíveis. Vale, por exemplo, sempre verificar se a 
mesma promoção está disponível no site oficial da marca e se o URL 
do link corresponde ao real - aquele que aparece logo na primeira 
página de busca do Google.

Uma forma mais radical é pagar para usar números virtuais como 
uma conta do WhatsApp. Esses números estão disponíveis em 
plataformas como Skype ou Google Voice. Esses números são de 
uma empresa de tecnologia, acostumada a lidar com fraudes e que 
oferece maior proteção. Se um fraudador tentar fazer uma troca de 
SIM, por exemplo, ele não conseguirá.

2.Recentemente, cerca de 223 milhões de brasileiros tiveram 
seus dados roubados. Esse número é superior ao da popula-
ção do país, estimada em 212 milhões, porque inclui dados 
de pessoas mortas. Como as empresas podem se proteger 
do vazamento de dados em um mundo de tecnologia em 
constante mudança?

Temos enfrentado um cenário que ninguém poderia imaginar. Desde 
o início da pandemia, estamos passando por uma transformação digital 
e os hábitos das pessoas estão mudando. Empresas e usuários devem 
se adaptar a ele para manter seus dados seguros. 
Talvez o Brasil não estivesse preparado em termos 
de segurança para esta nova situação. Para evitar 
vazamentos de dados, é necessário estar ciente 
de algumas soluções.

A proteção de identidades digitais, segurança 
e privacidade se tornarão essenciais para que 
as empresas protejam seus dados pessoais, 
cumpram o LGPD e os movimentos regulatórios 
crescentes e ganhem a confiança dos usuários. 
Por causa disso, a PKI e os certificados digitais 
continuarão a crescer, assim como as plataformas 
baseadas em automação para ajudar as organi-
zações a gerenciar sua criptografia.

A criptoagilidade será muito importante para as 
empresas nos próximos anos, ainda mais do que 
agora. As empresas precisam ter uma maneira 
inteligente e automatizada de gerenciar todos os 
certificados digitais em suas redes para garantir 
a conformidade, evitar interrupções e gerenciar 
credenciais em escala.

O Heartbleed ensinou pra TI que devemos ter 
agilidade embutida em nossas implementações 
criptográficas. Ter uma plataforma para gerenciar centralmente todo 
o ciclo de vida do certificado (pedido, instalação, renovação, revoga-
ção, remediação, etc.) é fundamental nos ambientes digitais de hoje.

Outro ponto importante a se considerar é a segurança das redes 
domésticas, que se tornou mais comum com a pandemia. Redes 
hackeadas podem significar acesso ao sistema por usuários não 
autorizados. Os funcionários que trabalham em casa terão que 
minimizar os riscos de hackers controlando quem pode acessar a 
rede. A autenticação multifator (MFA) garante que apenas usuários 
autorizados possam acessar sistemas controlados, como a plataforma 
corporativa. Afinal, a rede doméstica, quando comparada a uma 
rede corporativa, é geralmente menos segura porque geralmente há 
uma falta de Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) e Sistemas de 
Prevenção de Intrusão (IPS) em um ambiente doméstico.

E também há a assinatura digital de documentos, que permite 
que trabalhadores remotos assinem documentos com segurança 
a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo e em qualquer dis-
positivo. Agora é o momento perfeito para incorporar a assinatura 
digital porque é juridicamente vinculativa, poupa tempo, é segura 
e nunca expira. Ele também permite que indivíduos e organizações 
adicionem uma assinatura digital a um documento para demonstrar a 
identidade e autenticidade do remetente de onde estão localizados e 
geralmente é mais rápido do que se tivessem que assinar documentos 
pessoalmente ou em um notário.

Também é importante investir em certificados de cliente para 
assinatura de e-mail, criptografia de e-mail, autenticação de usuário 
e autenticação de dispositivo. As empresas geralmente precisam de 
soluções de certificados digitais especializadas. Isso pode incluir a 
autenticação de usuários na rede corporativa e dispositivos na rede, 

O WhatsApp sob a ótica da 
segurança cibernética

O WhatsApp se tornou uma ferramenta presente no dia a dia de todos nós, tanto para uso pessoal quanto comercial. A 
dinâmica de comunicação proporcionada e o momento de transformação digital que vivemos são os principais motivos. 
Mas, e a segurança de informações, golpes e etc? O especialista Dean Coclin, Diretor Sênior de Desenvolvimento de 
Negócios da DigiCert, aborda o tema.

autenticação de acesso a aplicativos, proteção da comunicação em 
redes abertas com certificados (como VPN) e muitos outros usos. 
Procure certificados projetados para atender a qualquer necessidade, 
independentemente do sistema operacional do servidor, do número 
de servidores ou do número de domínios.

3.Golpes relacionados às mídias sociais também estão acon-
tecendo muito no Brasil. Você tem alguma dica de segurança?

É importante ter cuidado ao navegar, seja em sites, redes sociais ou 
aplicativos. É altamente recomendável não abrir ou baixar arquivos 
de sites suspeitos ou desconhecidos, nem clicar em links enviados 
em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Outra dica é manter 
o aparelho com antivírus atualizado.

Certifique-se de visitar sites seguros com certificados confiáveis. 
TLS (Transport Layer Security) protege todos os dados confiden-
ciais que estão sendo enviados entre dois sistemas, evitando que 
criminosos leiam e modifiquem qualquer informação transferida, 
incluindo possíveis detalhes pessoais.

É importante olhar além do bloqueio para veri-
ficar a identidade de um site. A CA (Autoridade 
Certificadora) usa um método de autenticação 
rigoroso e auditado, e os navegadores controlam 
a apresentação, tornando difícil para os falsifica-
dores imitar sua marca e imitar seu site online 
na tentativa de enganar seus clientes.

Veja abaixo como você pode identificar um site 
verificado em diferentes navegadores:

Apple Safari: Após clicar no cadeado, a última 
frase indica que este é um certificado EV porque 
as informações de identidade do site estão lá. 
O Safari não fornece esse detalhe para outros 
tipos de certificado.

Google Chrome: o Chrome moveu a tela para 
trás da fechadura, o que significa que é neces-
sário clicar na fechadura para ver o nome da 
empresa (em cinza) junto com a jurisdição de 
incorporação (entre parênteses). Consulte Se 
“Emitido para: {Nome da Empresa} [Jurisdição]” 
aparecer em “Certificado (Válido)”, então o site 
tem um certificado EV.

Microsoft Edge: o Edge agora é construído sobre o Chromium, 
então a tela EV é muito semelhante à do Chrome.

Mozilla Firefox: Com o lançamento do Firefox 70, um clique no 
cadeado mostra o nome da empresa para certificados EV. Um clique 
adicional no Firefox mostra os detalhes estendidos, permitindo que 
uma parte confiável verifique o nome e o endereço do site.

Para evitar ataques basta usar o software e o navegador com as 
versões mais recentes do Microsoft Edge, Mozilla Firefox e outros 
navegadores de provedores de outros provedores que vem equipados 
com filtros anti-phishing.

4.Os selos do tipo “clique e verifique” são de fato eficientes?
Os selos do site podem ajudar a ganhar a confiança do usuário, 

permitindo que eles saibam que sua identidade foi validada; e ga-
nhando a confiança do usuário, você tem mais chances de aumentar 
as conversões. Os usuários podem identificar se o selo do site é real, 
seguindo as etapas abaixo:

1. Clique no ícone Selo de Site Seguro

2. Será aberto um pop-up no qual será possível analisar o nome 
do site, validade do certificado e nome da empresa

3. Se você notar alguma não conformidade mesmo após esta veri-
ficação, como Certificado expirado, não insira nenhum dado pessoal

Um site validado com o Selo de Site Seguro pela DigiCert, indica 
que a empresa completa satisfatoriamente todos os procedimentos 
para determinar se o domínio do site é de propriedade ou registrado 
por uma empresa ou organização. Portanto, é importante que os 
usuários sempre confirmem a veracidade do selo.

Dean Coclin, diretor Sênior de Desenvolvimento 
de Negócios da DigiCert, Inc.

AI/DigiCert

“A proteção de identidades 
digitais, segurança e 
privacidade se tornarão 
essenciais para que as 
empresas protejam seus 
dados pessoais, cumpram 
o LGPD e os movimentos 
regulatórios crescentes e 
ganhem a confiança dos 
usuários. Por causa disso, a 
PKI e os certificados digitais 
continuarão a crescer, 
assim como as plataformas 
baseadas em automação para 
ajudar as organizações a 
gerenciar sua criptografia.
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D - Trabalho Remoto 
A Docway está com oportunidades abertas para colaboradores de todas as 
regiões do país, em diversas áreas: Back end Pleno; Executivo Comercial 
(Closer); Back end Sênior; Engenheiro de Dados Pleno; Product Owner 
Pleno; Analista de Dados Sênior; e UI Design Pleno, entre outros. Interes-
sados devem enviar um e-mail para (vagas@docway.com.br), colocando 
o nome da vaga no título. Para mais informações, acesse o site (www.
docway.com.br). Referência em soluções de saúde digital para empresas 
e operadoras de saúde, a Docway cresceu 600% em 2020 na comparação 
com o faturamento do ano anterior. A expansão aconteceu na esteira 
do isolamento social, que acelerou a transformação digital em muitos 
segmentos, incluindo o da saúde, com destaque para a telemedicina. 

E - Cursos e Oficinas
O Programa Imagens em Movimento, que integra linguagens artísticas 
ao currículo de escolas públicas do Rio, em parceria com rede de orga-
nizações internacionais, expande sua atuação com oficinas online. E já 
está está com inscrições abertas para três oficinas: Cinema e Audiovisual, 
Sensibilização Musical e Consciência Corporal - e um curso de formação 
em Pedagogia do Audiovisual e Artes Integradas para professores. As 
vagas são destinadas a alunos com idades entre 9 e 16 anos e educa-
dores de qualquer área, desde que sejam de escolas públicas de todo o 
país. As oficinas instigarão os estudantes a vivenciar de forma criativa a 
experiência do recolhimento imposta pela pandemia. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas pelo site (www.img-mov.com.br). 

F - Pacto pelo Esporte 
Futuro do esporte brasileiro, melhorias na gestão esportiva, aumento 
de patrocínios, plano nacional do esporte e contribuições às pautas de 
diversidade, inclusão e redução das desigualdades sociais serão desta-
ques do Pacto pelo Esporte 2021 - O esporte não pode parar. Durante 
três dias, de 24 a 26 de março, o evento será um grande palco para o 
compartilhamento de boas práticas e a análise de diversas agendas 
do setor. Os debates mesclarão encontros presenciais, realizados sob 
os devidos protocolos sanitários nos estúdios de São Paulo da Rede 
Globo, signatária do Pacto, com participações por videoconferência e 
depoimentos gravados. A transmissão, aberta ao público, será feita no 
site do Globo Esporte (globoesporte.globo.com). 

G - Rosca Inovadora
A Ciser, maior fabricante de fixadores da América Latina, lança os parafusos 
Plast Ultra, ideais para fixação em substratos plásticos submetidos a vibrações. 

A - Trabalho para PCD’s
A Eurofarma abriu 66 vagas de auxiliar de vendas digital, exclusivas 
para pessoas com deficiência. O trabalho será feito de forma remota, 
de qualquer local do Brasil. Para participar do processo é preciso ter 
o ensino médio completo e cadastrar-se na ferramenta (https://euro-
farma.gupy.io/jobs/711737), além de incluir o laudo médico completo, 
com número CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde). Os profissionais contratados atuarão como 
apoio à promoção médica, realizando consultorias sobre os produtos 
do portfólio da Eurofarma. Todas as etapas (envio de currículos, testes 
de idiomas, lógica, português, entre outros e as entrevistas) são online 
com análise dos currículos e identifica qual perfil está mais alinhado 
com a oportunidade (www.eurofarma.com.br).

B - Serviços Digitais
O Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Apex-Brasil e o Sebrae 
realizam o ‘Business Connection Brazil: Digital Services’, entre os 
próximos dias 15 e 19, em plataforma virtual, com a participação de 
compradores e investidores estrangeiros, principalmente da América 
Latina. A iniciativa acontece dentro do escopo do Plano Nacional da 
Cultura Exportadora e tem o apoio do Programa de Facilitação de 
Comércio do Prosperity Fund no Brasil. As inscrições são gratuitas e 
já podem ser realizadas no endereço eletrônico (www.bcbrazil.com). 
A ideia é aproximar compradores e investidores internacionais de 
micro, pequenas e médias empresas de serviços digitais das áreas 
de TI, incluindo startups na área do agronegócio, saúde e educação, 
além de games e serviços de pesquisa, desenvolvimento e adequação 
de produto.

C - Expansão de Franquias
Com slogan “Feche quatro negócios por mês e cresça 300% ao ano”, 
chega ao mercado, a fim de contribuir com o empreendedorismo por 
meio de franquias, a 4K Franchising - Aceleradora, que auxilia os inte-
ressados na escolha de uma marca para investimento ou na formatação 
de uma existente, em uma rede de sucesso. A empresa atua em todo o 
Brasil, e já conta em seu portfólio com um excelente case de sucesso, 
a expansão da Muniz Auto Center – terceira maior rede do segmento 
automotivo do país. A equipe da 4K Franchising é formada por profissio-
nais multidisciplinares, especialistas em elaborar cuidadosamente cada 
projeto, para diferentes escalas e segmentos empresariais, que focam 
em inteligência de mercado e em networking para o negócio. Saiba mais 
em: (https://4kfranchising.com.br/).

Oferecem um torque de remoção superior comparado com as roscas conven-
cionais, sendo indicados para aplicações em máquinas de lavar, centrífugas, 
serras elétricas, lavadoras a jato, cortadores de grama, entre vários outros 
produtos. O parafuso possui uma geometria de rosca inovadora, desenvolvida 
para aumentar a área de contato com o substrato, garantindo pelo menos 
20% de aumento do torque necessário para a remoção. Tem alta resistência 
ao afrouxamento vibracional, elimina a necessidade de dispositivos de trava-
mento suplementares e permite a reinserção do parafuso após sua remoção, 
se necessário. Saiba mais em: (www.ciser.com.br).

H - Embaixadores da Nutrição
A Nestlé está lançando o Programa Embaixadores da Nutrição. O obje-
tivo é oferecer uma oportunidade de renda extra para os que ajudarão 
na divulgação de dicas de como manter hábitos saudáveis por meio de 
conteúdos e das soluções nutricionais da empresa. Para o programa, 
a Nestlé desenvolveu uma jornada de conhecimento e ganhos, na qual 
disponibiliza, em um ambiente dinâmico, digital e confiável, informa-
ções e links de desconto para que os Embaixadores compartilhem com 
seus contatos via WhatsApp ou redes sociais. Enquanto os clientes se 
beneficiam com os descontos, os Embaixadores recebem uma renda 
extra de acordo com as vendas convertidas pela empresa no ambiente 
de e-commerce. Para saber mais e se tornar um Embaixador basta fazer 
a inscrição em: (www.embaixadoresdanutricao.com.br). 

I - Vergalhões de Alumínio
A Termomecanica está ampliando a sua produção de alumínio. Já a partir 
do segundo semestre de 2021, passará a fabricar vergalhões, tendo como 
foco prioritário a indústria do setor elétrico. Investimentos foram feitos 
desde 2016, sendo os mais recentes voltados para a aquisição de um equi-
pamento estado da arte que viabilizará também o desenvolvimento de ligas 
especiais. No Brasil, assim como no mundo, existe uma forte procura por 
vergalhões de alumínio para o uso no setor elétrico - em média 85 e 88% 
da produção mundial é destinada à fabricação de fios, cabos, barramentos 
e transformadores elétricos. Além do setor elétrico, a Termomecanica 
mira as indústrias alimentícias, química, de vestuário (zíperes e botões) e 
de pré-formados, que embora utilizem vergalhões em menor escala para 
fins mecânicos, também estão no radar (www.termomecanica.com.br).

J - Programa de Estágio
A Dahua Technology, maior empresa privada de segurança eletrônica do 
mundo, anuncia o programa de estágio com duração de até dois anos. 
Objetiva promover o desenvolvimento profissional de jovens, com uma 
visão prática do trabalho e a mentoria dos profissionais que trabalham 
na empresa. Para participar, o candidato deve estar cursando o último 
ou penúltimo ano dos cursos superiores em: administração (todas 
as modalidades), comércio exterior, ciência da computação, ciências 
econômicas, engenharia (todos os cursos), marketing, sistemas de 
informação, tecnologia da informação e ainda, graduações similares. 
O cronograma do estágio inicia no primeiro semestre de 2021 sendo 
que os primeiros três meses estão concentrados no suporte técnico e 
treinamento. Inscrições podem ser feitas por meio do formulário em: 
(http://estagio.dahuatechnologybrasil.com.br/).

O preconceito contra 
a pessoa física na bolsa

A redemocratização 
da bolsa nos EUA só 
ocorreu com a entrada 
dos baby boomers no 
mercado

Poucos dias antes da 
maior crise do plane-
ta, um magnata ficou 

marcado na história ao vender 
todas as suas ações antes que 
o crash da Bolsa de Nova Ior-
que de 1929 incinerasse todo 
o seu dinheiro. E o insight da 
venda dessas ações surgiu a 
partir de uma conversa com 
o seu próprio engraxate. 

Em 1929, Joseph Kennedy, 
pai daquele que seria o futu-
ro presidente americano, se 
surpreendera com dicas de 
ações cedidas pelo próprio 
engraxate enquanto lustrava 
seu sapato. O Kennedy, pai, 
concluiu que aquele seria o 
momento ideal para vender 
todas as suas ações compra-
das ao longo dos últimos 10 
anos e feito fortuna. A partir 
do fato de um engraxate se 
interessar pela bolsa, o mag-
nata assumiu que o mercado 
se popularizou e por esse 
motivo ficou caro demais. 

E ele acertou. A partir dali 
se iniciava a maior crise da 
história americana. Mas ou-
tro fenômeno se iniciara ali: o 
preconceito contra o peque-
no investidor, o investidor 
de varejo, a pessoa-física na 
bolsa. O ’Crash de 29’ criou 
um trauma tão grande que 
afastou o grande público 
pelos 50 anos seguintes. A 
nova redemocratização da 
bolsa nos EUA só ocorreu 
novamente com a entrada 
dos baby boomers no mer-
cado, no início dos anos 80. 
E seguiu crescendo com o 
surgimento das corretoras 
online sincronizado com as 
primeiras conexões residen-
ciais da internet discada. 

Apesar de intuitivo, a verda-
de é que não há qualquer re-
lação entre a democratização 
da bolsa e o fato de ela estar 
sobrevalorizada. E, assim, 
podemos atribuir ao Joseph 
Kennedy nada além de sorte 
- e preconceito. Nos anos 80, 
a entrada da nova geração dos 
baby boomers fez o efeito con-
trário, e promoveu a alta mais 
sustentável de bolsa da his-
tória do planeta. Um gráfico 

de qualquer índice acionário 
norte americano mostra uma 
alta sólida e consistente nas 
décadas subsequentes. 

A crise do subprime de 2008 
que quase dizimou o mundo é 
um rabisco pequeno na linha 
de retorno dos anos 80 até 
os dias de hoje. O discurso 
contra a pessoa física retor-
nou este ano de pandemia, 
quando investidores - vamos 
combinar: sem ter o que fazer 
na quarentena -, decidiram 
operar na bolsa. Foi de tese 
acadêmica a capa de revista 
zombando dos traders neó-
fitos. Todas repletas de ver-
dades. Mas existe uma outra 
verdade. 

