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Sociedades 
"cheque em 
branco" podem 
chegar ao 
Brasil em breve

Por Eduardo Moises

Contábil
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A tecnologia e a ciência têm ganhado cada vez mais espaço no 
mercado de trabalho e nas apostas de profissões do futuro. Esco-
lher uma profissão é pensar a longo prazo, entender para onde os 
hábitos de consumo, a sociedade e a economia estão indo. E como 
você poderá participar das melhores oportunidades no futuro. 
Só a graduação significa 4 anos inteiros de dedicação e alteração 
no mercado de trabalho. Sendo essencial levar muitos pontos em 
consideração.  

Dez opções de carreira para quem deseja 
trabalhar com tecnologia

De acordo com a pesquisa global Riscos Corporativos de Segurança 
de TI da Kaspersky (2020), apenas 10% das empresas brasileiras 
que sofreram um incidente de segurança com vazamento de dados 
conseguiram detectá-lo instantaneamente. As demais organizações 
demoraram poucas horas (22%), até 24 horas (18%) ou detectaram 
após dias, semanas ou meses (48%). Este cenário é preocupante e 
mostra que as equipes de segurança não contam com as condições 
mínimas para evitar um vazamento.  

O que George Clooney tem a ensinar sobre 
proteção de dados? 

O e-commerce brasileiro deve crescer 26% em 2021, segundo previsão 
realizada pela Ebit/Nielsen. E o faturamento previsto para este ano é 
de  R $110 bilhões. Esses resultados positivos são causados pelo forta-
lecimento das lojas e marketplaces, além da melhora na logística, que 
possui cada vez mais agilidade nas entregas. Um dos responsáveis pela 
melhora nas entregas é o fulfillment, que oferece diversas vantagens aos 
empreendedores, como diminuição de custos, processo de recebimento 
até pós-venda e fidelização dos clientes.  

Seis etapas fundamentais do Fulfillment

Freepik

Negócios em Pauta

Qualidade da água
Rufino de Castro Gavião, nascido em 1823, em Cabo Verde (MG), 

próximo da cidade de Águas da Prata (SP), ultrapassou as barreiras 
de uma época pré-abolição da escravatura e trabalhou como alfaiate, 
dentista, curador, e vereador. Praticante de caça, Rufino caminhava 
atrás de animais na Fazenda do Alegre, quando, com sede, bebeu de 
um filete de água que descia da serra e percebeu que a água deixava um 
depósito de sal. Constatou que, depois de um tempo, não sentia mais 
indisposições de estômago, que antes eram frequentes. Os engenheiros 
que trabalhavam na construção da Estrada de Ferro Mojiana e os colonos 
da fazenda também passaram a beber da água. Rufino faleceu em 1898 
e não chegou a ver a grandiosidade que sua descoberta teve. Apenas na 
década de 1910, um laboratório de São Paulo foi até a região e verificou 
que a água alcalina dali tinha mineralização semelhante à de Vichy, na 
França. O mural, idealizado pelos artistas Cusco Rebel e Ricardo Braga, 
tem 187 m², foi pintado na fábrica da Águas da Prata, empresa com mais 
de 140 anos de tradição e qualidade no envase de água mineral (www.
aguasprata.com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

MáximaTech Show 2021 discute estratégias 
digitais para o atacado distribuidor

@A MáximaTech, empresa especializada em soluções de tecnologia 
para a cadeia de abastecimento, reunirá, nas manhãs dos dias 6 

e 7 de maio, lideranças como Associação Brasileira de Atacadistas e 
Distribuidores de Produtos Industrializados (ABAD), ABGroup, Cabral 
& Sousa, Compex, Contém Alimentos, SuaviPan e Logplace para dis-
cutir os caminhos para a inovação da cadeia de abastecimento. Na sua 
segunda edição, o MáximaTech Show, evento que acontece de forma 
on-line e gratuita, abordará temas como a definição de prioridades para 
a reestruturar o negócio, a importância da estratégia logística como um 
investimento prioritário, o futuro da força de vendas com a integração 
de canais e a revolução dos meios de pagamento com a tecnologia. O 
objetivo é trazer conteúdos que preparem os profissionais da área para 
acompanhar as atualizações do mercado. Para se cadastrar, basta acessar 
a página do evento: https://conteudos.maximatech.com.br/maximatech-
-show-2021.  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Uma pesquisa divulgada em 
janeiro pelo Sebrae-RJ mostrou 
que obter crédito bancário é um 
desafio para pequenas e médias 
empresas, principalmente em 
tempos de pandemia. 

