
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.328

Quarta-feira, 
24 de março de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Como utilizar 
seu Imposto 
de Renda para 
contribuir com 
ações solidárias

Por Eduardo Moises

Contábil

   
Leia na página 7

A terceira edição do Top Emerging Risks, lançada pelo ACI Institute e 
pelo o Board Leadership Center da KPMG no Brasil, contou com a cola-
boração de diversos membros de conselhos de administração, conselhos 
fiscais e comitês de auditoria de algumas das maiores empresas brasileiras, 
para elencar os nove principais riscos emergentes que as organizações 
enfrentarão ao longo deste ano, levando em consideração os efeitos ainda 
causados pela pandemia.   

KPMG aponta os principais riscos 
emergentes para as empresas

Na era da Transformação Digital, é muito comum que empresas 
procurem por soluções tecnológicas para oferecer ao seu público-alvo. 
No entanto, você está familiarizado com as etapas necessárias para 
o desenvolvimento de software? Saber identificar e definir a impor-
tância de cada passo, sempre alinhada ao nível do projeto desejado 
é essencial para realizar um investimento assertivo. Pensando nisso, 
vamos conversar um pouco mais sobre cada uma das etapas do de-
senvolvimento de softwares.  

Quais as etapas do desenvolvimento 
de um software?

Aprender a ter uma relação mais próxima com o dinheiro é o sonho 
de muitas pessoas. Porém, não é todo mundo que se sente confortável 
em apostar em algum tipo de investimento sem precisar de uma ajuda 
financeira. Para se ter uma ideia, atualmente, mais da metade da população 
brasileira está endividada (53%), de acordo com a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Com este cenário, no Brasil, antes mesmo de focar 
em investimentos, é necessário ensinar educação financeira básica.  

Cinco passos para aprender a investir seu 
dinheiro de agora em diante

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Negócios em Pauta

1,6 mil anos de Veneza 
A cidade de Veneza, joia turística e cultural da Itália, inicia ama-

nhã (25) um calendário de eventos para comemorar os 1,6 mil anos 
de sua fundação. A data, remete à colocação da primeira pedra da 
Igreja de San Giacomo di Rialto, que teria ocorrido em 25 de março 
de 421. O que se sabe é que, naquela época, começaram a surgir os 
primeiros assentamentos nas ilhotas daquela que viria a ser conhecida 
como Lagoa de Veneza, um corpo de água doce às margens do Mar 
Adriático, por parte de moradores do Vêneto que fugiam das invasões 
bárbaras. Após 1,6 mil anos de história, Veneza se tornou uma das 
cidades mais icônicas do mundo e é capital da região do Vêneto. O 
município também avança para terra firme, cujos distritos abrigam 
70% de sua população de 256 mil habitantes (Ansa).     Leia a 
coluna completa na página 3
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Adistec promove webinar em parceria 
com a Forcepoint

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

nesta quarta-feira (24), webinar gratuito em parceria com a Forcepoint. 
Com início marcado para às 10h, o evento online é voltado aos canais 
e profissionais de TI de todo o país. A programação do evento contará 
com a participação de Giovanna Moser, sales engineer da Forcepoint, 
que irá explicar como o SD-WAN pode ajudar as empresas na jornada de 
Transformação Digital no ambiente corporativo. Com o objetivo de buscar 
novos parceiros que tenham interesse em trabalhar com os produtos da 
Forcepoint, a palestrante irá apresentar uma das principais soluções de 
seu portfólio, a Next Generation Firewall (NGFW), que oferece recursos e 
gerenciamento consistentes em qualquer lugar, desde data centers até na 
nuvem. O webinar é gratuito, porém as vagas são limitadas. Os interessados 
em participar podem encontrar mais informações e se inscrever pelo link: 
https://bit.ly/3cG64sX.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://dsn.marketing.adistec.com

Dois movimentos vêm se 
destacando em 2021 e merecem 
a atenção de quem está buscando 
ganhar mais espaço e visibilidade: 
os podcasts e os canais de corte. 

Já não é de hoje que falamos sobre a 
tendência crescente dos conteúdos em 

formato podcast. O Spotify surfa em um 
espaço negligenciado pelo Youtube, com 
três pilares principais: mais leve que vídeo, 
permite fazer outras atividades durante o 
consumo e é muito mais fácil para o produ-
tor de conteúdo. Mas e esse tal “canal de 
corte”, o que é?

Os canais de cortes publicam trechos de 
materiais maiores, atraindo pessoas com 
vídeos de poucos minutos, conquistando a 
atenção e promovendo o conteúdo principal. 
Mais do que um novo formato de vídeo, ele 
se tornou uma estratégia de marketing e de 
monetização para criadores de conteúdo. 
Porém, antes de falarmos sobre essa mega 
tendência, vamos contextualizar como che-
gamos até aqui.

Tamanho dos Conteúdos - Uma crença 
quase indiscutível num passado recente era 
que os conteúdos deveriam ser curtos, já que 
ninguém despende de longos períodos livres, 
e isso faria com que a taxa de visualização 
fosse baixa, prejudicando o desempenho 
junto aos algoritmos. Outra característica 
que reforçava o tempo reduzido era o limite 
que as próprias redes impunham, como o 
Instagram, que limitava o feed em apenas 
1 minuto e o IGTV em no máximo 15 (para 
contas normais).

Nessa mesma linha, uma das referências em 
conteúdo para o Youtube desde os primórdios, 
Rafinha Bastos, criou um canal chamado 8 
minutos, em que fazia entrevistas rápidas de, 
no máximo (como o próprio nome do canal 
já diz) 8 minutos. Em 2021, o humorista se 
alinhou à tendência dos conteúdos longos, 
que passaram a ter mais destaque, chegando 
muitas vezes a mais de duas horas de duração 
(uma mudança bastante relevante em relação 
às convicções do passado).

Marketing de cortes: conheça a 
principal tendência da comunicação

Nugget Vídeo - Dentro da linha dos 
"lançamentos" e do marketing de afiliados, 
surgiu a denominação "Nugget Vídeo", que 
se refere a trechos menores de um conteú-
do maior. Por exemplo, neste segmento, as 
lives e palestras são algo comum para atrair 
a atenção de novos seguidores/clientes em 
potencial, no entanto, nem todas as pessoas 
estão dispostas a dedicar logo de cara horas 
do seu tempo para assistir uma live ou uma 
longa palestra. 

Pensando nisso, e em se adaptar às limi-
tações de tempo de cada plataforma, assim 
como ter uma frequência mais intensa de 
postagens, os conteúdos longos começaram 
a ser desmembrados em pequenos cortes, 
com um trecho, tema ou dica relevante. 
Dessa forma, o interlocutor tinha a chance 
de capturar a atenção do seu público em 
potencial em apenas alguns minutos, não 
mais em horas.

Canais de Cortes - Foi a partir destas 
mesmas deduções, adquiridas a partir do 
comportamento dos usuários, que criadores 
de conteúdo começaram a separar os "me-
lhores momentos" de seus episódios (seja 
de podcast ou vídeo) em pequenos cortes 
para chamar a atenção de novos usuários de 
forma mais eficiente. 

O passo seguinte desse movimento foi 

criar um canal diferente do original apenas 
para o compartilhamento dos cortes. Entre 
outros motivos, a criação de um novo canal 
está relacionada ao aumento da exposição 
do conteúdo e à monetização destes vídeos 
dentro da plataforma.

O canal Inteligência Limitada, do humorista 
Rogério Vilela, inovou no segmento dos cor-
tes, criando um "corte exclusivo", um conte-
údo captado juntamente ao podcast longo, 
porém que não vai ao ar nas demais mídias, 
nem faz parte do conteúdo original, indo 
apenas para o canal de cortes. Com isso, os 
usuários passaram a ter que seguir ambos os 
canais para assistir todo o conteúdo original.

Tendência - Apesar de ser uma tendência 
ainda pouco difundida, se comparada aos 
podcasts, os canais de corte vieram para ficar 
e já mostram resultados expressivos para 
quem vem testando a estratégia. Assim como 
outras novidades do segmento, é importante 
lembrar que a chance de ganhar visibilidade 
em novos formatos é sempre maior no início, 
devido à falta de concorrência. 

Sabendo disso, o que você me diz: vai testar 
ou vai deixar essa tendência passar? 

(Fonte: Cezar Augusto de Lima Choptian é sócio 
fundador da agência de marketing digital 

Stardust - https://stardust.digital).
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INéRCIA PODE 
OCAsIONAR 
‘FATO DO 
PRíNCIPE’?

    Leia na página 6

CRIsE DE GEsTãO

Posse do Ministro
O presidente Jair Bolsonaro deu pos-

se ontem (23) ao cardiologista Marcelo 
Queiroga como novo ministro da Saúde, 
durante evento fechado no Palácio do 
Planalto, que não foi divulgado antecipa-
damente. A troca do comando da pasta 
ocorre no pior momento da pandemia 
do novo Coronavírus Sars-CoV no país, 
considerado epicentro da Covid-19 em 
todo o mundo e com recordes de mortes 
e casos. O médico é o quarto ministro 
da Saúde em cerca de um ano. Antes 
dele, assumiram a pasta Luiz Henrique 
Mandetta, Nelson Teich e Pazuello.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/inercia-pode-ocasionar-fato-do-principe/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/como-utilizar-seu-imposto-de-renda-para-contribuir-com-acoes-solidarias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-passos-para-aprender-a-investir-seu-dinheiro-de-agora-em-diante/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-as-etapas-do-desenvolvimento-de-um-software/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/kpmg-aponta-os-principais-riscos-emergentes-para-as-empresas/
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OpiniãO
Já estamos nos acréscimos 

no país do futebol

Em uma partida de 
futebol, o intervalo 
entre o primeiro e 
segundo tempo é 
fundamental.

É o tempo para que os 
jogadores dos dois 
times tomem um ar, 

recuperem a energia e ava-
liem com o técnico as me-
lhores táticas para ganhar 
o jogo. A pandemia, agora, 
nos obriga a dar mais do que 
esse intervalo. Caminhamos 
rapidamente para os 300 mil 
mortos, em pouco mais de 
365 dias, e continuamos nos 
recusando a trancar a porta, 
mesmo depois de ela ter sido 
arrombada duas vezes. 

Manter os campeonatos 
de futebol rodando passa 
uma imagem de que o vírus 
não é sério. De que a doença 
não é mortal também para 
jovens e atletas. As pessoas 
não têm a dimensão do risco 
e da gravidade da situação. 
Não respeitar esse "interva-
lo", fazer jogadores viajarem 
para outras cidades - e até 
mesmo estados do outro 
lado do país - no momento 
em que deveriam estar iso-
lados em casa, é muito mais 
do que perder por 7 x 1. 

O Brasil bate recordes 
diários de mortes, com UTIs 
públicas e privadas lotadas 
e profissionais exauridos. 
Como cidadã e médica in-
fectologista, afirmo que não 
há a menor possibilidade de 
as partidas continuarem. 
Quem fala diferente, não 
tem a dimensão do risco 
que estamos correndo. 
Um jogo de futebol não se 
restringe aos 90 minutos de 
bola rolando. 

Muitas vezes, para assistir 
a uma partida, as pessoas fa-
zem um churrasco, chamam 
os amigos e, por mais que 
isso signifique reunir apenas 
aquele grupinho seleto que 
torce pelo mesmo time, isso 
acelera a proliferação do 
vírus. Isso quando não vão 
para a frente dos estádios 
ou para as ruas, para come-
morar a vitória ou mostrar 
a indignação pela derrota. 

Se quem assiste o jogo 
com você não mora na sua 
casa, é uma chance a mais 
que você dá para o vírus 
contaminar quem você ama. 
Entendo que os brasileiros 

são apaixonados pelo fute-
bol, mas futebol sem vida 
não é nada. A Covid-19 é 
o rival mais perigoso para 
qualquer time. Ele não ape-
nas rebaixa, ele mata!

O que acontece no futebol 
está em sintonia com o que 
acontece nos hospitais. As-
sim como o Brasil é o país 
mais apaixonado pela bola 
na rede, somos o local que 
mais tem transmissão do 
vírus neste momento. E a 
possibilidade de reinfecção 
é ainda maior com a nova 
variante do vírus, que já foi 
detectada em todo território 
nacional. 

O futebol não é uma 
programação engessada e 
precisa parar por umas se-
manas, um mês ou talvez um 
pouco mais. A paralisação 
dos campeonatos deve ser 
vista como uma forma de 
conscientizar a população. 
E, assim como no ano passa-
do, voltar quando tivermos 
uma condição sanitária me-
lhor, quando entendermos 
mais a variante, quando 
tivermos um número maior 
de pessoas vacinadas e, 
principalmente, vagas nos 
hospitais. 

Eu concordo com a impor-
tância do entretenimento, 
ainda mais o futebol que 
é tão democrático. Mas, 
nesse contexto de cansaço 
e falta de soluções, estamos 
perdendo a sensibilidade. 
Precisamos definitivamente 
compreender que falamos 
de vidas perdidas. Qualquer 
medida para salvar uma 
vida, já vale muito. Essa vida 
é de um pai, de uma mãe, 
de um filho... que nunca 
mais vai poder comemorar 
um gol. E que vai embora 
sem aquele abraço, sem a 
despedida.

O estado é de calamida-
de. Sem dúvida, estamos 
no momento mais crítico 
desde o início da pandemia. 
Já estamos nos acréscimos 
e perdendo esse jogo. De 
goleada. Enquanto a vaci-
na não chega para todos, o 
jeito é aceitar esse cartão 
vermelho e sair de campo 
por um tempo para colocar 
a cabeça no lugar e diminuir 
o número de casos ativos, 
principalmente aqui no 
Paraná.

(*) - É infectologista do Hospital 
Marcelino Champagnat.

Camila Ahrens (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Canápolis (MG), Campos Altos (MG), Carneirinho (MG), Centralina 
(MG), Ibiraci (MG), Indianópolis (MG), Lagamar (MG), Lagoa Grande 
(MG), Luz (MG), Miguelópolis (SP), Nova Ponte (MG), Papagaios 
(MG), Paranaiguara (GO), Perdigão (MG), Pitangui (MG), Planura 
(MG), Presidente Olegário (MG), Rio Paranaíba (MG), São Simão (GO), 
Pirajuba (MG), Lagoa Formosa (MG) e Altinópolis (SP). Atualmente, 
75% dos municípios citados também contam com cobertura total da 
rede de Fibra Óptica da Algar Telecom. A cobertura varia entre 57% a 
100% dos domicílios. A Algar Telecom já oferece a tecnologia de internet 
em Fibra Óptica para 57 localidades do negócio de franquias e, agora, 
leva a tecnologia do celular 4G, que melhora a experiência do cliente 
e potencializa a qualidade do serviço, pois chega a ser dez vezes mais 
rápido que o 3G. A rede 3G opera com velocidades a partir de 144 Kb 
por segundo. Já a 4G tem velocidades que oscilam entre 100 Mb e 1 
Gb por segundo.

Laboratória abre inscrições para bootcamp de 
programação focado em mulheres

@A Laboratória atua com o objetivo de garantir mais diversidade 
no mundo tech e, para isso, acaba de abrir as inscrições para um 

bootcamp de seis meses exclusivo para mulheres e com foco em empre-
gabilidade na área de programação. Mais de 200 alunas já se formaram 
no Brasil e 94% delas estão trabalhando em posições de tecnologia. Na 
contramão da crise, 100% das estudantes da última turma conseguiram 
emprego na área. O curso, que começará em maio de 2021, será remoto 
e a frequência das alunas é obrigatória. Para poder participar, a mulher 
precisa ter disponibilidade de frequentar as aulas cinco vezes por se-
mana, de segunda a sexta, no período da tarde. O bootcamp prepara as 
alunas para se tornarem desenvolvedoras front-end e, para ingressar, 
não é necessário conhecimento prévio na área. Nos últimos seis anos, 
cerca de 1.800 mulheres se formaram na Laboratória em cinco países 
da América Latina e a maioria delas pôde iniciar uma promissora e exi-
tosa carreira em tecnologia. As inscrições da etapa online do processo 
seletivo vão até dia 21 de março e, para se inscrever, basta acessar o 
site https://selecao.laboratoria.la/

SYNNEX Westcon-Comstor escolhida 
Distribuidor do Ano da Check Point no Brasil

@A SYNNEX Westcon-Comstor, parte integrante da SYNNEX Westcon-
-Comstor Americas, foi escolhida pela Check Point como Distribuidor 

do Ano no Brasil. O prêmio foi anunciado no dia 16, o Partner Day 2021 da 
empresa, em que a Check Point formalmente deu início às suas atividades 
com os canais para este ano, anunciando seu posicionamento e estratégias 
para 2021 e, ao mesmo tempo, reconhecendo os parceiros que mais se 
destacaram em 2020. Tradicional parceira da Check Point, a SYNNEX 
Westcon-Comstor já foi premiada anteriormente pelo fabricante por sua 
atuação como distribuidora. Este ano, porém, o prêmio se reveste de especial 
significado (www.synnex.com):

Linksys e Fortinet anunciam aliança

@A Linksys, líder global em produtos de rede sem fio, subsidiária da 
Foxconn Interconnect Technology (6088.HK) (“FIT”), e a Forti-

net (NASDAQ: FTNT), líder global em soluções amplas, integradas e 
automatizadas de segurança cibernética, anunciaram hoje uma aliança 
com a intenção de proteger e otimizar ainda mais o desempenho e o 
gerenciamento de redes domésticas do atual ambiente de trabalho 
remoto. Juntas, Fortinet, Linksys e FIT oferecerão conectividade e 
segurança de nível empresarial e qualidade de serviço incomparável 
para organizações que precisam fornecer conectividade contínua e se-
gura para seus funcionários trabalharem de casa com eficiência. Como 
parte da aliança, a Fortinet fez um investimento estratégico de US$ 75 
milhões na Linksys, que fornece soluções de conectividade de roteador 
de próxima geração para consumidores e empresas em todo o mundo. 
Além disso, a Fortinet nomeará um representante para o Conselho de 
Administração da Linksys (www.fortinet.com/br).

Algar Telecom leva o 4G para 23 novas cidades 
franqueadas

@Por meio do Algar Telecom Franquias, a Algar Telecom aumentou 
sua cobertura de tecnologia 4G para as cidades de Cajuru (SP), 

Nova versão de editores open source 
chega ao Brasil com recursos de 

validação de dados e assinaturas digitais
As alterações na forma de trabalho e a ascensão do home office acenderam um alerta para as empresas de tecnologia 
em relação às novas ferramentas de trabalho remoto e colaborativo.

É importante frisar que, para assinar 
um documento online, é necessário um 
certificado emitido por uma autoridade 
de certificação.

Conectando o aplicativo de 
Desktop ao DMS de terceiros

Com a ferramenta Desktop, os 
desenvolvedores, que estão incor-
porando os editores online em seus 
sistemas de gerenciamento de docu-
mentos, também têm a oportunidade 
de implantar a integração do apli-
cativo usando a API ONLYOFFICE. 
Isso significa oferecer aos usuários a 
capacidade de conectar o aplicativo de 
desktop ao DMS e usá-lo para edição 
e colaboração online.

Na nova versão 6.2 da ferramenta 
Desktop é possível realizar a integração 
com o Seafile, ou seja, viabiliza a edição 
de documentos armazenados no Seafile 
diretamente do aplicativo e até mesmo 
a colaboração com eles de forma online.

Proteção por senha no ONLYOFFI-
CE Desktop

Por fim, e não menos importante, a 
versão offline recebeu, também, apri-
moramento da proteção e da segurança 
dos dados. Ou seja, o ONLYOFFICE 
Desktop obteve a implementação de 
senhas, garantindo a proteção dos 
arquivos do escritório local, para que 
ninguém consiga abrir determinados 
documentos sem a devida autorização.

Acesse https://www.onlyoffice.com/
pt/ para conhecer as plataformas ou 
baixar as versões gratuitas de código 
aberto da ONLYOFFICE.

•	GROWTH	–	Para	calcular	o	cresci-
mento exponencial previsto usando 
dados existentes;

•	TREND	–	Para	calcular	uma	linha	
de tendência linear;

•	LOGEST	–	Para	calcular	uma	curva	
exponencial que se encaixa nos da-
dos e obter uma matriz de valores 
que descreve a curva;

•	UNIQUE	 –	 Para	 obter	 uma	 lista	
de valores únicos a partir da faixa 
especificada;

•	MUNIT	–	Para	obter	a	matriz	uni-
tária para a dimensão especificada;

•	RANDARRAY	 –	 Para	 obter	 uma	
matriz de números aleatórios.

O editor de planilhas recebeu, tam-
bém, segmentação para as tabelas 
dinâmicas. Esta função fornece um 
filtro rápido e ajuda a indicar o estado 
de filtragem, para entender quais da-
dos são exibidos naquele determinado 
momento.