A bolsa com diversidade 
de opinião e mais heterogê-
nea entre seus participantes 
gera um mercado de preços 
mais justos. É inclusive um 
dos mecanismos de se evitar 
bolhas. Esse é o argumento 
dos principais teóricos que 
estudam a psicologia das 
opiniões coletivas, popula-
rizado no livro ‘A Psicologia 
das Multidões’ do jornalista 
James Surowiecki. É bem 
desgastado o argumento de 
que a maioria dos investido-
res pessoa física não ganha 
dinheiro na bolsa. 

A ‘maioria’ nunca é um 
sucesso: a maioria das ações 
não supera o Índice Boves-
pa; a maioria dos fundos de 
investimento retorna abaixo 
do seu próprio benchmark; a 
maioria das empresas fecha 
nos primeiros dois anos de 
vida; a maioria dos jogadores 
de futebol no Brasil ganha 
menos que um salário mí-
nimo. E é essa a beleza do 
mercado. Que o sucesso seja 
raro e não óbvio. E assim nos 
motivamos para chegar ao 
lugar da minoria. 

Quando ouvir dicas de bolsa 
do taxista, da doméstica ou do 
zelador do prédio, não precisa 
vender suas ações, tal qual 
Joseph Kennedy. Pode ser 
um início do ciclo na bolsa 
em que milhões ainda faltam 
aderir para atingirmos o nível 
mínimo satisfatório que nos 
coloque em linha com países 
de mercados maduros. 

(*) - Graduado em economia 
pela UERJ,  é especialista em 

investimentos e um dos sócios da 
BRA, um dos maiores escritórios 

credenciados da XP, 
com mais de 15 mil clientes.

João Beck (*)

A lista traz ainda novas opções para tratar leucemias, 
melanomas, mielomas e tumores de fígado, rim e próstata.

Novos exames e tra-
tamentos passaram 
a fazer parte da lista 

obrigatória de assistência, 
que deverá ser observada a 
partir de abril. Ao todo, fo-
ram adicionadas 69 cobertu-
ras, sendo 50 relativas a me-
dicamentos e 19 referentes a 
exames, terapias e cirurgias 
indicadas no tratamento de 
enfermidades do coração, 
intestino, coluna, pulmão e 
mama, entre outras. 

Entre os remédios, passam 
a integrar a lista obrigatória 
de assistência 17 imuno-
biológicos que poderão ser 
usados para tratar doenças 
inflamatórias, crônicas e 
autoimunes, como psoríase, 
asma e esclerose múltipla. 
Outros 19 são antineoplá-
sicos orais indicados no 
enfrentamento de diversos 
tipos de câncer. Mulheres 
com tumor na mama em 
estágio avançado, por exem-
plo, poderão contar com a 

A produção brasileira de petróleo 
atingiu uma média diária de 2,87 mi-
lhões de barris em janeiro deste ano, 
segundo dados divulgados ontem 
(2) pela Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O resultado ficou 5,4% acima 
da produção de dezembro de 2020.

Já a produção média diária de 
gás natural totalizou 136 milhões 
de metros cúbicos (m³), 7,4% aci-
ma do resultado de dezembro de 
2020. Na comparação com janeiro 
de 2020, no entanto, houve quedas 
nas produções de petróleo (-9,3%) 
e de gás natural (-1,7%).

Considerando-se apenas o pro-
duto extraído da camada pré-sal, 
a produção chegou a 2,07 milhões 
de barris de petróleo e 88,3 milhões 
de m³ de gás natural, totalizando 
2,63 milhões de barris de óleo 
equivalente (medida padrão que 
une barris de óleo e metros cúbicos 
de gás) por dia, 8,2% a mais que 
em dezembro, mas 2% a menos que 

Novos preços de produtos 
industrializados

O Índice de Preços ao Produtor 
(IPP), que mede a variação de preços 
de produtos industrializados na saída 
das fábricas, registrou inflação de 
3,36% em janeiro. A taxa é superior 
aos índices de dezembro (0,39%) e 
janeiro de 2020 (0,35%). Segundo 
dados divulgados ontem (2), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE, o IPP acumula 
inflação de 22,96% em 12 meses.

Em janeiro, 24 atividades industriais 
tiveram alta de preços em seus produ-
tos. Em dezembro, esse número era 
de 17. Os principais destaques entre 
os segmentos são indústrias extrativas 
(10,70%), metalurgia (6,10%) e refi-
no de petróleo e produtos de álcool 
(5,30%).

As quatro grandes categorias de uso 
também apresentaram inflação, com 
destaque para os bens intermediários, 
isto é, os insumos industrializados 
usados no setor produtivo (4,91%), 
e os bens de capital, ou, as máquinas 
e equipamentos usados no setor pro-
dutivo (3,63%). Os bens de consumo 
duráveis tiveram alta de preços de 
2,14%, enquanto os bens de consumo 
semi e não duráveis apresentaram 
inflação de 0,73% no mês (ABr).
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ANS determina que planos cubram 
novos remédios, exames e cirurgias
Uma nova resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada ontem (2) 
no Diário Oficial da União, promoveu uma ampla atualização nos procedimentos e eventos que devem 
ter cobertura garantida por planos de saúde privados

pulmão e de mama, entre 
outras doenças. Consultas 
com enfermeiro obstetra ou 
obstetriz também têm agora 
assistência garantida.

Segundo nota divulgada 
pela ANS, a elaboração da 
nova resolução normativa 
se deu a partir de um pro-
cesso transparente e de 
uma análise robusta, que 
contou com diversas etapas 
de discussões técnicas e com 
ampla participação da so-
ciedade, que enviou 30.658 
contribuições durante con-
sulta pública aberta entre 
outubro e novembro do ano 
passado. “Pela primeira vez 
no processo de revisão do rol 
foram utilizados, de modo 
sistematizado, dados de 
saúde e informações finan-
ceiras para a análise crítica 
das avaliações econômicas 
e para as estimativas de 
impacto orçamentário de 
cada tecnologia”, diz o texto 
(ABr).

cobertura do Abemaciclibe, 
Ribociclibe e Palbociclibe. 
Outra droga incluída é o 
Osimertinibe, que tem sido 
apontado em estudos como 
responsável por aumentar a 
sobrevida de pacientes com 
câncer de pulmão metástico. 

A lista traz ainda novas 
opções para tratar leuce-
mias, melanomas, mielomas 
e tumores de fígado, rim 

e próstata. Em relação às 
cirurgias, terão coberturas 
novas intervenções para tra-
tar hérnia de disco lombar e 
deformidade na mandíbula, 
além de problemas na coluna 
cervical e no coração. Os 
exames e terapias incluídos 
permitirão diagnósticos e 
tratamentos de tuberculose, 
inflamação intestinal, leuce-
mia mielóide, cânceres de 

Produção de petróleo cresceu 
5,4% de dezembro para janeiro

em janeiro do ano passado.
Em janeiro deste ano, o apro-

veitamento de gás natural foi de 
97,9% do total retirado do subsolo. 
Apenas 2,9 milhões de m³/dia foram 
queimados (sem uso). Os campos 
operados pela Petrobras foram 
responsáveis por 93,3% do petró-
leo e do gás natural produzidos no 
Brasil (ABr).

O resultado ficou 5,4% acima da 
produção de dezembro de 2020.
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Caos organizado

Os seres humanos, 
em sua indolência, se 
deixaram alienar da 
vida real

Seduzidos pelas atraen-
tes ilusões do materia-
lismo, foram caindo no 

enrijecimento, bloqueando 
sua essência espiritual. Com 
o avanço da corrupção e 
da cobiça pelo poder, as 
nações foram perdendo 
as condições de se autos-
sustentarem e poderão ser 
riscadas do mapa e suas ri-
quezas naturais absorvidas 
na geoeconomia.  É lei da 
Criação que o ser humano 
tenha a livre vontade; uma 
imposição contra isso é 
antinatural. 

Poderão ser criados robôs 
com inteligência artificial, 
mas jamais serão as cria-
turas humanas às quais foi 
dada a oportunidade de evo-
luir e beneficiar o planeta, 
encarnadas num perecível 
corpo de carne e sangue, 
pois o ser humano real é o 
espírito que foi posto para 
dormir, e se não despertar 
para a vida real, cavará o 
seu abismo final.    

Tudo que uma pessoa 
trouxe em sua alma, inte-
grado com tudo que ela 
viu e vivenciou na infância, 
na família, na escola, pela 
televisão e no convívio em 
geral, modelou o seu caráter 
e a sua forma de agir. Aí 
também entra a lei da atra-
ção da igual espécie, seja 
do bem ou não. A pessoa 
generosa e compreensiva, 
que viu essas atitudes na 
sua infância, tende a agir de 
forma nobre, a menos que 
deixe o egoísmo prevalecer 
atraindo formas de pensa-
mentos mais escuras. 

Deverá estar atenta à sua 
voz interior, à intuição, que 
dará avisos para que saia 
desse labirinto trevoso. 
Porém, se ao contrário, 
trouxer na alma marcas da 
desconfiança e cobiça, e 
viu muito disso na infância, 
a tendência será a de se 
abrir ao egoísmo, atraindo 
a igual espécie maléfica. O 
egoísmo atinge o cérebro 
dominando-o, mas pode 
ser um espírito decaído 
que perdeu a ligação com o 
mundo espiritual e se deixa 
atrair pelo mal. 

As baixarias atacam a 
todos. A inveja, a cobiça, a 
vaidade, a desconfiança, a 
luxuria, querem encobrir 
a bondade e a nobreza da 
alma para que o ego possa se 
satisfazer. Para não afundar, 
cada ser humano tem de 
lutar para conservar puro 
o foco dos pensamentos 
e repelir e se libertar das 
influências das formas de 
pensamentos escurecidas 
pelo mal. O Brasil tem sido 
conduzido para caminhos 

sem Luz. 
O materialismo mantém 

as pessoas afastadas da real 
finalidade da vida. Os jovens 
desaprenderam a pesquisar 
e investigar objetivamente 
os fatos com lógica, clareza 
e o bom senso intuitivo; 
precisam de incentivos para 
que pesquisem seriamente o 
significado da vida e as leis 
da Criação. Por que e para 
que nascemos na Terra? 
Para aprimorar-nos e bene-
ficiar o solo onde nascemos. 

A classe média está en-
colhendo. O medo de que 
possa faltar comida e outros 
recursos naturais está me-
xendo com os preços. Os 
artificialismos do sistema 
econômico imediatista es-
tão caindo, mas as nações 
perderam as condições de 
se autossustentarem. Se 
não as recuperarem, correm 
o risco de sumir do mapa. 
A questão essencial é que 
o mundo está mergulhado 
em crise profunda. Como 
os indivíduos e as nações 
poderão encontrar um ca-
minho salutar? 

No passado, vários países 
e indivíduos conseguiram 
reunir forças para uma 
reviravolta, como escreveu 
Jared Diamond, professor 
da Universidade da Califór-
nia, autor de vários livros. A 
crise de agora é mais grave 
por encontrar os países 
despreparados, e tudo pode 
ficar travado pela grande 
interdependência criada e 
aumento da corrupção que 
visa riqueza e poder. 

A vida se torna uma 
arena policiada. As ideias 
divergentes são atacadas 
para que sejam esquecidas 
e jamais debatidas, mas por 
trás desse cenário de caos 
organizado está o atuar da 
lei do semear e colher. Uma 
nova força está impulsio-
nando os fios do destino dos 
seres humanos. O pós-guer-
ra insinuou melhoras gerais 
nas condições de vida. 

Porém muitas pessoas 
nascidas após a guerra se 
deixaram prender pelas 
tentadoras ilusões materia-
listas, caindo na indolência. 
As pessoas perderam a sen-
sibilidade para perceber que 
são as causadoras de seu 
próprio destino. O mundo 
se acha diante da grande 
colheita, e vão desfilar pelos 
povos os frutos da mesma 
espécie que semearam. 

Fazemos parte do povo 
dos seres humanos; cada 
povo tem de se adaptar 
às condições do solo onde 
nasceu, mas todos estão 
sujeitos às leis da Criação 
que regem a vida e os astros.

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

do Hotel Transamerica Berrini, e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Cassio Bariani (*)       

A vida é cheia de incer-
tezas e imprevistos. Mas, 
principalmente os mo-
mentos de crise mostram 
o quanto é importante 
contar com uma reserva 
financeira para enfrentar 
uma série de problemas 
que costumam aconte-
cer e cobrir despesas do 
dia a dia. Considerando 
as melhores práticas de 
planejamento financeiro, 
primeiro é preciso cons-
truir uma reserva para 
depois começar a investir. 

Sim, vale ressaltar que 
reserva não é um investi-
mento, mas um dinheiro 
que deve estar disponível 
para uso a qualquer mo-
mento, para lidar com 
situações como desem-
prego, perda ou redução 
de renda, um acidente, 
um tratamento de saúde, 
a necessidade de algum 
reparo no carro ou refor-
ma da casa etc. Assim, ela 
precisa ser mantida em 
aplicações mais conser-
vadoras com alta liquidez, 
que podem ser facilmen-
te resgatadas, com um 
retorno próximo do juro 
básico de mercado, do 
CDI, como um fundo DI, 
CDBs e outros títulos de 
renda fixa. 

Não é na reserva que 
se deve buscar aumento 
de patrimônio, o objetivo, 
sim, é ter recursos nas 
mãos diante de qualquer 
eventualidade. Dessa 
forma, os ativos de ren-
da variável não funcio-
nam nessa dinâmica. Por 
exemplo, alguém que 
aplica a reserva de emer-
gência em ações ou cotas 
de fundos imobiliários 
pode precisar vendê-los 
em um momento ruim, 
de baixa no mercado, 
assumindo perdas e, o 
pior, não resolvendo as 
necessidades de curto 
prazo. 

Entre as perguntas mais 

Reserva não é um investimento, mas um dinheiro que deve 
estar disponível para uso a qualquer momento.

Mas isso não significa 
que essa condição 
não pode mudar. 

Novas conexões e parcerias 
podem ser o que estava 
faltando para o seu negócio 
decolar.

Para a publicitária Aline 
Oneda (*), muitos em-
preendedores ainda não 
têm uma visão de que as 
estratégias de parcerias 
com diferentes segmentos 
podem ajudar em seu ramo 
e seguem o caminho dos ne-
gócios conhecido como Ilha 
Deserta ao invés de encur-
tar essa trajetória e acelerar 
os seus resultados com 
boas parcerias de trabalho. 
“Essa cooperação pode ser 
benéfica para os dois lados, 
se bem estruturada e feita 
de forma assertiva”.

A especialista cita como 
exemplo uma proprietária 
de uma loja de roupas 
que quer aumentar e di-
versificar seu público e 
compradores, pois mesmo 
investindo em marketing 
e produtos de qualidade, 
percebe que a sua clientela 
sempre vem de indicações 
do mesmo lugar. 

Novas conexões e parcerias podem ser o que estava faltando para 
o seu negócio decolar. 

Valdomiro Soares (*)

A alta audiência e o clamor popular que cir-
culam o maior reality show do país, o Big Bro-
ther Brasil (BBB), colocou um assunto antigo 
novamente em voga: como atrelar a imagem 
de uma empresa a artistas pode influenciar no 
valor de uma marca. O maior índice de rejei-
ção mundial em toda a história do programa, 
que foi da participante Karol Conká eliminada 
com 99,17% dos votos, afetou as marcas que 
atrelaram suas imagens à da cantora brasileira. 

Tal fator pode sim influenciar no bem mais 
precioso de uma empresa, o valor da marca. 
A situação expõe a necessidade constante de 
avaliação para não influenciar negativamente 
a empresa. Segundo uma pesquisa feita pela 
AMO Strategic Advisors, em 2019, mais de um 
terço do valor total de uma empresa pode ser 
atribuído à reputação da marca. 

Colocar uma parcela desta quantia nas mãos 
de influenciadores e artistas é perigoso. Um 
exemplo deste perigo foi a quebra de contratos 
de marcas atreladas à influenciadora Gabriela 
Pugliesi após a mesma furar a quarentena no 

início da pandemia. Cuidar da reputação de 
uma marca é cuidar da saúde de sua empresa. 
Mas isso é chover no molhado. 

Outro ponto importante desse assunto são 
as relações feitas entre marcas e artistas que 
fogem do controle das empresas. Tivemos um 
exemplo no BBB: no dia em que Karol Conká 
venceu a prova promovida pela Coca-Cola, Pepsi 
e Guaraná, que não investiram em nenhuma 
ação no programa, também tiveram grande 
números de menções nas redes sociais. Tudo 
em função da rejeição que a participante gerou.

Por vezes, o valor das marcas não depende 
somente da qualidade do serviço prestado ou 
do trabalho feito. A imagem que é passada com 
ações publicitárias pode ter mais impacto, posi-
tivo ou negativo, a respeito da empresa. Cuidar 
da reputação de sua marca é fundamental. 
No Brasil já existem instituições financeiras 
aceitando o valor de marca como garantia para 
investimentos. 

A reputação da marca pode alavancar ou 
enterrar sua empresa.

(*) - É presidente do Grupo Marpa - Marcas, Patentes, 
Inovação e Gestão Tributária. 

IPC-S sobe 
em seis 
capitais 
brasileiras 

A inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
subiu em seis das sete 
capitais pesquisadas pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), na passagem de 
janeiro para fevereiro deste 
ano. A maior alta foi regis-
trada em Salvador (0,62 
ponto percentual, ao passar 
de 0,03% em janeiro para 
0,65% em fevereiro).

Também tiveram alta na 
taxa de inflação as cidades 
do Rio de Janeiro, de 0,55 
ponto percentual, passando 
de 0,13% para 0,68%; Brasí-
lia, de 0,38 ponto percentual 
(de 0,12% para 0,50%); Belo 
Horizonte, de 0,31 ponto 
percentual, (de 0,16% para 
0,47%); São Paulo, de 0,23 
ponto percentual, ao passar 
de 0,29% para 0,52%; e Reci-
fe, de 0,11 ponto percentual 
(de 0,52% para 0,63%).

Porto Alegre foi a única 
cidade com queda na taxa 
de inflação: -0,04 ponto per-
centual, ao passar de 0,49% 
para 0,45%. A média nacio-
nal do IPC-S, divulgada na 
segunda feira (1º), subiu de 
0,27% para 0,54% (ABr).

Boas estratégias 
ajudam o empreendedor a sair 

do estado de Ilha Deserta
O caminho do empreendedorismo costuma ser solitário e por vezes complicado para a maioria das 
pessoas. Principalmente quando ele ainda não conhece seu público ou o nicho de atuação, a coisa 
pode ficar ainda mais difícil

quiteto, por exemplo, pode 
firmar parceria com esse 
corretor e buscar conhecer 
mais sobre seus imóveis à 
venda ou para locação, in-
dicando para seus clientes 
que desejam mudar de casa 
ou comprar um imóvel que 
atenda às suas expectativas 
individuais”, citou a publi-
citária. Juntos para chegar 
mais longe!

Esses são só alguns exem-
plos para mostrar como 
uma parceria bem feita 
pode ser benéfica para um 
negócio, em que um ajuda 
o outro. “Essas parcerias 
garantem que ambos os 
lados melhorem em alguns 
pontos a fim de oferecer os 
resultados esperados pelo 
empreendedor, seja pessoa 
física ou jurídica. Se inspi-
rar nesses exemplos pode 
ajudar, e muito, as pessoas a 
pensarem nessas parcerias, 
começar a estudar essas 
possibilidades e finalmente 
garantir esses resultados na 
prática!”, afirmou Oneda.

 
(*) - Publicitária, especialista em 

marketing e encantamento do cliente. 
Atua como consultora e palestrante 

em todo o Brasil (@alineoneda).
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“Uma boa estratégia para 
esta empreendedora é fir-
mar parceria com uma 
nutricionista, indicando a 
profissional para os clientes 
que desejam mudar seus 
hábitos alimentares. Por 
outro lado, a nutricionista 
parceira indicaria a lojista e 
o seu negócio para seus pa-
cientes que querem mudar 
o guarda-roupa, por queixas 
de mudanças de peso e na 
aparência física, ação que 
atenderia as aspirações da 
proprietária da loja”, expli-
cou Aline.