O levantamento indicou que 61% das 
solicitações feitas pelos micro e peque-

nos empresários do estado foram negadas 
em 2020 e 12% ainda esperam resposta. 
Somente 27% conseguiram o crédito. 

"A situação é ainda mais difícil quando 
pensamos que, além dos pequenos terem 
dificuldades na aquisição de crédito, mais 
da metade deles enfrenta algum tipo 
de dívida", afirma Gabriel Nascimento, 
CEO da Ulend, fintech especializada em 
empréstimos P2P.  A dificuldade junto às 
instituições financeiras para conseguir 
ajuda está levando estes empreendedores 
a buscarem alternativas para salvarem 
seus negócios, como empréstimos P2P, 
antecipação de recebíveis e até mesmo a 
vendas de equities. 

"São modalidades que facilitam o acesso 
ao dinheiro, sem burocracia e com contra-
tação online", explica o executivo. Nasci-
mento explica como estas novas formas de 
crédito podem ser úteis, principalmente 
pelos juros mais baixos e acessíveis: 

Empréstimo Peer-to-Peer (P2P) - Re-
lativamente novo no Brasil, o P2P permite 
às pessoas físicas emprestar dinheiro para 
pequenos e médios empresários e obter, 
em troca, juros. "O objetivo é oferecer 
crédito a custos menores para o tomador 
e rentabilidade competitiva ao investidor", 
afirma o CEO da Ulend. 

"O objetivo do empréstimo P2P é co-
nectar pessoas e criar relacionamentos de 
longo prazo. Por isso, oferecemos eficiência 
e transparência por meio de uma plata-

Três alternativas para obter crédito 
durante a pandemia 
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SAIBA O QUE 
é DENSIDADE 
DE TALENTOS 
E COMO LEvAR 
CONCEITO PARA 
SUA EMPRESA
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IMPACTO POSITIvO NA PERFORMANCE

forma em comparação aos empréstimos 
tradicionais", diz o executivo, lembrando 
que os créditos podem ser obtidos 100% 
online a juros a partir de 0,72% ao mês. 

Antecipação de recebíveis - Nessa 
modalidade, o empreendedor recebe o 
valor das suas vendas a prazo de maneira 
adiantada e pode usar o dinheiro para 
atender às necessidades imediatas da 
empresa. "Trata-se de uma linha de crédito 
que permite às empresas adiantarem o 
recebimento de suas vendas. Assim, elas 
podem usar no presente um dinheiro que 
só chegaria no futuro", explica Nascimento. 

Mas essa facilidade tem um preço: as 
instituições financeiras que oferecem 
antecipação de recebíveis cobram taxas 
sobre o valor adiantado às empresas para, 
então, assumirem a responsabilidade pelo 
recebimento futuro dos títulos negociados. 
"Por isso, é bom ficar atento para ter certeza 
de que a operação é vantajosa para você", 
pondera ele. 

Private Equity - De forma simplificada, 

o Private Equity consiste na compra de uma 
parte de uma empresa em crescimento com 
o intuito de valorizá-la e depois faturar 
com venda das ações. Nos últimos anos, 
os fundos de private equity têm procurado 
empresas de médio porte e com grande 
potencial de crescimento para investir. 

"O objetivo das empresas investidoras 
é potencializar e acelerar o crescimento 
da empresa que recebeu o investimento 
para que elas se tornem mais valiosas no 
mercado", conta o executivo da Ulend. 
Normalmente, quando a empresa chega a 
um nível de valorização ideal, o investidor 
vende sua parte do negócio com lucros mui-
to maiores do que os montantes investidos. 