Assinaturas digitais no ONLYOFFI-
CE Desktop

Além de todas as atualizações já men-
cionadas, a versão offline da plataforma 
recebeu outras melhorias. Uma das 
mais importantes é a possibilidade de 
adicionar assinaturas digitais aos do-
cumentos, planilhas e apresentações, 
com objetivo de verificar se o conteúdo 
do documento é originário de quem 
solicitou e se não há alterações.

Caso seja necessário assinar digitalmen-
te o documento na versão online, isso pode 
ser feito com a integração do DocuSign 
disponível no ONLYOFFICE Workspace 
(versão em nuvem e auto hospedada).

Atentos a estas mudanças, os de-
senvolvedores do ONLYOFFICE 
acabam de anunciar a versão 6.2 

da suíte de produtividade de escritó-
rios, desenvolvida a partir do modelo 
open source.

O aplicativo ONLYOFFICE Desktop 
conta, agora, com validação de dados 
e assinaturas digitais, tabela de núme-
ros e novas funções para as planilhas. 
O ONLYOFFICE Docs, plataforma 
online que pode ser utilizada a par-
tir do navegador, também recebeu 
atualizações.

As novidades da versão 6.2 visam faci-
litar ainda mais o dia a dia dos usuários 
das ferramentas. Os desenvolvedores 
buscam se consolidar no mercado, 
ultrapassando outros modelos, como 
Microsoft Office e Google Docs, dentro 
dos escritórios brasileiros. 

Validação de dados
O recurso de validação de dados é 

uma das principais novidades, tanto 
para o ONLYOFFICE Docs, quanto 
para o aplicativo Desktop. A aplicação 
auxilia na restrição de alguns tipos de 
dados que são inseridos nas células da 
planilha. O uso mais frequente dessa 
ferramenta é durante a criação de 
listas de drop-down, em que ela limita 
as opções de entrada para uma célula 
selecionada e os usuários apenas esco-
lhem um item de uma lista. Isto facilita 
e acelera o processo, além de reduzir 
o risco de erros. 

Tabela de figuras para organizar 
ilustrações

Outra facilidade, aplicada em ambas 
as versões, é a possibilidade de criar 
tabelas de números. Da mesma forma 
que nas tabelas de conteúdo, é permiti-
do listar e organizar equações, imagens, 
gráficos e formas.

Agora também é possível realizar 
alterações na forma como os valores 
aparecem na planilha, possibilitando 
a criação e aplicação de formatos de 
números personalizados, nos casos em 
que os existentes não atendam todas 
as necessidades do usuário.

Novas funções
Para facilitar os cálculos, as planilhas, 

disponíveis nas plataformas Docs e 
Desktop, também receberam novas 
funções:

Reprodução/https://www.onlyoffice.com/pt/

Cursos gratuitos de Espanhol
Entre os dias 24 e 26 de 

março, a Associação Share, 
entidade estudantil da Uni-
versidade Federal de São 
Carlos (UFSCar-Sorocaba), 
receberá inscrições para cur-
sos gratuitos de Espanhol, 
em diferentes níveis de pro-
ficiência e com professores 
nativos. A iniciativa conta 
com a parceria da organi-
zação peruana Kuyayi Perú 
Community.

Há 150 vagas disponíveis 
e qualquer pessoa maior 
de 16 anos e com acesso a 
Internet pode se inscrever. 
As informações completas 
e os formulários inscrições 
podem ser conferidos no site 
da Share (associacaoshare.
com.br).

A Share é uma entidade 
estudantil fundada em 2016 
por alunos do curso Ciências 

Econômicas da UFSCar-
-Sorocaba, com o intuito de 
conectar o desejo de ensinar 
com a vontade de aprender. 
A associação oferece semes-
tralmente cursos de idiomas, 
culturais e administrativos, 
além de eventos, de forma 
acessível e com certificado. 
A entidade conta com pro-
fessores voluntários e cinco 
áreas administrativas que 
ajudam a fazer o projeto 
acontecer e crescer.

Apenas no primeiro se-
mestre de 2020, mais de 
3.900 pessoas tanto do 
Brasil quanto do exterior 
se inscreveram em cursos 
da Share. Foram 18 cursos 
gratuitos visando a constru-
ção do conhecimento nas 
áreas de idiomas, cultura e 
de softwares. Detalhes em 
associacaoshare.com.br.
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D - Mercado de Tecnologia
A Rede Transamérica de Rádio estreia novo programa de entrevistas, 
intitulado “Collab Trends”, com a cobertura dos mercados de tecnolo-
gia, inovação, startups e capital de risco no Brasil. A atração vai ao ar 
aos sábados, na faixa das 10h, além de YouTube (/AlfaConglomerado) 
e Spotify (Collab Trends). A apresentação é de Claudio Cardoso, 
consultor e pesquisador de comunicação estratégica e tecnologia da 
informação. Dividida em dois blocos de 15 minutos cada um, a pauta do 
“Collab Trends” gira em torno de tendências inspiradoras, comentários 
e novidades que geram impactos diretos na rotina diária do mundo dos 
negócios. É direcionado ao ecossistema de investidores, profissionais, 
empreendedores, pesquisadores e estudantes. Sintonias rádio: São Paulo 
(100,1 FM), Rioo (101,3 FM), Belo Horizonte (88,7 FM), Curitiba (100,3 
FM), Brasília (100,1 FM), Salvador (100,1 FM) e Recife (92,7 FM)

E - Empreendedores da Periferia
Com o objetivo de apoiar a potência de uma nova geração de empre-
endedores das periferias do Sudeste e Sul do Brasil, a Articuladora de 
Negócios de Impacto da Periferia está com as inscrições abertas para a 
segunda edição do Lab NIP, um programa de aceleração de curta duração 
gratuito. A proposta é selecionar até 30 negócios para sete semanas de 
aceleração; os aprovados receberão uma bolsa-auxílio no valor de mil 
duzentos e cinquenta reais. Ao final do processo, as seis empresas com 
melhor desempenho vão receber um capital-semente de R$ 15 mil e 
uma aceleração de seis meses. O Lab conta com o apoio da Fundação 
Arymax, Fundação Tide Setúbal, Fundação Casas Bahia, do Instituto 
Humanize e AZ Quest. Inscrições pelo site (https://impactosocial.arte-
misia.org.br/lab-nip).

F - Diabetes e Atividades
Mudar o panorama do diabetes e das doenças crônicas, promovendo – 
por meio da atividade física - a inclusão social das pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis e de seus familiares e fortalecer o SUS, esse 
é o sonho de Bruno Helman, fundador e CEO do Correndo pelo Diabetes, 
organização que visa, por meio da atividade física, fomentar a autonomia,  
amizade, acolhimento e acompanhamento da pessoa com diabetes. O 
programa oferece acompanhamento de profissionais de educação em 
diabetes, videoaulas de yoga, treinamento de fortalecimento muscular, 
planilhas de corrida/caminhada, além de encontros virtuais de troca de 
informações e conhecimentos sobre temas relevantes. Ambiente seguro 
e acolhimento para cuidar da saúde física e emocional também fazem 
parte do CPD. Mais informações: (https://correndopelodiabetes.com/).

A - Cenário Musical
O Brasil acaba de receber sua 1a plataforma de NFT de música! O assunto 
que está em alta no momento por conta do mercado das artes, agora é 
pauta no cenário musical, pois acaba de ser lançada a Phonogram.me, 
plataforma que conecta músicos e investidores. O serviço é o primeiro 
stockmarket musical da América Latina nessa categoria e permite que 
o público invista no seu artista favorito, assim como ocorre na bolsa de 
valores. A startup permite que qualquer pessoa adquira um fonograma 
e receba os royalties quando ele é executado, por exemplo, rádio,no 
streamming, em um evento e até mesmo em um programa de televisão. 
A plataforma ainda conecta músicos, colecionadores e investidores, 
por meio de um catálogo poderoso e aprofundado das mais variadas 
vertentes musicais (https://phonogram.me/).

B - Vinho Rosé
A Hipervinho, único marketplace do Brasil especializado 100% em 
vinhos, aponta tendência de apreciação dos brasileiros pelo consumo 
de vinho rosé. Nos últimos 10 anos, a bebida vem se popularizando e 
durante os primeiros meses do verão de 2021, acabou ganhando ainda 
mais visibilidade, pois se tornou o queridinho das mulheres com idade 
entre 25 e 45 anos, principalmente por conta de sua paleta de cores que 
contribuem para a produção de belas fotos instagramaveis. No último 
ano (2020), o país registrou recorde no consumo de vinhos. Entre 
janeiro e setembro, a média de crescimento no volume comercializado 
foi de 37%, o equivalente a 2,78 litros para cada habitante com idade 
acima de 18 anos. Desse valor, os vinhos rosés representam 7% do total; 
comparadas às vendas apenas dos rosés, a alta é de 35% em relação ao 
ano anterior (https://hipervinho.com.br/).

C - Startups do Agro
Startups de todo Brasil podem se inscrever até o dia 9 de abril na cha-
mada  ILPF Conecta, um desafio que visa atrair propostas de negócios 
de empresas jovens de base tecnológica, as startups do Agro, mais 
conhecidas como Agtechs. A chamada visa a seleção de tecnologias 
inovadoras para a adoção em sistemas de produção que integram ativi-
dades agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área, chamados 
de Integração lavoura, pecuária, floresta - ILPF. As interessadas devem 
apresentar tecnologias aplicadas às áreas temáticas da chamada, e que 
estão em sintonia com a tendência mundial de intensificação sustentável 
da produção agropecuária, e que também contribuam com o negócio do 
produtor rural e com o aspecto social da produção. Mais informações 
e inscrições pelo formulário no site: (www.wcclf2021.com.br/conecta).

G - Cultural Digital
O File Festival (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica) promove 
série de eventos online para incentivar discussões sobre arquivos de artes 
digitais. A programação do Filealive/Arquivo morto/Arquivo vivo, acontece 
entre os próximos dias 29 e 31, e fomenta conversas entre profissionais, 
artistas e teóricos que estão entre os principais influenciadores nacionais 
e internacionais do campo da arte e tecnologia. A iniciativa divulga e am-
plia o alcance de discussões sobre o apoio ao patrimônio artístico digital. 
O intuito é debater e divulgar estratégias para a produção, organização, 
catalogação, recuperação de registros e manutenção de patrimônios 
culturais digitais. Os encontros serão transmitidos ao vivo e as inscrições 
podem ser realizadas gratuitamente em: (https://alive.file.org.br).

H - Trabalho Híbrido
A Sky.One, uma das dez melhores empresas para se trabalhar segundo 
o ranking Top 25 Startups LinkedIn Brasil, e detentora do selo Great 
Place To Work, anuncia a abertura de mais de 40 vagas de emprego para 
diversas áreas e níveis. As oportunidades de trabalho, disponíveis para São 
Paulo, serão no formato híbrido e as posições são abertas semanalmente. 
Entre os cargos disponíveis estão:Executivos de contas, Coordenador 
Comercial, Analista de Marketing, BDM, DBA, Assistente SAP, Estagiário 
de Marketing, Desenvolvedor Python, Desenvolvedor Fullstack, Analista 
de Testes, Líder Técnico, Analista Jurídico, Analista de Sistemas, SDR, 
Estagiário SAP, Gerente de projetos, Arquiteto SAP, Pré-Vendas, Analista 
de Suporte e Analista de Implantação. Interessados devem enviar seus 
currículos através do site (https://www.skyone.solutions). 

I - Obras e Projetos
A Faculdade BSSP está oferecendo uma grande oportunidade para 
profissionais de diversas áreas que desejam alavancar suas carreiras 
em 2021. Estão abertas as inscrições para aulas online e gratuitas sobre 
“Gestão de Obras e Projetos”, nos dias 06, 07 e 08 de abril, às 20h. Ga-
nhos acima da média; upgrade na vida profissional; estar entre os mais 
requisitados são alguns dos benefícios de entrar na área. O objetivo do 
evento é aprimorar o currículo dos participantes a partir de experiências 
incríveis de professores que são grandes autoridades no assunto. Além 
de aprender sobre uma das áreas que teve alta demanda de profissionais 
nos últimos anos. A programação é 100% online e gratuita e as inscrições 
podem ser feitas através do site: (https://bit.ly/eventobssp).

J - Operando E-commerce  
Você já pensou em ingressar neste setor do e-commerce? Os interessados 
em abrir uma loja virtual podem participar do Ciclo MPE da camara-e.
net - palestras gratuitas e online que promovem o conhecimento. O 
evento será realizado em duas partes: a primeira será amanhã (25), e 
a segunda, na sexta-feira (26), das 19h às 22h. Os interessados devem 
se inscrever pelo site (https://www.ciclo-mpe.net). Os participantes 
aprenderão temas como planejar sua empresa de forma eficaz, desde a 
escolha do nicho de mercado; como montar a loja virtual e encontrar o 
cliente ideal; como usar a logística para atrair mais visitas à loja; legislação 
do comércio eletrônico, além de entender como funcionam os meios de 
pagamentos na internet e aprender estratégias para divulgar seu negócio. 

O impacto da violência 
no mundo logístico

O cenário da 
pandemia da Covid-19 
ajudou a explosão de 
vendas do e-commerce

Permitiu o conforto de 
receber os produtos 
em casa com a segu-

rança necessária exigida no 
momento, além dos prazos 
de entrega cada vez me-
nores. Mas, fica aqui uma 
reflexão aos leitores: o que 
acontece do momento em 
que você clica confirmando 
a compra até o momento do 
efetivo recebimento? 

Quando a compra é gera-
da, o produto em estoque 
é separado, embarcado no 
veículo de transportes e, 
dependendo do CEP de en-
trega, há uma incerteza se o 
produto chegará no seu des-
tino. Isso porque as avarias e 
os roubos são uma realidade, 
principalmente nas maiores 
metrópoles do país. 

No Rio de janeiro, por 
exemplo, o baixo policia-
mento devido ao efetivo 
insuficiente, somado à falta 
de políticas públicas de 
inclusão e ao abandono 
do Estado, propiciam um 
ambiente cujas únicas leis 
obedecidas são locais e 
realizadas por seus “donos” 
que portam fuzis. Entregar 
em determinadas regiões 
exige estratégias diferen-
ciadas, estudos, além de 
profissionais de segurança 
capacitados. 

Diante deste cenário, uma 
realidade cada vez mais 
comum é a de embarcado-
res desistirem de realizar 
entregas em determinadas 
regiões devido aos altos 
riscos, renunciando, assim, 
às vendas. Mas, será essa 
a solução, a de segregar 
regiões e aumentar ainda 
mais a desigualdade social? 

Imagina você, morador de 
uma região crítica que vive 
preso em correntes imagi-
nárias sob regras do poder 
paralelo, ter que caminhar 
longas distâncias para poder 
comprar um determinado 
produto, pois o fornecedor 
tem grande dificuldade de 
realizar a entrega. Em al-
gumas situações, é preciso 

pagar pela entrega e, ainda 
assim, há a necessidade 
de retirar o produto em 
um ponto que não é o seu 
endereço. 

Há duas dores sob este 
cenário: o consumidor que 
compra e, por vezes, não 
tem o pedido atendido de-
vido à violência da região e 
o fornecedor que se vê em 
uma sinuca de bico tendo 
que efetuar a entrega em 
regiões deflagradas, onde 
imperam o poder paralelo, 
seja por traficantes ou mili-
cianos fortemente armados, 
expondo a vida de motoris-
tas e patrimônios de trans-
portadores e cargas, além da 
imagem da empresa, é claro. 

Por isso, muitas empresas 
recorrem a escoltas arma-
das, fator que encarece o 
preço final da compra e ain-
da assim não é garantia de 
sucesso. A logística precisou 
evoluir para acompanhar as 
mudanças de cenários ou 
aceitar as perdas milionárias 
e, o pior, a transferência de 
clientes para a concorrên-
cia. Os cenários de violência 
não param de crescer nos 
grandes centros e ignorar 
isso é contar os dias para 
a falência. Mas saiba que 
existe solução. 

As empresas que contra-
taram profissionais de segu-
rança capacitados largaram 
na frente e fazem entregas 
em áreas deflagradas com 
riscos controlados. Para 
isso, as estratégias devem 
ser bem desenhadas com 
ações direcionadas para 
trazer maior segurança, 
aumento de credibilidade 
das marcas, além de mais 
vendas. 

Por fim, a complexidade 
do universo nesse mun-
do “paralelo” de entregas 
pode ter uma solução ao 
se investir numa estrutura 
de segurança particular. As 
empresas que entenderam 
que a segurança é um in-
vestimento e não um custo, 
certamente desfrutam de 
melhores resultados. 

(*) - É consultor sênior na ICTS 
Security, empresa de origem 

israelense que atua com consultoria 
e gerenciamento de operações em 

segurança (www.ictssecurity.com.br).

Eduardo Masulo (*)

Proposta que estabelece novo marco legal do setor aguarda sanção. 

O texto permite tam-
bém o acesso de 
novos agentes a ga-

sodutos de escoamento, 
instalações de tratamento 
ou processamento de gás 
natural e a terminais de Gás 
Natural Liquefeito (GNL).

Defensores do projeto 
argumentam que a proposta 
vai aumentar a participação 
de empresas privadas no 
mercado de gás natural no 
Brasil, reduzindo os custos 
de produção e o preço final 
para as empresas consumi-
doras do insumo. Também, 
que o gás natural poderá 
ajudar a reduzir o preço da 
energia elétrica, uma vez que 
parte das usinas térmicas 
usa o combustível para gerar 
eletricidade. Para a Associa-
ção Brasileira dos Grandes 
Consumidores de Energia 
(Abrace), o projeto traz se-
gurança jurídica para o setor 
e perspectivas de abertura 

A maioria das mulheres acredita que o 
governo deveria estender linhas de crédito (38%), 

além do auxílio emergencial (31%).

O mês de fevereiro foi de mulheres mais resilientes 
do que homens diante da crise no controle de suas 
pequenas e microempresas. Um levantamento feito 
pelo Sebrae mostrou que as empresárias demitiram 
menos e contrataram mais nesse mês. Além disso, 
recorreram menos a empréstimos no setor financeiro. 
No mês passado, 9% das empresárias entrevistadas 
desligaram funcionários; entre os homens, esse número 
subiu para 12%. 

Quando o assunto é contratação, 16% das empreen-
dedoras fizeram contratações, contra 13% de empre-
endedores. Questionados sobre empréstimos tomados 
em fevereiro, 52% dos empreendedores afirmaram a 
tentativa de obter empréstimo. Entre as mulheres, esse 
percentual foi um pouco menor, 46%. O Sebrae ouviu 
6.228 empresários e empresárias de todo o país entre 
25 de fevereiro de 1º de março.

A maioria das mulheres consultadas acredita que o 
governo deveria estender linhas de crédito (38%), além 
do auxílio emergencial (31%). Já 11% delas sugeriram 
o adiamento dos impostos. Entre os homens, 52% en-
tendem que a extensão de linhas de crédito deveria ser 
a medida tomada pelo governo neste momento do país.

O levantamento também mostra que as mulheres 
usam mais a internet na condução dos seus negócios. 
Setenta e quatro por cento das empresárias vendem 
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Setores da economia dizem que Lei 
do Gás reduz custos e preço final

O projeto da nova Lei do Gás, que aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro, estabelece novo marco 
legal do setor no Brasil - entre outros pontos, a mudança do regime de concessão para o de autorização 
do transporte de gás natural pela iniciativa privada

de uma mudança no rumo 
do mercado, que vai abrir 
grandes oportunidades para 
explorarmos o gás do pré-sal 
e abrir caminhos para novos 
competidores com o GNL, 
o gás em terra. E todo tipo 
de insumo que poderá abrir 
um caminho de reindustria-
lização para o país”, afirmou 
Pedrosa.

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) acredita 
que a mudança no mercado 
de gás natural é “uma das 
grandes apostas do setor 
produtivo para apoiar a 
retomada do crescimento 
econômico, com geração de 
emprego e renda”. De acordo 
com a instituição, há possi-
bilidade de a indústria bra-
sileira se tornar uma grande 
consumidora de gás natural e 
“triplicar a demanda em uma 
década”, em um cenário de 
queda dos preços do produto 
pela metade (ABr). 

do mercado, auxiliando na 
retomada da economia. 

“Conseguimos consenso 
entre mais de 70 setores 
industriais dos mais diversos 
segmentos, representados 
pelo movimento “Gás para 
sair da crise”, incluindo os 
agentes da própria cadeia 
produtiva do gás, como 
produtores reunidos no IBP 
[Instituto Brasileiro de Pe-
tróleo e Gás], os transporta-

dores, da ATGás [Associação 
de Empresas de Transporte 
de Gás Natural por Gasodu-
to] e a CNI [Confederação 
Nacional da Indústria]”, dis-
se o presidente da Abrace, 
Paulo Pedrosa.

Na avaliação da Abrace, 
a expectativa é a mudança 
no mercado de gás, com 
potencial de gerar R$ 60 
bilhões de investimentos 
por ano. “Todos precisamos 

Mulheres contrataram mais e 
demitiram menos em fevereiro

seus produtos ou serviços de forma digital. Entre os 
homens, esse percentual cai dez pontos.