Outro exemplo de parceria 
é entre setores que podem 

ser similares, mas na prática 
operam com diferentes tipos 
de serviços, como o setor 
imobiliário e o de arquitetura 
e urbanismo, por exemplo. 
Por mais que na teoria eles 
tendem a caminhar juntos, 
muitas pessoas ainda ficam 
perdidas em como decorar 
ou quem procurar para or-
namentar seu novo imóvel, 
especialmente quando são 
novas na região. 

“Um corretor de imóveis 
pode firmar parceria com um 
arquiteto e indicar esta pes-
soa após o seu cliente fechar 
a compra de um imóvel que 
não está mobiliado. O ar-

Reserva de emergência e caixa: 
fique por dentro desses conceitos

suno.com/reprodução

comuns estão: “Quanto eu 
preciso manter para ter 
tranquilidade?” e “Qual é 
o valor para uma reserva 
de emergência?”. Isso de-
pende muito do perfil de 
cada um, mas o ideal é que 
a reserva seja suficiente 
para assegurar o padrão 
de vida ao longo de seis 
meses pelo menos. Na 
verdade, um ano seria o 
mais recomendável.

Depois de construída 
essa base, é a hora de 
montar uma carteira di-
versificada, combinando 
ativos de renda fixa e va-
riável, para alcançar maior 
rentabilidade e aumentar o 
patrimônio. A estratégia do 
portfólio deve ser alinhada 
com os projetos de vida 
no curto, médio e longo 
prazos. E o caixa é uma 
das ferramentas de gestão 
de portfólio que pode ser 
utilizada. 

Por exemplo, um inves-
tidor pode manter uma 
parcela dos recursos em 
ativos de renda fixa com 
baixa volatilidade e alta li-
quidez, ficando preparado 
para captar oportunidades 
no mercado logo que elas 
apareçam, ou seja, com-
prar ativos mais baratos. 
Pode ser a ação de uma 
empresa que se desvalo-
rizou momentaneamente 
por conta de uma notícia 
ou declaração de algum 
político, mas que não têm 

nada a ver com seus fun-
damentos e estratégias 
de geração de receitas e 
lucro no longo prazo. 

Ou ainda, uma situa-
ção em que o dólar se 
desvaloriza e que pode 
ser o momento para a 
entrada em um fundo 
cambial. Ter um caixa é 
uma técnica que levanta 
polêmica. Há alguns es-
pecialistas que criticam 
a manutenção desse re-
curso em caixa, em ativos 
que rendem próximos ao 
CDI, por uma questão de 
custo de oportunidade. 
Ou seja, os investidores 
poderiam estar aprovei-
tando retornos maiores 
com outras aplicações. 

Porém, é interessante 
destacar que, os retor-
nos dos investimentos 
também podem ser ma-
ximizados quando eles 
são feitos no momento 
certo, quando o inves-
tidor entra na ocasião 
mais oportuna. Então, 
vale a reflexão, e com a 
ajuda de um assessor de 
investimentos, fica mais 
fácil escolher a melhor 
tática. E com um con-
solidador de investimen-
tos, é possível controlar 
e monitorar de forma 
eficaz e automática a 
reserva de emergência, 
o caixa e toda a carteira.

(*) - É CEO e sócio-fundador da 
Smartbrain (www.smartbrain.com.br).

BBB e as marcas brasileiras



Fusões e aquisições: 
tendências para 2021

Cada empresa 
deve ter um bom 
planejamento e 
estratégia para 
organizar o 
processo de fusão 
ou aquisição ao seu 
negócio

O processo de fu-
são e aquisição de 
empresas (M&A) 

vem representando uma 
solução economicamente 
viável para diversos em-
preendedores que correm 
o risco de reduzir suas 
operações, cortar fun-
cionários ou até mesmo 
fechar definitivamente 
suas portas. Na prática, ele 
representa a consolidação 
mútua entre diferentes 
empresas para formar 
um único negócio, ou 
aquisição de ativos de um 
negócio por outro, propor-
cionando o surgimento de 
novos empreendimentos. 

Mesmo com a pandemia, 
essa tendência permane-
ceu forte no país – apre-
sentando inclusive um 
aumento considerável em 
relação a anos anteriores. 
Segundo dados da consul-
toria PwC, foram registra-
das 802 transações entre 
janeiro e outubro do ano 
passado, um aumento de 
13% em relação ao mesmo 
período em 2019. Além 
disso, somente entre ju-
lho e setembro de 2020, 
a quantidade de fusões e 
aquisições cresceu 46% 
em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Essa tendência se mos-
trou mais presente em 
empresas de tecnologia, 
saúde e imobiliárias, por 
exemplo, que durante 
a pandemia tiveram um 
aumento da demanda por 
seus serviços. Afinal, o 
isolamento social impul-
sionou a transformação 
digital, a busca por servi-
ços e produtos na área de 
saúde e por imóveis resi-
denciais maiores, já que a 
casa se tornou também o 
escritório de muita gente.

Nesse contexto, o M&A 
figura com uma boa opção 
tanto para empresas que 
estão em apuros financei-
ros devido à crise econô-
mica, quanto uma boa 
oportunidade para quem 
deseja expandir, seja em 
sua área de atuação ou 
buscando a diversifica-
ção do portfólio. Tem 
havido até flexibilização 
por parte das agências 
reguladoras no intuito de 
preservar a manutenção 
das empresas, dos em-
pregos e dos benefícios 
ao consumidor.

Um bom exemplo foi 
a decisão do CADE, de 
28 de maio de 2020, que 
permitiu que Ambev, BRF, 
Coca-Cola, Mondelez, 
Nestlé e Pepsico, colabo-
rassem em conjunto para 
criar o empreendimento 
denominado “Movimento 

Nós”, visando a recupe-
ração da atividade de 
pequenos varejistas com 
o objetivo de trazer maior 
capacidade de produzir 
resultados efetivos e na 
escala necessária para au-
xiliar os estabelecimentos 
comerciais a retomarem 
suas atividades.

Outro exemplo foi o 
Anúncio da Comissão 
Mexicana de Competição 
Econômica de que não iria 
processar acordos de cola-
boração necessários para 
manutenção e aumento de 
fornecimento, satisfazer 
a demanda e evitar faltas 
que não fossem realizados 
com o objetivo de prejudi-
car competidores. Dessa 
forma, será evitado o longo 
processo de autorização, 
otimizando o M&A que 
favoreça a economia local.

E, com a desvalorização 
do real frente ao dólar, a 
baixa das taxas de juros 
e a disponibilização de 
mão de obra, o Brasil tem 
se tornado um destino 
atrativo para empresas 
estrangeiras, em espe-
cial do Estados Unidos, 
Alemanha e França. Só 
entre janeiro e agosto de 
2020, a PwC registrou 151 
transações internacionais 
no Brasil. Facilitados pela 
baixa nas taxas de investi-
mento no país, fica muito 
mais vantajoso e atrativo 
investir em empresas na-
cionais, seja fundindo seus 
negócios ou comprando 
parte de seus ativos.

O cenário para a melho-
ra do mercado nacional 
pelo processo de fusões e 
aquisições é bem positivo 
para 2021 – em especial 
pela chegada da vacina 
e possível redução da 
pandemia – com uma 
maior segurança tanto 
para os investidores 
nacionais quanto inter-
nacionais. Para não cair 
em armadilhas, alguns 
cuidados são fundamen-
tais. Contar com a audi-
toria do Due Diligence, 
por exemplo, é uma das 
melhores formas de ga-
rantir segurança diante 
do investimento, seja em 
um processo de fusão ou 
de aquisição. 

Com ele, é possível ana-
lisar diversas informações 
e documentos de uma 
empresa, se certificando 
dos riscos envolvidos nas 
atividades do alvo, de 
que não possui passivos 
trabalhistas, tributários 
ou mesmo ambientais que 
possam gerar prejuízos 
futuros a um possível 
comprador. Indepen-
dentemente do método 
escolhido, o objetivo é 
sempre o mesmo: garantir 
a sobrevivência do negó-
cio e – principalmente – a 
manutenção do bem estar 
econômico.

(*) -  É advogada, DPO (Data 
Protection Officer) certificada 

e líder da área societária do 
Marcos Martins Advogados 

(www.marcosmartins.adv.br).

Gabriela de Ávila Machado (*)
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Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembléia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembléia Geral e Extraordinária, a realizar-se às 13:30 horas
do dia 10 março de 2021, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
1) aprovação e homologação da subscrição do aumento de capital social aprovado
na AGE do dia 26 de janeiro de 2021; 2) alteração parcial dos estatutos sociais;
3) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 01 de março de 2021.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                           (02, 03 e 04)

Edital de Citação, prazo 20 dias, Proc Nº 0020993-22.2012.8.26.0462. O Dr. Henrique Berlofa 
Villaverde, Juiz de direito da 1ª Vara Cível do Foro de Poá/SP. Faz saber aos Manoel Affonso, 
Antonia Rosa de Jesus, réus ausentes, incertos, desconhecidos e terceiros interessados, que 
Samuel da Costa Lima ajuizou ação de Usucapião objetivando o imóvel á Rua Ana Nery, Nº 186, 
Poá, com área de 151,43m2. Alega o autor estar na posse do imóvel de forma mansa e pacífica há 
mais de 20 anos, por si e seus antecessores, expedindo-se o edital de citação dos 
supramencionados, para que em 15 dias a fluir o prazo supra, contestem o feito, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Poá, 26 de Janeiro de 2021. 

ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A - CNPJ 
05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954 - Extrato 
da Ata de RCA em 08/02/2021 - Aos 08/02/2021, às 
14h, na sede em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Deliberações por Unanimidade: 
(1) a renúncia da Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Dou-
bek, RG 21.816.862-7 SSP/SP e CPF 175.226.248-43, com 
escritório em São Paulo/SP, do cargo de Diretora Jurídica 
e de Compliance da Companhia. Os membros presentes 
agradeceram toda a colaboração e o trabalho da Sra. Ga-
briela de Magalhães Gabriel Doubek durante o seu man-
dato. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 08/02/2021. 
JUCESP nº 111.493/21-3 em 25/02/2021.

Decem Participações S.A.
“Companhia em Constituição”

Ata da Assembleia Geral de Constituição de S.A.
Aos 09/04/20, às 09 h., na sede, Avenida Mofarrej, 348, conjunto 1308, Condomínio Upper Office, com a totalidade. Mesa: Presi-
dente: Miguel Zanela, Secretária: Daniela Etges. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de S.A. sob a denominação de De-
cem Participações S/A, e Estatuto Social da Companhia, que se encontra registrado e arquivado na sede da Companhia; Eleger: Mi-
guel Zanela, RG nº 8091896053 SJS/II RS, CNPJ nº 025.044.460-71, para Diretor sem designação específica e Daniela Etges, RG nº 
50.489.440-77 SSP/DI RS, CPF/MF nº 884.180. 060-72, para Diretora; ambos para um mandato de 3 anos. Advogado responsável: 
Elson Luiz Zanela - OAB/SP nº 332043. Jucesp/NIRE nº 3530055316-1 em 21/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04/02/2021
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 04 de fevereiro de 2021, reuniram-se os acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 em 
razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinatu-
ras lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: Presi-
dente - Sr. Koichi Nagashima, Diretor Presidente da Companhia-Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi, 
Diretor da Companhia. Ordem do dia: Deliberar acerca de: I) a concessão de garantia em favor de 
Marubeni Uruguai Internacional S.A. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, 
as Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, I) a concessão de garantia em favor de Maru-
beni Uruguai Internacional S.A., a ser ofertada à John Deere Construction & Forestry Company, 
uma sociedade constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, E.U.A., localizada na 1515 
da 5th Avenue, Moline, Illinois, Estados Unidos da América, identificada com o Número de Identifica-
ção Fiscal 36-2673913 (e/ou) quaisquer subsidiárias nacionais e estrangeiras da Deere & Company, 
incluindo, sem qualquer limitação, a Deere Capital Inc., uma sociedade de Nevada com sua sede 
localizada em Reno, Nevada, e o Banco John Deere S.A., uma instituição financeira devidamente 
constituída e validamente existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na Cidade de Indaia-
tuba, Estado de São Paulo, Brasil, na Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075), 
s/n, km 57,5, Torre 1, 1º andar, Helvétia, CEP 13337-300, inscrito no CNPJ sob o nº 91.884.981/0001-
32, garantia esta a ser ofertada com valor máximo de US$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares 
americanos), valor que deverá ser convertido em reais quando da sua execução. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura 
da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: 
Koichi Nagashima - Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Cor-
poration - p.p. Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 101.271/21-9 em 22/02/2021.

A energia solar é uma aliada neste 
momento crítico da economia no país.

A Win Energias Renováveis, distri-
buidora de equipamentos fotovoltaicos 
pertencente ao Grupo All Nations, 
avança de forma significativa nas par-
cerias comerciais com as empresas 
integradoras e instaladoras de energia 
solar no país, no sentido de ampliar os 
projetos para consumidores residen-
ciais, sobretudo das classes média e 
baixa (B, C e D). 

O uso de sistemas solares nos 
telhados e pequenos terrenos tem 
garantido aos consumidores residen-
ciais no Brasil uma situação menos 
impactante no atual cenário de crise 
econômica causada pela pandemia 
do novo Coronavírus. Um exemplo 
é Pedro Fiuza, 60 anos, morador da 
cidade do Rio de Janeiro, que conse-
guiu reduzir em 80% a conta de luz 
com o sistema fotovoltaico instalado 
em sua residência. 

Os equipamentos foram fornecidos 
recentemente pela Win Energias Re-
nováveis à empresa que desenvolveu o 
projeto na casa dele. Antes de instalar 

Desde o final de 2019, 
o varejo vem sentindo 
uma mudança sig-

nificativa nas preferências 
do consumidor. Entre as 
alterações e novos hábitos, 
tem crescido a procura pelos 
mercados de vizinhança. E 
a pandemia reforçou esse 
comportamento.

A Allis, uma empresa de 
Field Marketing, tem notado 
um crescimento de cerca de 
20% na busca pelos locais que 
ficam perto de casa, chama-
dos de mercados de bairro. 

Fatores como localização e 
facilidade de chegar, já que 
este tipo de estabelecimen-
to costuma estar próximo 
da residência, compras de 
itens pontuais e agilidade, 
têm levado os consumido-
res a procurar por esse tipo 
de estabelecimento. Com 
a pandemia, o movimento 
continuou e a procura por 
essas lojas foi reforçada pelo 
pensamento de ajudar aos 
empreendedores e varejistas 
menores, contribuir com 
o comércio local, além da 
chance de encontrar lojas 
mais vazias, com menor 
aglomeração.

“Já estávamos sentindo 
uma movimentação dos con-
sumidores para os mercados 

O movimento está sendo impactado pela mudança no jeito de 
comprar; o consumidor procura mais agilidade e praticidade.

CEVA Freight Management do Brasil Ltda
CNPJ 03.229.138/0001-55

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Alfonso Lopez - VP Finance LATIN AMERICA
Daniela Santos - Contadora - CRC 1SP216970/O-0

Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados
Ativo 2020 2019
Ativo circulante 134.259 75.177
 Caixa e equivalente de caixa 15.723 7.886
 Contas a receber de clientes 102.227 54.253
 Partes relacionadas 8.059 4.700
 Estoques - -
 Outros tributos a recuperar 5.066 5.099
 Outros ativos 3.185 3.239
Ativo não circulante 41.267 27.765
 Empréstimo a partes relacionadas 12.036 11.595
 Contas a receber de clientes 232 286
 Imposto de Renda e Contribuição social diferido 16.323 -
 Depósitos judiciais 3.966 3.594
 Imobilizado 8.710 12.284
 Intangível 0 5
Total do ativo 175.526 102.943

Passivo 2020 2019
Passivo circulante 67.087 53.980
 Fornecedores a pagar 50.560 39.807
 Salários e encargos sociais 6.981 6.807
 Tributos a pagar 4.899 2.613
 IR e CSLL a pagar 2.922 2.216
 Provisão para contingências - -
 Outros passivos 1.725 2.537
Passivo não circulante 64.490 17.764
 Empréstimos - partes relacionadas 19.620 -
 Partes relacionadas 44.870 17.764
 Provisão para contingências - -
Patrimônio Líquido 43.949 31.198
 Capital Social 68.118 68.118
 Reserva de lucros - incentivos fiscais - -
 Prejuízos acumulados (24.169) (36.920)
Total do passivo e patrimônio líquido 175.526 102.943

  2020 2019
Receita líquida de vendas 49.182 61.526
Custo dos serviços prestados e dos produtos vendidos (12.307) (35.442)
Lucro bruto 36.874 26.084
Receitas (despesas) operacionais: 
 Despesas gerais e administrativas (24.545) (18.451)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 45 140
  (24.500) (18.311)
Resultado antes das despesas e receitas financeiras 12.374 7.773
 Receitas financeiras 810 1.116
 Despesas financeiras (11.059) (6.559)
 Variação cambial, líquida (4.575) 1.182
Lucro (prejuízo) antes do
   imposto de renda e contribuição social (2.450) 3.513
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 17.112 -
 Imposto de renda e contribuição social - correntes (1.911) -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 12.751 3.513

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, após 
não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a ne-
cessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias 
a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: A. I. C. LTDA, 
CNPJ: **.*82.895/0001-**, Contrato: 4500025533; Empresa: N. M. M. V. 33049678852, CNPJ: **.*34.065/0001-**, Con-
trato: 4500029925; Empresa: D. M., CNPJ: **.*05.697/0001-**, Contrato: 4500008078; Empresa: F. P. LTDA, CNPJ: 
**.*87.810/0001-**, Contrato: 4500040732; Empresa: R. V. C. E S. DE B. LTDA, CNPJ: **.*76.813/0001-**, Contrato: 
4500026920; Empresa: J. J. DE F. J. 12976991812, CNPJ: **.*19.621/0001-**, Contrato: 4500028479; Empresa: L. N. M. 
LTDA, CNPJ: **.*08.713/0001-**, Contrato: 4500029129; Empresa: A. C. P. DE O. 40484344897, CNPJ: **.*48.913/0001-
**, Contrato: 4500040423; Empresa: R. S. DE S. 32397043823, CNPJ: **.*61.339/0001-**, Contrato: 4500034954.

www.netjen.com.br

As tendências de crescimento 
dos Mercados de Vizinhança

Os estabelecimentos de bairro têm atraído os consumidores por conta dos novos hábitos. A pandemia 
também impactou a maior movimentação nesses locais
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(17,1% dizem que passarão a 
ir menos nesses ambientes), 
assim, a alternativa é abas-
tecer a casa, pois pelo visto, 
o isolamento social ainda 
deve se prolongar por mais 
um tempo pelos municípios 
brasileiros.

O fato pode ser positivo 
para varejistas menores, que 
não pertencem às grandes 
redes, e são conhecidos 
como mercados de vizinhan-
ça ou lojas de bairro, que 
podem aproveitar o momen-
to para crescer e aumentar 
as vendas. Dados da GFK 
Brasil revelam que 37,9% 
dos donos de pequenos 
estabelecimentos disseram 
ter feito mudança no mix 
de produtos nas lojas em 
2020. E 11,5% aumentaram 
a oferta de produtos ligados 
à pandemia.