Nascimento lembra que, com a presen-
ça de um novo sócio mais experiente em 
negócios, novas visões e um know-how 
podem ser grandes agregadores de valo-
res para o empreendedor. "Muitas vezes, 
esta é uma oportunidade que não pode 
ser perdida", conclui ele.  Fonte e outras 
informaçoes: (https://www.ulend.com.br/
investimentos).

venda de vacinas
A multinacional americana Pfizer en-

cerrou o primeiro trimestre de 2021 com 
faturamento de US$ 14,58 bilhões, um 
aumento de US$ 10,08 bilhões em relação ao 
mesmo período do ano passado. O resultado 
está acima das expectativas dos analistas, 
que esperavam US$ 13,62 bilhões, e se 
deve em parte às receitas com sua vacina 
anti-Covid. A Pfizer prevê encerrar 2021 
com US$ 26 bilhões de faturamento obtido 
com as vendas do imunizante, um aumento 
de US$ 11 bilhões em relação à estimativa 
anterior. As receitas da farmacêutica devem 
fechar o ano entre US$ 70,5 bilhões e US$ 
72,5 bilhões (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/saiba-o-que-e-densidade-de-talentos-e-como-levar-conceito-para-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/sociedades-cheque-em-branco-podem-chegar-ao-brasil-em-breve/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-etapas-fundamentais-do-fulfillment/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/10-opcoes-de-carreira-para-quem-deseja-trabalhar-com-tecnologia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-george-clooney-tem-a-ensinar-sobre-protecao-de-dados/
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News@TI
Conteúdo gratuito para capacitação 
de human skills

@A TOTVS, empresa de tecnologia, disponibiliza gratuitamente 
para teste a plataforma Desenvolvimento e Engajamento by 

BLAST!. Criada em parceria com a Bossa.etc, companhia de apren-
dizagem e conteúdo da renomada consultoria de cultura e estratégia 
BMI Blue Management Institute, a solução apoia o desenvolvimento 
de human skills importantes, que impactam diretamente a produtivi-
dade dos profissionais e, consequentemente, das empresas também. 
Qualquer empresa pode aproveitar os conteúdos por 30 dias de 
forma gratuita, acessando o site https://totvs.store/br/produto/trial-
-desenvolvimento-engajamento-by-blast.html .
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OpiniãO
O anywhere office 

veio pra ficar?
Adaptar, transformar 
e ressignificar. 
Essas foram as 
três palavras que 
guiaram e continuam 
pautando os processos 
profissionais e 
interpessoais 
com a chegada e 
estabelecimento da 
quarentena. 

O distanciamento so-
cial foi responsável 
por acelerar pro-

cessos que já estavam em 
evolução. O trabalho a 
distância foi colocado em 
prática mostrando que é 
sim, uma opção possível na 
maioria dos casos, podendo 
transformar até mesmo as 
salas de estar em salas de 
reunião.

Essa movimentação era 
uma tendência de merca-
do antes mesmo do atual 
cenário, como mostra uma 
pesquisa realizada pelo IWG 
(International Workspace 
Group) – líder global no 
setor de espaços de trabalho 
flexíveis. Na mostra, cerca 
de 50% dos funcionários do 
mundo todo já trabalhavam 
fora da sede principal dos 
escritórios por pelo menos 
2,5 dias por semana, sendo 
em business lounges, escri-
tórios remotos ou em casa.

Apesar da comodidade 
fornecida pelo home office, 
muitos funcionários, passa-
dos os primeiros meses de 
quarentena, reportaram 
diversas situações desa-
gradáveis – como distração, 
problemas relacionados à 
tecnologia ou mesmo o iso-
lamento social em relação 
a seus colegas de trabalho. 

O tão conhecido home 
office foi a estratégia ado-
tada por 46% das empresas 
brasileiras durante a pan-
demia, segundo a Pesquisa 
Gestão de Pessoas na Crise 
Covid-19 elaborada pela 
Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA). No cená-
rio empresarial, trabalhar de 
casa é cada vez mais comum, 
mas a produtividade pode 
ser prejudicada por um am-
biente pouco profissional e 
pela falta de equipamentos.

Portanto, permitir que a 
equipe possa atuar em es-
paços de trabalho flexíveis 
é crucial tanto para a em-
presa, que passa a usufruir 
de um contrato igualmente 
flexível, quanto para o fun-
cionário. Muitas empresas 
têm diminuído drastica-
mente grandes escritórios 
centrais e os transformado 
em células de trabalho 
regionais, no conceito de 
squad office. Dessa forma, 

os colaboradores podem 
trabalhar mais próximos 
de casa em ambientes de 
trabalho profissionais e ao 
mesmo tempo que se sintam 
seguros. 