“Percebemos que os pequenos negócios mantidos 
por mulheres seguem a tendência de vendas online 
e marketing por meio de mídias sociais. Esse movi-
mento já vinha sendo notado, mas foi acelerado com 
a pandemia”, disse o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles (ABr).



Debate sobre 
mobilidade urbana no 

Brasil ainda está focado 
no retrovisor

Na época em que 
o Brasileiro ainda 
se importava 
com a Fórmula 1 
houve um fim de 
semana no qual a 
grande discussão 
era qual deveria 
ser a estratégia do 
Barrichello

Ele havia se classifi-
cado em primeiro 
lugar nos treinos e 

teria Schumacher e outros 
grandes pilotos nas posições 
seguintes. Alguns diziam 
que ele deveria fechar a 
passagem para um lado, 
outros achavam que devia 
retardar a freada para outro 
lado. A questão foi levada 
então ao tricampeão Nelson 
Piquet, famoso por suas 
opiniões claras, polêmicas, 
mas quase sempre certas a 
respeito do que acontece 
nas pistas. 

Como era esperado, ele 
resumiu a questão demons-
trando uma visão muito 
mais arrojada e assertiva. 
Sua posição foi resumida 
numa frase que dizia mais 
ou menos o seguinte: Quem 
está na frente tem que se 
preocupar somente em 
acelerar. O que está atrás 
é problema dos outros. O 
conceito de Piquet pode ser 
transferido para os debates 
que o Brasil tem travado a 
respeito da mobilidade ur-
bana. O preço da gasolina. 
A interferência ou não do 
governo na direção da Pe-
trobrás. A necessidade ou 
não de oferecer subsídios 
fiscais para manter e atrair 
montadoras multinacionais. 

Todas essas e muitas 
outras questões que têm 
preenchido páginas de 
jornais há décadas, estão 
novamente ocupando cora-
ções e mentes. O problema 
é que elas mantêm o Brasil 
olhando para trás enquanto 
outros competidores já mi-
ram a dianteira e aceleram. 
Só para dar um exemplo, os 
brasileiros ainda discutem 
sobre a formatação de uma 
política de impostos que 
leve à redução do preço dos 
combustíveis fósseis. Por 
outro lado, as nações desen-
volvidas já estão avançando 
em direção a metas ambicio-
sas de produção e circulação 
dos carros elétricos. 

O recém-eleito presidente 
dos EUA, Joe Biden, por 
exemplo, começa a dar 
os primeiros passos para 
alcançar sua meta de cons-
truir cerca de 500 mil novas 
estações de carregamento 
para veículos movidos a 
eletricidade espalhadas 
pelo território america-

no, trocar toda a frota do 
governo, substituindo os 
veículos a combustão pelos 
eletrificados. A proposta 
inclui, ainda, financiar a 
transição das montadoras 
para modelos mais limpos 
e um maior suporte para as 
pequenas empresas inician-
tes no segmento.

Na Europa, o objetivo de-
clarado é chegar em 2035, 
ou seja, daqui a menos de 15 
anos, com apenas veículos 
elétricos sendo comercia-
lizados. Isso significa que 
em uma década e meia ne-
nhum europeu poderá mais 
comprar um carro a diesel 
ou a gasolina. É óbvio que 
uma mudança de paradigma 
deste tamanho não se faz de 
uma hora para outra, mas a 
experiência do desenvolvi-
mento das vacinas contra 
a Covid-19 provou mais 
uma vez que havendo uma 
conjunção de forças inte-
ressadas numa solução ela 
acontece no menor tempo 
possível e com resultados 
satisfatórios.

Significa que o Brasil não 
pode e não deve abandonar 
repentinamente as grandes 
discussões sobre os preços 
da gasolina, por exemplo. 
Mas, por outro lado, deve 
começar imediatamente a 
aplicar mais foco em dis-
cussões sobre temas ligados 
ao futuro da mobilidade. Só 
para ter uma ideia do quanto 
o país está atrasado nesta 
corrida, em 2020 a indústria 
nacional teve o melhor ano 
de vendas de carros elétri-
cos da história, segundo a 
Associação Brasileira do 
Veículo Elétrico (ABVE). 
Apesar disso, a frota elétrica 
do país ainda corresponde a 
apenas 1% do mercado total 
de veículos.

Uma das formas de co-
meçar a sair das últimas 
posições seria trazer para 
a ordem do dia o Projeto 
de Lei 3174/20 que tramita 
na Câmara desde outubro 
e prevê corte de impostos, 
troca da frota do governo 
federal e criação de linhas 
de crédito prioritárias para a 
produção de veículos elétri-
cos no país. O texto propõe, 
entre outras coisas, que os 
veículos elétricos passarão 
a contar com isenção total 
de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Já 
os modelos híbridos (com 
propulsão elétrica e con-
vencional) terão redução 
de 50% no tributo.

Olhar para o retrovisor é 
importante, mas para quem 
quer ganhar, olhar para 
frente e acelerar é muito 
mais.

(*) - É sócio da MRD Consulting, 
consultoria que atua nas áreas de 
planejamento e gestão estratégica 

(www.mrdgestao.com.br).

Flavio Padovan (*)
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A Elgin, distribuidora 
de equipamentos fo-
tovoltaicos e prove-

dora de soluções nas áreas de 
climatização, refrigeração, 
iluminação, automação, in-
formática, telefonia e costu-
ra, projeta um crescimento 
de 150% este ano no volume 
de negócios de geração de 
energia solar com empresas 
integradoras que atuam em 
projetos para residências, 
comércios, indústrias e 
propriedades rurais no País. 

Segundo o diretor da 
divisão de Energia Solar 
da Elgin, Glauco Santos, a 
organização já se prepara 
para o lançamento de novas 
tecnologias destinadas ao 
mercado fotovoltaico. “A 
Elgin contará com inverso-
res de 208kW, objetivando 
principalmente a redução de 
custos e aumento de eficiên-
cia. Este modelo de inversor 
string é um diferencial nosso 
e trará grandes benefícios 
para os integradores que op-
tarem em trabalhar com esse 
equipamento nos projetos 
de seus clientes”, comenta. 

Para acompanhar a ten-
dência do mercado global, a 
Elgin lançará ainda os inver-

Empresa aposta na ampliação das vendas, sobretudo com parceiros 
integradores que buscam ampliar competividade e diferenciação.

O uso das informações do cadastro positivo permite a 
construção de notas de crédito mais justas para o consumidor.

Daniel Arraes (*)                 

Observamos no Brasil há 
décadas um movimento 
dos governos no sentido 
de facilitar e democrati-
zar o acesso ao crédito. 
São exemplos disso ações 
como a criação de no-
vas modalidades como o 
empréstimo consignado, 
iniciativas para redução 
de taxas de juros, e a apro-
vação de legislações que 
visam incentivar o uso de 
crédito, como a lei do ca-
dastro positivo - aprovada 
em 2019 e que começou 
de fato a tomar forma em 
meio à pandemia. 

O acesso ao crédito é 
um direito do cidadão 
em alguns países do 
mundo. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, 
existem leis para garantir 
um tratamento justo no 
cálculo da nota individu-
al (score), o acesso do 
consumidor a seu próprio 
relatório de crédito e a 
proteção contra fraude 
e roubo de identidade. 
O cadastro positivo é 
fundamental tanto para 
garantir o cumprimento 
de leis de igualdade de 
oportunidades, como, 
como para gerar os incen-
tivos necessários para 
impulsionar o crédito 
e consequentemente o 
crescimento econômico. 

Ao permitir o acesso dos 
credores a todo o histó-
rico de crédito de um ci-
dadão, ele gera uma base 
de conhecimento sobre o 
consumidor que pode ser 
usada para maior oferta 
de crédito, no montante 
adequado, através da 
modalidade mais indica-
da, no momento correto 
e com melhores taxas de 
juros. O uso das informa-
ções do cadastro positivo 
permite a construção 
de notas de crédito que 
sejam mais justas para o 
consumidor. 

Uma pessoa que deixe 
de pagar uma dívida nes-

Vivaldo José Breternitz (*) 

A Tesla começa a enfrentar problemas na Chi-
na: o governo do país proibiu o uso de veículos da 
montadora em algumas instalações do governo 
por razões de “segurança nacional”. O principal 
temor dos chineses é que os carros da Tesla, 
com muita tecnologia embarcada, possam ser 
utilizados para espionagem; uma preocupação 
especial é o alto número de sensores e câmeras 
instaladas em veículos Tesla, que poderiam ser 
usados para capturar dados confidenciais e 
transmiti-los aos Estados Unidos. 

Mas a Tesla vem enfrentando outro tipo de 
problema com os chineses: a concorrência. 
Embora os números não sejam totalmente confi-
áveis, desde 2018, o Tesla Model 3 é o automóvel 
elétrico mais vendido no mundo, totalizando 
cerca de 700 mil unidades, porém 2021 começou 
com uma surpresa: enquanto foram vendidas 
cerca de 35 mil unidades do Tesla em janeiro e 
fevereiro, o Hong Guang, um pequeno veículo 

chinês, atingiu 56 mil vendas no período. 
O Model 3 fabricado na China custa a partir 

de US$ 39 mil, contra os US$ 4.500 do Hong 
Guang, que tem autonomia de 170 km, velocida-
de máxima de 100 km/h, e pesa 650 quilos. São 
carros diferentes, o que leva a preços diferentes: 
a autonomia do modelo básico do Tesla chega 
a 400 km, sua velocidade máxima é 225 km/h e 
pesa 1.600 quilos, sendo maior e mais confortável. 

O veículo é produzido por uma estatal chinesa, 
a Wuling, em parceria com a General Motors; essa 
parceria indica que a empresa americana busca 
ganhar experiência, para em seguida tentar vender 
o carro nos mercados europeu e americano, como 
tem sido comentado. Já a Tesla, segue expandindo 
sua capacidade de produção e, ao que consta, 
preparando o lançamento de um veículo compacto - 
tudo isso enquanto se preocupa com a concorrência 
e as acusações envolvendo espionagem. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, 
é professor da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Confiança do 
consumidor recuou 
9,8 pontos em março

O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), caiu 9,8 pontos 
em março. Com o resultado, 
o indicador chegou a 68,2 
pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos, o menor 
valor desde maio de 2020 
(62,1 pontos). A queda foi 
provocada principalmente 
pela piora do Índice de 
Expectativas, que mede a 
confiança dos consumidores 
no futuro e que recuou 12,3 
pontos, chegando a 72,5 
pontos. A perspectiva para 
a economia nos próximos 
meses foi o que mais con-
tribuiu para esse resultado, 
cair 15 pontos.

O Índice de Situação Atual, 
que mede a confiança no pre-
sente, caiu 5,5 pontos e atin-
giu 64 pontos. A satisfação 
sobre as finanças pessoais no 
momento atual caiu 7 pontos. 
“A forte queda da confiança 
dos consumidores é resulta-
do do recrudescimento da 
pandemia da Covid-19 em 
todo o país e do colapso do 
sistema de saúde em várias 
cidades. A campanha de 
imunização da Covid-19 no 
país segue lenta, enquanto o 
número de hospitalizações e 
mortes por dia avança rapi-
damente, levando estados e 
municípios a adotar medidas 
de restrição à circulação de 
pessoas”, afirma a pesquisa-
dora da FGV Viviane Seda 
Bittencourt (ABr).

Empresa espera crescimento de 
150% em negócios fotovoltaicos
Segundo o diretor da divisão de Energia Solar da Elgin, Glauco Santos, a organização já se prepara para 
o lançamento de novas tecnologias destinadas ao mercado fotovoltaico.

com soluções e produtos 
inovadores, além de treina-
mentos frequentes e suporte 
técnico especializado”, diz. A 
perspectiva de crescimento 
para este ano segue a mesma 
curva de resultado obtido 
pela empresa no ano pas-
sado, quando foi registrado 
um aumento de 140% nos 
negócios entre 2019 e 2020. 

No período, os geradores 
residenciais lideraram os 
pedidos na Elgin, com 85% 
de participação, seguidos 
pelos geradores comerciais 
(10%) e industriais (5%). O 
crescimento se deve princi-
palmente à disponibilidade 
de produtos para pronta-en-
trega, ampliação do portfólio 
e condições comerciais mais 
competitivas. 

“Fatores internos também 
contribuíram para este re-
sultado, como a criação da 
diretoria de energia solar, 
o investimento em pessoas 
(estruturação e capacitação 
da equipe), as melhorias no 
processo logístico e a expan-
são da atuação comercial com 
parceiros integradores em 
mais regiões”, conclui Santos. 
Fonte e outras informações: 
(www.elgin.com.br).
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sores híbridos de 3,6kW, 5kW 
e 8kW, os quais apresentam 
características on-grid e 
off-grid, uma tecnologia que 
possibilita estar conectado 
à rede de energia elétrica e, 
ao mesmo tempo, conecta-
do a um banco de baterias 
para armazenamento e 
uso da energia em horários 
programados ou momentos 
de interrupção de energia 
da rede. 

“Além das funções híbri-
das, este produto viabiliza 
nossa entrada no mercado 

off-grid, para aplicações em 
sistemas isolados, os quais 
são bastante utilizados em 
áreas rurais ou remotas”, 
acrescenta Santos. A empre-
sa também terá no portfólio o 
painel solar fotovoltaico mo-
nocristalino de 440W, com 
uma eficiência melhorada e 
um rendimento em padrões 
acima da média de mercado. 

“Já na área comercial, 
pretendemos ampliar a 
rede de parceiros integra-
dores em todo território 
nacional, apoiando sempre 

A evolução do cadastro 
positivo durante a pandemia

te momento de estresse 
econômico por conta da 
Covid-19, mas que durante 
anos foi uma boa pagado-
ra, não necessariamente 
terá sua oferta de crédito 
interrompida se o credor 
puder observar seu histó-
rico e isso estiver refletido 
em sua nota de crédito. 
Tipicamente, uma nota 
de crédito é construída 
utilizando informações his-
tóricas do comportamento 
do consumidor separadas 
nas seguintes dimensões: 
	 •	Mix de crédito - refe-

re-se ao tipo de crédito 
utilizado (cartões, che-
que especial, imobiliá-
rio, empréstimos, finan-
ciamentos e outros); 

	 •	Histórico de Paga-
mento - refere-se ao 
comportamento de pa-
gamento do consumi-
dor ao longo do tempo: 
pagou em dia? Qual o 
atraso médio? Quando 
atrasa, em que valor?; 

	 •	Operações em aberto 
- refere-se às operações 
creditícias atualmen-
te vigentes: valores, 
modalidades, tempo 
restante da operação e 
se estão todas em dia; 

	 •	Histórico de crédito - 
refere-se ao uso de cré-
dito pelo consumidor: 
quais as modalidades 
mais usadas, quantos 
credores ele possui, há 
quanto tempo é cliente 
de quais credores; 

	 •	Demanda por crédito 
- refere-se à frequência 

e valores com que 
o consumidor vem 
buscando crédito re-
centemente. 

Como se pode observar 
pelas dimensões acima, o 
atraso atual de pagamen-
to do cliente é apenas 
uma das informações 
utilizadas para cálculo da 
nota. Pode-se ver tam-
bém que o histórico de 
pagamento e o uso atual 
do crédito são as dimen-
sões que possuem maior 
peso. Nesse momento 
de inúmeras incertezas, 
mais do que nunca o 
consumidor necessita 
um tratamento justo por 
parte dos credores para 
a manutenção de sua 
saúde financeira. 

A nota de crédito com 
o uso de dados do cadas-
tro positivo empodera 
o consumidor e faz com 
que ele tenha mais influ-
ência sobre sua própria 
pontuação. Além disso, 
ter mais controle pessoal 
sobre sua nota significa 
também ter maior poder 
de negociação sobre taxas 
de juros mais baixas junto 
aos credores. A utiliza-
ção intensa do cadastro 
positivo, junto com o uso 
consciente do crédito, se 
tornam assim fortes alia-
dos para a retomada do 
consumo em momentos 
de crise. 

(*) - É diretor de Desenvolvimento 
de Negócios da FICO para a América 

Latina (www.fico.com). 
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Tesla enfrenta problemas na China: 
espionagem e concorrência



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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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Focus Tecnologia de Plásticos S/A
CNPJ n° 59.257.972/0001-09
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Colocamo-nos à disposição de V.Sas., para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários - A DIRETORIA.

Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações de resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

         2020        2019
Ativo  61.233.148 44.418.356
Circulante  20.620.386 14.295.568
 Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)  764.495 1.923.714
 Contas a receber de clientes (nota 5)  4.478.260 3.001.764
 Estoques (nota 6 )  10.904.751 5.832.119
 Impostos a recuperar (nota 7)  315.799 308.449
 Despesas antecipadas (nota 8)  719.217 639.923
 Contas a receber - venda participação societária (Nota 9)  1.589.981 1.511.419
 Outros créditos  1.847.883 1.078.180
Não circulante  40.612.762 30.122.788
 Mútuos a receber da controladora (nota 10)  22.431.65 16.590.305
 Impostos a recuperar (nota 7)  656.954 329.095
 Contas a receber - venda participação societária (Nota 9)  - 1.511.419
 Depósitos em garantia  93.075 93.075
 Imobilizado (nota 11)  12.523.918 7.235.898
 Direitos de uso de ativos (nota 12)  4.869.402 4.292.479
 Intangível (nota 13)  37.448 70.517

          2020       2019
Passivo e patrimônio líquido   61.233.148   44.418.356
Circulante   30.613.438   20.228.969
 Instrumentos financeiros-hedge cambial (nota 14)   72.529   36.738
 Fornecedores (nota 15)   13.641.004   8.136.227
 Salários e encargos sociais (nota 16)   2.821.895   2.041.008
 Obrigações tributárias (nota 17 e 24)   5.591.685   2.303.875
 Dividendos e juros sobre capital próprio   5.294.239   4.835.605
 Passivos de arrendamentos (nota 12)   2.534.492   1.980.623
 Outras obrigações a pagar   39.333   241
 Provisão para contingências  (nota 18)   592.753   611.214
 Contas a pagar à empresa relacionada (nota 19)   25.508   283.438
Não circulante   6.713.038   5.080.467
 Passivos de arrendamentos (nota 12)   2.480.716   2.463.900
 Obrigações tributárias (nota 17 e 24)   4.232.322   2.616.567
Patrimônio líquido   23.906.672   19.108.920
 Capital social (nota 20)   5.763.481   5.763.481
 Reserva de ágio   2.307.672   2.307.672
 Reserva legal   1.152.696   1.152.696
 Reserva de lucros   14.682.823   9.885.071 

           2020         2019
Receita líquida de vendas (nota 20)  118.604.211 93.102.315
 Custo dos produtos/serviços vendidos (nota 21)  (88.966.037) (68.808.966)
Lucro bruto  29.638.174 24.293.349
Receitas (despesas) operacionais  (9.280.290) (8.560.534)
 Vendas (nota 22)  (4.566.460) (6.003.359)
 Gerais e administrativas (nota 22)  (4.973.510) (2.906.911)
 Resultado na alienação de bens ativo imobilizado  259.680 349.736
Lucro operacional  20.357.884 15.732.815
Resultado financeiro  2.662.662 (2.182.978)
 Despesas financeiras (nota 23)  (7.993.557) (7.070.447)
 Receitas financeiras (nota 23)  10.656.219 4.887.469
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e CSLL  23.020.546 13.549.837
Imposto de renda e contribuição social - corrente (nota 24)  (5.847.736) (3.790.539)
Imposto de renda e contribuição social - diferido (nota 24)  (1.615.756) (292.676)
Lucro líquido do exercício  15.557.054 9.466.622
Quantidade de ações  5.763.481 5.763.481
Lucro líquido por ação  2,70 1,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

            2020        2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais  22.711.362 20.946.147
 Lucro líquido do exercício antes dos impostos  23.020.546 13.549.837
 Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais
  Depreciações e amortizações  2.290.805 1.133.555
  Depreciações de arrendamentos  3.008.762 3.022.518
  Valor residual do imobilizado e intangível baixados  250 -
  Juros provisionados sobre mútuo  (1.051.661) (754.269)
  Juros de arrendamentos  361.766 519.432
  Variação cambial sobre mútuo  (4.789.999) (628.133)
  Variação de provisão para crédito de liquidação duvidosa  (43.503) (83.977)
  Custo participação societária vendida  - 4.287.173
  Atualização monetária contas a receber - venda de participação societária  (67.143) (22.838)
  Provisão para contingência trabalhistas  (18.461) (77.151)
Variações nas contas de capital circulante  (2.389.210) (6.403.925)
 Contas a receber de clientes  (1.432.993) (648.679)
 Estoques  (5.072.632) (1.719.756)
 Fornecedores  5.504.777 2.933.151
 Impostos a recuperar  (335.209) (473.076)
 Obrigações tributárias  1.815.485 228.057
 Salários e encargos sociais  780.887 126.528
 Despesas antecipadas  (79.294) 89.313
 Contas a receber - venda de participação societária  1.500.000 (3.000.000)
 Imposto de renda e contribuições pagos ou revertidos  (4.375.413) (3.813.197)
 Outros ativos e passivos     (694.818)    (126.266)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  20.322.152 14.542.222
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  (7.546.006) (5.086.828)
 Compras de imobilizado e intangível  (7.546.006) (5.086.828)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  (13.935.365) (7.755.680)
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos  - (29.376)
 Liquidação de valores a pagar à empresa relacionada  (257.930) (814.851)
 Pagamento de dividendos e juros capital próprio  (10.300.668) (3.521.547)
 Pagamentos de arrendamentos    (3.376.767)   (3.389.906)
Caixa gerado (consumido) no exercício    (1.159.219)  1.699.714
Caixa e equivalentes
 no início do exercício  1.923.714 224.000
 no fim do exercício     764.495  1.923.714
Aumento (diminuição) líquido no caixa e equivalentes    (1.159.219)  1.699.714