E, como os hábitos de 
higiene e limpeza devem 
ser mantidos e ações como 
limpar a casa mais vezes deve 
ser continuado por 25,7% 
dos entrevistados pela Niel-
sen, é a oportunidade para 
os mercados de bairro ten-
tarem uma retomada nos 
resultados. - Fonte e mais 
informações (https://allis.
com.br/).

de vizinhança, desde 2019. 
E no ano passado aumentou, 
também por conta da pan-
demia. O movimento está 
sendo impactado pela mu-
dança no jeito de comprar, 
afinal, o consumidor procura 
mais agilidade e praticidade. 
E, claro, pela Covid-19, já 
que as pessoas optaram por 
lojas mais vazias para fazer 
suas compras e passaram a 
ficar mais tempo em casa, 
consumindo do comércio do 
próprio bairro”, diz André 
Romero, diretor da Allis, e 
especialista em construção 
de marca no ponto de venda.

Dados da Nielsen sobre os 
novos hábitos dos consumi-
dores mostram que há uma 
tendência no crescimento 

desses estabelecimentos, 
em 2021. Em pesquisa reali-
zada no ano passado, 33,4% 
dos entrevistados afirmam 
que vão manter a redução de 
visitas aos estabelecimentos 
comerciais, como supermer-
cados. Um em cada quatro 
consumidores revela a inten-
ção de seguir privilegiando 
as compras nas lojas perto 
de casa. Além disso, 16,9% 
afirmam que vão manter a 
despensa abastecida.

Com um cenário ainda 
incerto quanto à retomada 
total das atividades nas ci-
dades, atreladas às dúvidas 
e o processo da vacinação, 
muitos consumidores ain-
da serão cuidadosos sobre 
voltar a frequentar locais 

Ademar Kaká Chambi Chauana alterou seu nome para Ademar David Chamci 
Chauana, nos termos do artigo 56 da Lei nº 6.015/73. CPF: 522.689.688-39. RG: 
58.797.269-5 - SSP/SP.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
15º Subdistrito - Bom Retiro 

Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Parcerias impulsionam o uso de 
energia solar nas classes B, C e D

poupança”, acrescenta. Nos últimos 
12 meses, a Win Energias Renováveis 
forneceu equipamentos fotovoltai-
cos para mais de 1,5 mil projetos de 
energia solar em telhados e pequenos 
terrenos no País, espalhados por todos 
os estados brasileiros, sendo muitos 
deles para consumidores de média e 
baixa rendas.

“Vale lembrar que um sistema solar 
bem dimensionado pode reduzir em 
até 95% os gastos dos consumidores 
com eletricidade. Isso alivia o orça-
mento das famílias e permite destinar 
os recursos para outras necessidades 
essenciais, como alimentação, saúde 
e educação”, diz Camila Nascimento, 
diretora comercial da Win Energias 
Renováveis.

“Como os consumidores residenciais 
pagam os maiores preços do país pela 
energia elétrica que consomem, a ener-
gia solar “é uma grande aliada neste 
momento crítico da economia brasileira 
e mundial”, conclui Camila.- Fonte e 
mais informações: (www.win.com.br).
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a geração própria de eletricidade, o 
gasto mensal de Fiuza era de cerca de 
R$ 500, por conta da necessidade de 
uso intenso de ar condicionado e de 
demais equipamentos elétricos.

“Agora, minha conta de luz não 
chega a R$ 100 e ainda consigo distri-
buir a energia gerada para meu filho 
que reside embaixo”, comenta. “Com 
essa redução de gasto, vou transferir 
esse recurso economizado para uma 
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 03 de março de 20216

Renata Simon (*)

Tenho escutado muito o argumento de que que a 
pandemia provou que é possível trabalhar e se re-
lacionar num ambiente profissional remotamente, e 

que a tecnologia das videoconferências permite reuniões 
de qualquer lugar de forma eficiente.  Se olharmos para 
as questões pessoais (obviamente tirando da equação a 
Covid-19), sem dúvida há ganhos no trabalho remoto. 
Mas, e se olharemos pelo prisma das relações negociais?

São elas, na minha opinião, que têm sofrido mais com 
o distanciamento social. Me desculpem a simplicidade da 
análise, porque não afirmo isso suportada por indicadores 
de mercado e sim pela minha própria experiência nesses 
longos meses de pandemia. Como advogada de M&A (Fusões 
e Aquisições), respiro negociação há quase 20 anos e de 
todas as negociações que participei até hoje, a negociação 
virtual é de longe a mais desafiadora da minha carreira. 

Em 2019 passei uma semana na Harvard Business School 
imersa em programação com os melhores professores de 
negociação da atualidade. Um ensinamento importante que 
tirei foi que o foco em uma negociação deve ser nos interesses 
e não nas posições. Para você entender os interesses da outra 
parte é necessário ter um diálogo claro e fazer perguntas olho 
no olho com quem está negociando. Aprendi também sobre 
leitura corporal, que dará insights valiosos na negociação. 

Entre os professores estava Deepak Malhotra, autor do livro 
“Negotiating the Impossible” (Negociando o Impossível). Para 
ele, independentemente do contexto ou de quais questões 
estão em jogo, a negociação é sempre, fundamentalmente, 
sobre a interação humana. Nesse contexto, eu me pergunto 
constantemente o que fazer com tudo o que aprendemos 
sobre negociação quando as interações são através de telas de 
computador? A sensação que tenho é que o distanciamento 
social colocou uma máscara de proteção nas negociações!  

Seja qual for a plataforma usada para as reuniões por ví-
deo, toda a sensibilidade que existe quando as partes estão 
presencialmente negociando deixa de existir. O vaievém dos 
debates da mesa de negociação foi substituído por: “Pessoal, 
vocês estão me escutando?”, “Jorge, seu microfone está 

Você de fato gosta do trabalho remoto? Essa é uma pergunta que tenho feito com frequência às pessoas próximas. Muitas 
respondem que sim, que o modelo deu a elas a oportunidade de não precisarem mais perder horas no percurso 

de suas casas para o trabalho e poderem desfrutar de mais tempo com a família.

Foto de Anthony Shkraba no Pexels

anseia pelo retorno das negociações presenciais, mas outra 
tenta se adaptar à nova realidade.

Dito isso, fica aqui o registro de algumas ações que têm 
me ajudado a sobreviver à negociação virtual:

Entenda quem é o interlocutor - As conferências 
virtuais tendem a incluir mais gente do que necessário. É 
fundamental entender qual nível de abertura de informação 
você pode dar a depender de quem está na ligação. Além 
disso, identifique com quem naquele grupo você precisa 
negociar e o engaje na discussão.

 
Ver e ser visto - Apenas ligue a sua câmera depois que 

você já entrou na sala virtual. Isso é diferente de entrar com a 
câmera ligada. Mostre para a contraparte que você está ligando 
a sua câmera. Caso a contraparte esteja com a câmera desliga-
da também, inicie a conversa dizendo que você está ligando a 
câmera para que possam melhorar a experiência da conversa. 

Prenda a atenção da contraparte - Não raro, as pes-
soas estão fazendo outras coisas além de estar ali naquela 
negociação virtual, por isso, prenda a atenção do seu ouvinte. 
Inclusive, se perceber que a contraparte está fazendo outa 
coisa enquanto você está expondo seu ponto, simplesmente 
pare de falar. O silêncio é uma forma de expressão.

Preparação para a reunião e alinhamento com os 
seus stakeholders antes de entrar na sala - É fun-
damental alinhar previamente com os seus stakeholders 
(como cliente, time, parceiros) qual será a dinâmica, a 
estratégia e os objetivos da reunião e quem será o interlocu-
tor principal. Evite vários interlocutores, o que confunde a 
negociação. Além disso, sempre que possível abra um canal 
de comunicação paralelo com os stakeholders, assim vocês 
podem validar pontos novos que eventualmente surjam na 
conversa (WhatsApp tem funcionado). 

Não navegue no escuro e não assuma compromissos que 
você não sabe se todos os seus stakeholders concordam. 
Se está em dúvida sobre algum ponto, peça para que isso 
seja tratado mais para o final da reunião ou retomado numa 
próxima conversa até você conseguir avaliar.  

Paciência para falar - Esse tem sido o meu mantra pare 
enfrentar as reuniões virtuais. Há uma ansiedade natural das 
pessoas em falar. A situação me remete àquela brincadeira 
de pular corda, onde duas pessoas ficavam batendo corda e 
você tem que entrar no tempo certo. O que tenho aprendido 
é que esperar é mais eficiente do que interromper. Aguarde 
a sua hora de falar. As negociações virtuais tendem a ser 
menos dinâmicas e demandam mais paciência para que a 
mensagem seja de fato entregue.

Espero que, assim como a máscara de proteção que 
usamos no nosso dia a dia, as negociações virtuais sejam 
deixadas de lado quando for seguro retomarmos o convívio 
social depois da vacina. Mas, caso as negociações virtuais 
fiquem de vez, precisamos nos adaptar e tentar tirar o 
melhor dessa nova experiência negocial. 

Boa sorte, paciência e acredite que vai passar.
 

(*) - É  sócia do Candido Martins Advogados (www.candidomartins.com.br).

desligado”, “Perdemos a Paula”, “Por favor, coloquem no 
mudo porque há ruído”.  E o emoji da mãozinha? Alguém 
já viu esse?  A princípio seria o mecanismo para alguém 
pedir a palavra na sala virtual, mas nunca vi alguém ser 
bem sucedido nessa estratégia. 

A cereja do bolo é a câmera desligada. Outro dia fiz uma 
negociação inteira em que a outra parte estava com a câmera 
fechada. Nunca cheguei a ver com quem estava negociando. 
E, para dizer a verdade, nem sei se o interlocutor estava 
prestando atenção em tudo o que eu dizia.  Diante desses 
novos desafios, o que fazer? Confesso que não tenho uma 
resposta clara ainda para esta pergunta. Uma parte de mim 
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Devemos ser otimistas 
com as previsões 
da TI para 2021?

Fazer previsões 
para a TI nunca foi 
tão difícil como está 
sendo agora

Com pautas sensíveis a 
serem discutidas nas 
esferas política, de 

saúde, educação e finanças 
dentro da era digital dos ser-
viços de videoconferência, 
percebo que, tudo que aprendi 
ao longo desses mais de dez 
anos precisou passar por uma 
revisão e atualização para ana-
lisar o atual cenário disruptivo 
em que vivemos. Segundo o 
Gartner, os gastos globais com 
TI chegarão a US$ 3,9 trilhões 
em 2021, um aumento de 6,2% 
em relação ao acumulado do 
ano passado, quando houve 
queda de 3,2%. 

Ainda segundo a empresa, 
todos os segmentos de gastos 
com TI devem voltar a crescer 
em 2021. Espera-se que o 
mercado de software corpo-
rativo cresça 8,8%, à medida 
que os ambientes de trabalho 
remoto sejam expandidos e 
aprimorados. O segmento de 
dispositivos terá o segundo 
maior aumento (8%), e deve 
chegar a um gasto de US$ 
705,4 bilhões. Sistemas para 
data centers (com 6,2% de 
crescimento), serviços de TI 
(6%) e de telecomunicações 
(4,5%) aparecem em seguida 
na lista.

Em 2020, muitas empresas 
foram obrigadas a acelerar 
os procedimentos de adoção 
da nuvem, porque precisa-
vam da escalabilidade que 
a nuvem proporciona para 
atender às novas demandas de 
negócios. Ao mesmo tempo, 
foi necessário terceirizar o 
gerenciamento de computa-
ção, armazenamento e outras 
infraestruturas, permitindo 
que as equipes de TI saíssem 
dos data centers e se concen-
trassem em atividades mais 
estratégicas para a empresa. 

Antigamente, as empresas 

retornavam com seus apli-
cativos para a infraestrutura 
local, depois que sua neces-
sidade de hospedagem de 
aplicativos em nuvem tivesse 
sido solucionada. Porém, ficou 
claro que é difícil combinar a 
flexibilidade, escalabilidade e 
outros benefícios da nuvem. 
Por isso, a expectativa é que 
as organizações de TI façam da 
nuvem uma de suas principais 
prioridades de transformação 
digital este ano.

Outro aspecto importante 
para a TI, é que as organi-
zações estão inovando para 
tomar melhores decisões 
baseadas em dados. Mas o 
que ainda requer atenção é 
a segurança desses dados, 
ainda mais se levarmos em 
consideração a crescente 
força de trabalho remoto. Va-
mos notar que cada vez mais 
as empresas irão investir em 
soluções de gerenciamento e 
proteção de dados com foco 
em ransomware e segurança 
da edge.

De acordo com o relatório da 
IDC (WW Covid-19 - Impact 
on IT Spending Survey), os 
investimentos em tecnologia 
ainda apresentam crescimen-
to, apesar da pandemia, e a 
perspectiva é otimista para 
o mercado de TI no Brasil. 
Segundo a pesquisa, 42% 
das organizações brasileiras 
pesquisadas disseram que 
seus gastos para 2021 serão 
maiores do que o previsto 
antes da Covid-19.

O crescimento em algumas 
áreas tem sido expressivo 
graças à tecnologia, que des-
burocratizou o acesso a ser-
viços fundamentais na saúde, 
no agronegócio, na segurança 
digital e nos serviços gerencia-
dos. Para 2021, o cenário da 
TI é de retomada, e estou con-
fiante de que será um ano de 
crescimento acelerado para as 
empresas que se adaptaram à 
transformação digital.

 
(*) - É Diretor Comercial da Solo 

Network (www.solonetwork.com.br).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Fábio Ferraz (*)

Além da questão sanitária que 
ainda assola o mundo, o pro-
blema com desemprego que 

acompanha a população brasileira 
há muito tempo, foi agravado, pois 
empresas de todos os portes tiveram 
que paralisar suas operações durante 
longos períodos e como consequên-
cia, demitiram muitos funcionários, 
ou em alguns casos, cortaram salários 
com a autorização do governo.

Como consequência, vimos uma 
perda significativa de renda na casa de 
milhões de brasileiros, pois segundo 
informações divulgadas pelo IBGE, 
entre maio e dezembro de 2020, es-
tima-se que 4 milhões de brasileiros 
tenham ficado desempregados, che-
gando a um percentual total de 14,6% 
da população economicamente ativa 
sem emprego formal.

Este cenário negativo, fez com que 
pessoas físicas e empresas deixas-
sem de honrar com seus compro-
missos, onde segundo informações 
divulgadas pela Confederação Nacio-
nal do Comércio, o endividamento 
do brasileiro chegou a 66,3% da 
população e a 4,3 trilhões de reais 
no caso das empresas, que chega 
a 60,5% do PIB segundo dados do 
Centro de Estudos do Mercado de 
Capitais (Cemec/Fipe).

Com a chegada das vacinas e a 
retomada das atividades econômicas 
em 2021, o empresário brasileiro 
passa a enfrentar o desafio de voltar 
ao patamar de antes da pandemia e 
com isso precisa renegociar dívidas 
contraídas ao longo de 2020, que 
vão desde aluguéis até impostos. 
Informações divulgadas pelo Sebrae, 
calculam que existem no Brasil cerca 
de 9 milhões de estabelecimentos de 
pequeno e médio porte e que repre-
sentam cerca de 30% do PIB e são 
exatamente estas as empresas mais 
afetadas pela pandemia da Covid-19. 

Esses empresários devem neste 
início de ano, organizar todos os 
débitos que contraíram e buscar 

Como renegociar dívidas 
nestes tempos de pandamia

Segundo informações divulgadas pelo IBGE, entre maio e dezembro de 2020, estima-se que 4 milhões 
de brasileiros tenham ficado desempregados

seus credores para renegociar essas 
dívidas para que problemas maiores 
sejam evitados. É importante esta-
belecer uma ordem de prioridades, 
pois apesar da importância de pagar 
todos os débitos, há alguns que po-
dem representar maior urgência do 
que outros, pois representam riscos 
mais elevados, como por exemplo, 
o ICMS e o INSS, onde a falta de 
pagamento é considerada pelos tri-
bunais brasileiros como “apropriação 
indébita”, que é um crime previsto 
no Código Penal e pode trazer graves 
consequências ao empresário que 
não os recolhe aos cofres públicos.

Credores como bancos, governos 
municipais, estaduais e federal 
possuem hoje programas de par-
celamento de débitos tributários 
e que podem ser acessados pelos 
contribuintes na maioria dos casos 
pelo website do órgão público res-
ponsável.

No caso dos impostos federais ins-
critos em dívida ativa, o contribuinte 
pode negociar através do Portal 
Regularize (https://www.regularize.
pgfn.gov.br/) da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, que oferece 
descontos sobre juros e multas 
eventualmente existentes.

Para aqueles débitos bancários, a 
grande maioria dos bancos brasilei-
ros estão disponibilizando também 
através de seus websites e centrais 
de atendimento, a possibilidade dos 
clientes negociarem seus débitos 

com prazos extensos de pagamentos 
e descontos sobre juros e multas, 
bem como, a Serasa Experian, atra-
vés do website https://www.serasa.
com.br/, que disponibiliza a possi-
bilidade de negociação direta com 
credores que oferecem descontos 
de até 90% sobre o valor do débito.

É importante destacar que caso 
os débitos existentes estejam ins-
critos no cadastro de inadimplen-
tes do Serasa e/ou SCPC, após o 
pagamento da primeira parcela da 
negociação, os credores possuem 
o prazo máximo de cinco dias úteis 
para baixar o apontamento negativo, 
sendo que caso não o façam, estão 
sujeitos a sanções judiciais. Para os 
débitos protestados, o devedor após 
o pagamento da primeira parcela do 
acordo, deve exigir o instrumento 
de protesto ou “carta de anuência” 
do credor e buscar o cartório onde o 
protesto foi realizado para proceder 
com a baixa, que neste caso não é 
automática e possui custas e emo-
lumentos cartorários que são pagos 
pelo devedor.

Por fim, caso algum dos débitos já 
esteja na fase de cobrança judicial, o 
devedor deve buscar a ajuda de um 
advogado de sua confiança para que 
junto ao credor faça uma negociação 
e a consequente homologação do 
acordo no processo em questão.

(*) - Possui especialização em Direito Empresarial 
pela Escola Paulista da Magistratura e Direito 

Tributário pelo CEU Law School. É sócio fundador 
do Mamere & Ferraz Advogados e da Tributtax.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

FELIPE ALBERTO DA SILVA LOPES, estado civil solteiro, profissão professor, nascido 
em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/91.FLS.235V-RIBEIRÃO PIRES/SP), Mauá, SP no 
dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e um (25/11/1991), residen-
te e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 146-A, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilmar Lopes Ribeiro e de Joselia Barbosa da Silva. RITA DE 
CÁSSIA BENEDICTO RODRIGUES, estado civil divorciada, profissão psicóloga, nas-
cida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia trinta 
de abril de mil novecentos e oitenta e oito (30/04/1988), residente e domiciliada Rua 
Augusto Carlos Bauman, 206, apartamento 146-A, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Wagner Lopes Rodrigues e de Aparecida Benedicto Rodrigues.

MICHEL ROBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão analista, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (21/08/1982), residente e domiciliado Rua Nova Petrópolis, 400, casa 
11, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Amaro da Silva e de 
Ana Aparecida da Silva. SIMONE KAISER DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão analista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/82.FLS.81-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (30/01/1985), 
residente e domiciliada Rua Nova Petrópolis, 400, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Jose dos Santos e de Márcia Kaiser de Faria.

ANTONIO BATISTA FERREIRA, estado civil divorciado, profissão porteiro, nascido em 
Caratinga, Estado de Minas Gerais, Caratinga, MG no dia dois de dezembro de mil 
novecentos e setenta e dois (02/12/1972), residente e domiciliado Avenida Córrego do 
Jacu, 124, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Apolonio Ferreira e de Apare-
cida Ferreira Dias. MARLI DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão analista de 
qualidade, nascida em Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, Assis Chateaubriand, 
PR no dia quinze de junho de mil novecentos e setenta e três (15/06/1973), residente e 
domiciliada Rua dos Carvalhos, 347, Jardim Basilicata, Sumaré, neste Estado, Sumaré, 
SP, filha de Valdemar Bragança de Souza e de Altacira Rodrigues da Silva Souza. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Sumaré, neste Estado.