Nunca fez tanto sentido 
pensar que o metro qua-
drado mais caro que uma 
empresa pode ter é aquele 
que é pago, mas não é utili-
zado. Essa movimentação é 
uma tendência no mercado. 
Segundo estudo realizado 
pela FIA, 34% das empresas 
têm a intenção de continuar 
com o trabalho flexível para 
até 25% do quadro dos cola-
boradores. Para as grandes 
empresas que conseguem 
ter uma política de trabalho 
flexível mais avançada, o 
conceito de anywhere office 
(escritório na nuvem) passa 
a ser o principal ponto a ser 
implementado. 

Sendo assim, trabalhar 
deixa de ser sobre onde e 
passa a ser sobre quando.

Dentro deste cenário, 
empresas estão firmando 
parcerias com esses escri-
tórios flexíveis para que o 
serviço seja oferecido ao 
funcionário como um bene-
fício. Os colaboradores têm 
suas necessidades atendi-
das, pois podem ter acesso 
a um ambiente profissional 
devidamente equipado com 
salas de reunião, salas pri-
vadas, coworking e business 
lounges. 

No caso das empresas, a 
vantagem está relacionada 
principalmente aos custos, 
uma vez que é possível con-
tratar um plano personali-
zado que mais se encaixe 
no orçamento. Assim, as 
pessoas complementarão o 
home-office com escritórios 
flexíveis e outros pontos de 
trabalho para uma jornada 
alternada entre um am-
biente profissional e uma 
experiência de teletrabalho.

O mundo corporativo está 
mudando e o anywhere 
office veio para ficar. A nova 
geração de trabalhadores 
talentosos e sedentos por 
tecnologia busca trabalhar 
em horários e, o mais im-
portante, em locais que 
sejam ideais, propícios e 
inspiradores para eles. 

Portanto, é cada vez 
mais necessário oferecer 
soluções que conciliem o 
que esses profissionais pós-
-pandemia tanto buscam: 
produtividade e conveni-
ência aliadas ao equilíbrio 
entre a vida e o trabalho.

 
(*) - É CEO do IWG, grupo detentor 

das marcas Regus e Spaces no 
Brasil.

Tiago Alves (*)

Presença feminina no 
mercado de trabalho de TI

Área apresenta desafios para as profissionais por conta da pandemia

Sem dúvida alguma, a pandemia 
da Covid-19 trouxe uma série 
de desafios para os profissionais 

no mercado de trabalho. Porém, uma 
das categorias que mais sentiu esse 
impacto foi a de mulheres que exercem 
atividades na área de TI.

Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), apenas 
20% do total de profissionais no setor de 
TI é mulher e, apenas uma em cada dez, 
está em cargo de liderança. Para Danie-
la Vieira Cunha, diretora na Faculdade 
de Computação e Informática (FCI) da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(UPM), "as meninas são menos incenti-
vadas a estudar a computação e seguir 
essa carreira, em comparação com os 
meninos. Aquelas que decidem pela 
carreira de tecnologia, desistem do 
curso técnico ou da graduação logo no 
início pela resistência e por barreiras 
que precisam enfrentar (de colegas e 
professores)".

Daniela ressalta que muitas vezes, 
mesmo que as mulheres sejam insis-
tentes, inevitavelmente passarão por 
situações em que precisarão provar que 
são capazes de resolver problemas, que 
possuem habilidades e competências 
e são capazes de competir de igual 
para igual.

Para Miriam Rodrigues, especialista 
e professora da área de gestão de pes-
soas e comportamento organizacional, 
isso é um reflexo da "vida real", já que 
estereótipos e preconceitos existem 
e persistem. "Ainda que gestores e 
empresas defendam um discurso de 
igualdade, na prática, o que percebe-
mos é que as mulheres são colocadas 
à prova a todo momento, e, em muitos 
casos, além do necessário", afirma.