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Capital Reserva Reserva Reserva Lucros
     social   de ágio      legal  de lucros acumulados         Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 5.763.481 2.307.672 1.152.696  8.368.206            - 17.592.055
Lucro líquido do exercicio - - - - 9.466.622 9.466.622
Juros sobre capital próprio - - - - (949.757) (949.757)
Dividendos distribuídos - -  - - (7.000.000) (7.000.000)
Destinação do lucro remanescente          -          -          -  1.516.865   (1.516.865)           -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.763.481 2.307.672 1.152.696  9.885.071             - 19.108.920
Lucro líquido do exercicio - - - - 15.557.054 15.557.054
Juros sobre capital próprio - - - - (874.231) (874.231)
Dividendos distribuídos - - - - (9.885.071) (9.885.071)
Destinação do lucro remanescente          -          -         -  4.797.752   (4.797.752)           -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 5.763.481 2.307.672 1.152.696 14.682.823            - 23.906.672

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. - Contexto operacional: A companhia foi fundada em 19/07/1988 e tem sua sede social na Rua Helena nº 170-Conjunto 
162-São Paulo-SP; a unidade fabril está instalada em São José dos Pinhais-PR. A companhia tem por finalidade preponde-
rante a fabricação e comercialização de peças e componentes plásticos injetados para indústria de bens duráveis eletro-ele-
trônicos (linha branca) e automobilística. 2. - Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financei-
ras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. Na elaboração das demonstrações financeiras a Companhia utilizou 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para calculá-las, a administração usou as melhores 
informações disponíveis na data da preparação dessas demonstrações, bem como a experiência de eventos passados ou 
correntes, considerando, ainda, pressupostos relativos a eventos futuros. Portanto essas demonstrações financeiras incluem 
provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para impostos, estimativas de valor de recu-
peração de bens do ativo imobilizado, determinação de valor justo de realização e outras correlatas. Os resultados efetivos 
podem variar em relação a essas estimativas. 2.1. - Impactos do Covid 19: Em razão da pandemia relacionada ao novo 
Coronavírus (Covid-19) que vem afetando o Brasil e diversos países no mundo, trazendo riscos à saúde pública, a companhia 
vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades 
de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e 
segurança dos nossos colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios. 
Nas avaliações feitas até aqui não foram identificados, e nem são esperados que ocorram, impactos relevantes relacionados 
a perdas de crédito e de redução de valor recuperável de quaisquer ativos e, nem tampouco, de cumprimento de obrigações 
assumidas com clientes e fornecedores, de forma não serem necessárias mudanças nas estimativas contábeis decorrentes da 
pandemia ora em curso. 3. - Sumário das principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado: o resultado é apurado pelo 
regime de competência dos exercícios para apropriação das receitas, custos e despesas correspondentes. As receitas somente 
são reconhecidas quando da efetiva entrega dos produtos e serviços de industrialização aos compradores ou encomendantes, 
respectivamente. b) Caixa e equivalentes de caixa: compreendem numerários em caixa, saldos bancários e investimentos 
de liquidez imediata, os quais contemplam as remunerações contratadas, reconhecidas proporcionalmente até as datas das 
demonstrações financeiras. c) Contas a receber de clientes: as contas a receber são reconhecidas pelo regime de competência, 
deduzidas de provisão para redução créditos de liquidação duvidosa e ajustadas a valor presente, quando relevante. d) Esto-
ques: demonstrados pelo preço médio de aquisição ou produção, deduzidos dos impostos recuperáveis. Os valores ora demons-
trados não superam os de mercado. e) Imobilizado: demonstrado ao custo histórico de aquisição ou incorporação deduzido das 
depreciações, as quais são calculadas pelo método linear, segundo as taxas que levam em consideração a expectativa de vida útil 
dos bens. A Administração avaliou a vida útil e econômica desses ativos e conclui não haver necessidade de alteração na política 
de depreciação que vem sendo adotada; f) Direitos de uso de ativos e passivos de arrendamento: os valores estão demons-
trados pelo valor presente na data da contratação e depreciados durante o prazo de vigência desses contratos. g) Intangível: 
composto de licenças de uso de softwares, deduzidos da amortização; h) Imposto de renda e contribuição social: apurados 
pelo lucro real, com base na legislação vigente, sendo o lucro líquido contábil ajustado pelas adições e exclusões de despesas e 
receitas não dedutíveis ou temporariamente não tributáveis. Os impostos futuramente apuráveis sobre as diferenças temporárias 
estão registrados nos passivo circulante e não circulante; i) Dividendos e juros sobre o capital próprio: representa os juros 
sobre o capital próprio já declarados e ainda não sacados pelos acionistas, os quais superam os dividendos mínimos definidos 
no estatuto social e na legislação societária; j) Outros ativos e passivos: apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
incluindo provisões para contingências trabalhistas, constituídas com base nas expectativas de perdas prováveis manifestadas 
pelos advogados que acompanham as ações, ajustadas a valor presente; k) Instrumentos financeiros: a Companhia mantém 
instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda estrangeira. Os derivativos 
são mensurados inicialmentepelo valor justo; quaisquer custos de transação são reconhecidos no resultado quando incorridos.
4. - Caixa e equivalentes de caixa        2020       2019
Numerário em caixa  2.150 6.361
Contas correntes bancárias  31.781 1.078
Aplicações de liquidez imediata     730.564 1.916.275
       764.495 1.923.714
5. Contas a receber de clientes        2020       2019
Duplicatas a receber  4.681.057 3.133.022
Notas de débito a compensar  (135.129) (20.087)
Provisão para redução créditos de liquidação duvidosa    (67.668)  (111.171)
   4.478.260 3.001.764
A vencer  4.613.388 2.850.899
Vencidos até 360 dias  8.234 171.364
Vencidos a mais de 360 dias     59.435   110.759
   4.681.057 3.133.022
Movimentação da provisão para redução créditos de liquidação duvidosa:
Saldo inicial      111.171   195.148
Adições  10.083 1.607
Reversões por recebimentos     (53.586)   (85.584)
Saldo final     67.668   111.171
6. Estoques         2020      2019
Produtos acabados  3.571.446 2.603.933
Produtos em elaboração  976.822 512.449
Matérias primas    6.356.483 2.715.737
   10.904.751 5.832.119
     2020                 2019 
7. - Impostos a recuperar  Circulante Não circulante Circulante Não circulante
ICMS a compensar - apuração normal  405.197 - 405.197 -
IRPJ e CSLL a compensar  - - - -
ICMS a compensar-ativo permanente  315.015 656.954 308.419 329.095
Outros  784 - 30 -
Provisão para redução crédito de dificil liquidação    (405.197)                 -   (405.197)                 -
       315.799         656.954     308.449         329.095 
A provisão para redução crédito de dificil liquidação foi constituida em 2017 e refere-se a créditos de ICMS cuja probabilidade de 
compensação com débitos da mesma espécie ou, ainda, de ressarcimento perante o fisco é tida como pouco provável.
8. - Despesas antecipadas     2020    2019
Juros - desconto de duplicatas  653.884 572.446
Prêmios de seguros   65.332   67.477
   719.216 639.923
9. - Contas a receber-venda de participação societária: Refere-se, à venda da controlada Elsa Tecnologia de Proteção Elétrica 
Ltda., a última parcela vence em junho/2021. 10. - Mútuo com controladora: Mútuo contratado com a controladora, de principal 
equivalente a US$ 2.789.207, acrescido de juros de 4.87% a.a., valorizados às taxas R$/US$ vigentes nas datas das demons-
trações financeiras.
  2020   2019 
Vencimentos      US$          R$      US$          R$
02/05/2024 2.209.732 11.527.577 2.115.482 8.525.603
14/03/2026 1.045.136 5.452.194 1.000.559 4.032.351
01/05/2027 1.045.136  5.452.194 1.000.559  4.032.351
totais 4.300.004 22.431.965 4.116.600 16.590.305
11. - Imobilizado   2020   2019
  Taxas     Custo Depreciação    Líquido     Líquido
Máquinas e equipamentos  20% 19.036.405 9.116.411 9.919.994 4.648.914
Instalações  20% 3.425.647 1.595.961 1.829.686 916.272
Móveis e utensílios  10% 153.751 101.539 52.212 41.208
Veículos  20% 107.397 25.505 81.892 34.037
Equipamentos de informática  20% 488.519 294.199 194.320 194.388
Matrizes e moldes  10% 464.217 251.519 212.698 232.889
Imobilizado em construção  -    233.116             -      233.116 1.168.190
   23.909.052   11.385.134 12.523.918 7.235.898
 Saldos em    Saldos em
Movimentação no exercício: 31.12.2019  Adições  Baixas Transferências 31.12.2020
Máquinas e equipamentos 12.440.882 5.847.318 (419.985) 1.168.190 19.036.405
Instalações 2.104.259 1.321.638 (250) - 3.425.647
Móveis e utensílios 132.971 20.780 - - 153.751
Veículos 99.954 63.000 (55.557) - 107.397
Equipamentos de informática 428.365 60.154 - - 488.519
Matrizes e moldes 464.217 - - - 464.217
Imobilizado em construção  1.168.190    233.116          -       (1.168.190)     233.116
Total dos custos 16.838.838 7.546.006 (475.792)                - 23.909.052
Depreciação acumulada   (9.602.940) (2.257.736) 475.542                - (11.385.134)
Total residual   7.235.898 5.288.270     (250)                - 12.523.918
12. - Direitos de uso de ativos e passivos de arrendamentos: A Companhia mantem contratos de arrendamentos de imóvel 
industrial e máquinas e equipamentos, com prazos de 14 a 60 e 14 a 29 meses (de 14 a 55 e 18 meses em 2019), respecti-
vamente, contados desde 01/01/2020. Os ativos e passivos decorrentes desses arrendamentos estão valorizados pelo valor 
presente líquido, resultante da aplicação do desconto da taxa de 13,14%a.a. (12,22%a.a. em 2019), a qual reflete o potencial 
custo de captação da Companhia, haja vista não ser ela tomadora de recursos. A movimentação havida em 2020 é a seguinte:
   Ativo 
     Máquinas   Resultado
       Imóveis equipamentos      Total    Passivo financeiro
Saldos em 31/12/2019  3.148.952        1.143.527 4.292.479 4.444.523           -
Remensurações decorrentes de 
 reajuste de valores  1.309.912 1.150.096 2.460.008 2.205.625 254.383
Adiçoes durante o exercício  941.485 184.192 1.125.677 1.125.678 -
Depreciações  (1.540.282) (1.468.480) (3.008.762) - -
Pagamentos  - - - (3.376.767) -
Juros apropriados           -              -          -    616.149    (616.149)
Saldos em 31/12/2020  3.860.067        1.009.335 4.869.402 5.015.208    (361.766)
Parcela circulante     2.534.492
Parcela não circulante     2.480.716

13. - Intangível   2020   2019
 Taxa    Custo Amortização Líquido Líquido
Direitos de uso de softwares 20% 385.206      (347.758)   37.448   70.517
 Saldos em    Saldos em
Movimentação no exercício: 31.12.2019 Adições Baixas Transferências 31.12.2020
Direitos de uso de softwares 385.206 - - - 385.206
Amortização acumulada   (314.689)     (33.069)        -              -   (347.758)
Total residual     70.517  (33.069)        -                -     37.448
14. - Intrumentos financeiros - hedge cambial: A companhia mantinha operações de contrato a termo de moeda, sem entrega 
física, com o Banco Bradesco com as seguintes caracteristicas:
   2020   2019 
  Taxas Saldos  Taxas Saldos
     US$ R$/US$    em R$      US$ R$/US$      em R$
Valores de contratação atualizados 198.021 5,1961 1.028.937 365.135 4,0301 1.471.529
Valores de contratação na compra 198.021  5,5624 1.101.466 365.135    4,1307 1.508.267
Valor líquido das operações         -        -      72.529         -        -      36.738
As operações vencem no período compreendido entre 04/01/2021 a 30/06/2021, com prazo médio de 177 dias (264 dias em 
2019).
15. - Fornecedores         2020      2019
Nacionais  11.306.895 4.342.609
Estrangeiros  2.333.935 1.637.402
Alugueis a pagar  117.829 2.203.292
Notas de credito a apropriar    (117.655)   (47.076)
      13.641.004 8.136.227
16. - Salários e encargos sociais         2020      2019
Férias a pagar  1.927.323 1.374.457
Previdência social  614.477 443.260
FGTS  150.692 121.084
Outros       129.403     102.207
       2.821.895 2.041.008
17. - Obrigações tributárias      2020     2019
IPI   1.847.072 851.363
IRPJ e CSLL  1.926.162 453.837
ICMS  888.166 579.181
PIS e COFINS  756.086 367.795
Outros     174.199      51.699
Total parcela circulante  5.591.685 2.303.875
IRPJ e CSLL-diferidos  4.232.322 2.616.567
Total parcela não circulante  4.232.322 2.616.567
18. - Provisão para contingências trabalhistas: A companhia constituiu provisão para contingências em decorrência de ações 
trabalhistas em que é ré, com base no andamento dos processos e na opinião de seus advogados, quanto aos riscos de perdas 
e expectativas de valores e época dos dispêndios. Adicionalmente, a companhia está envolvida em outras demandas, cujo risco 
de perdas foi tido como possível, no montante de R$ 799.144 ( R$ 207.868 em 2019 ). Nenhuma provisão foi constituida para 
esse fim.
Movimentação da provisão para contingências trabalhistas:     2020    2019
Saldo inicial  611.214 688.365
Adições  257.191 85.879
Reversões  (275.652) (163.030)
Saldo final  592.753 611.214
19. - Contas a pagar à empresa relacionada: A companhia mantém conta corrente com a empresa relacionada Focus Sul Tec-
nologia de Termoplásticos S/A, decorrente de transferência de recursos e de rateio e reembolso de custos e despesas comparti-
lháveis. Não há incidência de encargos e nem há vencimentos definidos. 20. - Patrimônio líquido: O capital social está composto 
por 5.763.481 ações ordinárias subscritas e totalmente integralizadas, com valor nominal de R$ 1 cada. Do total dessas ações, 
5.763.477 são possuídas por não residentes no país. A reserva de lucros é constituida decorrente do resultado de exercicio e suas 
destinações. Em 2020 foram acrescidos R$ 4.797.757 relativos a lucros não destinados. A deliberação de dividendos no montante 
de R$ 9.885.071, foi aprovada em assembléia geral ordinária no dia 10 de novembro de 2020. No ano de 2020 foram distribuidos 
juros sobre capital próprio no montante de R$874.231 (R$ 979.757 em 2019).
21. - Receita líquida de vendas          2020          2019
Vendas de produtos  143.679.952 117.618.285
Serviços de industrialização   24.206.697  15.188.059
Total da receita bruta  167.886.649 132.806.344
Impostos incidentes sobre as vendas  49.077.747 39.200.680
Devoluções e abatimentos      204.691       503.349
Receita líquida de vendas  118.604.211   93.102.315
22. - Custos e despesas por natureza         2020        2019
Matéria prima e materiais auxiliares  44.814.989 35.665.180
Pessoal  31.339.628 24.091.572
Serviços de terceiros  8.742.339 6.997.932
Manutenção de máquinas e equipamentos  3.400.884 2.662.266
Alugueis e outros gastos com ocupação  1.286.339 1.033.053
Alugueis de máquinas e equipamentos  514.222 186.730
Energia elétrica  1.947.611 1.747.426
Depreciação e amortização  5.299.568 4.156.074
Fretes  932.131 663.184
Outros     228.296    515.819
   98.506.007 77.719.236
Classificadas como:
Custo dos produtos/serviços vendidos  88.966.037 68.808.966
Despesas com vendas:  4.566.460 6.003.359
Despesas gerais e administrativas:  4.973.510 2.906.911
23. - Resultado financeiro         2020      2019
Despesas financeiras:
Variações cambiais passivas  5.066.109 3.521.794
Juros passivos  2.523.358 2.955.078
Juros de arrendamentos  361.766 519.432
Outros      42.324    74.143
    7.993.557 7.070.447
Receitas financeiras:
Variações cambiais ativas  9.268.986 4.073.465
Juros sobre mútuos  1.051.661 754.269
Receitas de aplicações financeiras  3.491 3.938
Outros        332.081    55.797
   10.656.219 4.887.469
24. - Imposto de renda e contribuição social         2020        2019
24.1. - Reconciliação às taxas efetivas (IRPJ e CSLL correntes)
Lucro antes do IRPJ e CSLL  23.020.546 13.549.837
Alíquotas vigentes  34% 34%
IRPJ e CSLL às alíquotas vigentes   7.826.986  4.606.945
Reversão de provisão do ano anterior      (62.658)   (205.887)
Adições e exclusões  (1.916.592) (610.518)
Juros sobrecapital próprio  (297.239) (258.095)
Variações cambiais  (1.626.166) (213.565)
Ganho na alienação de participação societária  10.410 (79.111)
Outras       (3.597)   1(59.747)
IRPJ e CSLL - correntes - efetivos    5.847.736  3.790.539
24.2. - Movimentação do IRPJ e CSLL diferidos
Saldo inicial  (2.616.567) (2.323.890)
apurado sobre variações cambiais diferidas  (1.626.166) (213.565)
apurado sobre ganho na alienação de participação societária      10.410    (79.111)
Saldo final    (4.232.322)  (2.616.567)
24.3. - Resultado do IRPJ e CSLL diferidos
apurado sobre variações cambiais diferidas  (1.626.166) (213.565)
apurado sobre ganho na alienação de participação societária      10.410    (79.111)
     (1.615.756)   (292.676)
25. - EBTIDA ajustado         2020       2019
Lucro líquido  9.466.622 9.466.622
resultado financeiro  (2.662.662) 2.182.978
IRPJ e contribuição social  7.463.492 4.083.215
resultados na alienação de bens  (259.680) (349.736)
depreciação de imobilizado  2.290.805 1.133.555
depreciação de direitos de uso    3.008.762  3.022.518
EBITDA ajustado  19.307.339 19.539.152
26. - Seguros (não auditado): A Companhia controladora possui seguros contratados no valor de R$ 62.700.000, contra riscos 
operacionais, cujas coberturas são julgadas satisfatórias pela Administração.

FOCUS

Jean Pierre Herman de Moraes Barros
Diretor Presidente - CPF 006.471.958-87

Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Junior
Vice Diretor Presidente - CPF 403.886.708-00

Sheila de Jesus Oliveira Santiago
Contadora - CRC 1SP 327304/O-7

A evolução 
da contabilidade 

–importante 
aliada das 

investigações
Daiane Nabuco (*) 

A origem da 
contabilidade 
é antiga, desde 
os primeiros 
registros quando 
da troca e venda 
dos comerciantes 
sendo exercidos nas 
principais cidades da 
Antiguidade.

As primeiras escritas 
contábeis datam 
do término da Era 

da Pedra Polida, quando 
o homem registrava os 
seus primeiros desenhos e 
gravações. Se falarmos de 
algumas funções do con-
tador tradicional estão os 
serviços de escrituração 
contábil e declarações fis-
cais. Grande foi o caminho 
percorrido pela contabili-
dade e hoje o profissional 
vem ganhando destaque 
em vários mercados como 
a Auditoria, Controlado-
ria, Atuarial e em áreas 
como a Contabilidade 
Forense.

As atividades de Conta-
bilidade Forense se utiliza 
dos conhecimentos de 
contadores cotemplando 
uma maior exigência em 
seus padrões, aplicando 
esses conhecimentos em 
vários casos investiga-
tivos. Nos últimos anos, 
com a operação Lava Jato, 
muito se ouviu sobre: 
“Doleiros acusados de co-
meter crimes financeiros 
utilizando recursos públi-
cos”, “propina repassada 
para doleiros e lobistas 
que pagavam políticos 
e funcionários público”, 
“registros financeiros ina-
dequados”, “pagamentos

intencionais com obje-
tivo de obter vantagens”, 
“desvios, entre outras 
alegações.