CÉSAR VINÍCIUS MOTTA MILENA, estado civil solteiro, profissão revisor de tecidos 
acabados, nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/187.FLS.140-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (31/08/1995), residente e domiciliado Travessa Elisa Garnerin, 19, Jardim Lucinda, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de José Carlos Milena e de Adriana Motta Milena. MA-
RIANA FERREIRA ESTEVES, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida no Sub-
distrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/393.FLS.163-CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e sete (04/04/1997), 
residente e domiciliada Rua Ceará-Mirim, 48, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Franklin Rodrigues Esteves e de Meire Aparecida Ferreira Esteves.

PEDRO ISAIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profissão comerciante, nascido em 
Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, Canguaretama, RN no dia dezoito de 
julho de mil novecentos e cinquenta e sete (18/07/1957), residente e domiciliado Rua 
Pedro Piassi, 234, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Joaquim Isaias da Silva e de Francisca Ferreira da Silva. KATIANA PEREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de segurança do trabalho, nascida 
em Jacaraú, Estado da Paraíba (CN:LV.A/011.FLS.024-JACARAÚ/PB), Jacaraú, PB no 
dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/09/1986), residente e 
domiciliada Rua Pedro Piassi, 234, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wilson Olinto da Silva e de Maria das Graças Pereira da Silva.

JEFFERSON BATISTA DA GAMA, estado civil divorciado, profissão inspetor de qualidade, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (22/01/1986), residente e domiciliado Rua Rio Birigui, 136, casa 02, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Batista da Gama e de Marli Honorio 
da Gama. MARIANA SANTOS ARAUJO, estado civil solteira, profissão assistente admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/219.FLS.56 1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
dois (28/01/1982), residente e domiciliada Rua Rio Birigui, 331, Gleba do Pêssego, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Souza Araujo e de Marinalva Arruda dos Santos Araujo.

PEDRO CONCEIÇÃO, estado civil viúvo, profissão autônomo, nascido em Santo Amaro, 
Estado da Bahia, Santo Amaro, BA no dia dezenove de outubro de mil novecentos e qua-
renta e sete (19/10/1947), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 407, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Conceição e de Guilhermina Pe-
reira. MARIA DA GLÓRIA JESUS NUNES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV.A/10.FLS.163-PIRAPORA DO BOM JESUS/SP), Iguaí, 
BA no dia dezesseis de abril de mil novecentos e cinquenta e nove (16/04/1959), residente e 
domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 407, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Pereira dos Santos e de Emília Candida de Jesus.

GERALDO APARECIDO GOMES, estado civil divorciado, profissão auxiliar de manu-
tenção, nascido em Monjolos, Estado de Minas Gerais, Monjolos, MG no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e sessenta (22/03/1960), residente e domiciliado Avenida 
Nagib Farah Maluf, 542, bloco A, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Arcanjo Gomes e de Conçuelita Barbosa 
Gomes. IVONE DE CARVALHO SANTOS, estado civil divorciada, profissão aposen-
tada, nascida em Ourinhos, neste Estado, Ourinhos, SP no dia seis de setembro de 
mil novecentos e quarenta e oito (06/09/1948), residente e domiciliada Avenida Nagib 
Farah Maluf, 542, bloco A, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Josefino de Carvalho e de Lazara Cunha de Carvalho.

VINICIUS FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de manutenção, 
nascido em Barras, Estado do Piauí (CN:LV.A/033.FLS.144 BARRAS/PI), Barras, PI no dia 
primeiro de julho de mil novecentos e noventa e seis (01/07/1996), residente e domiciliado Rua 
Antônio João de Medeiros, 1014, casa 38, Itaim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Alves de Sousa e de Lenir de Sousa Ferreira. ADRIELE DA ROCHA SILVA, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/114.FLS.076-AL-
TO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e 
três (10/09/1993), residente e domiciliada Rua Inauini, 500, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adriano da Silva e de Marlene Silveira da Rocha Silva.

MARCIO ROGÉRIO PIACENTE, estado civil solteiro, profissão encanador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/23.FLS.260-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de março de mil novecentos e setenta e cinco (27/03/1975), residente e domiciliado 
Rua Ignácio Alves de Mattos, 503, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Piacente 
e de Maria Elena dos Santos Piacente. LUCIANA ROHM, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/48.FLS.292-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos 
e setenta e oito (04/11/1978), residente e domiciliada Rua Ignácio Alves de Mattos, 503, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bilack Rohm e de Maria das Dôres da Costa.

LUCAS OLMEDO SILVA, estado civil solteiro, profissão desenvoldedor de sistemas, nascido 
no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.108-BELENZINHO/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e sete (21/03/1997), residente 
e domiciliado Rua Carlo Mannelli, 182, Jardim Gianetti, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
João Carlos da Silva e de Marta Olmedo da Silva. AMANDA DE CAMPOS DO NASCIMEN-
TO, estado civil solteira, profissão assistente de pesquisa quantitativa, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/318.FLS.147-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto 
de mil novecentos e noventa e oito (22/08/1998), residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, 
154, bloco 06, apartamento 102, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaime 
Gomes do Nascimento e de Rosemary de Campos do Nascimento.

LAECIO DOS SANTOS MOURA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de manutenção, 
nascido em Timon, Estado do Maranhão (CN:LV.A/128.FLS.254 TIMON/MA), Timon, 
MA no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e três (20/09/1993), residente 
e domiciliado Rua Freguesia de Poiares, 503, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco de Moura e de Rosa dos Santos Moura. 
TAYNÁ SOUZA COSTA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nas-
cida neste Distrito (CN:LV.A/241.FLS.298 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (06/02/1996), residente e domiciliada Rua 
Freguesia de Poiares, 503, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Edson Silva Costa e de Shirley Souza Mascarenhas Costa.

FERNANDO PINTO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Santa 
Inês, Estado do Maranhão (CN:LV.A/118.FLS.102-SANTA INÊS/MA), Santa Inês, MA no dia 
doze de março de mil novecentos e oitenta e três (12/03/1983), residente e domiciliado Rua 
Zorrilho, 48, C, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Maria Odete Pinto Ferreira. MIRIAM ALVES DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em Canapi, Estado de Alagoas, Canapi, AL no dia dezoito de julho de mil nove-
centos e oitenta e cinco (18/07/1985), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 48, C, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Terezinha Alves de Almeida.

LUAN DIAS BATISTA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Subdistrito Penha 
de França, nesta Capital (CN:LV.A/238.FLS.117 PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e dois (30/11/1992), residente e domicilia-
do Rua Antônio Garcia Filho, 56, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Wilson Batista e de Elisabete de Souza Dias Batista. JOCIENE JENIFFER GOMES DAL-
TRO, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.133V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/05/1994), residente e domiciliada Rua Antônio Garcia Filho, 56, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademario Santos Daltro e de Abilene Pereira Gomes.

LUCAS AMARAL FERREIRA, estado civil solteiro, profissão office-boy, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/089.FLS.220-ITAIM PAULISTA/SP), Guarulhos, SP 
no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e sete (11/06/1997), residente e domi-
ciliado Rua Tacacá, 06, casa 02, Jardim Jaraguá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
João Bosco de Queiroz Ferreira e de Raimunda Silva do Amaral. TALYTA SILVA ALVES 
DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profissão escriturária, nascida no Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/353.FLS.262-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e nove (16/09/1999), residente e 
domiciliada Rua Nova Esperança, 100, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilmar Alves dos Santos e de Sineide Ferreira da Silva Alves dos Santos.

JOÃO BORGES DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profissão encarregado de pin-
tura, nascido em Riacho Largo, Município de Central, Estado da Bahia (CN:LV.A/001.FLS.
091-UIBAÍ/BA), Central, BA no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco (24/06/1975), residente e domiciliado Rua Esperança, 2264, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Borges dos Santos e de Carmosina 
Vieira Borges. VANESSA FERREIRA DE FARIAS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/246.FLS.043 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e três (04/06/1993), residente 
e domiciliada Rua Esperança, 2264, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cesar Aparecido de Farias e de Magna Ferreira de Farias.

RENAN DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão aprendiz de plotter, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/329.FLS.26-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (13/12/1998), residente e do-
miciliado Rua Doutor Mário Moura, 279, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Henrique Benedito Pereira e de Lulcilene dos Santos. GIOVANNA 
VERTICCHIO NUNES, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida no Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/155.FLS.168 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e nove (23/03/1999), residente e 
domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 279, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Laercio de Lima Nunes e de Roseli Verticchio Silva.

JOSE ANTONIO CALANDRIN, estado civil divorciado, profissão porteiro, nascido no Sub-
distrito Jardim América, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil nove-
centos e sessenta e seis (19/07/1966), residente e domiciliado Rua Córrego do Jacu Peval, 
92, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Calandrin e de Dorly Del 
Vecchio Calandrin. ADRIANA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão costurei-
ra, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.296-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e dois (02/04/1982), 
residente e domiciliada Rua Córrego do Jacu Peval, 92, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Erotildes Ferreira da Silva e de Rosa Maria Ferreira da Silva.

RODRIGO BRITO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/367.FLS.062-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de feve-
reiro de dois mil (14/02/2000), residente e domiciliado Rua Padre Viegas de Menezes, 
200, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Pereira de Lima Filho e de Francis-
ca Francileide de Brito. LORANY SILVA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/014.FLS.093 SAPOPEMBA/
SP), São Paulo, SP no dia onze de julho de dois mil e três (11/07/2003), residente e 
domiciliada Rua Pedro de Castro Velho, 486, casa 01, Jardim Iva, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Marcos Alves Cavalcante e de Maria de Fatima da Silva.

GUILHERME NASCIMENTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante, nasci-
do neste Distrito (CN:LV.A/243.FLS.154-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (15/02/1996), residente e domiciliado Rua 
Santa Marcelina, 703, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Ba-
tista de Souza e de Fabiana Cambauva do Nascimento. MAIARA CARDOSO DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Porto União, 
Estado de Santa Catarina (CN:LV.A/017.FLS.150-PORTO UNIÃO/SC), Porto União, SC 
no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (15/01/1996), residente e 
domiciliada Rua Santa Marcelina, 703, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Cardoso dos Santos e de Marilda Aparecida Zipper dos Santos.

REBERT ALVARO PAULINO, estado civil solteiro, profissão técnico de radiologia, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/80.FLS.197 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (06/01/1992), residente e domiciliado Rua 
Salvador de Oliveira, 120, Jardim São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Paulino e de Dalva Teresa Soares Paulino. GISELE AIRES DOS REIS, estado civil solteira, 
profissão pedagoga, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/85.FLS.208V-CAMBUCI/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (15/02/1991), 
residente e domiciliada Rua Gaspar Fonseca, 83, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro dos Reis e de Maria Ivete Aires dos Reis.

BRUNO CORDEIRO DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.120-TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/07/1987), residente e domiciliado Rua Cecília Porto, 36, bloco B, apartamento 223, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Azevedo 
Lima e de Lucidalva Cordeiro de Oliveira Lima. SULLENE DOS SANTOS MARCOLI-
NO, estado civil solteira, profissão assistente comercial de vendas, nascida no Subdistrito 
Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.182-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia qua-
torze de julho de mil novecentos e oitenta e nove (14/07/1989), residente e domiciliada 
Rua Cecília Porto, 36, bloco B, apartamento 223, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claldival Sérgio Marcolino e de Fátima Vera Lúcia 
dos Santos Marcolino.

MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL, estado civil solteiro, profissão assistente 
jurídico, nascido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.079-LI-
BERDADE/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e setenta e um 
(07/05/1971), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 521, bloco B, apartamento 42, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Stênio Bor-
ges Marciel e de Julieta Arbid Borges Marciel. HELOISE CASTELO BRANCO, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida no Subdistrito Pari, nesta 
Capital (CN:LV.A/036.FLS.280-PARI/SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil 
novecentos e setenta e um (09/07/1971), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 
521, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Walder Castelo Branco e de Maria Aparecida Castelo Branco.

WELLISON PEDRO BORSONI, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/144.FLS.06-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de 
mil novecentos e noventa e um (04/06/1991), residente e domiciliado Rua Ede da Silva 
Gallo, 67, Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Pedro Borsoni e de Helena Cavalcante Borsoni. ANNE CAROLINE GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão digitadora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/159.
FLS.202 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (02/04/1992), residente e domiciliada Rua Paranatama, 200, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nilton Martins de Oliveira e de Terezinha Gonçalves de Oliveira.

FRANCISCO EDIVAN DE FIGUEIRÊDO, estado civil solteiro, profissão analista tic 
datacenter, nascido em Crato, Estado do Ceará (CN:LV.A/047.FLS.293-4º OFICÍO DE 
CRATO/CE), Crato, CE no dia dez de setembro de mil novecentos e sessenta e três 
(10/09/1963), residente e domiciliado Rua Antônio Bruni, 22, bloco C, apartamento 352, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Egidio Bento 
de Figueirêdo e de Sebastiana Bento de Figueirêdo. LUZINETE DE JESUS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Mutuípe, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/004.FLS.285 MUTUÍPE/BA), Mutuípe, BA no dia vinte e oito de junho de mil 
novecentos e setenta e nove (28/06/1979), residente e domiciliada Rua Londrina, 668, 
Jardim Luciana, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filha de André de 
Jesus Santos e de Maria Doralice de Jesus.

MAXLANDER WAGNER BRUNO MAXIMO GOMES DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teiro, profissão engenheiro civil, nascido neste Distrito (CN:LV A-131,FLS.271V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa 
(04/09/1990), residente e domiciliado Rua Dominiciano Ribeiro, 15, casa 01, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner Gomes de Oliveira e de Maria 
Cristina Maxima Gomes de Oliveira. MAYARA RAMOS MIRANDA, estado civil solteira, 
profissão engenheira civil, nascida no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 
213,FLS.214-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil nove-
centos e noventa (14/04/1990), residente e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 15, 
casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anselmo Bernardo Araújo 
de Miranda e de Maria do Socorro Ramos de Oliveira Miranda.

EVERALDO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido no Sub-
distrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.239 VILA MARIA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de abril de mil novecentos e setenta e quatro (14/04/1974), residente e 
domiciliado Rua Fraternidade, 748, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Manoel de Araujo e de Maria Lucia de Araujo. 
MARIA EUNICE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão arrumadeira, nascida em 
Triunfo, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/060.FLS.021 TRIUNFO/PE), Triunfo, PE no dia 
dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e três (18/04/1983), residente e domiciliada 
Rua Fraternidade, 748, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Francisco dos Santos e de Maria Josefa dos Santos.

JOÃO FIRMINO NETO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Inde-
pendência, Estado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.071 QUITERIANÓPOLIS/CE), Indepen-
dência, CE no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e setenta e um (23/08/1971), 
residente e domiciliado Rua Roque Palmieri, 462, casa 07, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Vieira Firmino e de Izabel Soares Firmino. ANA ARLETE 
FERREIRA COSTA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Crateús, Es-
tado do Ceará (CN:LV.A/003.FLS.262-DISTRITO DE MONTENEBO, MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/CE), Crateús, CE no dia treze de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro 
(13/01/1974), residente e domiciliada Rua Roque Palmieri, 462, casa 07, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Braz Costa e de Francisca Ferreira Costa.

ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO, estado civil solteiro, profissão metroviário, nas-
cido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.065-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(27/11/1989), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1523, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos dos Santos Araujo e 
de Leila Aparecida Gomes Nascimento Araujo. LETÍCIA DE NEGREIROS DOURADO, 
estado civil solteira, profissão metroviária, nascida no Subdistrito Cambuci, nesta Capital 
(CN:LV.A/092.FLS.222-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (22/01/1993), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 
195, apartamento 31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edvaldo da Silva Dourado Neto e de Cristiane Martinha de Negreiros Pereira.

MARCELO MOUSSA ABDUL AZIZ KANJ, estado civil divorciado, profissão auxiliar opera-
cional, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecen-
tos e oitenta (08/06/1980), residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 
73-B, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moussa Abdul Aziz Kanj Filho e de Julia Aziz 
Kanj. JÉSSICA MESQUITA SILVA, estado civil divorciada, profissão bancária, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(12/05/1987), residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 73-B, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José da Silva Neto e de Rosa Maria Mesquita Silva.

ROBERTO FALGETI DOS ANJOS, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.240-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e sete (04/03/1987), residente e 
domiciliado Estrada Itaquera Guaianazes, 527, bloco 02, apartamento 62, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odair Ferreira dos Anjos e de Ma-
ria Antonia Falgeti. BIANCA VIANA DE LIMA, estado civil solteira, profissão microem-
preendedora, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/164.FLS.051-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e 
seis (09/09/1996), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 02, 
apartamento 62, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduar-
do Vitorino de Lima e de Ana Maria Pacifica Viana de Lima.

ROSIVALDO HONORATO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão vigilante, nas-
cido em Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, Afogados da Ingazeira, PE no 
dia dezessete de junho de mil novecentos e setenta e dois (17/06/1972), residente e do-
miciliado Rua Ana Maria Sirani, 33, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Honorato da Silva e de Quiteria Marinho da 
Silva. EDILEUSA DE SÁ, estado civil divorciada, profissão cuidadora de idosos, nascida 
em Água Branca, Estado de Alagoas, Água Branca, AL no dia vinte e seis de maio de 
mil novecentos e sessenta e dois (26/05/1962), residente e domiciliada Rua Ana Maria 
Sirani, 33, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Gomes de Sá e de Maria São Pedro de Sá.

JORGE PEREIRA DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão técnico de enfer-
magem, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconce-
los, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta (25/01/1980), 
residente e domiciliado Rua Nova Beira, 186, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Ivaldo de Sousa Campos e de Marlene Pereira Cavalcante de Sousa. VIVIA-
NE ROCHA DIAS, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida 
em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/200.FLS.055-1º OFÍCIO DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia doze de maio de 
mil novecentos e oitenta e sete (12/05/1987), residente e domiciliada Rua Nova 
Beira, 186, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ananias José Dias e de Angela 
Silvana Rocha Dias.

DANIEL SOUSA CARDOSO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa 
e cinco (08/07/1995), residente e domiciliado Rua Augusto Carlos Bauman, 485, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdecio Antonio Cardoso e de Dinalva Sousa 
Cardoso. RAFAELA APARECIDA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Sorocaba, neste Estado, Sorocaba, SP no dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e noventa e sete (28/04/1997), residente e domiciliada Rua José 
Gagliardi, 100, Vila Carvalho, 2º Subdistrito de Sorocaba, neste Estado, Sorocaba, 
neste Estado, SP, filha de Waldomiro Rodrigues e de Luzia Andrade Rodrigues. Có-
pia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de 
Sorocaba, neste Estado.

JOHNSON JEAN BAPTISTE, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em 
Gonaives, República do Haiti, Gonaives, República do Haiti no dia primeiro de junho de 
mil novecentos e oitenta e quatro (01/06/1984), residente e domiciliado Rua Botuporã, 
622, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de ALIOVY JEAN BAPTISTE e de 
Saintanne Petit Frere. METHANA PHANOR, estado civil solteira, profissão ajudante 
geral, nascida em Gros-Morne, República do Haiti, Gros-Morne, República do Haiti no 
dia três de março de mil novecentos e oitenta e sete (03/03/1987), residente e domici-
liada Rua Botuporã, 622, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rigaud Phanor 
e de Verania Exilien.