Dessa forma, os resultados de uma 
pesquisa realizada pela Kaspersky 
com a Arllington Research com 13 mil 
profissionais em 19 países, dos quais 
500 eram brasileiros, apenas reforça 
o que já é conhecido na área, só que 
com um novo agravante: a pandemia 
do Coronavírus. Para 40,4% mulheres 
entrevistadas, as mudanças impostas 
pela pandemia podem ser responsá-
veis por atrasar o desenvolvimento 
profissional delas - ou seja, mesmo que 
o mercado de TI esteja aquecido por 

Foto de Ali Pazani no Pexels

Expectativa para o mercado de 
trabalho

Ainda sobre a pesquisa da Karsper-
sky, Pollyana Notargiacomo, especia-
lista e professora na área de tecnologia 
e educação, destaca que 56% das 
mulheres que responderam à pesquisa 
apontam que houve um crescimento da 
igualdade de gênero nas organizações 
nos últimos dois anos, assim como 
69% destacam que há maior respeito 
às opiniões que elas tecem indepen-
dentemente do gênero.

Essa visão otimista é reforçada por 
dados apresentados pelo Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), que indica um aumento de 
60% nos últimos cinco anos, apesar 
de ainda significar o baixo número 
geral. Contudo, essa presença reflete 
na mudança de comportamento geral 
da área. Ainda assim, Pollyana analisa 
que o balanceamento entre os gêneros 
de profissionais de TI requer a conside-
ração da experiência e das instâncias 
que influenciam a carreira, para que 
seja possível às mulheres planejar e 
utilizar ferramentas para mitigar essas 
variáveis e ampliar a representatividade 
feminina em cargos decisórios de TI.

Ademais, para Daniela, "a tendência 
é termos um mercado igualitário em 
alguns anos. Mas desejamos que essa 
igualdade seja atingida o quanto antes. 
Com auxílio de empresas e do setor 
educacional hoje temos mais mulheres 
em cargos importantes em empresas 
e universidades na área de TI o que 
incentiva e inspira ainda mais mulheres 
a seguirem os mesmos passos", conclui.

conta do boom da utilização de diversos 
serviços tecnológicos, quase metade 
das mulheres vê um cenário nebuloso 
pela frente.

Outro ponto analisado pela pesquisa 
é o home office, que apesar de ser visto 
com bons olhos por 42,6% dessa mulhe-
res, o lado negativo está na sobrecarga 
de atividades, já que 78% das profis-
sionais brasileiras entrevistadas são 
responsáveis pela educação dos filhos, 
e 68% cuidam do trabalho doméstico.

Cunha concorda com essa visão. "O 
trabalho remoto permitiu uma flexibi-
lidade de dedicação maior para que a 
mulher cuide dos filhos e das atividades 
domésticas e cumpra com os objetivos 
traçados na empresa, ao mesmo tempo 
que reforçou a importância do comparti-
lhamento de tarefas pela família", afirma.

Liderança feminina no setor
Como observado por Daniela, a ques-

tão da liderança feminina no setor de TI 
também merece atenção. Muito disso se 
dá por conta da associação do conceito 
de liderança com a imagem masculina e 
em uma área que evidencia essa dispari-
dade entre gêneros, impossível esperar 
algo diferente nos cargos mais altos.

Ademais, ela comenta que essa visão 
é antiquada, visto que "pesquisas de 
comportamento comprovam que as 
mulheres possuem as mesmas habili-
dades de liderança que os homens, ou 
até melhores. Portanto, se a liderança 
vai ter sucesso ou não, é necessário 
oferecer a chance da pessoa se provar 
no cargo.

No início de 2021 vimos casos importantes 
de vazamentos de dados, deboche de hacker e 
cobrança de atuação mais forte da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados. Mas será que 
isso realmente ajuda a aumentar o nível de 
proteção das informações? Nova pesquisa da 
Kaspersky mostra que precisamos melhorar: 
apenas 4 em cada 10 empresas brasileiras 
que sofreram um incidente adotaram novas 
políticas ou requerimentos adicionais para 
melhorar a segurança digital.

O relatório também traz outras medidas 
comuns: alteração na autenticação de em-
pregados e subcontratados (34%), na au-
tenticação de clientes (35%), notificação do 
provedor de serviço sobre a violação (32%) e 
troca da solução de segurança (31%). O mais 
curioso é que 10% das empresas vítimas de 
um ciberataque bem-sucedido não faz nada.