A Contabilidade Fo-
rense vem para auxiliar 
na resposta a alegações 
de fraude, corrupção 
e lavagem de dinheiro, 
fornecendo respostas 
independentes a uma 
investigação. É neces-
sárias uma visão ampla 
sobre o caso em ques-
tão, podendo se utilizar 
de várias condutas, tais 
como: testes analíticos, 
análises de tendências, 
avaliação documental, 
quantificação dos valores 
de registros em questão, 
assim como auxiliar em 
implantações de contro-
les para mitigação de ris-
cos à companhia, todas 
as atividades a depender 
do que é viável ao caso 
analisado. 

Considerando todas as 
possíveis análises dos 
registros contábeis da 
companhia, a evidência 
pode ser utilizada em 
relatórios como prova 
em litígios. Um ponto 
importante que não po-
demos deixar de lado é 
a tecnologia, que, casa 
perfeitamente com as ati-
vidades da Contabilidade 
Forense, onde dados ex-
tremamente volumosos 
são coletados e tratados 
em ferramentas que nos 
possibilitam melhores 
análises, conclusões e 
menos onerosidade à 
companhia, que, muitas 
vezes se encontra num 
momento financeira-
mente delicado em uma 
investigação.

Quais serão as novas 
atividades e possibilida-
des no futuro no mundo 
da contabilidade?

(*) - Principal na Charles River 
Associates Brasil.
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 24 de março de 20216

Arno Bach (*)

A tualmente, o Brasil passa por uma grave crise de gestão 
em relação ao Programa Nacional de Imunizações, com 
cerca de 3% da população vacinada. Enquanto isso, Is-

rael já resguardou mais de 42% de sua população, seguido por 
Emirados Árabes Unidos, Seicheles, Reino Unido, Bahrein, EUA, 
Sérvia, Malta, Islândia e Dinamarca.

No dia 26 de fevereiro foi declarado novo lockdown não só no 
Paraná, mas em vários estados brasileiros, para conter o agrava-
mento da pandemia. Especialistas afirmaram que a nova variante 
poderia gerar uma epidemia interna. 

O Ministério da Saúde já assegurou a existência de um caso de 
reinfecção no Brasil pela mutação do vírus. Assim, o que vemos 
é um cenário pior do que há um ano.

Isso não é uma preocupação apenas de cunho sanitário, mas 
também moral, social e econômico. A ausência de vacinas para 
toda população - aliada à falta de incentivos para empresas que 
tentam sobreviver aos impactos trazidos pela pandemia – causam 
enorme preocupação entre os empresários.

Incompetência comprovada - Os governantes provaram 
não saber como agir frente a este novo lockdown causado pelo 
aumento no número de contaminações.

A ausência de medidas administrativas eficientes por parte do 
Governo Federal para proteger o emprego e a renda dos brasi-
leiros gera enorme instabilidade nas relações de emprego, mas 
principalmente quanto aos prejuízos econômicos causados por 
este novo confinamento. Mas afinal, quem vai pagar essa conta?

O que se sabe é que essa ajuda será, inicialmente, apenas 
e tão somente para a camada mais pobre da população brasi-
leira. Nos últimos dias foi divulgado que uma nova MP traria 
a possibilidade de redução de jornada e salário e suspensão 
de contratos de trabalho. Isso faria com que outras camadas 
sociais fossem atingidas.

Outro ponto apresentado é a hipótese de que, para honrar os 
compromissos financeiros, haja uma ‘antecipação do seguro-
-desemprego’ para aqueles com registro formal de emprego e 

O IBGE divulgou que o PIB brasileiro regrediu 4,1% em 2020, uma recessão econômica maior do que o Brasil sofreu quando houve o 
confisco da poupança em 1990, durante o governo Collor. Foi o maior tombo desde o início da série histórica atual, iniciada 

em 1996. Após três anos de irrisório crescimento do PIB, a pandemia aliada à inércia do Governo Federal 
em gerar soluções definitivas para a economia e a saúde - geraram este drástico reflexo.

Pexels

salário. Tais medidas são possíveis, desde que cumpridas as 
duras regras da CLT e da Constituição Federal. Entre as ações 
que podem ser adotadas estão o teletrabalho ou home office, que 
ganharam força no início da pandemia. 

Entretanto, e infelizmente, neste momento não temos as regras 
da MP que flexibilizaram as normas da CLT para o teletrabalho. 
O banco de horas funciona como uma forma de compensação 
de jornada de trabalho. Contudo, o empregador deverá ana-
lisar se o sindicato da categoria permite acordo formalizado 
somente entre empregado e empregador, sem a participação 
da entidade sindical.

Mais uma opção que pode ser tratada é a negociação sindical 
para antecipação de férias coletivas ou a própria suspensão 
do contrato de trabalho ou redução de jornada e salário, 
mas sem nenhuma contraprestação financeira por parte da 
União. Para a implementação dessas medidas, recomenda-se 
a contratação de profissionais especialistas a fim de resguar-
dar os direitos dos empresários e dos empregados, e evitar 
ações trabalhistas.

Outra solução para os serviços essenciais, que não podem se 
valer de outras medidas, é a alteração na jornada de trabalho a 
fim de evitar que o colaborador utilize transporte público em 
horários de pico. Como se percebe, existem opções a serem fei-
tas, tomando os devidos cuidados e seguindo os critérios legais. 
Mas para isso acontecer, é fundamental que haja atitude e boa 
vontade do Governo Federal, já que não é possível a criação de 
um “auxílio emergencial para empresários”.

A ausência de políticas protetivas em favor dos empresários 
e dos próprios empregados tornam insustentáveis as relações 
de emprego, gerando a possibilidade de arguição das teorias da 
“força maior” ou do até mesmo, num cenário mais gravoso, o 
“Fato do Príncipe”.

Fato do Príncipe ou Força Maior - Previsto no artigo 486 
da CLT, o Fato do Príncipe ocorre quando a administração pú-
blica impossibilita, por intermédio de lei ou ato administrativo, 
a execução da atividade do empregador e, por conseguinte, o 
contrato de trabalho, de forma definitiva ou temporária. Por 
exemplo, a construção de um estádio de futebol para Copa do 
Mundo onde, para que tal campo esportivo pudesse ser amplia-
do, alguns comércios seriam desabilitados, demolidos para que 
o empreendimento seja construído.

Outro modelo é a desapropriação de determinado imóvel para 
a passagem de uma rua ou estrada. Nestes casos, há evidente 
impossibilidade de continuidade do negócio jurídico e o Estado 
será obrigado a arcar com a totalidade das verbas indenizáveis. 
Novos fechamentos de empreendimentos poderão levar empresas 
à falência. A ausência da possibilidade de o empreendimento 
funcionar por norma do Estado, pode gerar a “força maior” e 
justificar uma rescisão do contrato de trabalho.

De toda sorte, antes de aplicar tais medidas trabalhistas, 
o empresário deverá se valer de tentativas administrativas 
para manutenção do seu empreendimento tais como emprés-
timos bancários, fundos de reserva, dentre outros. Mas caso 
o gestor do negócio comprove de forma inequívoca que não 
conseguiu por nenhum meio administrativo a manutenção 
do seu negócio e que o Estado não possibilitou novos pro-
gramas de manutenção do emprego e renda, poderá se valer 
da “força maior” ou do “Fato do Príncipe” para evitar mais 
custos ao seu negócio.

Nestes acontecimentos, há evidente impossibilidade de conti-
nuidade do negócio jurídico e o Estado será obrigado a arcar com 
a totalidade das verbas indenizáveis no caso de ‘fato do príncipe’, 
ou a metade deles em caso de ‘força maior’.

(*) - É advogado, professor de pós-graduação e especialista em Direito do Trabal-
ho e Direito Empresarial (www.arnobach.com.br).

Fr
ee

pi
k

Fr
ee

pi
k

que tenham os contratos suspensos ou com jornada de trabalho 
e salário reduzidos. Além disso, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) identificou que pelo menos 7,3 milhões de pessoas re-
ceberam indevidamente o auxílio emergencial, embolsando 54 
bilhões de reais.

 
Tem alguma ajuda para os empresários? - Diante de todo 

esse descaso, não vemos nenhuma norma vigente que auxilie 
os empresários na flexibilização e negociações individuais para 
suspensão dos contratos de trabalho ou redução de jornada e 

InércIA Pode 
ocAsIonAr 
‘FATo do 
PríncIPe’?
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Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/
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Mais de 32 mil* 
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a visibilidade que seu 
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têm em nosso portal.

PORTAL

Festival de bonecos de neve em Rovaniemi, no norte de Finlândia.

Pelo quarto ano consecutivo, de acordo com um ranking 
divulgado pela Rede de Soluções de Desenvolvimento Sus-
tentável, a Finlândia é o país mais feliz do mundo. 

Divulgado anualmente, o Relatório Mundial da Felicidade 
ganhou um desafio extra desta vez: medir o impacto da pan-
demia do novo Coronavírus no bem-estar individual e coletivo. 

Segundo o ranking, que tem o apoio da empresa italiana 
illycaffè e da Fundação Ernesto Illy, a liderança da Finlândia se 
deve sobretudo à confiança da população em suas comunidades, 
fator que, em meio à pandemia, “contribuiu para preservar 
o bem-estar das pessoas”. A Finlândia aparece logo à frente 
de outro país nórdico, a Islândia, que subiu da quarta para a 
segunda posição, e da Dinamarca, que caiu do segundo para o 
terceiro lugar. O top 10 ainda tem Suíça, Países Baixos, Suécia, 
Alemanha, Noruega, Nova Zelândia e Áustria.

A Itália evoluiu da 28ª para a 25ª posição, enquanto o Brasil 
despencou do 29º para o 41º lugar. “Nós consideramos a fe-
licidade um pré-requisito para qualquer transição para uma 
sociedade mais sustentável, tanto que o bem-estar dos nossos 
stakeholders representa um dos compromissos da empresa”, 
explicou Andrea Illy, presidente da illycaffè. O relatório tam-
bém buscou entender uma questão fundamental: por que as 
taxas de mortalidade por Covid são tão diferentes no mundo? 
Os índices, por exemplo, são muito maiores nas Américas e na 
Europa do que na Ásia, na Oceania e na África.

Os fatores determinantes, segundo o estudo, incluem 
idade da população, o fato de o país ser uma ilha ou não, 
a proximidade com outras zonas com altos índices de con-
tágio, mas diferenças culturais também contribuem para a 
análise, como: confiança nas instituições públicas, conhe-
cimento obtido em epidemias anteriores, desigualdade de 

A última fase começa no dia 3 de maio com a desobrigação do 
uso de máscaras ao ar livre, reabertura de lojas, shoppings e 

centros comerciais.

As informações são 
referentes ao período 
de março, abril e maio 

e, inicialmente, algumas con-
dições devem permanecer 
as mesmas, como o confina-
mento de pessoas doentes e 
em vigilância ativa. 

Além disso, até o final 
de semana da Páscoa, os 
toques de recolher devem 
continuar para que aglo-
merações sejam evitadas 
durante o período, uma vez 
que essa costuma ser uma 
época de muitas reuniões e 
cerimônias religiosas (essas 
também devem se enqua-
drar nas regulamentações 
da DGS – Direção Geral de 
Saúde, órgão equivalente 
ao Ministério da Saúde bra-
sileiro).

No entanto, desde o o 
último dia 15, as mudanças 
começaram a acontecer, 
como a abertura de cre-
ches e escolas do primeiro 
ciclo, comércio de bens não 
essenciais, como salões de 
beleza, lojas de automotivos, 
bibliotecas e imobiliárias. A 
prática de esportes individu-
ais ao ar livre e eventos com 
até dez pessoas também será 
permitida. Ainda assim, o 
teletrabalho continua reco-
mendável para todos sempre 
que possível. Lembrando 
que o uso de máscara em 
espaços públicos continua 
sendo obrigatório.

É facultado ao 
contribuinte, ao 
preencher a declaração 
de Imposto de Renda, 
doar parte do imposto 
retido para iniciativas 
sociais ao invés de 
simplesmente e/ou 
automaticamente 
destiná-lo ao governo

As regras permitem 
que parte do valor 
devido seja destinada 

a instituições de amparo a 
crianças e idosos e de apoio 
ao esporte, cultura e saúde. 
As doações podem ser feitas 
a fundos que atendem a 
causas em âmbito nacional, 
estadual ou municipal.

A relação dos fundos que 
podem receber o dinheiro 
do contribuinte consta no 
próprio programa gerador, 
sendo possível, portanto, 
escolher um fundo, mas não 
uma determinada entidade.

Após optar pela doação,  
o sistema emitirá um Docu-
mento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), 
cujo vencimento será o 
último dia de entrega da 
declaração, 30 de abril. A 
opção de adesão à doação 
na DIRPF 2021 somente é 
disponibilizada ao contri-
buinte que fizer a declaração 
completa.

Imperioso esclarecer que 
existem limites para dedu-

ção de doações, ao passo 
que o regulamento do IR 
permite que o contribuinte 
efetue doação após o encer-
ramento do ano-base. Logo, 
é possível conseguir abati-
mento agora, ao preencher 
a DIRPF 2021, de doações 
limitadas a 3% do imposto 
devido. Nesta situação, a do-
ação deve ser direcionada a 
fundos listados no programa 
de declaração.

O contribuinte que fez 
doações dedutíveis ao longo 
de 2020 poderá deduzi-las 
na DIRPF 2021. Neste caso, 
o limite é de 6% do imposto 
devido. Essa é uma forma 
da pessoa física apoiar de 
forma mais direta um pro-
jeto autorizado a captar 
esse tipo de recurso. Caso 
o limite global de 6% não 
tenha sido atingido, há ainda 
a possibilidade de fazer novo 
incentivo. Por exemplo, se já 
abateu 4% referente ao ano 
passado, ainda é permitido 
abater mais 2%, por meio do 
direcionamento do imposto 
a um fundo selecionado na 
declaração deste ano.

Num momento tão difícil 
como este, pequenas ações 
como essa fazem toda a di-
ferença para as instituições 
que serão beneficiadas. 

Eduardo Moisés

Como utilizar seu 
Imposto de Renda 

para contribuir com 
ações solidárias

Portugal inicia plano para 
finalizar a quarentena no país
Portugal já está adotando medidas sanitárias. Segundo o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-
ministro António Costa, desde o dia 15 de março começou, gradualmente o plano do desconfinamento
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ão comerciais. Os restaurantes, 
cafés e pastelarias poderão 
operar com lotação de até 
50% e funcionamento até 
às 23 horas. Nessa fase, 
também passam a funcionar 
normalmente as universi-
dades, escolas secundárias, 
cinemas, teatro e a prática 
de esportes individuais em 
locais fechados, como aca-
demias.

Ao final da terceira fase, 
os trabalhos deverão voltar 
às condições normais de 
pré-confinamento. Mas ain-
da assim, todas as medidas 
serão avaliadas durante o pe-
ríodo e podem ser alteradas 
caso os números da doença 
passem a aumentar. Outra 
consideração tomada pelos 
governantes é que, por conta 
da queda na economia, já 
existe um projeto em anda-
mento para ajuda financeira 
de empresas e indústrias de 
diversos setores.

A fronteira terrestre com 
a Espanha será aberta logo 
após o feriado de Páscoa, 
no entanto, outros países 
da União Europeia seguirão 
com as divisas fechadas até 
novas medidas. Países com 
maior risco de contaminação, 
como Brasil, Reino Unido e 
África do Sul continuam com 
necessidade de testagem e 
quarentena prévia. - Fonte e 
outras informações: (https://
vamuver.com/).

A YouTuber Cristina Maya 
relata que no primeiro dia 
da reabertura dos salões de 
beleza, ela foi uma das pri-
meiras a fazer o agendamen-
to no salão em Lisboa, onde 
sua amiga Raquel Campos 
é proprietária e como pôde 
constatar, os atendimentos 
já retomaram a todo o va-
por. “Eu não via a hora disto 
acontecer”. Em seguida, a 
próxima fase será iniciada 
no dia 5 de abril e passam a 
abrir as escolas de segundo e 
terceiro ciclo, além de ATL’s 
que são os centros de ativi-
dades de tempos livres, onde 
as crianças podem realizar 
esportes e outras atividades 
fora da escola. 

Lojas de rua com espaço 
superior a 400 metros, cafés, 
restaurantes, museus, gale-

rias e repartições públicas 
também poderão operar com 
capacidade reduzida.

Outra boa notícia é que 
as fronteiras serão abertas 
mediante a apresentação de 
teste negativo da COVID-19 
e quarentena de 14 dias, 
podendo sair do isolamento 
sete dias após a chegada com 
novo teste negativo. Mas, 
atenção, essa medida é para 
somente os residentes legais 
que comprovem através 
de documentos e cidadãos 
europeus, nomeadamente, 
portugueses. Para turismo, 
ainda não há previsão de 
reabertura.

A última fase começa no 
dia 3 de maio com a deso-
brigação do uso de máscaras 
ao ar livre, reabertura de 
lojas, shoppings e centros 

Finlândia é o país mais feliz do mundo, diz relatório
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renda e presença de mulheres no comando do governo. 
“A experiência do leste da Ásia mostra que políticas restriti-

vas não apenas controlaram a pandemia de modo eficaz, mas 
também combateram o impacto negativo dos boletins diários 
relativos às infecções na felicidade das pessoas”, diz Shun 
Wang, professor do Instituto Coreano de Desenvolvimento.

No entanto, o professor John Helliwell, da Universidade 
da Colúmbia Britânica, no Canadá, afirma que os autores do 
ranking ficaram surpresos ao ver que, em média, “não houve 
um declínio no bem-estar geral”. “Uma explicação possível é 
que as pessoas veem a Covid-19 como uma ameaça comum e 
externa, que afeta a todos e que tem gerado um maior senso 
de solidariedade e empatia”, acrescenta Helliwell, que edita 
o relatório de felicidade (ANSA).

Hugo Rodrigues (*) 

Muitos executivos pas-
sam anos desenvolvendo 
um portfólio profissional 
incrível e aprimorando 
seus conhecimentos sobre 
gestão de negócios e de 
pessoas.

Também, sobre seus 
campos de atuação especí-
ficos, com o objetivo de um 
dia alcançarem o mais alto 
cargo hierárquico dentro 
de uma empresa - de Chief 
Executive Officer, o famo-
so CEO - e enfim colocar 
em prática suas filosofias 
e ideias de negócios, mas 
quando o momento chega, 
descobrem que não é bem 
assim. 

As empresas, principal-
mente startups, scale-ups 
e as de capital aberto, 
possuem stakeholders 
que podem afetar direta 
ou indiretamente o ca-
minho que um negócio 
toma. Essas partes in-
teressadas, que podem 
ser fundadores, sócios, 
acionistas e investido-
res, muitas vezes têm 
o mesmo objetivo para 
o negócio, mas diferem 
na forma como esperam 
que a empresa o alcance, 
e saber gerenciar essas 
expectativas divergentes 
de todos os lados é um 
dos papéis fundamentais 
do CEO. 

Nessas horas é neces-
sário abrir mão da pro-
ximidade pessoal que se 
tenha com qualquer uma 
das partes para que seja 
possível captar e ponde-
rar sobre os argumentos 
que irão, de fato, trazer 
benefícios reais à empresa. 
Discussões fazem parte da 
rotina do CEO e, muitas 
vezes, elas podem não ser 
muito amigáveis. Por isso, 
a inteligência emocional 
é um trato essencial para 
profissionais em cargos de 

liderança, especialmente 
o CEO. 

Inteligência emocional é 
a capacidade de pensar e 
agir de forma consciente, 
não permitindo que as 
emoções tomem as réde-
as na hora da tomada de 
decisão. Ter um alto nível 
dessa habilidade significa 
ser mais autorresponsável 
por suas ações, ter mais 
empatia com as pessoas 
com quem convive, ter 
a capacidade de corrigir 
comportamentos impro-
dutivos e de manter a 
calma em momentos de 
grande estresse - caracte-
rísticas de grande valia na 
hora de administrar uma 
empresa. 

“Se os líderes transmiti-
rem energia e entusiasmo, 
a organização progride; se 
transmitirem negativida-
de, a organização afunda” 
é um ensinamento do 
especialista em ciências 
comportamentais Daniel 
Goleman que sintetiza 
bem a importância dessa 
habilidade num contexto 
de negócios. Quanto mais 
estável emocionalmente 
o CEO, maiores as chan-
ces de tomar as atitudes 
corretas para o negócio e 
de criar um ambiente pro-
fissional saudável que per-
mite que seus funcionários 
trabalhem plenamente em 
prol da empresa. 

No fim do dia, é impor-
tante lembrar que por mais 
que os diferentes grupos 
de stakeholders possam 
ter estratégias e expec-
tativas divergentes, todos 
buscam a mesma coisa 
- uma empresa com bom 
desempenho e economica-
mente saudável - e cabe ao 
CEO gerenciar os ânimos 
de todos os lados e filtrar 
as melhores estratégias 
para seu negócio. 

(*) - É CEO da Printi.

Inteligência emocional 
para administrar 

expectativas de stakeholders
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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:

CLAYTON DOS SANTOS BONFIM, estado civil divorciado, profissão assistente de loja, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (29/08/1984), residente e domiciliado Rua 
Gaspar Fonseca, 08, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Epaminondas de Sousa Bonfim e de Jandira Cavalcanti dos Santos Bon-
fim. PRISCILA LAURINDO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão recepcionista, 
nascida no Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dois de setembro 
de mil novecentos e oitenta e um (02/09/1981), residente e domiciliada Rua Gaspar 
Fonseca, 08, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Laurindo de Souza Neto e de Regina Cossovan de Souza.

ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de 
mil novecentos e quarenta e sete (22/08/1947), residente e domiciliado Rua Corveta Je-
quitinhonha, 166, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Oliveira 
e de Anna Miranda de Oliveira. FILOMENA BENEDITA MARTINS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Itapira, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.240V-ITAPIRA/
SP), Itapira, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e sessenta (28/05/1960), 
residente e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 166, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Vicente Martins e de Maria de Freitas Martins.

RENATO FRANCISCO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em Uberlândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/018.FLS.083-DISTRITO DE MARTINÉ-
SIA-UBERLÂNDIA/MG), Uberlândia, MG no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (25/10/1978), residente e domiciliado Rua Miranorte, 172, casa 01, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliza Maria Francisca de Oliveira. MÁRCIA 
DO SOCORRO BARBOSA SILVA, estado civil solteira, profissão babá, nascida em Minas 
Novas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/035.FLS.039-MINAS NOVAS/MG), Minas Novas, 
MG no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e um (30/11/1981), residente e 
domiciliada Rua Miranorte, 172, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Teobaldo Barbosa dos Santos e de Maria da Conceição Gomes Silva.

RONI AGOSTINHO ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/124.FLS.003 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (02/11/1994), resi-
dente e domiciliado Rua Pacarana, 271, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Silva Araújo e de Maria Josefa Agostinho Araújo. 
ANA ÉRICA SILVA MORAIS, estado civil solteira, profissão auxiliar disciplinar, nascida 
em Barras, Estado do Piauí (CN:LV.A/046.FLS.243 BATALHA/PI), Barras, PI no dia vinte 
e seis de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (26/01/1998), residente e domici-
liada Rua Pacarana, 11, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Geraldo Silva dos Santos e de Maria do Rosário Morais Costa.

RODRIGO CEZAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão montador de móveis, 
nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.145-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (08/02/1983), 
residente e domiciliado Rua Camuengo, 827, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Divaldo dos Santos e de Marise Valdiceia Rezende dos San-
tos. ANDRESSA SEMENIUK DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Canoas, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/166.FLS.249 CANOAS/RS), Canoas, 
RS no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa (13/10/1990), residente e domici-
liada Rua Camuengo, 827, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Onario Lino Juvenal dos Santos e de Elsa Veronica Ferreira Semeniuk.

JOSILENO SILVESTRE BATISTA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em 
Itaúna, Estado de Minas Gerais, Itaúna, MG no dia primeiro de dezembro de mil novecentos 
e setenta (01/12/1970), residente e domiciliado Rua Albertina Medeiros, 943, Vila Danú-
bio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josino Silvestre Batista e de Elizabete de 
Faria Batista. DIANA RODRIGUES DE ASSIS, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.116-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e três 
(15/06/1983), residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 943, Vila Danúbio Azul, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Rodrigues de Assis e de Ana Pereira Gomes.

MARCOS FERREIRA SARDINHA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos e seten-
ta e quatro (11/03/1974), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 
672, apartamento 351, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Celso Sardinha e de Eliana Ferreira Sardinha. CLAUDINÉIA GOMES DA 
SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão doméstica, nascida em Bandei-
rantes, Estado do Paraná, Bandeirantes, PR no dia vinte e um de abril de mil novecen-
tos e setenta e um (21/04/1971), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista 
Conti, 672, apartamento 351, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maurilio Gomes da Silva e de Maria da Conceição Gomes da Silva.

ANDERSON DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.019 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (14/08/1985), residente e domiciliado 
Rua Bento Ribeiro, 112, casa 01, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo de 
Oliveira e de Dalva Bassetto de Oliveira. AMANDA TAPIAS DOS PASSOS, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/104.FLS.055 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e oito (04/03/1988), 
residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 112, casa 01, Vila Regina, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Aloisio Alves dos Passos e de Edna Tapias Trevisan dos Passos.

WALKER DOUGLAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Rolândia, Estado do Paraná (CN:LV.A/004.FLS.011 ROLÂNDIA/PR), Rolândia, PR no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e setenta e nove (30/09/1979), residente e domiciliado 
Rua José Bauman, 151, apartamento 624, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Vicente da Silva e de Teresa Aparecida da Silva. MARIA ADELANDIA DE ALENCAR, 
estado civil divorciada, profissão balconista, nascida em Campos Sales, Estado do Ceará, 
Campos Sales, CE no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e três 
(27/12/1973), residente e domiciliada Rua José Bauman, 151, apartamento 624, Jardim Re-
dil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alencar e de Francisca Maria de Alencar.

RAFAEL PEREIRA LAURENTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.226-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (19/12/1999), 
residente e domiciliado Rua Barão Alexandre de Cajaíba, 140, casa 01, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Laurentino dos Santos e de Ana Paula Pereira San-
tos. GABRIELA FERNANDES PEREIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/156.FLS.271 BELENZINHO/SP), São Pau-
lo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa e nove (14/05/1999), residente 
e domiciliada Rua Barão Alexandre de Cajaíba, 140, casa 01, Vila Chuca, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Rogério Vieira Pereira e de Simone Fernandes Castilho Pereira.

ADRIANO PEREIRA LESSA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido no Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/186.FLS.162 PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta (07/10/1980), residente e 
domiciliado Rua Mato Grosso, 25, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Luiz Sobrinho e de Leonir Pereira Lessa. GISELE BÁRBARA LUS-
TOSA, estado civil divorciada, profissão gerente administrativo, nascida no Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (06/02/1981), residente e domiciliada Rua Padre Jerônimo Machado, 113, 
apartamento 31-A, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Lustosa Filho e de Lourdes Bárbara Lustosa.

VANDO DE LUCA PIRES, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido no Subdistri-
to Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.245 TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta (21/02/1980), residente e domiciliado 
Rua Arraial de São Bartolomeu, 943, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de James Pires e de Zilda de Luca Pires. LUCIJANE AURELINA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/001.FLS.263V-SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE), Santa Cruz do Capibari-
be, PE no dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (10/12/1975), resi-
dente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 943, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Trajano da Silva e de Aurelina Etelvina da Silva.

DARIO PEIXE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido neste Distrito 
(CN:LV.A/112.FLS.081-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e nove (20/02/1989), residente e domiciliado Rua Dona Maria de Camar-
go, 1296, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luís Pereira da Silva e de Eliana Aparecida 
Peixe. GRAZIÉLLE DA SILVA AFONSO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/01/1987), residente e domiciliada Rua Paulo Lopes Leão, Viela Dom Bosco, 300, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Afonso e de Andréia Maria da Silva.

JULIO KLEBER DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/164.FLS.171V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho 
de mil novecentos e noventa e dois (12/06/1992), residente e domiciliado Rua Agri-
mensor Sugaya, 1628, casa 26, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Marques de Souza e de Vera Lucia Paulino. CRISLAINE SILVA PEREIRA DA PAZ, 
estado civil solteira, profissão decoradora artesã, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV-A 142,FLS.087-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (29/05/1995), residente e domiciliada Rua Agri-
mensor Sugaya, 1628, casa 26, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geneci 
Pereira da Paz e de Maria Elânia da Silva.

ESMAEL FRANCISCO FRANCO, estado civil solteiro, profissão padeiro, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/192.FLS.207-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (25/10/1993), residente e domiciliado Rua 
Joapitanga, 466, bloco 06, apartamento 24, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Francisco Manoel Franco e de Maria Inucencia Franco. LETICIA ALVES 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nes-
ta Capital (CN:LV.A/462.FLS.142-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e sete (24/05/1997), residente e 
domiciliada Rua Pico da Neblina, 50, Parque Cruzeiro do Sul, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Umberto Alves da Silva e de Alba Regina Dantas da Silva.

JÔNATAS RODRIGUES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão especialista de 
tecnologia, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (06/09/1995), residente e domiciliado Rua Frei Cristó-
vão Severim, 141, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Osmar Soares de Carvalho e de Alcionete Rodrigues de Carvalho. BRUNA CORREA 
SIPAN DIAS PINTO, estado civil solteira, profissão assistente de comunicação, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e 
noventa e oito (15/03/1998), residente e domiciliada Rua Maria das Graças da Silva Tra-
vassos, 14, CDHU Fazenda Itajuíbe, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, SP, filha de 
Reginaldo Aparecido Sipan Dias Pinto e de Fabiana Paula Correa. Cópia Enviada Pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

ROBSON DE OLIVEIRA AVILA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido em no 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/025.FLS.099-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (07/01/1981), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 548, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Cardoso Avila e de Cremilda de Oliveira Avila. PATRÍCIA DA 
SILVA VICTOR, estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Ca-
pital, São Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e um (18/04/1981), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 548, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filha de Irenaldo de Almeida Bezerra e de Maria José da Silva.

ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão militar, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil nove-
centos e sessenta e cinco (27/07/1965), residente e domiciliado Rua Augusto Carlos 
Bauman, 569, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gonçalves Severino do 
Nascimento e de Maria Cleuza de Carvalho Nascimento. GIRLENE DIAS DE SOUSA, 
estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Anísio de Abreu, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/004.FLS.270 ANÍSIO DE ABREU/PI), Anísio de Abreu, PI no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e setenta e seis (29/03/1976), residente e domiciliada Rua 
Augusto Carlos Bauman, 569, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dionizio 
Pereira de Sousa e de Carmelita Dias de Sousa.

DAVID LEANDRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.237-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/10/1987), residente e domiciliado Rua Manoel Beci Fernandes, 193, Cidade Lí-
der, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Vieira da Silva e de Rosemeire 
Marques Ferreira da Silva. ANDRÉIA DOS SANTOS MOREIRA, estado civil solteira, 
profissão analista fiscal, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.213-VI-
LA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos 
e noventa e um (22/04/1991), residente e domiciliada Rua Manoel Beci Fernandes, 
193, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Moreira e de Edir 
Aparecida Santos.

LEONARDO HENRIQUE CASSINI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/262.FLS.014-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (07/10/1996), 
residente e domiciliado Rua José Melani, 62, apartamento 42-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Henrique da Silva e de 
Kelly Gomes Cassini. MARCELA ALVES DOS PASSOS DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão técnica em saúde bucal, nascida neste Distrito (CN:LV.A/340.FLS.200V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e noventa 
e nove (31/03/1999), residente e domiciliada Rua Goiatá, 162, casa 01, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo dos Passos de Lima e de 
Andréa Alves Batista.

MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquinas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/077.FLS.281-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(28/12/1992), residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, 266, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluizio José da Silva e de Neuza do Nascimento 
da Silva. TATIANE CAROLINE CHAVES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.242-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(02/08/1994), residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 533, bloco A, apar-
tamento 43, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Alves de Almeida e de Rita de 
Cassia Chaves.

LUCAS DUARTE PESSOA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido no 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.292V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e noventa e três 
(12/03/1993), residente e domiciliado Travessa Miguel André da Costa, 04, casa 
K, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Soares Pessoa e 
de Cláudia Duarte da Conceição Pessoa. LETÍCIA CARDOSO DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão bancária, nascida no Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/080.FLS.295 MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil 
novecentos e noventa e seis (11/10/1996), residente e domiciliada Rua Liderança, 
88, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira dos Santos 
Filho e de Silésia Cardoso Santos.

ANTONIO MARCOS SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, nas-
cido em Tamboril, Estado do Ceará (CN:LV.A/022.FLS.057 1º OFÍCIO DE TAMBO-
RIL/CE), Tamboril, CE no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (29/11/1988), residente e domiciliado Rua Nova Esperança, 113, casa 02, 
Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Ambrosio de Lima e de 
Maria do Socorro Silva Lima. JAYNE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão porteira, nascida em Ipirá, Estado da Bahia (CN:LV.A/050.FLS.271-IPI-
RÁ/BA), Ipirá, BA no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa 
e três (22/12/1993), residente e domiciliada Rua Nova Esperança, 113, casa 02, 
Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Leal dos Santos e de Maria 
Luiza Silva dos Santos.

MARCO ANTONIO VERNIZZI DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão funcioná-
rio público estadual, nascido no Subdistrito Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e um (05/02/1971), residente e domi-
ciliado Estrada Juruviara, 325, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de 
João Alves de Araujo e de Maria Aparecida de Araujo. ALESSANDRA CRISTINA RO-
CHA, estado civil solteira, profissão fonoaudióloga, nascida neste Distrito (CN:LV.A/048.
FLS.013 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e 
oitenta (23/04/1980), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, torre 01, apar-
tamento 297, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Severino 
Rocha e de Maria de Fátima Rocha.

LENILDO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (04/02/1965), residente e domiciliado Rua Jaraguá do Sul, 218, Jardim 
São Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Epifanio dos Santos e de Jacyra 
Ribeiro de Siqueira Santos. JANAINA JAURA DE JESUS, estado civil divorciada, pro-
fissão economista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho 
de mil novecentos e setenta e dois (07/07/1972), residente e domiciliada Rua Miguel 
Langone, 94, apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvarina Benedita 
de Jesus.
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: JOSÉ ARNALDO ANEZIO MARTINS, profissão: gari, estado civil: viúvo, na-
turalidade: Aliança, PE, data-nascimento: 30/10/1973, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Armando Severino Anezio e de Maria das Merces Cavalcante. A pretendente: 
MARIA JOSE MOREIRA DA ROCHA, profissão: zeladora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Francisco Badaró, MG, data-nascimento: 20/06/1976, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Jose Maria Moreira de Sousa e de Angelina Leite da Rocha Sousa.

O pretendente: THARSO HENRIQUE ANHESINI, profissão: médico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Penápolis, SP, data-nascimento: 28/09/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Afrãnio Anhesini e de Daisy Maria Pontin Anhesini. A preten-
dente: RENATA PIASSI VELUCCI, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Fernando Jose Velucci e de Maria Jose Piassi Velucci.

O pretendente: MATHEUS FERREIRA DE CAMPOS, profissão: aj.geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Cássio Clemente de Campos e de Maria Inês Ferreira Campos. A 
pretendente: ROSINEIDE DA PENHA MARQUES, profissão: bordadeira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/10/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Carlos Adolfo Marques e de Maria de Fatima Estevam.

O pretendente: IVAN GOMES DA MOTA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1964, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Gilberto Gomes da Mota e de Rosa da Silva Mota. A pretendente: 
KELLY DOS SANTOS SOARES, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Tupi Paulista, SP, data-nascimento: 01/11/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Idelvino Soares e de Josefa Maria Soares.

O pretendente: RAIMUNDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sítio do Quinto, BA, data-nascimento: 03/06/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria Rita de Oliveira Conceição. A pretenden-
te: ENATA PALOMA SOARES FERNANDES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ibirité, MG, data-nascimento: 21/11/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Wilson Fernandes Pessoa e de Adriana Soares Fernandes.

O pretendente: DANILO SANTOS DA PAIXÃO, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1990, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Adenilton Jesus da Paixão e de Elizete Cristina Santos da 
Paixão. A pretendente: RAFAELA FREIRE DE ARAUJO, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cicero Jose de Araujo e de Marcia Maria Freire.

O pretendente: PEDRO GONÇALVES DE SANTANA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Itiuba, BA, data-nascimento: 22/02/1956, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Manoel Gonçalves de Santana e de Esmeralda Jovelina de Sousa. A 
pretendente: TEREZINHA DE PINHO MORAES BRITO, profissão: costureira, estado civil: 
viúva, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 15/01/1964, residente e domiciliada em 
Embu-Guaçu, SP, filha de Antonio da Silva Moraes e de Honorina Almeida de Pinho.

O pretendente: GABRIEL BUSTAMANTE LEITE, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1997, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ginelandio Bezerra Leite e de Adriana Bustamante 
de Souza Leite. A pretendente: BEATRIZ SUELLEN LOPES DE ANDRADE, profissão: 
aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Manoel de Andrade 
Filho e de Elisangela Lopes dos Santos.

O pretendente: MÁRIO DARCI FIRMINO, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Laranjal Paulista, SP, data-nascimento: 14/02/1960, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Darci Firmino e de Ruthe de Mello Firmino. A pretendente: 
LINDINALVA RODRIGUES PAIXÃO, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ituassu, BA, data-nascimento: 10/01/1946, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Salvador Rodrigues dos Santos e de Joana Maria de Oliveira.

O pretendente: JASHANDEEP SINGH SIDHU, profissão: cozinheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Bathinda-Punjab - India, data-nascimento: 08/05/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Harvinder Singh Sidhu e de Baljeet Kaur. A 
pretendente: ELLEN CAROLINE BEZERRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 21/06/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Bezerra Correia.

O pretendente: MICHAEL PEREIRA ROCHA, profissão: multiplicador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1997, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Aparecido Rocha e de Francisca Maria 
Pereira. A pretendente: LUCÍLIA SOARES DE LIMA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 15/05/1995, residen-
te e domiciliada em Poá, SP, filha de Orlando Oliveira de Lima e de Marialva Alves 
Soares de Lima.

O pretendente: EMANOEL DOS SANTOS LELIS DE ARAUJO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/02/1998, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sidney Lelis de Araujo e de Vania 
Cristina Luz dos Santos. A pretendente: DAYANE JUNQUEIRA DA COSTA SOUZA, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 27/06/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adilson Elias de 
Souza e de Marialice Assis da Costa.

O pretendente: GABRIEL DE AZEVEDO FEITOSA SILVA, profissão: soldado da 
força aérea, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/06/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Josimar Feitosa da 
Silva e de Maria de Fatima Ferreira de Azevedo da Silva. A pretendente: JULIANA 
VALENTIM DOS SANTOS OLIVEIRA, profissão: técnica em química, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Fidélis, RJ, data-nascimento: 14/11/1994, residente e do-
miciliada em São Fidélis, RJ, filha de Paulo Ricardo Mendes Oliveira e de Lindalva 
Valentim dos Santos Oliveira.

O pretendente: REINALDO FREITAS MENDES FILHO, profissão: técnico de 
manutenção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 17/04/1971, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho 
de Reinaldo Freitas Mendes e de Luisa Maria Vieira de Freitas Mendes. A pre-
tendente: REGINA LANTIM ALVARENGA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo da Silva Alvarenga e de Eunice 
Lantim Alvarenga.

O pretendente: JEAN WILAME LIMA DA SILVA, profissão: mecânico de sopro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 17/05/1974, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Belmiro da Silva e de Maria 
Irene Lima da Silva. A pretendente: VALDEIR APARECIDA GONÇALVES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Francisco Badaró, MG, data-nascimento: 
27/01/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ilda Gonçalves da 
Costa.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA, profissão: técnico em in-
jeção, estado civil: solteiro, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 
09/01/1966, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sebastião Gomes da 
Silva e de Maria Martins da Silva. A pretendente: VERA LÚCIA BELMIRO DA SILVA, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 
21/09/1960, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Figueira da Silva 
e de Maria Belmiro da Silva.

O pretendente: PEDRO ANDREONE SANTANA VIEIRA, profissão: programador 
CNC, estado civil: solteiro, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 
14/09/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Eduardo 
de Araujo Vieira e de Maria Mendes de Santana. A pretendente: ANA CAROLINA 
RYSSA MAEDA, profissão: operadora de atendimento 2, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1988, residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, filha de Americo Eigi Maeda e de Zenaide de Oliveira Morais 
Maeda.

O pretendente: DANILO LOPES DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1984, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Zacarias dos Santos e de 
Elvira Lopes Gama dos Santos. A pretendente: EVELYN DANIELE DOS SANTOS 
SILVA, profissão: escriturária administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: 
Cabo de Santo Agostinho, PE, data-nascimento: 24/09/1983, residente e domi-
ciliada em Guarulhos, SP, filha de Waldir dos Santos Silva e de Berenice Nasci-
mento da Silva.

O pretendente: JOÃO DANTAS TEIXEIRA NETO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1995, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Almir Dilelo Teixeira e de Rosangela Fernandes dos 
Santos Teixeira. A pretendente: EVELYN CRISTINA DOS SANTOS TURUBIA, profis-
são: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leandro dos Santos 
Turubia e de Andreia dos Santos.

O pretendente: CICERO ALVES DE SOUSA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mauriti, CE, data-nascimento: 17/06/1981, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Vicente Ferrer de Sousa e de Maria das Dôres Alves de Sousa. A 
pretendente: RITA DE CASSIA ROMUALDO, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 06/01/1976, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Antonio Romualdo e de Maria Nazaré do Nascimento 
Romualdo.

O pretendente: DAVISON DE AQUINO TEIXEIRA, profissão: tecnologia da informa-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1996, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Handerson Ribeiro Teixeira e de 
Rosete Silva de Aquino. A pretendente: RIZIA DEOLINDA DA SILVA, profissão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Messias Deolinda 
da Silva e de Rita de Cassia Santos Ribeiro Deolinda da Silva.