OSÉAS SOUSA LEAL, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em Macarani, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/043.FLS.295-MACARANI/BA), Macarani, BA no dia treze de 
setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (13/09/1984), residente e domiciliado 
Rua Guichi Shigueta, Travessa Luiz Fernandes, 22, Colônia, São Paulo, SP, filho de 
Antonio da Silva Leal e de Anezita Sousa Rocha. LUCIANA SILVA NEVES, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bah-
ia, Livramento de Nossa Senhora, BA no dia treze de março de mil novecentos e oitenta 
(13/03/1980), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa Luiz Fernandes, 
22, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sinval Alves Neves e de Ana Silva 
Neves.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: CARLOS ANTONIO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão corretor 
de imóveis, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/05/1954), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Orlando Pereira e de Matilde Cré 
Pereira. A pretendente: ELISABETH KEMEN, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/02/1959), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Imre Kemen e de Rosalia Kasza Kemen.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE MARCELINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão químico, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, no dia (07/05/1993), residente e domiciliado em Santo André - SP, filho de Eurides 
Marcelino da Silva e de Rosineide Aparecida Bordini da Silva. A pretendente: JULIANA 
CANTARINO MERINO, de nacionalidade brasileira, profissão química, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (14/08/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Sergio Ricardo Merino Romera e de Elaine Cantarino Merino.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE SCARASSATI, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar de logística, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(18/12/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Christian 
Alexandro Scarassati e de Luciana Tavares Scarassati. A pretendente: LARISSA DE SOUZA 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista tributária, estado civil sol-
teira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (11/08/1997), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Helder Lima Ferreira da Silva e de Carolina Augusto de Souza.

O pretendente: WALTER JOSÉ SALANI BARBERATO, de nacionalidade brasileira, 
profissão securitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/12/1976), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Jose Barberato e de Cleusa 
Cecilia Salani Barberato. A pretendente: JULIANA TIRONI MACHADO, de nacionalidade 
brasileira, profissão biomédica, estado civil solteira, nascida em Osasco - SP, no dia 
(31/03/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vornei 
Machado Filho e de Ana Maria Tironi Machado.

O pretendente: REGINALDO TADEU SOEIRO DE FARIA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão professor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/10/1961), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reinaldo Soeiro de 
Faria e de Rosinha Sylvia Soeiro de Faria. A pretendente: ADRIANA APARECIDA NAS-
CIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia (11/10/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vicente Ferreira Nascimento e de Maria do Carmo Nascimento.

O pretendente: ROBSON DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
da segurança da informação, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(11/10/1988), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Manoel Caetano 
Alves e de Alzira Eunice Correia da Silva Alves. A pretendente: VERA LUCIA FERNANDES, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista fiscal, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (25/09/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Oswaldo de Jesus Fernandes e de Celeste da Conceição Fernandes.

O pretendente: EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de exportação, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/02/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Moacir Pereira e 
de Marilene de Oliveira Sousa. A pretendente: MARIA FERNANDA NASCIMENTO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (29/01/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marcilio Viana dos Santos e de Iraci Aparecida dos Santos.

O pretendente: ALEX AMERICO SALVIANO, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em Jundiaí - SP, no dia (26/12/1983), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nivaldo Antonio Americo Salviano 
e de Luzia Della Torre Salviano. A pretendente: ANA PAULA ALVES BEZERRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (05/06/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Heleno Silva Bezerra e de Ione Alves da Silva Bezerra.

O pretendente: DIEGO STIGLIANO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutico, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/11/1990), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Stigliano e de Isabel 
Percico Stigliano. A pretendente: GEISE DA SlLVA CAVALCANTE, de nacionalidade 
brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(10/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nestor 
Januario Cavalcante e de Rosicleide Maria da Silva.

O pretendente: KAIO HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista jurídico, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 
(06/04/1991), residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Wladimir dos Santos e 
de Adriana Aparecida Carvalho dos Santos. A pretendente: YASMIN BAHJAT AYACHE, 
de nacionalidade brasileira, profissão jornalista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (07/10/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Bahjat Mohamed Raafat Ayache e de Edeli da Costa.

O pretendente: EMERSON PINHEIRO SOLIAS, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/08/1983), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Ferreira Solias e de 
Maria Elza Pinheiro Solias. A pretendente: BRUNA LIMA FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão gerente administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (17/0//1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de João Quintiniano Ferreira Neto e de Juscélia Bispo de Lima Ferreira.

O pretendente: GUILHERME BAPTISTA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão músico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/02/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo Soares do 
Nascimento e de Valéria Baptista do Nascimento. A pretendente: MAYRA DE ALENCAR, 
de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (31/01/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Mauro Cabello de Alencar e de Wania Aparecida de Alencar.

O pretendente: VALTERCIR APARECIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profis-
são eletricista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/06/1965), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Afonso Matheus da Silva 
e de Maria Romoaldo dos Santos. A pretendente: ROSANGELA DE JESUS BRIOTTO, 
de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (20/05/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Nelson Ferreira e de Luzia de Jesus Ferreira.

O pretendente: EDUARDO LUIZ SALOMÃO, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/07/ 1981), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Luiz Salomão e de 
Maria Luiza Gonçalves Salomão. A pretendente: KETHULLY DIAS DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em Ribeirão 
Pires - SP, no dia (09/06/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Marcos Tadeu de Oliveira Lima e de Rosângela da Silva Dias.
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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O que acontecerá 
com as 

agências bancárias? 

Há anos, participei 
de evento para 
apresentar 
novos produtos e 
oportunidades de 
negócios cujo alvo 
era a aquisição de 
agências bancárias

À época, o conceito 
parecia agradar a 
muitos mas, duran-

te a reunião, um partici-
pante questionou o apre-
sentador sobre os venci-
mentos dos contratos de 
aluguéis. A resposta foi a 
seguinte: “Você já viu uma 
agência de banco virar ou-
tra coisa?”. Francamente, 
essa colocação fez a mim e, 
acredito, a muitos outros 
pensarem que, realmente, 
não há lembrança de uma 
loja que antes foi agência 
de banco. 

Também faz sentido 
pensar no que acontece 
com os caixas eletrônicos 
e onde as pessoas sacarão 
dinheiro. O intuito aqui 
não é julgar a eficiência 
ou qualidade de qualquer 
investimento específico 
que tenha essa finalidade. 
Apenas trouxe a memória 
para avaliar como frases de 
efeito muitas vezes ativam 
o emocional e nos fazem 
esquecer das questões 
lógicas e racionais. 

Embora naquele mo-
mento fossem alterna-
tivas interessantes, os 
mercados e as tendências 
mudam. Dessa forma, pos-
so afirmar que veremos 
muitas agências de banco 
virando “outras coisas”. 
Apenas no ano passado, 
os bancos fecharam 1.444 
no nosso país. Isso repre-
senta 78% a mais do que 
em 2019, segundo dados 
do Banco Central. E não 
para por aí. 

Basta fazer uma rápida 
pesquisa para encontrar 
notícias das estratégias 
dos bancos para enxugar 
suas estruturas em 2021, 
como o Banco do Brasil, 
que deverá desligar cinco 
mil pessoas no primeiro 
semestre. Esses movi-
mentos são reflexos da 
necessidade dos grandes 
bancos de não apenas di-
gitalizarem, mas também, 
automatizarem boa parte 
dos seus produtos e servi-
ços. É o que tende aconte-
cer com instituições com 
atendimento precário, 
ainda mais quando boa 
parte das suas respectivas 
gamas de produtos são 
self service ou de fácil 
distribuição por canais 
digitais. 

Porém, se quisermos 
entender mais sobre os 
possíveis desfechos des-
sa tendência no Brasil, 
é preciso olhar para o 
mercado, ver os cenários 
mais desenvolvidos, onde 
esses acontecimentos 
já começaram há algum 
tempo. Basta analisar-
mos o comportamento do 
mercado norte-americano 
após a crise de 2008, por 
exemplo. Nos últimos 
dez anos, foram fechadas 
27.943 agências bancárias 
nos Estados Unidos (fon-

te: FDIC - Federal Deposit 
Insurance Corporation). 

Esse movimento, que 
deve ocorrer aqui tam-
bém, potencialmente será 
muito mais acelerado em 
nosso país na próxima 
década, porque os grandes 
bancos têm necessidade 
de reduzir seus custos 
para acompanhar as finte-
chs. Além disso, há maior 
aceitação dos clientes com 
as ferramentas de comu-
nicação digitais a partir 
da pandemia da Covid-19, 
que contribuiu para a re-
dução da necessidade das 
reuniões presenciais sobre 
assuntos superficiais. 

Uma das consequências 
será a extinção de diversos 
empregos. Porém algumas 
necessidades financeiras 
das pessoas demandam um 
atendimento diferenciado, 
e com esse “distanciamen-
to” entre a instituição e o 
cliente, algumas lacunas 
que já existiam tendem a 
ficar ainda maiores, como 
no caso dos investimentos. 

Os investidores pre-
cisam de profissionais 
especializados que defen-
dam os seus interesses e 
os acompanhem durante 
toda a sua vida financeira, 
guiando-os pelas mais di-
versas complexidades do 
mercado e para mantê-los 
atualizados das muitas 
mudanças de cenários e os 
seus respectivos impactos 
nas aplicações financeiras, 
como no caso citado no 
início desse texto. 

É por esse motivo que, 
na contramão dos gran-
des bancos, algumas em-
presas de assessoria de 
investimentos, que são 
focadas na distribuição 
de aplicações financeiras 
através de atendimento 
personalizado estão am-
pliando suas estruturas e 
quadro de funcionários. 
Como sócio responsável 
pela área de expansão de 
um dos maiores escritórios 
de investimentos do país, 
a Messem Investimentos, 
vislumbro que em 2021 
teremos o maior cresci-
mento do setor até então. 

E mais, a perspectiva 
para os próximos três 
anos, é que deverá ocorrer 
migração de aproxima-
damente R$ 3 trilhões 
de reais dos bancos para 
estruturas independen-
tes. Hoje, sem dúvida, 
é o momento certeiro 
para se posicionar nesse 
segmento. Meu conselho 
para quem trabalha em 
bancos é não esperar que 
a “compactação” dessas 
instituições chegue até 
vocês ou sua área. 

É possível antecipar-se, 
focar em agregar serviço 
de qualidade, pois quando 
uma porta se fecha outras 
se abrem e o profissional 
bancário, em geral, possuí 
um “fit” muito bom com a 
atividade de assessor de 
investimentos. Acredito 
ser sempre melhor to-
marmos uma decisão de 
transição quando ela está 
em nossas mãos e não na 
de terceiros. 

(*) - É sócio da Messem Investimentos 
(www.messeminvestimentos.com).

Willian Kahler (*)

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: OLEONES APARECIDO BRITO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de cozinha, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/01/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Oleones Paulo Brito e de Maria Aparecida Brito. A 
pretendente: DENISE VERARDO, estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Denis Verardo e de Albertina Verardo.

O pretendente: TIAGO SILVA PAES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Mauricio Paes de Sousa e de Josenilda Adriana da Silva. A pre-
tendente: REBECA EUSTÁQUIO MOTTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Teófilo Otoni, MG, no dia (14/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Motta e de Erli Eustaquio Motta.

O pretendente: ANDRE LUIZ MENDES SOUZA, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Santos Souza e de Rita de Cassia Nascimento 
Mendes. A pretendente: GABRIELLA LIMA ANDRADE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/12/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Andrade dos Santos e de 
Simone Barbosa Lima dos Santos.

O pretendente: RANIERI DE OLIVEIRA BARBARA, estado civil solteiro, profissão 
cuidador, nascido em Mauá, SP, no dia (27/07/1993), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Daniel Barbara e de Maria Madalena de Oliveira Barbara. 
A pretendente: RAQUEL PAULINO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Jose da Silva e de Marilda Paulino da Silva.

O pretendente: DANILO DA SILVA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Feira de Santana, BA, no dia (19/12/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Davi Neri de Andrade e de Rita Cardoso da Silva. 
A pretendente: KATIA DALILA SANTIAGO DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em Feira de Santana, BA, no dia (13/04/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcia Santiago de Araujo.

O pretendente: WESLEY SILVA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, 
nascido em Santo André, SP, no dia (23/04/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Emerson Aragon da Costa e de Katia Silva da Costa. A pretendente: 
KENIA ESTEFANI SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de departamento, nascida 
em Salinas, MG, no dia (26/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Nilton Caetano da Silva e de Maria de Fátima dos Santos.

O pretendente: ALVARO PEREIRA DA SILVA NETO, estado civil divorciado, profissão 
montador de móveis, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1981), residente e do-
miciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Alvaro Pereira da Silva Junior e 
de Tania Izidio Ferreira de Amorim da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA PEREIRA 
ALVES, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(19/12/1993), residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Claudio 
Alves e de Aurea Regina Pereira de Santana.

O pretendente: MARCOS TAVARES DO NASCIMENTO FILHO, estado civil solteiro, 
profissão barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/1991), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Tavares do Nascimento e de Sandra 
Regina Correia do Nascimento. A pretendente: JHÉSSICA DE CARVALHO SOUZA, 
estado civil divorciada, profissão coordenadora pedagógica, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (04/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Tadeu de Souza e de Dirce de Carvalho Souza.

O pretendente: WESLEY HENRIQUE DA SILVA GUIMARÃES, estado civil solteiro, profis-
são tecelão, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/11/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Ramalho Guimarães Neto e de Maria José da Silva 
Guimarães. A pretendente: THAINA GUEDES ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de laboratório, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (19/08/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Alves de Almeida 
e de Silvia Guedes de Brito Almeida.

O pretendente: JÚNIOR GONÇALVES SENÁRIO, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/07/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Missias Gonçalves Senário e de Valdete Borges 
Senário. A pretendente: RAQUEL DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (03/12/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elisabeth de Oliveira.

O pretendente: WILLIAN DOS SANTOS ZANELI, estado civil divorciado, profissão 
segurança, nascido em Osasco, SP, no dia (18/08/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Zaneeli e de Ana Maria dos Santos Zaneli. A pre-
tendente: MARIA DO CARMO DA SILVA LEITE, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de limpeza, nascida em Ilhéus, BA, no dia (06/11/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Dernival Valentim da Silva e de Maria Lucia da Silva Leite.

O pretendente: LEANDRO CUSSOLINI FAUSTINO, estado civil divorciado, profissão 
psicólogo, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (27/06/1974), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Genor Roberto Faustino e de Iris Cussolini 
Faustino. A pretendente: LEILA RAMOS VIEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Peruibe, SP, no dia (13/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Miguel Rosa Vieira e de Vanilda Alves Ramos Vieira.

O pretendente: JAILTON COUTINHO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1995), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Cezar de Lima e de Estelina Alves 
Coutinho de Lima. A pretendente: THAISE DE JESUS FREITAS, estado civil solteira, 
profissão analista de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Jorge de Freitas Neto e de 
Maria Nilda de Jesus de Freitas.

O pretendente: WILLIAM ALVES RIBEIRO, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia (25/06/1994), residente e domiciliado no Jardim Robru, São Paulo, SP, filho de 
Jose Ideu Ribeiro e de Maria de Fatima Alves Ribeiro. A pretendente: NOEMI FERREIRA 
ESTEVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/11/1998), residente e domiciliada no Jardim Robru, São Paulo, 
SP, filha de Robson Esteves da Silva e de Regiane Ferreira Esteves da Silva.

O pretendente: MOISÉS ALMEIDA ANDRADE JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
administrativo, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (06/06/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Almeida Andrade e de Ma-
ria Cristina Gregorio Andrade. A pretendente: REGIANE DIAS CASTILHOS, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Castilhos e de 
Regina Dias Castilhos.

O pretendente: FRANCISCO GELCIMAR VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são metalúrgico, nascido em Uiraúna, PB, no dia (02/05/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Vieira da Silva e de Gercina Vieira da Silva. 
A pretendente: MARALICE AUGUSTA DE SOUZA LIMA, estado civil viúva, profissão 
auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/06/1978), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Leandro de Souza e de Nanci 
Augusta de Souza.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão operador de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/2001), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rosemir Augusto dos Santos e de 
Patricia Martins de Andrade. A pretendente: DAIANA BARBOSA DE ALMEIDA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de recursos humanos, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(16/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson 
Santos de Almeida e de Ivanilza Barbosa da Silva Almeida.

O pretendente: LAURO PIRES DE FREITAS, estado civil divorciado, profissão segurança, 
nascido em Tomazina, PR, no dia (29/10/1957), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ramiro de Freitas e de Carmelina Pires de Freitas. A pretendente: 
IRANICY SIQUEIRA BRASIL, estado civil solteira, profissão encarregada, nascida em 
Recife, PE, no dia (26/01/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Bezerra Brasil e de Jovita Siqueira Brasil.

O pretendente: JEFERSON ALVES FERREIRA TONATTO, estado civil divorciado, profis-
são conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1986), residente e domiciliado 
na Vila Clara, São Paulo, SP, filho de Sidnei Aparecido Iris Tonatto e de Sandra Alves 
Ferreira Soares. A pretendente: MARIA MICHELE MARQUES DE FARIAS BATISTA, es-
tado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1990), 
residente e domiciliada na Vila Clara, São Paulo, SP, filha de Antonio Aureni de Farias 
Batista e de Maria Marteniza Marques.

O pretendente: DIOGO SENA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão funileiro industrial, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Osmarino Landulfo Vieira e de Anair Sena Vieira. A pretendente: 
DEBORA SOUTO NOZARI, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luis Carlos Nozari e de Ana Paula Oliveira Souto.

O pretendente: WESLEY SILVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de firma, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Alves da Silva e de 
Patricia Silveira Souza. A pretendente: MAYARA PEREIRA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão monitora, nascida em Suzano, SP, no dia (03/10/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes de Souza e de 
Neide Aparecida Pereira.

O pretendente: VINICIUS FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1999), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Cardoso dos Santos e de 
Solange Pereira. A pretendente: KAROLINE DA SILVA NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/2001), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Natanael Cerqueira Lino 
Nascimento e de Charlene Inacia da Silva.

O pretendente: RIVAILDO FREITAS CARDOSO, estado civil divorciado, profissão pro-
fessor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Eneas de Freitas Cardoso e de Maria de Freitas Cardoso. 
A pretendente: CILENE DOS SANTOS NOGUEIRA, estado civil divorciada, profissão 
consultora de vendas, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (09/08/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel dos Santos e de 
Doralice Santos.

O pretendente: PAULO GUILHERME BARBOSA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jailton Vieira e de Arlete Margarida Barbosa Vieira. A 
pretendente: SAMARA COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão nutricionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Heleno Francelino de Oliveira e de Celia Viviane Costa.

O pretendente: FERNANDO LEONARDO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão líder 
de seção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Leonardo da Costa e de Zorilda Costa de Oliveira. 
A pretendente: LETICIA DE MELO TEODORO, estado civil solteira, profissão asistente 
de PCP, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel José Teodoro e de Maria do Carmo de Melo Macedo.

O pretendente: EDMAR CARDOSO DUARTE, estado civil solteiro, profissão operador 
de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Duarte e de Delenice Cardoso Duarte. A pretendente: 
GEOVANA DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nasci-
da em Itaquaquecetuba, SP, no dia (26/01/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gilvan Pereira de Souza e de Maria do Socorro da Silva Souza.

O pretendente: DAVID SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Barroso da Silva e de Rute Pereira dos 
Santos da Silva. A pretendente: NATHIELLY BARBOZA, estado civil solteira, profissão 
estagiária, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Barboza e de Auzinete de Lima Barboza.

O pretendente: ERICK ROMÁRIO LOPES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/07/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Nilton Oliveira e de Maria do Carmo Lopes Oliveira. 
A pretendente: MARIA JHEYNY DIOGENES BESSA, estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Caieiras, SP, no dia (28/05/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Jailson Silva Bessa e de Maria Lucimar 
Diogenes Bessa.