Para Roberto Rebouças, gerente-executivo 
da Kaspersky no Brasil, a impressão é que as 
empresas apenas fazem um remendo em sua 
estrutura de segurança. "Equipes de seguran-
ça no Brasil sempre agiram como bombeiros 
- apagando o fogo o tempo todo. Os dados 
mostram que isso ainda não mudou - quando 
há um incidente que explorou uma credencial 
(de funcionário, terceirizado ou cliente), o 
problema é corrigido e pronto. Mas não se leva 
em consideração que, se o criminoso entrou 
uma vez, vai procurar outra maneira de atacar."

Para o executivo, as empresas precisam adotar 
uma postura proativa para sua segurança digital. 
"Uma forma de fazer isso é permitir que a equipe 
de segurança receba informações - serviços de 
Threat Intelligence - sobre as novas técnicas 
que os cibercriminosos estão utilizando e, a 
partir delas, ajustar as políticas e configurações 
de segurança em aplicações, serviços online e 

Apenas 40% das empresas vítimas de ataques reforçam 
regras de cibersegurança

equipamentos. Outra ação muito importante são 
treinamentos de segurança para os funcionários 
e exigi-los também das empresas prestadoras de 

serviço. Parece trivial, mas conhecimento pode 
evitar alguns problemas de autenticação que o 
estudo apresentou", ressalta Rebouças.



www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 05 de maio de 2021Economia 3

D - Trabalho no Campo
Diretamente da Vila Abobrinha, o embaixador oficial do WWF- Brasil 
e seus amigos chegam às páginas do guia “Alimentação: Como fazer 
boas escolhas para você e para o planeta”. Ilustrada por Chico Bento, a 
cartilha traz curiosidades do campo que valorizam o trabalho dos agri-
cultores e os produtos que vêm da terra, além de incentivar um sistema 
alimentar capaz de conservar a natureza. O material traz a importância 
da agricultura familiar, curiosidades sobre o caminho da comida até 
a mesa, vantagens dos alimentos frescos, dicas para encontrar um 
agricultor próximo e um calendário para acompanhar o que há de mais 
fresquinho em cada mês. Para Mônica Sousa, diretora-executiva da 
Mauricio de Sousa Produções, destacar e valorizar os produtos e seus 
respectivos produtores é essencial. Para acessar a cartilha, basta clicar 
no link (https://turmadamonica.uol.com.br/wwfbrasil/).

E - Linha 6-Laranja
A Acciona está buscando mais de 300 profissionais da construção para se 
unirem à equipe das obras da Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo, que 
se encontram em ritmo acelerado. As oportunidades são para diferentes 
áreas e funções. Entre as vagas estão: pedreiro, carpinteiro, frentista 
de túnel, servente de obra, armador, encarregado de obra e engenheiro 
(civil, planejamento e de projetos). Até o momento, o projeto que foi 
iniciado em outubro de 2020, já gerou mais de mil empregos e o pico de 
9 mil profissionais deve ser atingido até março de 2024.  Vale dizer que, 
assim como nas operações da empresa em mais de 60 países, as políticas 
de contratação da Acciona primam pela diversidade e inclusão. Para se 
inscrever, basta preencher os formulários disponíveis nos links abaixo: 
Vagas de Nível Superior: (https://www.acciona.com/our-purpose/work-wi-
th-us/job-offers/); Posições Operacionais: (https://cutt.ly/vagas-metro-l6).

F - Gigante em Auditoria 
Visando um trabalho de excelência em auditoria e consultoria, a Fun-
dação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fio-
tec), da Fiocruz, assinou um contrato com a empresa britânica Russell 
Bedford para um serviço de auditoria que se estenderá ao longo dos 
próximos 12 meses. A Fiotec é uma das principais parceiras da Fiocruz, 
órgão responsável pelas vacinas contra a Covid-19. A parceria objetiva 
a prestação de serviços de auditoria contábil e consultoria da Russell, 
que trará todo o seu domínio e conhecimento jurídico para o trabalho 
com seu novo cliente. A Russell Bedford Brasil consolidou sua marca 
através de trabalhos realizados em todo o território brasileiro, atenden-
do às áreas de auditoria, consultoria, perícia, assessoria, tecnologia da 
informação e ministrando cursos de atualização nos segmentos (www.
russellbedford.com.br).