O pretendente: ADEMIR ALUIZIO DE SOUZA, profissão: prensista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Afogados, Município de Recife, PE, data-nascimento: 10/05/1970, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aluizio Vitor de Souza e de Maria 
dos Prazeres de Souza. A pretendente: SILVANA MARIA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1982, resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eloia José da Silva e de Maria José da 
Silva e Silva.

O pretendente: DIOGO NOGUEIRA TUTÚ, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Batista Evangelista Tutú e de Maria do Carmo Nogueira 
da Silva Tutú. A pretendente: CRISTIANE DE FIGUEIREDO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio de Figueiredo e de Lurdes Soares.

O pretendente: VICTOR DE ASSIS SANCHEZ BAPTISTA, profissão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sandro Sanchez Baptista e de Maria 
Jose de Assis Sanchez Baptista. A pretendente: GIOVANNA CARMO DA SILVA SAN-
TOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 28/10/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose da Silva 
Santos e de Maria Leni do Carmo.

O pretendente: MIGUEL BARBOSA DA SILVA, profissão: gerente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Fernado Pereira da Silva e de Solani 
Barbosa da Silva. A pretendente: MIKAELA DA SILVA NEGROMONTE, profissão: bal-
conista, estado civil: solteira, naturalidade: Paulista, SP, data-nascimento: 29/09/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Bezerra Negromonte e de Al-
ciêda Maria da Silva.

O pretendente: RENAN OLIVEIRA DA SILVA, profissão: agente especialista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vanildo da Silva e de Lucilene Oliveira da Silva. 
A pretendente: STEFFANY BRUNELI MOURA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Moura da Silva e de Fabia Maria da 
Silva Pereira.

O pretendente: WEVERTON HENRIQUE DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1994, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Julião da Silva e de Maria de Lourdes Silva. A 
pretendente: ANA PAULA PEREIRA CONCEIÇÃO, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Orlando Rodrigues de Jesus Conceição e de Telma Cristiane 
Pereira.

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 
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METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação - Assem-
bleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 14:00hs, 
na sede social na Av. Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta Capital para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de 
Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista 
a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a 
referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item 
anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - As-
sembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira 
de Fiação, a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 
09:00hs, por motivo de força maior na Avenida Paulista, 352, 12º andar, nesta Capital, nos termos do artigo 124, §2º, da 
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria 
para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento 
do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a 
Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato remanescente 
a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- 
Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse social. - Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleias 
Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A., a se reu-
nirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 11:00hs, na sede social 
na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- Em AGE: 
1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, 
para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.- Eleger 
membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento 
de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social 
findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo 
(SP.), 19 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Hotel Majestic S/A
C.N.P.J - 43.121.946/0001-19

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Convocação
São convocados os Srs Acionistas a se reunir em A.G.O.E., que se realizarão no dia 27/04/2021, às 11:00 horas, 
na sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: I - Ordinária a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b) destinação do lucro líquido do exercício 
findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II - Extraordinária a) exame e deliberações a respeito da 
proposta da Diretoria para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; 
b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital social. c) autorização para a diretoria a efetuar a recompra 
de ate 20% das ações em circulação equivalentes a 20% do capital social da empresa com a definição da mo-
dalidade de pagamento. Comunicamos que se encontram a disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 

Águas de Lindóia, 15 de Março de 2021. José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. - CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 
- Convocação - Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Agro-
pecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, 
no dia 23 de abril de 2021, às 10:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi 
Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de 
Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi 
que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude 
do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 
1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da 
Diretoria; 3.- Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020; 4.- Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 22 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. - CNPJ/MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - 
Convocação - Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da União 
Industrial e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 
23 de abril de 2021, às 14:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, 
atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor 
Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que 
fora originalmente eleito para a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do 
remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 
1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Di-
retoria;- 3.- Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020; 4.- Outros assuntos de interesse 
social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 22 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A - CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação - As-
sembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Pa-
redão S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 26 de abril de 2021, às 
10:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o 
cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em 
vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para 
a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item 
anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Deliberar sobre a proposta 
de destinação do lucro líquido do exercício de 2020; 4.- Outros assuntos de interesse social.- Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 
23 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. - CNPJ/MF. nº 61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação 
- Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilher-
me Giorgi S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 26 de abril de 2021, 
às 14:00hs, na sede social na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 125, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o 
cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em 
vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para 
a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária em virtude do remanejamento constante no item 
anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse 
social.- Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 23 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  835,70 774,33
Caixa e Equivalentes a caixa  835,70 774,33
Não Circulante  5.063.344,18 3.217.070,94
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Créditos Com Pessoas Ligadas  1.846.273,24 -
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos  2.180.395,08 2.180.395,08
Total do Ativo  5.064.179,88 3.217.845,27

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  495.414,33 46.369,46
Obrigações Trabalhistas e Social  557,30 -
Obrigações Tributárias  494.857,03 46.369,46
Não Circulante  18.002.731,58 16.002.026,91
Créditos de Pessoas Ligadas  7.587.036,01 4.722.862,85
Obrigações Tributárias  10.415.695,57 11.279.164,06
Passivo a Descoberto  (13.433.966,03) (12.830.551,10)
Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00
(-) Prejuízos Acumulados  (24.518.324,03) (23.914.909,10)
Total do Passivo  5.064.179,88 3.217.845,27

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Bruta
Arrendamentos  52.779,04 135.463,02
(-) Impostos s/Arrendamentos  1.926,48 4.944,54
Lucro Bruto  50.852,56 130.518,48
Despesas Administrativas  474.988,04 196.938,19
Impostos e Taxas  60.211,51 53.188,31
Despesas Financeiras  116.263,26 95.368,64
Outras Receitas  1.259,27 146,79
Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais  (599.350,98) (214.829,87)
Contribuição Social e Imposto de Renda  4.063,95 10.438,79
Prejuízo Líquido do Exercício  (603.414,93) (225.268,66)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

 Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido  Total do
  Capital Reserva Prejuízos Patrimonio
  Social de Lucros Acumulados Líquido
Em 31/12/2018  11.084.358,00 - (23.689.640,44) (12.605.282,44)
Resultado do Exercício  -  (225.268,66) (225.268,66)
Em 31/12/2019  11.084.358,00 - (23.914.909,10) (12.830.551,10)
Resultado do Exercício  -  (603.414,93) (603.414,93)
Em 31/12/2020  11.084.358,00 - (24.518.324,03) (13.433.966,03)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC 
PME em concordância com as Leis nº 6404/76, Lei 11638/2007 e Lei 
11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depositos Bancários 
(R$172,43 em 2020 e R$ 45,60 em 2019), aplicações financeiras(R$663,27 
em 2020 e R$ 728,73 em 2019). 3- Outros ativos e passivos circulantes 
e não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicavél, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 
4- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 

competência. 5- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico de aqui-
sição (R$304.895,98 em 2020 e em 2019), menos a depreciação acumulada 
(R$304.895,98 em 2020 e em 2019). O método de depreciação foram calcu-
ladas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária. 6- O 
Capital Social é de R$ 11.084.358,00 totalmente integralizado e representa-
do por 10.556.513.232 ações ordinárias sem valor nominal. 7- O Imposto de 
Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido. 
8- A suspensão das atividades industriais da empresa ocorreu em Dezem-
bro de 2007, situação que continua até presente data.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ 61.354.932/0001-27
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 01 de Março de 2021.

YERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ nº. 01.924.030/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contabéis dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 14 de janeiro de 2021 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Ativo       31.12.2020       31.12.2019
Circulante
Disponibilidades 570.082,40 1.365.537,18
Títulos de Renda Fixa 31.068.294,62 39.592.383,97
Contas à Receber 535.270,71 569.320,82
Adiantamento a Fornecedores 300.000,00 300.000,00
Total do Ativo Circulante 32.473.647,73 41.827.241,97
Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 105.862.776,89 93.022.993,84
Imóveis 104.742.603,67 90.942.653,24
Impostos à Recuperar 32.588,28 992.755,66
Depósitos Judiciais 1.087.584,94 1.087.584,94
Permanente
Imobilizado 49.365,65 39.026,16
Móveis e Utensílios 140.452,19 130.452,39
Sistema de Processamento de Dados 9.886,50 5.086,50
Instalações 37.470,07 37.470,07
( - ) Depreciações Acumuladas (138.443,11) (133.982,80)
Total do Ativo Não Circulante 105.912.142,54 93.062.020,00
Total do Ativo 138.385.790,27 134.889.261,97

Passivo e Patrimônio Líquido       31.12.2020       31.12.2019
Circulante
Contribuições e Encargos a Recolher 164.592,76 59.732,68
Impostos à Pagar 301.646,03 122.152,74
Contas à Pagar 1.662.947,65 3.307.299,31
Provisão para Pagamento de Férias 8.296,85 13.700,55
Provisão para Imposto de Renda 1.128.448,23 882.358,81
Provisão para Contribuição Social 416.223,48 355.475,50
Total do Passivo Circulante 3.682.155,00 4.740.719,59
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social 76.000.000,00 76.000.000,00
Reserva Legal 15.200.000,00 15.608.015,82
Outras Reservas - 491.935,10
Reserva de Lucros 43.503.635,27 38.048.591,46
Total do Patrimônio Líquido 134.703.635,27 130.148.542,38

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 138.385.790,27 134.889.261,97

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Mutações do Capital Reserva Outras Reservas
Patrimônio Líquido            Social            Legal        Reservas         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2018 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 36.342.653,49 128.442.604,41
(-) Dividendos Pagos - - - (19.942.653,49) (19.942.653,49)
(-) Participação da Diretoria - - - (2.400.000,00) (2.400.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 24.048.591,46 24.048.591,46
Saldo em 31.12.2019 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 38.048.591,46 130.148.542,38
(-) Dividendos Pagos - - - (22.148.591,46) (22.148.591,46)
(-) Participação da Diretoria - - - (1.200.000,00) (1.200.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 28.479.956,85 28.479.956,85
Ajustes Periodos Anteriores - - - (1.128.825,48) (1.128.825,48)
Saldo em 31.12.2020 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 42.051.131,37 134.151.082,29

      31.12.2020       31.12.2019
Atividades Operacionais 28.484.417,16 24.053.432,81
Lucro Líquido do Exercício 28.479.956,85 24.048.591,46
Depreciações (4.460,31) (4.841,35)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (13.801.494,98) (3.233.508,14)
Contas à Receber (34.050,11) (35.333,73)
Adiantamento a Fornecedores - (300.000,00)
Imóveis (13.799.950,43) (2.910.800,42)
Impostos à Recuperar 32.588,28 30.078,02
Depósitos Judiciais - -
Móveis e utensílios (82,72) (17.452,01)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (24.002.466,31) (18.756.238,31)
Contribuições e Encargos a Recolher (34.925,07) 6.882,12
Impostos à Pagar 319.278,44 (35.413,59)
Contas à Pagar (1.662.947,65) 3.204.224,16
Provisão para pagamento de Férias (5.403,70) 701,31
Provisão para Imposto de Renda 246.089,42 335.618,84
Provisão para Contribuição Social 60.747,98 74.402,34
Dividendos à Pagar 1.552.111,21 -
Pagamento Participação da Diretoria (1.200.000,00) (2.400.000,00)
Dividendos Distribuidos (22.148.591,46) (19.942.653,49)
Ajustes Anteriores (1.128.825,48) -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (9.319.544,13) 2.063.686,36
Caixa e Equivalente de Caixa
  no inicio do Exercício 40.957.921,15 38.894.234,79
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 31.638.377,02 40.957.921,15
Aumento no Caixa
  e Equivalente a Caixa (9.319.544,13) 2.063.686,36

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Receita Operacional Bruta       31.12.2020       31.12.2019
Receitas de Locação de Imóveis 39.187.033,58 29.423.620,69
Lucro Bruto 39.187.033,58 29.423.620,69
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (5.970.769,71) (3.062.322,17)
Despesas Financeiras (37.174,90) (226,11)
Despesas Tributárias (1.409.902,12) (1.076.004,46)
Despesas Imobiliárias - (1.111.011,20)
Outras Despesas Administrativas (236.668,83) (2.113.421,31)
Depreciações (4.460,31) (6.671,26)
Outras Despesas (82.930,67) -

      31.12.2020       31.12.2019
Receitas Diversas 36.129,76 31.029,15
Receitas Financeiras 1.757.738,80 5.220.453,13
Resultado das Despesas
  e Receitas Operacionais (5.948.037,98) (2.118.174,23)
Lucro Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 33.238.995,60 27.305.446,46
Provisão para Contribuição Social (1.266.098,50) (1.320.033,44)
Provisão para Imposto de Renda (3.492.940,25) (3.642.759,53)
Lucro Após o Imposto de Renda
  e a Contribuição Social 28.479.956,85 22.342.653,49
Saldo à Disposição da Diretoria 28.479.956,85 22.342.653,49

São Paulo, 14 de Janeiro de 2.021
André Kissajikian

Diretor Superintendente
Maria Jose Sales Norte

Contadora: CRC 1SP060.707/O5

As demonstrações Contabéis completas
 estão disponíveis na sede da Companhia.

Logos Holding S.A.
CNPJ/MF 06.100.479/0001-14
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
São Paulo, 15 de março de 2021.    A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em reais) Demonstração do Fluxo de Caixa em
31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em reais)

Atividades operacionais
Lucro/(Prejuízo) líquido do
 exercício 223.113.014,77 (86.688.982,86)
Resultado de equivalência
 patrimonial (223.118.529,69) 86.688.529,69    
 (5.514,92) (453,17)    
(Aumento)/Redução de ativos
Impostos a recuperar (3.012,10) (8.923,28)    
 (3.012,10) (8.923,28)
Aumento/(Redução) de passivos
Obrigações tributárias (18,76) 28,35    
 (18,76) 28,35    
Caixa líquido (aplicado)/
 proveniente de atividades
 operacionais (8.545,78) (9.348,10)    
Aumento ou redução líquido
 em disponibilidade (8.545,78) (9.348,10)    
Demonstração da redução do
 caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 33.592,80 42.940,90
No fi nal do exercício 25.047,02 33.592,80    
Aumento ou redução líquido em
 disponibilidade (8.545,78) (9.348,10)    

Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em reais)
 2020 2019    
Resultado da equivalência patrimonial 223.118.529,69 (86.688.529,69)
Administrativas e gerais (6.418,08) (7.378,42)
Tributárias (4.199,25) (1.742,02)
Resultado fi nanceiro 5.102,41 8.667,27    
Lucro/(Prejuízo) operacional 223.113.014,77 (86.688.982,86)
Provisão de IRPJ/CSLL - -    
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 223.113.014,77 (86.688.982,86)    
Lucro/(Prejuízo) por ação 7.319,26 (2.843,85)
Quantidade de ações 30.483 30.483

As demonstrações fi nanceiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Ativo 2020 2019    
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 25.047,02 33.592,80
Impostos a restituir 166.711,27 163.699,17    
 191.758,29 197.291,97

Não circulante
Partes relacionadas 15.205,03 8.615.205,03    
 15.205,03 8.615.205,03    

Total do ativo 206.963,32 8.812.497,00    

Passivo 2020 2019    
Circulante
Obrigações tributárias 9,59 28,35
Partes relacionadas 634,38 634,38    
 643,97 662,73
Não circulante
Provisão para perdas com
 investimentos - 231.718.529,69    
 - 231.718.529,69
Patrimônio líquido
Capital social 49.268.679,13 49.268.679,13
Prejuízos acumulados (49.062.359,78) (272.175.374,55)    
 206.319,35 (222.906.695,42)    
Total do passivo 206.963,32 8.812.497,00    

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em reais)
 Capital Prejuízos
 Social Acumulados Total      
Saldo em 1º de janeiro de 2019 49.268.679,13 (185.486.391,69) (136.217.712,56)      
Prejuízo líquido do exercício - (86.688.982,86) (86.688.982,86)      
Saldo em 31 de dezembro de 2019 49.268.679,13 (272.175.374,55) (222.906.695,42)      
Lucro líquido do exercício - 223.113.014,77 223.113.014,77      
Saldo em 31 de dezembro de 2020 49.268.679,13 (49.062.359,78) 206.319,35      

Composição da Diretoria
 José Affonso Junqueira Netto - Diretor-Presidente
 Ladi Biezus - Diretor
 Antônio João Oliveira Rocha - Diretor

Carlos Roberto Bertola
Contador - CRC 1SP085590/O-0

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3COL X 12CM – PÁG. 1

 2020 2019    

Logos Participações S.A.
CNPJ/MF 62.656.772/0001-33

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em reais)
Ativo 2020 2019    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4.233.882,68 9.548.600,90
Impostos a recuperar 57.099,14 54.619,87
Demais contas a receber 1.442,52 1.442,52    
 4.292.424,34 9.604.663,29

Não Circulante
Contas a receber 31.726.822,26 30.884.288,22
Depósitos judiciais 740.470,13 705.692,22
Partes relacionadas 1.193.365,60 1.051.673,35    
 33.660.657,99 32.641.653,79
Investimentos 118.989,88 131.913,23
Imobilizado 85.487,12 124.841,93    
 204.477,00 256.755,16
 33.865.134,99 32.898.408,95    

Total do Ativo 38.157.559,33 42.503.072,24    

Passivo 2020 2019    
Circulante
Fornecedores 14.565,69 12.299,48
Obrigações tributárias 539.012,21 550.770,21
Obrigações sociais 51.222,48 61.404,73
Partes relacionadas 60.619,31 83.374,52
Demais contas a pagar - 60.000,00    
 665.419,69 767.848,94
Não Circulante
Provisão de honorários advocatícios 2.220.877,41 2.161.900,04
Provisões tributárias diferidas 4.249.907,24 4.151.487,08
Provisões para contingências 431.977,14 411.262,72
Provisão para perda com investimentos 1.573.836,29 1.525.227,28
Parcelamento de tributos 1.117.599,30 1.541.049,92
 9.594.197,38 9.790.927,04    
Patrimônio Líquido
Capital social 3.300.000,00 3.300.000,00
Reservas de lucros 24.597.942,26 28.644.296,26    
 27.897.942,26 31.944.296,26    
Total do Passivo 38.157.559,33 42.503.072,24    

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 15 de março de 2021.   A Diretoria
Demonstração do Fluxo de Caixa 

em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em reais)

Atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (46.354,00) (1.487.491,04)
Resultado de equivalência patrimonial 61.532,36 106.864,43
Depreciações e amortizações 39.354,81 40.626,43    
 54.533,17 (1.340.000,18)    
(Aumento)/Redução de ativos
Contas a receber (842.534,04) (1.072.426,96)
Impostos a recuperar (2.479,27) (9.658,97)
Partes relacionadas (141.692,25) (206.597,34)
Depósitos judiciais (34.777,91) (26.226,63)
 (1.021.483,47) (1.314.909,90)
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores 2.266,21 (83.043,68)
Obrigações tributárias (336.788,46) 754.880,86
Obrigações sociais (10.182,25) 10.939,15
Demais contas a pagar 56.936,58 156.087,72
 (287.767,92) 838.864,05    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades operacionais (1.254.718,22) (1.816.046,03)    
Atividades de investimentos
Imobilizado - (1.299,90)
Compra de ações Logos Tecnocom (60.000,00) (12.000,00)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente 
 de atividades de investimentos (60.000,00) (13.299,90)    
Atividades de fi nanciamentos
Distribuição de dividendos (4.000.000,00) -    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente
 de atividades de fi nanciamentos (4.000.000,00) -    
Aumento ou redução líquido em 
 disponibilidade (5.314.718,22) (1.829.345,93)
Modifi cações nas disponibilidades 
 líquidas
Saldo no início do exercício 9.548.600,90 11.377.946,83
Saldo no fi nal do exercício 4.233.882,68 9.548.600,90    
Aumento ou redução do líquido em 
 disponibilidades (5.314.718,22) (1.829.345,93)    

Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em reais)
 2020 2019    
Receita operacional bruta 1.173.310,20 1.454.091,76    
Impostos sobre as vendas (42.825,81) (53.074,38)
Receita operacional líquida 1.130.484,39 1.401.017,38    
Depreciação do imóvel locado (36.973,80) (37.276,38)
Lucro bruto 1.093.510,59 1.363.741,00    
Despesas administrativas e gerais (795.431,32) (900.663,84)
Tributárias (341.307,35) (2.215.167,11)
Equivalência patrimonial (61.532,36) (106.864,43)
Outras receitas (despesas) (2.381,01) (3.350,05)
 Receitas fi nanceira 1.039.249,48 936.959,72
 Despesas fi nanceira (698.542,14) (148.991,43)
Resultado fi nanceiro 340.707,34 787.968,29
Lucro/(Prejuízo) operacional 233.565,89 (1.074.336,14)    
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social 233.565,89 (1.074.336,14)    
Imposto de renda e contribuição social - corrente (212.252,18) (320.474,86)
Imposto de renda e contribuição social - diferido (67.667,71) (92.680,04)    
(Prejuízo) líquido do exercício (46.354,00) (1.487.491,04)    
(Prejuízo) por ação - R$ (1,60) (51,33)
Quantidade de ações 28.979 28.979

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em reais)
   Reservas de Lucros Lucros/(Prejuízos)      
 Capital Social Reserva Legal Retenção de Lucros Acumulados Total          
Saldo em 31 de dezembro de 2018 3.300.000,00 660.000,00 28.689.717,49 - 32.649.717,49          
Prejuízo líquido do exercício - - - (1.487.491,04) (1.487.491,04)
Ajuste de exercícios anteriores - - - 782.069,81 782.069,81
Absorção da reserva de retenção de lucros - - (705.421,23) 705.421,23 -          
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.300.000,00 660.000,00 27.984.296,26 - 31.944.296,26          
Prejuízo líquido do exercício - - - (46.354,00) (46.354,00)
Distribuição de dividendos - - - (4.000.000,00) (4.000.000,00)
Absorção da reserva de retenção de lucros - - (4.046.354,00) 4.046.354,00 -          
Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.300.000,00 660.000,00 23.937.942,26 - 27.897.942,26          

As demonstrações fi nanceiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Composição da Diretoria

Composição do Conselho de Administração

 José Affonso Junqueira Netto - Diretor-Presidente
 Ladi Biezus - Diretor

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Antônio João Oliveira Rocha - Presidente
 Carlos Augusto Blóis Pera
 Celso de Oliveira Azevedo Filho
 Flávio Correia Próspero
 Fernando da Costa Cattapan

Jair Carlos Roxo
 Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3COL X 18CM

 2020 2019    

Você confia nos 
seus números? 