O pretendente: MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
repositor, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/09/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Márcio Francisco da Silva e de Maria Gilvaneide Lima 
da Silva. A pretendente: RAQUEL HOLANDA ALVES, estado civil solteira, profissão 
hoteleira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves de Mendonça e de Maria Holanda da 
Silva Alves de Mendonça.

O pretendente: THIAGO ANTONIO NEVES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudio Maria das Neves e de Simone Cardoso Pregnolato. A 
pretendente: MARIA MIRIAN PINHEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
supervisora, nascida em Várzea Alegre, CE, no dia (25/01/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Bezerra da Silva e de Maria Claudene Alves 
Pinheiro.

O pretendente: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de informática, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Oliveira Rocha e de Ana Maria Alves de 
Oliveira. A pretendente: NATHÁLIA MEDEIROS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão operadora de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos de Oliveira e 
de Deborah Aparecida Silva Medeiros de Oliveira.

O pretendente: WESLEY NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Haroldo Praxedes da Silva e de Maria Vilane Carneiro do 
Nascimento. A pretendente: LETICIA DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Almi Gomes da Silva e de Rosana 
Rodrigues de Sousa Silva.

O pretendente: ALAN DEYVISSON DA SILVA SERAFIM, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Messias, AL, no dia (13/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Dorge Serafim dos Santos e de Laudimira Batista da 
Silva Santos. A pretendente: PAULA RITA DE LUNA SILVA, estado civil solteira, profis-
são corretora de seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/10/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Graciliano Gomes da Silva e de Claudia 
Rita de Luna Silva.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DE SANTANA, estado civil divorciado, profissão 
gerente de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Urbano José de Santana e de Joana Maria dos Santos. A 
pretendente: VIVIANE COSTA BENIGNO, estado civil divorciada, profissão repositora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Gerson José Benigno e de Veralucia Roza Costa Benigno.

O pretendente: RODOLFO HENRIQUE BRITO FLORENCIO, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em Fortaleza, CE, no dia (17/11/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Aluizio Florencio e de Maria Helena da 
Cruz Brito Florencio. A pretendente: MARIA ESTER FERREIRA CARDOSO, estado civil 
divorciada, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/01/1998), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Michele Jane Ferreira Cardoso.

O pretendente: ERICK FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gerente de 
pós-vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josenildo Ferreira da Silva e de Joilda Lima Ferreira da 
Silva. A pretendente: MARIANA KELY GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (26/10/1992), residente e 
domiciliada em Suzano, SP, filha de Luiz Gomes Rodrigues e de Francisca Pereira da Silva.

O pretendente: LEONARDO FERRAZ DE LIMA, estado civil solteiro, profissão analista 
de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Odacir Gomes de Lima e de Rosana Ferraz de Lima. A 
pretendente: LUANA AMARAL DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão telefonista 
bilingue, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Eronildes Pereira dos Santos e de Paula Maria Bezerra 
Amaral dos Santos.

          
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: ROBERTO CARLOS RUGGIERI, estado civil divorciado, profissão indus-
trial, nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 23/06/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paolino Ruggieri e de Gaetanella Malerba Rug-
gieri. A pretendente: CAROLINA YOLANDA BIANCHI, estado civil divorciada, profissão 
enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/04/1953, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Janúario Bianchi e de Maria de Lourdes Martins.

O pretendente: WALDIR DO AMARAL ROCHA, estado civil divorciado, profissão auditor 
de seguros, nascido em São Paulo, SP, no dia 16/02/1961, residente e domiciliado na 
Vila Gustavo, São Paulo, SP, filho de Rogerio do Amaral Rocha e de Alva Mendes Ro-
cha. A pretendente: RAIMUNDA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão 
esteticista, nascida em Nova Olinda, CE, no dia 01/11/1961, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves de Oliveira e de Aureni Lima de Oliveira.

O pretendente: GUSTAVO MORALES CAMPOS, estado civil solteiro, profissão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 09/06/1982, residente e 
domiciliado no Jardim Leonor, São Paulo, SP, filho de Francisco Fernando Campos e 
de Elenice Maria Morales Campos. A pretendente: BRUNA DE CAIRES LAPASTINA, 
estado civil solteira, profissão administradora, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 
23/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Gennaro 
Flavio Di Cunto Lapastina e de Elenir de Caires Lapastina.

O pretendente: WILSON KÜHL, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 29/03/1952, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Francisco Kühl e de Yolanda Kühl. A pretendente: ADENI BRITO 
RODRIGUES, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida em Mortugaba, 
BA, no dia 26/07/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Sebastião Teixeira Rodrigues e de Eva Brito Rodrigues.

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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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As vantagens em 
constituir uma holding 
patrimonial, possuem 
natureza tributária, 
sucessória e de proteção 
patrimonial. No entanto, 
é imprescindível uma 
análise caso a caso para 
determinar se realmente 
será vantajoso constituir 
a holding

No que se refere à parte 
tributária, tal vantagem 
encontra guarida se os 

imóveis estiverem para locação 
ou se recebidos de herança, com 
valor defasado no IRPF. No que 
tange à parte sucessória, faz 
sentido concentrar os imóveis 
em uma holding quando a família 
possui muitos imóveis ou exista 
algum risco de conflito familiar 
relacionado à herança. Já no que 
concerne a proteção patrimonial, 
sugere-se a constituição de holding 
caso o detentor desses imóveis 
esteja sujeito ao risco de penhora 
de bens na pessoa física.

Se a empresa ainda não estiver 
constituída, o primeiro passo é re-
digir o Contrato Social da empresa, 
especificando que a integralização 
do Capital Social se dará por meio 
da conferência de bens imóveis. Se 
a empresa já estiver constituída, 
basta realizar uma Alteração Con-
tratual de aumento de Capital So-
cial com a integralização por meio 
da conferência de bens imóveis.

É possível ainda transferir um 
imóvel para uma empresa que já 
possua outros negócios contanto 
que seja incluído no objeto social da 
empresa as atividades de compra, 
venda, locação e administração de 
bens imóveis próprios.

O Contrato Social ou a Altera-
ção Contratual deve ser levado a 
registro na Junta Comercial (ou 
no Cartório de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso), sendo neces-
sário realizar também o registro/
alteração junto aos demais órgãos 
como Receita Federal, Secretaria 
da Fazenda, Prefeitura, etc. Uma 
vez registrado o Contrato Social 
ou a Alteração Contratual na 
Junta Comercial ou no Cartório, 
basta averbar esse documento na 
Matrícula do imóvel em questão.

Salienta-se que o artigo 36 do 
Código Tributário Nacional (CTN) 
dispõe sobre a não  incidência de 
ITBI na integralização de imóvel 

no capital social da pessoa jurídica, 
desde que sua atividade não seja 
preponderantemente imobiliária 
(i.e. venda ou locação de imóveis).

Se mais de 50% da receita 
operacional da empresa nos dois 
anos anteriores ou posteriores à 
integralização do imóvel for de 
natureza imobiliária, incidirá o ITBI 
normalmente. A base de cálculo 
do ITBI é o valor venal do imóvel 
e a alíquota dependerá de cada 
município (que normalmente é 
2% ou 3%).

Ressalta-se que o valor do 
imóvel a ser transferido no caso 
de integralização no capital social 
da empresa, será via de regra, o 
valor do custo de aquisição daquele 
imóvel no IRPF da pessoa que o 
integralizou.

Caso queira atualizar o valor do 
imóvel no momento da integrali-
zação, deverá o sócio proprietário 
do bem, apurar o ganho de capi-
tal, conforme o art. 23 da Lei nº 
9.249/95 e pagar imposto sobre 
este ganho. São raras as situações 
em que vale a pena fazer essa 
atualização ao valor de mercado.

Importante ressaltar a neces-
sidade de contratação de um 
contador especializado em 
holdings patrimoniais para 
lhe ajudar com cada etapa do 
processo e: 
 1) Verificar se suas circuns-

tâncias pessoais e familiares 
dão ensejo à criação da 
holding;

 2)  Analisar quais imóveis 
devem compor o Capital 
Social a ser integralizado;

 3) Provisionar os custos envol-
vidos na criação da holding 
bem como a economia 
tributária esperada;

 4) Elaborar o planejamento e 
o cronograma do processo 
como um todo;

 5) Redigir o Contrato Social 
ou Alteração Contratual e 
providenciar os registros 
em todos os órgãos perti-
nentes (Junta Comercial ou 
Cartório, Receita Federal, 
Secretaria da Fazenda, 
Prefeitura, etc.); e

 6) Fazer o acompanhamento 
fiscal e contábil da holding 
mensalmente.

Eduardo Moisés

Integralização de imóvel 
em empresa ou holding 

patrimonial

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ANOS FINAIS

ENSINO 
FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

• Prioridade alfabetização e matemática;
• Período bilíngue baseado na vivência;
• Tempo de tela adequado;
• Atendimentos individuais para 
  alfabetização AO VIVO.

EDUCAÇÃO
INFANTIL

MINIMATERNAL
AULAS PRESENCIAIS (TODOS 
OS DIAS DAS 08H ÀS 11H30) 

MATERNAL 1 E 2
AULAS PRESENCIAIS (TODOS 
OS DIAS DAS 08H ÀS 12H15) 
• Rotina;
• Aprendizagem pela interação;
• Insersão da natureza na aprendizagem;
• Tempo de tela adequado.

JARDIM 1 E 2
AULAS PRESENCIAIS
(TODOS OS DIAS 1 PERÍODO)

1 º ANO
AULAS PRESENCIAIS (6 PERÍODOS)
• Foco na alfabetização;
• Tempo de tela adequado;
• Relação diária do conteúdo presencial e remoto
• Atendimentos Português, Matemática e Inglês 
  em grupos de 3 ou 5 alunos AO VIVO.

A Jornada Pedagógica
do Colégio Santo Américo

ENSINO 
MÉDIO

2º AO 5º ANO

6º AO 9º ANO
AULAS PRESENCIAIS ( 2 DIAS)
• Interações e trocas, valorizando o contato com os
  diversos professores;
• Foco no Projeto Pics, resolução de problemas e 
  trabalho em equipe.

AULAS REMOTAS
• CSA AO VIVO - 3x por semana;
• Aula invertida;
• Consolidação de autonomia e protagonismo do aluno;
• Aulas duplas ampliando o tempo para ofertar novas metodologias:
  1. Sistematização;
  2. Metodologias ativas.

1ª À 3ª SÉRIE

TEMPO DE TELA
É o tempo de uso 
da tecnologia 
digital, em 
dispositivos como 
computador, tablet, 
celular, televisão e 
videogame. 
Segundo a 
Sociedade 
Brasileira de 
Pediatria, o tempo 
de exposição de 
crianças entre 2 e 
5 anos às telas 
deve ser de no 
máximo uma hora 
por dia, sempre 
com supervisão.

CSA AO VIVO
No CSA AO VIVO o 
professor ensina o 
conteúdo como se 
estivesse em sala 
de aula, podendo 
interagir com os 
alunos, tirar 
dúvidas e observar 
comportamentos 
do ponto de vista 
emocional, 
variando o tempo 
de tela de acordo 
com o adequado a 
cada faixa etária. 

AUTONOMIA DO ESTUDANTE
A autonomia do estudante revela 
capacidade de organizar sozinho os 
seus estudos, sem total dependência do 
professor, administrando eficazmente o 
seu tempo de dedicação no 
aprendizado e escolhendo de forma 
eficiente as fontes de informação 
disponíveis.

AULA INVERTIDA

O CSA Acolhe identifica as necessidades emocionais e 
de relacionamento da comunidade escolar e realiza as 
intervenções essenciais durante o tempo que for 
necessário. Dessa maneira, o CSA Acolhe proporciona 
um ambiente emocional seguro e saudável para todos, 
possibilitando que expressem e elaborem seus 
sentimentos, promovendo as condições adequadas para 
aprendizagem e formação integral dos alunos. Os 
atendimentos são feitos pela equipe de Orientação 
Educacional de forma presencial e remota.

FAKE NEWS
ENSINO HÍBRIDO NÃO É IGUAL A TRANSMISSÃO DE AULA

ENSINO HÍBRIDO
O Ensino Híbrido não é uma metodologia, mas uma 
abordagem. Nesta abordagem, em que o online e o 
presencial se complementam considerando o 
estudante o centro do processo, várias 
metodologias podem ser utilizadas.

AULAS PRESENCIAIS
1ª série: 1 manhã + 2 tardes
2ª série: 1 manhã + 2 tardes
3ª série: 2 manhãs + 2 tardes
• Interações e trocas, valorizando o contato 
  com os professores.

AULAS REMOTAS
• CSA AO VIVO em todos os momentos de aula diários;
• Plataforma adaptativa com conteúdo de qualidade
  e mais acompanhamento do rendimento em tempo real;
• Alunos do Ensino Médio tem mais autonomia de estudo
  por isso o ensino remoto tem menor impacto negativo
  na aprendizagem;
• Aulas remotas dobradinhas trazem a possibilidade
  de trabalhar de forma mais ampla habilidades essenciais
  e aprofundar a reflexão. Além disso o professor tem
  a possibilidade de trabalhar com grupos distintos
  em momentos diferentes;
• Plantões de dúvidas todos os dias, em todas as disciplinas.

 

Para entender o impacto 
causado pela pandemia, nossos 
alunos da Educação Infantil ao 
Ensino Médio passaram por uma 
avaliação diagnóstica. A 
sondagem avaliou as habilidades 
focais de cada ciclo para compor 
planos de ação individuais e 
coletivos para retomada de 
conteúdo, permitindo que seja 
feito um resgate do aprendizado 
de 2020, incorporando as 
necessidades de cada aluno em 
sua aprendizagem de 2021. As 
sondagens diagnósticas serão 
feitas trimestralmente, 
reavaliando os alunos para 
formulação de novos planos 
de ação. 

Não participar dos 
importantes ritos

de passagem trazem 
impactos emocionais aos 
alunos das 3ªs séries. O 

exame vestibular é um desses 
ritos e precisamos dar a eles 

toda segurança e preparo 
para esse momento.

A aprendizagem na
Educação Infantil 

se dá pela interação dos 
alunos com seus pares e 

professores. É uma 
metodologia “mão 

na massa”, de
construir saberes. 

Preparação para o momento presencial, onde o aluno se familiariza com
o conteúdo remotamente antes de concretizar a aprendizagem na aula 
presencial.

POR QUE INVERTIDA?
Na aula tradicional, expositiva, o professor explica a matéria para que depois 
os alunos façam sozinhos as atividades correspondentes àquele assunto. 
Já na aula invertida esse processo se inverte: primeiro o estudante 
internaliza os conceitos essenciais da matéria, de forma autônoma, e depois 
junto com a turma, mediado pelo professor, ele discute os conhecimentos 
adquiridos, faz exercícios sobre o tema e tira possíveis dúvidas.

?

AULAS PRESENCIAIS (2 DIAS INTEGRAIS) 
• Foco no desenvolvimento da linguagem oral e escrita;
• Desenvolvimento de habilidades essenciais como escuta, atenção, 
  procedimentos de organização e de registro, ritmo, etc;
• Desenvolvimento da postura em sala, autonomia e responsabilidade;
• Desenvolvimento de criatividade e corpo nas aulas de Arte, Música,
  Ed. Física e Ensino Religioso;
• Socialização para trabalhos entre pares.

AULAS REMOTAS
• Aula invertida;
• 3 momentos de 30 min. no CSA AO VIVO;
• Momento de CSA AO VIVO para orientar 
  o estudo individual.

Flávia Roberta Fernandes (*)
 

Uma situação que levou o in-
divíduo a ressignificar suas 
relações de interações sociais, 

perfil de consumo, formas de traba-
lhar e principalmente descobrir, ou 
se convencer, de que a tecnologia e o 
ambiente virtual não são mais opcio-
nais, mas necessários à sobrevivência 
do indivíduo e das corporações.

Nesse cenário, percebemos que 
profissionais visionários que aposta-
ram e migraram para esse contexto 
tecnológico virtual, estavam pre-
parados para as mudanças rápidas 
e drásticas. Saindo do ambiente 
tradicional, presencial e físico orga-
nizacional, para o mundo do trabalho 
virtual, estabelecendo conexões via 
ferramentas tecnológicas e contato 
puramente via rede. 

As mudanças refletiram ainda, na 
organização pessoal do trabalho, 
já que muitas rotinas são favore-
cidas pela estrutura tradicional 
das organizações e mais uma vez, 
profissionais com visão disruptiva, 
autônomos, autoorganizados, aten-
tos às tecnologias e à gestão de 
processos estavam ferramentados 
para este cenário. 

Estamos falando aqui de profissio-
nais como os assessores executivos 
digitais. 

Esses profissionais são indivíduos 
com pensamento disruptivo, antena-
dos ao movimento social da era da 
informação e sua evolução pela web 
1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e pela transformação 
diária que a tecnologia tem promovi-
do. Atuam de forma remota, utilizam 
o ambiente virtual e a conectividade 
a seu favor e para o melhor desempe-
nho de suas funções. Os assessores 
executivos digitais são considerados 
facilitadores na organização das 
atividades de outros profissionais, 
fazendo uso de competências técni-
cas, gerenciais, comportamentais e 
interpessoais. 

Profissionais visionários devem estar preparados 
para as mudanças rápidas e drásticas.

Assessoria Executiva Digital 
é a profissão para 2021

O século XXI já trazia consigo alguns desafios humanos, organizacionais e tecnológicos, entretanto, 
nada comparado com o desafio global frente a uma pandemia que afetou todas as esferas sociais no 
ano de 2020

Assim como essas característi-
cas inerentes, podemos dizer que 
dominam algumas habilidades 
que são tendências e demandadas 
pelo mercado para 2021 e para os 
próximos anos, de acordo com o 
Relatório do Fórum Econômico 
Mundial – “The Future of Jobs Re-
port 2020*”, publicado em outubro 
de 2020, sendo elas:

	 •	resolução	de	problemas	comple-
xos;

	 •	pensamento	crítico	e	análise;	
	 •	resiliência,	tolerância	ao	estresse	

e flexibilidade; 
	 •	soluções	de	problemas	e	experi-

ência do usuário; 
	 •	persuasão	e	negociação;	
	 •	inteligência	emocional.

As habilidades acima, são ainda 
destacadas pelas empresas Pairin e 
Flex Jobs como habilidades essen-
ciais à atuação profissional no ano 
de 2021. Neste sentido, o assessor 
executivo digital, agrega essas habi-
lidades para sua atuação, tanto em 
organizações, como com profissionais 
liberais, desenvolvendo atividades de 

rotinas administrativas, financeiras, 
comunicacionais, processos diários 
de um negócio, assim como ações vol-
tadas para o ambiente virtual, como 
gestão de redes sociais e produção 
de conteúdos.

Estes dados indicam que não é 
possível mais pensar em um indivíduo 
que não traga em sua formação e em 
sua atuação profissional, competên-
cias alinhadas a este universo virtual, 
tecnológico, com a base técnica, ge-
rencial e comportamental. Visto que, 
ou os profissionais caminham rein-
ventando-se para atender às trans-
formações e demandas do mercado 
ou serão profissionais ultrapassados. 

Por esse motivo, a formação do 
assessor executivo digital é pensada 
a partir de uma educação que agrega 
conceitos e práticas de assessoria, 
gestão, comunicação, tecnologias 
aplicadas, marketing digital e novas 
mídias, gerenciamento virtual. 