Luiz Fernando Bastos (*)       

Temos acompanhado 
as informações de que 
existe um déficit or-

çamentário nas finanças do 
governo. 

As contas do que gastam 
e arrecadam não fecham. 
Daí, recentemente, a decisão 
de aumentar impostos. No 
governo, as medidas viáveis 
para o equilíbrio das contas 
são um pouco diferentes do 
nosso dia a dia nas empresas, 
vista a imposição de que 
façamos a cobertura de sua 
ineficiência financeira. Citei 
esse exemplo, para refletir 
sobre a seguinte questão: 
Você realmente confia nos 
seus números?

Como não somos o go-
verno, mas temos a gestão 
dos negócios, é sensato que 
existam controles confiáveis 
de nossos dos números, das 
receitas e despesas, de nos-
sas vendas e principalmente 
de nossas margens. Todos 
os negócios que fecharam 
por dificuldades financeiras 
começaram em determinado 
momento de seus números a 
apresentar déficit, que não 
foram tratados com a atenção 
e prioridade que mereciam.

É muito comum empresá-
rios experientes considera-
rem em suas contas, o quanto 
venderam, e não o quanto 
lucraram na operação. Esse 
erro é determinante para as 
questões levantadas acima. 
Seus números necessitam de 
precisão e, além disso, tem 
que merecer confiança para 
tomadas de decisões, cortes 
ou investimentos. É preciso 
haver disciplina na condução 
destes dados. 

Como gestor e consultor 
encontrei empresas com 
sistemas complexos e que 
demandaram altos investi-
mentos, incompatíveis com 
a realidade do negócio. Em 
outras, a gestão ainda se faz 
com cadernos. É necessário 
que existam sistemas e pla-
nilhas que gerem relatórios 
que mostrem a evolução de 
números e orçamentos para 
serem fielmente acompa-
nhados. 

A questão aqui, porém, é 
focar na disciplina e naquilo 
que está ao seu alcance para 
ser feito. Quando os números 
não fecham, precisa-se recor-
rer a bancos e renegociar o 
pagamento de fornecedores. 
Nesta situação, não existe 
caixa que permita diversificar 
investimentos ou propiciar 
bens aos sócios. 

Esse é o momento de acen-
der a luz vermelha e reavaliar 
o negócio. Rever custos, 
estoque, mercado, entre ou-
tros. Buscar conhecimento 
com outros empresários de 
confiança ou em consultorias 
especializadas. Fique atento 
e respeite o que os números 
estão demonstrando.

 
(*) - É Diretor da Ágil Consultoria e 

Treinamento e Professor na FGV.3043-4171

www.netjen.com.br
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O consumidor e a sua 
forma de consumir 

mudaram. Você está 
preparado?

O ano de 2020 
foi um marco 
na vida de todos

A pandemia mundial 
restringiu nossa cir-
culação e o período 

de isolamento social re-
presentou significativas 
mudanças na sociedade 
global em diversas di-
mensões. A intensificação 
do uso da internet como 
meio de manter negócios, 
trabalho e vida pessoal 
acelerou a transformação 
digital de empresas e mu-
dou o comportamento do 
consumidor. 

O relatório anual The Fu-
ture of Ecommerce Report 
2021 do Shopify Plus sobre 
tendências de comércio 
global revelou que no auge 
da pandemia em 2020, em 
apenas 90 dias, o e-com-
merce cresceu o que era 
projetado para 10 anos. No 
varejo, por exemplo, houve 
um grande impacto, já que 
a experiência ligada à nossa 
relação com o vendedor 
(loja e shopping), seja no 
físico ou online, passou a ser 
feito quase tudo no digital. 

O levantamento da con-
sultoria EY Parthenon 
apontou que 62% dos 
brasileiros estão visitando 
menos lojas físicas e 32% 
aumentaram as compras 
online de alimentos, por 
exemplo. Tudo isso fez com 
que as empresas tivessem 
que acelerar sua digitaliza-
ção, pois o comportamento 
do consumidor foi alterado, 
principalmente trazendo 
uma maior aceitação do 
uso das tecnologias. 

Entretanto, a tendência 
pelo consumo online, não 
se trata somente do au-
mento das vendas, no que 
chamávamos de “comércio 
eletrônico”. Existe algo 
novo na tecnologia ligada 
ao consumo, que precisa 
ser devidamente destaca-
do: trata-se da integração 
dos canais de vendas e 
atualização de plataformas 
de tecnologia, tendo como 
premissa essencial a usa-

bilidade e adequação das 
demandas do cliente final. 

A tecnologia integrada 
ao processo pode viabili-
zar operações de venda 
com variedade ampliada 
e gestão de quantidade 
através da integração de 
múltiplos estoques, pró-
prios e de terceiros em 
modelos convergentes e 
de sinergia entre grandes 
e pequenos vendedores. A 
multicanalidade tornou-se 
fundamental. e as lojas que 
perceberam a importância 
do uso da tecnologia e 
a integração de seus ca-
nais estão superando os 
desafios e ganhando mais 
participação no mercado. 

O consumidor demanda 
que as compras sejam sim-
ples, ágeis e transparentes, 
que estejam adaptadas 
às realidades do mundo 
físico e online, integradas 
a esses dois ambientes, 
assim como ocorrem com 
as demais fases do processo 
de compras. 

E não pense que são ape-
nas as gerações Z e millen-
nials que estão conduzindo 
essas mudanças. Essa é 
uma tendência percebida 
também por outras faixas 
etárias de consumidores 
que manterão hábitos de 
compra online principal-
mente pela comodidade, 
conveniência e velocidade 
de entrega. 

Agora reforçada nos dois 
ambientes, online e offline, 
a jornada do consumidor foi 
impactada e a complexida-
de das integrações exigidas 
das empresas passou pelo 
mesmo caminho. Soluções 
como processamento de 
pagamentos, conciliação e 
antifraude cada vez mais 
serão requisitos que as em-
presas terão que se focar 
para atender às expectati-
vas desse novo consumidor. 

Resta saber: você está 
preparado? 

(*) - Bacharel em Administração de 
Empresas com Ênfase em COMEX 
pela Universidade Bandeirante/SP 

e pós em Gestão de Marketing pela 
FAAP,  é  Head Comercial da Braspag 

(www.braspag.com.br).

Fabio Gerber Khatcherian (*)

O pretendente: ERIC OSSAMU HOSOKAWA, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistemas, solteiro, nascido em Suzano, SP, no dia (14/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Pedro Hosokawa e de Rosa Yassuko Ogino Hosokawa. 
A pretendente: VANESSA REGINA DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
cirurgiã-dentista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Naelson Tadeu de Araujo e de Marta Alves da Silva.

O pretendente: LEONARDO NICOLAS SERVALLI, de nacionalidade argentina, enge-
nheiro, solteiro, nascido em Vicente Lopez, Província de Buenos Aires - Argentina, no dia 
(22/02/1984), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Juan Servalli e de 
Gladys Susana Fiorilli. A pretendente: KARIME OLANDA DE CASTRO, de nacionalidade 
brasileira, bióloga, solteira, nascida em Santos, SP, no dia (27/12/1974), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Tadeu de Castro e de Vilma Olanda de Castro.

O pretendente: LUCAS DIAS MADELLA, de nacionalidade brasileira, gestor de tecnolo-
gia da informação, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1996), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ronaldo Madella e de Nilce Mara Dias Madella. 
A pretendente: RAQUEL BARBOSA FURTADO DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, bacharela em letras, solteira, nascida em Cuiabá, MT, no dia (26/02/1996), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jonas Furtado do Nascimento e de 
Cinira Barbosa Furtado do Nascimento.

O pretendente: MARCOS VINICIUS SILVERIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, artista plástico, solteiro, nascido em Santos, SP, no dia (22/07/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Silva de Oliveira e de Rosângela 
Aparecida Silverio de Oliveira. O pretendente: LUCIANO MAIA MATOS, de nacionalidade 
brasileira, designer, solteiro, nascido em Santarém, PA, no dia (15/07/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nivaldo Costa Matos e de Ana Dolores Maia Santos.

O convivente: ROGERS RODRIGUES GARCIA, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, analista de negócios, nascido em Manaus, AM, no dia (28/10/1993) residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nivaldo Garcia e de Claudia Regina Lima 
Rodrigues. A convivente: LARIANNE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira 
estado civil solteira, analista de sistemas, nascida em Peixoto de Azevedo, MT, no dia 
(09/11/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP filha de Raimundo Nicolau da 
Silva e de Solange Laurindo Pereira.

A convivente: LYDIA CHARLOTTE FLOHR SVENDSEN, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, zootecnista, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/04/1953), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP filha de Vagn Christiano Flohr Svendsen e de Lilburne Elizabeth Mc Vitty 
Flohr Svendsen. A convivente: CIRLENE DE OLIVEIRA MAIA, de nacionalidade brasileira, 
solteira, designer, nascida em Ubirajara, SP, no dia (29/06/1970), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Anderson de Albuquerque Maia e de Ivone de Oliveira Maia.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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: BRUNO DE OLIVEIRA LISBOA, estado civil solteiro, profissão metalúrgi-
co, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Silvio Aparecido Lisboa e de Marilene Maria de Oliveira. A preten-
dente: CAROLINE BERNARDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de vida escolar, nascida em Arujá, SP, no dia (03/10/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Bernardes de Oliveira e de Silvia de Oliveira.

O pretendente: JONATHAN SANTO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1985), residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, filho de Jonas Gadelha de Almeida e de Carmerina do Espirito Santo. 
A pretendente: JOSIANE DE FREITAS NAUZIAZENO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Botucatu, SP, no dia (02/12/1989), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Nauziazeno e de Juscileni de Freitas.

O pretendente: ANDRE MARQUES FILHO, estado civil divorciado, profissão instrutor de 
trânsito, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Marques e de Maria Zeilde Santos Marques. A pre-
tendente: RUBIA BRAGA CAETANO, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rubens Dantas Caetano e de Oraci Braga Dantas Caetano.

O pretendente: MOISÉS RIBEIRO ALVES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wanderley Alves Ferreira e de Valdívia Ribeiro dos Santos. A 
pretendente: MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS DOMINGOS, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Firmino Alves, BA, no dia (08/04/1975), resi-
dente e domiciliada em Jacareí, SP, filha de Manoel Pereira dos Santos e de Madalena 
Honoria dos Santos.

O pretendente: DANILO IAGO TEIXEIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão cabelei-
reiro, nascido em Suzano, SP, no dia (12/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Alves Costa e de Eliene Teixeira da Cruz Costa. A 
pretendente: BRUNA PAES LANDIM LEITE, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Anelicio Ribeiro Leite e de Neuzeni Campos Paes Landim.

O pretendente: LEONARDO ALVES DO VALE, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Maracanaú, CE, no dia (07/06/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Lima do Vale e de Regina Maria Alves do Vale. A 
pretendente: JÉSSICA BEZERRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Manoel Ferreira e de Paula Gama Bezerra.

O pretendente: JOSÉ IVALDO SILVA, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (30/10/1952), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de João José da Silva e de Maria Lucia Alves. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA 
SANTANA DE AZEVEDO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Tacima, PB, 
no dia (02/10/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Santana de Azevedo e de Felicia Matias da Costa.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA SANTANA, estado civil solteiro, profissão gráfico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Fidelis Santana e de Sebastiana Ferreira Santana. A 
pretendente: DAYANE CAMARGO PAU FERRO, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Vilson Pau Ferro e de Rosires Pereira de Camargo.

O pretendente: LUIZ SAULO PIMENTEL GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido em Limeira, SP, no dia (04/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Hermirio Guimarães e de Lindinalva Gomes Pimentel 
Guimarães. A pretendente: LAÍS DE ASSIS SANTOS, estado civil solteira, profissão técni-
ca de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/12/1998), residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, filha de Brivaldo Borges dos Santos e de Joelma de Assis Santos.

O pretendente: DANILO CAETANO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Leticia Caetano de Souza. A pretendente: MARIANA 
RODRIGUES CASTELANO, estado civil solteira, profissão gerente de loja, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/12/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudio Guilabel Castelano e de Elisabete Rodrigues Castelano.

O pretendente: MARIO DENIS ALVES, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/07/1980), residente e domiciliado em Jardim Robru, São 
Paulo, SP, filho de Adão George Alves e de Rosely da Silva Alves. A pretendente: VANEI-
DE ALVES PORCINO, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (10/11/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Genivaldo Alves Porcino e de Dalva Porcino.

O pretendente: WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
supervisor de telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1989), residente e 
domiciliado neste disrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Tavares de Oliveira e de Isabel 
Maria de Oliveira. A pretendente: MÁRCIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jorileni Maria de Souza Maurício.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA CHAGAS, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Fernando Jose da Silva Chagas e de Viviane Oliveira Cardoso 
Chagas. A pretendente: STEPHANIE CRISTINA BRAZ DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão autônoma, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (24/06/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Jesus 
Santos e de Elisangela Aparecida Braz.

O pretendente: MAURO CESAR DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de bagagem, nascido em Bom Jardim de Minas, MG, no dia (05/03/1990), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves de Carvalho e 
de Mariana Batista da Costa Carvalho. A pretendente: THAINA FONSECA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio da Silva e de 
Vilma Fonseca da Silva.

O pretendente: RIQUELME RODRIGUES MENDES, estado civil solteiro, profissão 
jogador de futebol, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/2002), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elton dos Santos Mendes e de 
Dayana Rodrigues da Silva. A pretendente: YASMIN RIBEIRO DE MOURA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/2002), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Fagner Ribeiro de Moura 
e de Franklane Ribeiro Soares.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/06/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Evandro Viana de Oliveira e de Marinalva Rodrigues de 
Mélo. A pretendente: JOYCE KAWANE PEREIRA CUPERTINO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/11/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Armando da Silva Cupertino e de Simone Cristina 
Pereira Chaves.

O pretendente: RAFAEL THEODORO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Theodoro dos Santos e de Francisca 
Adelina da Silva Santos. A pretendente: PATRÍCIA DA SILVA VELOSO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Renivaldo Costa Veloso e de 
Edivanete Alves da Silva Veloso.

O pretendente: JONATAS LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão cabeleirei-
ro, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/02/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Correia dos Santos e de Eva Ferreira Lima 
dos Santos. A pretendente: THAINA BARBOSA FREIRE, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Denoraci Barbosa Freire.

O pretendente: LEONARDO DE BRITO TEX, estado civil solteiro, profissão tosador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1998), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Thome Tex e de Maria da Conceição de Brito 
Lima. A pretendente: REBEKA BARCELLOS DAMACENO, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/2003), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de André Luis Pereira Barcellos e de Vera Lucia 
Rosa Damaceno Barcellos.

O pretendente: OSÉIAS DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão ajudante operacional, 
nascido em Solonopole, CE, no dia (24/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Osanir de Freitas e de Maria Lucilêda Moreira de Freitas. 
A pretendente: STEFANNY KAUANI NASCIMENTO DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profissão técnica de radiologia, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleonice Nascimento de Araujo.

O pretendente: TIAGO CASTRO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
assistente de produção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/04/1994), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Roberto Castro dos Santos e de Ivete 
Alves de Souza. A pretendente: MILENE SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eziquiel Severino de Oliveira e de Antonia 
Argenida de Souza Cavalcante.

O pretendente: RAFAEL MARCELINO BISPO, estado civil solteiro, profissão zelador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdinez Conceição Bispo e de Maria Regina das Neves Mar-
celino. A pretendente: LARISSA ESPIRITO SANTO GOMES, estado civil divorciada, 
profissão agente de negócio, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moises João Gomes e de Maria Irene 
do Espirito Santo.

O pretendente: FLÁVIO VIANA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão analista 
de produto, nascido em Nova Canaã, BA, no dia (15/05/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Agnor Almeida de Andrade e de Maria Ivete Viana 
de Andrade. A pretendente: KEILA SANTOS DE FARIA, estado civil divorciada, profis-
são advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mário Gomes de Faria e de Vandeleia Barbosa 
dos Santos Faria.

O pretendente: JOSÉ FELIPE PEREIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profis-
são auxiliar de tampografia, nascido em Bequimão, MA, no dia (01/02/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Dagma Pereira Rodrigues 
e de Jovenilde Coelho Pereira. A pretendente: CHEILA MARIA GOMES, estado civil 
solteira, profissão analista de departamento pessoal, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(02/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero José 
Gomes e de Ivanilce Maria da Conceição.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

97% da população acredita que, para a economia do Brasil crescer,
é necessário que a indústria também cresça.

A pesquisa Retratos da 
Sociedade Brasileira: 
indústria brasileira 

na visão da população, da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostra que 
nove em cada dez brasileiros 
concordam totalmente ou 
em parte que ter uma indús-
tria forte deve ser prioridade 
para o país. E outro dado 
aponta a mesma conclusão: 
para 84% dos entrevistados, 
“ter uma indústria fraca é 
ruim para a população do 
país”. 

A percepção de 97% da 
população é que, para a 
economia do Brasil crescer, 
é necessário que a indús-
tria também cresça e 94% 
concordam que o Brasil 
precisa investir mais em sua 
indústria. De acordo com o 
presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade a pes-
quisa reflete o sentimento 
da população sobre uma 
realidade: não existe país 
forte sem indústria forte. “O 
Brasil precisa fortalecer o 
setor industrial, para que ele 
seja cada vez mais dinâmico 
e competitivo, ajudando a 
superar a mais grave cri-
se sanitária, econômica e 
social que já vivenciamos”, 
afirma.

A totalidade dos brasilei-
ros considera a indústria 
importante para o desen-
volvimento econômico. En-

Maioria afirma que ter uma indústria 
forte deve ser prioridade para o país
A percepção de 97% da população é que, para a economia do Brasil crescer, é necessário que a indústria 
também cresça e 94% concordam que o Brasil precisa investir mais em sua indústria

tria são mais qualificados.
O presidente da CNI res-

salta que o poder de alavan-
cagem da indústria também 
é incomparável: cada R$ 1 
produzido pelo setor resulta 
em um aumento de R$ 2,40 
no PIB. Na agropecuária, o 
resultado é R$ 1,66. “Nossa 
indústria também paga os 
melhores salários. Trabalha-
dores industriais com ensino 
superior completo ganham 
31,8% a mais do que a mé-
dia nacional, contribuindo 
de forma expressiva para o 
aumento da renda per capi-
ta dos brasileiros”, conclui 
Andrade. Fonte: (www.cni.
com.br).

tre os entrevistados, 98% 
acreditam que a indústria 
é importante ou muito im-
portante para a criação de 
empregos, 96% acreditam 
que a indústria é importante 
para o crescimento econô-
mico, 95% para a melhoria 
do padrão de vida e 93% 
para a inovação. Foi eleita 
pela população, em conjunto 
com a agropecuária, como 
os setores mais importantes 
para o crescimento econô-
mico do Brasil. A indústria 
foi escolhida como o setor 
mais importante por 24% 
dos brasileiros, enquanto a 
agricultura foi mencionada 
por 22%.

Oito em cada dez brasilei-
ros concordam totalmente 
ou em parte com a afirmati-
va: “eu encorajaria meu filho 
a buscar uma carreira na 
indústria”. Esse dado é seis 
pontos percentuais superior 
às respostas da pesquisa an-
terior feita em 2014, quando 
74% responderam positiva-
mente a essa pergunta. Além 
disso, 60% da população 
concordam totalmente ou 
em parte que os empregos 
na indústria são mais gra-
tificantes, 55% avaliam que 
a indústria paga melhores 
salários do que nos demais 
setores e 52% afirmam que 
os trabalhadores da indús-
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