(*) - É professora-tutora do curso de Assessoria 
Executiva Digital e Gestão Empreendedora de 
Serviços do Centro Universitário Internacional 

Uninter. 

gcmais.com/freepik/reprodução



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira, 03 de março de 2021 11

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MAYCON PEREIRA LINO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Marco Aurelio Lino e de Edna Maria Pereira. A pretendente: 
ALICE DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/01/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Maria Cristina de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO SILVEIRA SARASUA, profissão: instalador de TV de assi-
natura, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de German Sarasua Cormenzana e de 
Tania Mara da Silveira Sarasua. A pretendente: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA, pro-
fissão: op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Severino Pereira da Silva 
e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: CÉSAR VINÍCIUS MOTTA MILENA, profissão: revisor de tecidos, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Milena e de Adriana Motta Milena. A 
pretendente: MARIANA FERREIRA ESTEVES, profissão: esteticista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Franklin Rodrigues Esteves e de Meire Aparecida Ferreira 
Esteves.

O pretendente: EDVAN BARBOSA BITENCOURT, profissão: operador de moto serra, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 05/03/1983, resi-
dente e domiciliado em Santo André, SP, filho de Gilvan Viana Bitencourt e de Maria 
São Pedro Barbosa. A pretendente: LUCIANA BARBOSA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 26/06/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luzia Barbosa.

O pretendente: DANILO DA COSTA GRAÇA MELLO, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/09/1991, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arnobio Graça Mello e de Denise da Cos-
ta Graça Mello. A pretendente: JULIANA ANDREA DE DEUS, profissão: médica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1992, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto de Deus e de Shirley Crepuscolli de Deus.

O pretendente: BRUNO CLEMENTE PERSEGUINI, profissão: porteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1983, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson Clemente Perseguini e de Marilene Modesto 
Perseguini. A pretendente: FERNANDA VIRGINIA GOMES DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 14/09/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fernandes Henrique dos Santos e de 
Marlene Gomes dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS GOMES, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1958, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Benedito Gomes e de Maria Aparecida Gomes. A pretendente: 
EUNICE BARRENSE DE SOUSA, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: 
Remanso, BA, data-nascimento: 08/10/1958, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de João Ferreira Barrense e de Maria Vitoria de Sousa.

O pretendente: WALTER MATUDA, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/09/1972, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Valentino Munenori Matuda e de Yoshie Yamanaka Matuda. A pretendente: JADE MO-
REIRA DA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: 
Imperatriz, MA, data-nascimento: 11/01/1972, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filho de Francisco Pereira da Silva e de Ozeny Moreira da Silva.

O pretendente: FRANCISCO MARCÍLIO COELHO SILVA, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 19/01/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antônio Patrício da Silva e de Conceição Coelho 
Silva. A pretendente: LEILA ROSEANE RODRIGUES, profissão: cuidadora de idosos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 17/03/1985, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Maria Rosilene Rodrigues.

O pretendente: MATHEUS FERNANDES MELO, profissão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Alex Gimenez Melo e de Eseli de Fatima Fernandes Gimenez 
Melo. A pretendente: SABRINA OLIVEIRA PAPADOPOLI, profissão: aux. de dentis-
ta, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
02/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nicolino Papadopoli Neto 
e de Marili Lino de Oliveira.

O pretendente: ROMILDO JOSÉ DA SILVA, profissão: operador de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Engenho Novo-Município de Porto Calvo, AL, data-nasci-
mento: 16/01/1974, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Patricio 
da Silva e de Cícera Quitéria da Silva. A pretendente: LUCINEIDE MARIA FERREIRA, 
profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Barra de Guabiraba, PE, data-
-nascimento: 28/08/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Vi-
cente Ferreira e de Maria José da Conceição.

O pretendente: CARLOS SILVA DOS SANTOS, profissão: líder de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1998, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Benedito dos Santos e de Maria de Fatima 
da Silva. A pretendente: SILVANA OLIVEIRA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Saúde, BA, data-nascimento: 05/05/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Givaldo Silva dos Santos e de Luzia Neta de Oliveira.

O pretendente: WESLEY APARECIDO ROCHA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 20/10/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sidnei Aparecido da Rocha e de Sandra Cristina Rocha. 
A pretendente: CHINWEOBOR PRISCA ODOZIE, profissão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ogwashi-Uku, Nigeria, data-nascimento: 04/09/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Okafor Humphrey e de Osomale Kambili.

O pretendente: VITOR DOMICIANO DA SILVA LIMA, profissão: consultor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Waldemar Vieira de Lima e de Iraci da 
Silva Lima. A pretendente: STEFANIE GARCEL RIBEIRO, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1997, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Merivaldo Neri Ribeiro e de Leonice Nunes Garcel.

O pretendente: RONALDO BARBOSA DA SILVA, profissão: polidor de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/03/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Barbosa da Silva e de Lourdes Belusi da 
Silva. A pretendente: JÉSSICA DELLALIBERA DOS SANTOS, profissão: psicóloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/08/1991, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cicero dos Santos e de Rosária Paula 
Dellalibera dos Santos.

O pretendente: MATHEUS SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Donizete Rosa da Silva e de Leonor Maria dos 
Santos Silva. A pretendente: TAYNARA DE SOUSA COUTINHO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santa Luzia, MA, data-nascimento: 23/01/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alvimar Alves Coutinho e de 
Gessí Carvalho de Sousa.

O pretendente: CALEBE DA SILVA MOURÃO, profissão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Dalmi de Melo Mourão e de Giane Maria da Silva 
Mourão. A pretendente: VANESSA FELIX BATISTA, profissão: estagiária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Felix da Silva e de Regina dos Santos 
Batista.

O pretendente: VINICIUS WANDERLEI FELIX BATISTA, profissão: cuidador de idosos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 05/05/1997, residen-
te e domiciliado em Barueri, SP, filho de José Benedito Felix Batista e de Verônica Wan-
derlei Marques. A pretendente: QUÉZIA VIEIRA DOS SANTOS, profissão: aux.enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Felizardo dos Santos Filho e de 
Marta dos Santos Vieira.

O pretendente: BRUNO BRAULLER DE SOUSA RIBEIRO, profissão: supervisor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Fernando Mota Ribeiro e de Cice-
ra Serafim de Sousa Ribeiro. A pretendente: DANIELE RIBEIRO TORRES, profissão: 
aux. de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jonas Mendes Torres e 
de Ana Lucia Virgens Ribeiro Torres.

O pretendente: NELSON FARIAS DOS SANTOS, profissão: funcionário público es-
tadual, estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 
18/03/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nicanor Farias dos San-
tos e de Anerina Elvira dos Santos. A pretendente: EVELISE DOS SANTOS, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimen-
to: 11/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adilson dos Santos e 
de Ana Clemente Amorim de Sousa.

O pretendente: LUCAS ALEXANDRE DA SILVA, profissão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de José Alexandre da Silva e de Nadir da Silva de Araujo. 
A pretendente: DÉBORA ESTEFANI CANDIDO CUNHA, profissão: sub.gerente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson Carvalho Cunha e de Nair Pereira Can-
dido Cunha.

O pretendente: LEANDRO ALVES DOS SANTOS, profissão: encarregado de corte, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vitorio Cordeiro dos Santos e de Maria Mada-
lena Alves dos Santos. A pretendente: DAIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/04/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cesar Pereira de Carvalho e de Sônia 
Maria de Oliveira.

O pretendente: CARLOMAR MANOEL DE SOUZA, profissão: chefe de cozinha, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 14/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlindo Manoel de Souza e de Eunice Barrense 
de Souza. A pretendente: SIDIONE DOS SANTOS PEREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Caém, BA, data-nascimento: 11/02/1986, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Cosmo Pereira Filho e de Enedina Maria dos Santos.

O pretendente: JOSE LUCAS PEREIRA ALVARO DA SILVA, profissão: programa-
dor de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Paulino Alvaro da 
Silva e de Celia Pereira da Silva. A pretendente: JACKELINE DA CRUZ LIROA, pro-
fissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Flavio Domingos Liroa e 
de Jucilene Farias da Cruz Domingos Liroa.

O pretendente: IURY FAGUNDES RIBEIRO DA COSTA, profissão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/2001, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Clovis Ribeiro da Costa e de Patricia Fagundes do 
Amaral. A pretendente: IZABELA ALVES DOS SANTOS, profissão: aux.administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/2001, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo dos Santos e de Rosenilda 
Alves de Souza Santos.

O pretendente: EMERSON GOULART DE GOIS, profissão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1990, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Epitacio Leite Gois e de Eliana Luiza Goulart de Gois. A 
pretendente: DAMARIA JULIETA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Ouro Branco, AL, data-nascimento: 14/02/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Helio da Silva e de Maria Aparecida Julieta de Matos Silva.

O pretendente: DAVI DE OLIVEIRA SERRANO, profissão: repositor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bauru, SP, data-nascimento: 29/11/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Manoel Serrano Paniza e de Osvanir de Oliveira Serrano. A 
pretendente: MARLI MARCIANO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Sérgio Marciano e de Maria Lúcia dos Santos Barbosa.

O pretendente: EDNER DUVEL, profissão: ajudante de eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 08/07/1986, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Flezimene Maurice e de Sainralus Duvel. A pretendente: YOLENE PIERRE, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 09/05/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jean Bernard Pierre e de Marie 
Yolande Louissaint.

O pretendente: VICTOR SILVA DE ALMEIDA, profissão: barbeiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Paulo Francisco de Almeida e de Rozania Nascimento Silva 
de Almeida. A pretendente: GISLEINE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, profissão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Roberto dos Santos e de Nubia 
Alves de Oliveira Santos.

O pretendente: NILTON CÉSAR MARQUES JÚNIOR, profissão: motorista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Pouso Alegre, MG, data-nascimento: 21/10/1988, residente e 
domiciliado em Pouso Alegre, MG, filho de Nilton César Marques e de Onélia Maria de 
Faria Marques. A pretendente: PRISCILA ROCHA DA SILVA, profissão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1991, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ermino Alves da Silva e de Ligia de 
Souza Rocha.

O pretendente: MARCELO JOSÉ DA SILVA, profissão: aux. de expedição, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Mauro José da Silva e de Mára Lucia Rosa da Silva. A 
pretendente: IRENE SOARES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento: 08/09/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Rui Duarte da Silva e de Márcia Monteiro Soares.

O pretendente: VINICIUS DANILO DAMASIO ZANINI, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/2000, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Donizetti Aparecido Zanini e de Djanira Damasio de 
Vasconcelos. A pretendente: ANNA BEATRIZ ABREU SANTOS, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/11/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Lima Santos e 
de Emilene Maria de Abreu Santos.

O pretendente: WELLINGTON FERREIRA DE LIMA, profissão: eng.de sistemas, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 05/07/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Reinaldo José de Lima e de Cleu-
nice Aparecida Ferreira de Lima. A pretendente: CARINA PEREIRA DA SILVA, pro-
fissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/09/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rogerio Pereira 
Silva e de Cleonice Pereira da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO DE ASSIS, profissão: pintor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Tupanatinga, PE, data-nascimento: 18/04/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Valdecir de Assis e de Maria do Carmo e Silva de Assis. A preten-
dente: BERENICE BEZERRA DE LIMA, profissão: saladeira, estado civil: solteira, na-
turalidade: Ibimirim, PE, data-nascimento: 04/07/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Manoel Bezerra de Lima e de Maria Santina de Lima.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA LIMA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Pedro de Lima Filho e de Rosemeire Aparecida da Silva 
Lima. A pretendente: CRECILEIDE MARIA DA CUNHA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 08/04/1982, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Jose Josenilton da Cunha e de Maria Josefa da Cunha.

O pretendente: LEANDRO SILVA DOS SANTOS, profissão: instalador de TV, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 05/09/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo dos Santos e de Maria das Graças 
Araujo da Silva. A pretendente: PRISCILA GALDINA DOS SANTOS, profissão: assis-
tente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Otilio Guedes dos San-
tos e de Brandina Galdina dos Santos.

O pretendente: MARCOS FERNANDES SANTANA, profissão: mecânico de autos, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Brasilino Felix de Santana e de Maria de Lour-
des Fernandes Santana. A pretendente: CARLA ROBERTA DE SOUZA SALLES, pro-
fissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
05/12/1983, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Oswaldo Leal Salles e 
de Maria Lucia de Souza Salles.

O pretendente: VITOR LAUREANO PEREIRA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roosevelt Silva Pereira e de Rosangela Fran-
celina Laureano. A pretendente: VITORIA DE OLIVEIRA ALVAREZ, profissão: assis-
tente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/05/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Carlos da Silva 
Alvarez e de Sonia Maria de Oliveira Alvarez.

O pretendente: LADGILSON ALVES PEREIRA, profissão: operador de equipamentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 22/06/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amarino Olindino Pereira e de Elisete Alves Pe-
reira. A pretendente: MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 03/07/1974, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Djalma Alves de Oliveira e de Genilda Irene de Assis.

O pretendente: JOSÉ RENATO DE ARAÚJO, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Cuité, PB, data-nascimento: 19/03/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Alexandre do Desterro Araújo e de Margarida Vieira da Silva 
Araújo. A pretendente: FABIANE DE FATIMA ALVES, profissão: técnica de farmácia, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guanhães, MG, data-nascimento: 05/06/1986, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ismar Alves do Carmo e de Margarida 
Maria Alves do Carmo.

O pretendente: RAFAEL FRANCISCO SANTOS, profissão: motoboy, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 13/03/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Elineide da Silva Santos. A pretendente: REGINA RODRIGUES 
DOS ANJOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Itapipoca, CE, 
data-nascimento: 15/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gedoá 
Rodrigues dos Anjos e de Maria Socorro Matias de Sousa.

O pretendente: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, profissão: radialista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 15/12/1956, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro de Oliveira e de Maria Pereira de Oli-
veira. A pretendente: MARGARETH DE FATIMA DE ALMEIDA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
05/12/1965, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Erminio Tiburcio de Al-
meida e de Dalva Pereira de Almeida.

O pretendente: MATEUS DOS SANTOS PEREIRA, profissão: aux. administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Divino Pereira e de Maria Jose dos Santos 
Pereira. A pretendente: THAIS COSTA DE FREITAS, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/2002, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Bernabé Lima de Freitas Junior e de Milka Costa Lima de 
Freitas.

O pretendente: AGUINALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, profissão: motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aguinaldo Barbosa da Silva e de Rita de Cassia 
Rodrigues da Silva. A pretendente: JESSICA ALEXANDRE DO NASCIMENTO, profis-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edison Luis do Nasci-
mento e de Lucineide Alexandre.

O pretendente: LUCAS ASSIS STRUFALDI, profissão: analista de suporte, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 15/06/1997, residente e 
domiciliado em Mauá, SP, filho de Sandro Strufaldi e de Fernanda de Freitas Assis. A 
pretendente: PRISCILA DO PRADO CRISPIM, profissão: analista de depto.pessoal, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/2001, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga Crispim e de Eliene Novaes do 
Prado Crispim.

A ética do pensar 
coletivo em tempos 

de pandemia

Estamos próximos de 
completar um ano de 
pandemia no Brasil

Foram diversos os 
desafios enfrentados 
pelas pessoas e pelas 

organizações e, de forma 
positiva ou negativa, foram 
muitos os impactos. Vimos 
oportunidade e ganhos, 
problemas psicológicos e 
financeiros, fé e dor, refle-
xões e mudanças, perdas 
e mortes. E chegou o novo 
ano renovando as esperan-
ças como sempre, reforçado 
pelas novas vacinas, como 
nunca se viu nos anos re-
centes. 

Neste cenário tão único, 
surgiram diversas situações 
que ganharam as manche-
tes e provocaram debates 
e indignação, reforçando a 
importância de promover e 
praticar o comportamento 
ético. Mas a prática mostra 
que tomar decisões éticas 
não é tão simples ou óbvio. 

Exemplos como definir 
prioridades para a vacina-
ção, assim como testemu-
nhar gente furando a fila 
ou enfermeiros que fingem 
dar a vacina nos idosos, 
escolher que paciente deve 
receber o oxigênio que está 
em falta, confrontar auto-
ridades sanitárias por não 
concordar com o fechamen-
to de bares e danceterias, 
entre outras situações. O 
mundo atual é complexo, 
assim como o processo de 
decisão. 

Então, como essas de-
cisões são influenciadas? 
Queremos ter a liberdade 
de falar e tomar decisões, 
mas estamos dispostos a 
arcar com as consequên-
cias? Elas existem de fato? 
O ser humano é complexo 
por natureza e possui as 
suas individualidades. Isso 
inclui suas crenças e valo-
res, sua formação familiar, 
escolar e laços de amizade, 
seus grupos de interesse e 
sua vontade de pertencer e 
ser aceito. 

Gostamos de ser livres e 
reagimos quando tentam 
restringir a nossa liberda-
de. Tecnicamente, isso se 
chama reatância psicológi-
ca. Como assim não posso 
tomar uma cerveja no bar 
com amigos? Por que vou 
usar máscara no avião ou 
ônibus se me incomoda? A 
pessoa não quer ser privada 
de suas liberdades e de seu 
poder de tomar decisões. 

Assim, ela reage buscan-
do retomar as rédeas de 
sua vida, muitas vezes sem 
conseguir enxergar os no-
vos elementos presentes ou 
ignorando o cenário, que-
rendo demonstrar poder ou 
simplesmente assumindo 
riscos que não são exclusi-
vamente seus. Por isso, há 
limitações práticas para os 
efeitos das campanhas pelo 

uso de máscaras. 
E, no cenário atual, a si-

tuação se complica porque 
há um desbalanceamento 
entre ação e reação, dado 
que muitas vezes não há 
consequências diretas para 
a decisão individual e, ao 
mesmo tempo, há o desafio 
de ter privações individuais 
para um bem estar coletivo. 
Se a consequência fosse 
imediata e para o indivíduo, 
o comportamento seria 
diferente na maioria dos 
casos, mesmo quando a 
pessoa não concorda ou se 
sente desconfortável. 

Pense na proibição de 
voar de avião sem más-
cara, por exemplo. Logo, 
uma forma de incentivar a 
tomada de decisão ponde-
rada seria buscar formas de 
individualizar as sanções e 
consequências, de forma a 
impactar o modelo mental 
de decisão. Não vou entrar 
no âmbito legal, mas dar al-
guns exemplos apenas com 
o propósito de estimular a 
reflexão: e se a contrapar-
tida para participar de uma 
festa ilegal com aglomera-
ção e sem os protocolos de 
vigilância sanitária fosse ir 
para o fim da fila na priorida-
de de atendimento médico 
em caso de necessidade? 

E se exigisse o trabalho 
voluntário por uma sema-
na numa UTI com doentes 
com COVID-19? Será que a 
decisão seria a mesma? No 
mundo real, sabemos que é 
complexo individualizar as 
consequências. Então um 
outro caminho precisaria 
ser buscado. Um exemplo 
é incentivar o senso de 
coletividade. Mas isto não é 
algo que se constrói do dia 
para a noite, não é feita com 
uma campanha usando um 
artista famoso como porta 
voz e tampouco é uma fi-
lantropia pontual. O pensar 
coletivo requer mudanças 
estruturais na sociedade e 
na educação formal. 

Precisamos sim incluir 
nas grades de escolas, co-
légios e faculdades o estudo 
da cidadania, da ética e da 
sustentabilidade. Dentro da 
sociedade civil, precisamos 
promover de fato o senso de 
coletividade e de respeito 
às pessoas e ao planeta. As 
pessoas precisam aprender 
a tomar decisões, de uma 
forma ética, pensando 
e se importando com os 
impactos das decisões que 
toma, de forma holística, e 
se responsabilizando pelas 
consequências. O impacto 
positivo e amplo deve ser 
o norte. A mudança pela 
educação não é simples, 
mas necessária e efetiva. 
É um investimento para o 
futuro do Brasil. 

(*) - Professor da FIA, é diretor de 
Compliance & Sustentabilidade na 

ICTS Protiviti, especializada em 
gestão de riscos, compliance, ESG, 

auditoria interna, investigação e 
proteção e privacidade de dados. 

Jefferson Kiyohara (*)

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para
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