A - Telefonia Móvel 
A Anatel já disponibiliza em seu portal na internet, o “Painel Cober-
tura Móvel”. A nova ferramenta apresenta em mapas interativos a 
distribuição da cobertura do sinal da telefonia móvel no Brasil. Per-
mite pesquisar a cobertura das operadoras móveis em seu município. 
Assim, a partir de mapas com as manchas de cobertura, o consumidor 
pode verificar a existência de sinal 3G ou 4G da prestadora móvel na 
sua residência, nas ruas por onde circula, no trabalho e na faculda-
de, por exemplo. A ferramenta é útil para consultar a cobertura em 
todas as regiões do país. Capitais e demais regiões metropolitanas 
têm um maior percentual coberto pela telefonia e banda larga móvel 
em relação ao interior, mas ainda assim podem possuir áreas não 
atendidas. Saiba mais em: (https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/
infraestrutura/panorama).

B - Restauração Florestal
A PlantVerd finalizou o processo de reflorestamento da Nova Tamoios, 
no trecho que liga a região do Vale do Paraíba ao Litoral Norte. Ao 
todo, foram 430,21 hectares de plantios de vegetação nativa da Mata 
Atlântica, além do combate e manejo de 124 hectares de espécies 
exóticas, um dos maiores projetos de restauração florestal para 
recuperação de áreas degradadas já feitas no estado de São Paulo. 
Entre as espécies plantadas está o pau-marfim, o jequitibá-rosa, 
o cambuci e o ipê-felpuldo, entre outras. O plantio compensatório 
da Nova Tamoios visa acelerar o processo de sucessão natural e 
proteger rapidamente o solo contra a erosão principalmente no 
trecho de Planalto e Serra do Mar, além dos serviços ambientais, 
especialmente na proteção de cursos d’água. Outras informações: 
(www.plantverd.com.br).

C -  Competição de Matemática 
Estudantes do ensino superior apaixonados por matemática poderão 
participar de uma competição desafiadora e muito divertida, que 
objetiva de eleger o Rei ou Rainha da Derivada. A atividade integra 
a programação da 1ª Super Tech Week, evento virtual gratuito, que 
será promovido entre os próximos dias 11 e 14, pelo projeto Super, 
uma parceria entre a Samsung e a Universidade Federal do Amazonas. 
As inscrições para o desafio estão ocorrendo através do site: (super.
ufam.edu.br). Podem participar estudantes de qualquer instituição 
de ensino superior do Brasil, que tenham familiaridade com a temá-
tica da competição. O Rei ou Rainha da Derivada (RDD) é um jogo 
de matemática em que os participantes resolvem problemas em um 
determinado tempo, sendo avaliadas a velocidade e a exatidão da 
resposta. 

G - Cadastro para Startups
A Ocyan, que atua no setor de óleo & gás, está com cadastro aberto 
para startups apresentarem soluções inovadoras para desafios propostos 
pela empresa. As startups selecionadas terão suporte para o desenvol-
vimento de um projeto-piloto in loco e poderão se tornar fornecedoras 
ou parceiras da empresa. As interessadas têm até o próximo dia 19, para 
acessar as informações do programa Ocyan Waves Challenge e cadastrar 
suas propostas pelo site (www.ocyanwaves.com). Foram escolhidos 
nove desafios, dos quais seis serão apresentados para o ecossistema de 
Inovação e trazem potencial de contratação ou parceria para as startups, 
dois serão desenvolvidos por startups que já participaram do programa 
nos anos anteriores e, pela primeira vez, um desafio será desenvolvido 
por uma startup estrangeira.

H - Admirals Club 
A American Airlines, principal companhia aérea a operar entre o Brasil e 
os Estados Unidos, reabriu o seu Admirals Club, localizado no Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos, após o fechamento em março de 
2020. Respeitando as normas sanitárias e o distanciamento social, os clientes 
agora podem relaxar e recarregar as baterias no lounge VIP da American em 
GRU, que conta com assistência de viagem individual e WiFi, além de uma 
ampla variedade de refeições, bebidas e comodidades para relaxar antes 
do voo. O lounge pode ser acessado por membros do Admirals Club ou 
pelas categorias Platinum, Platinum Pro e Executive Platinum do programa 
AAdvantage®; clientes voando na Primeira Classe ou Executiva operados 
pela American Airlines ou companhias parceiras. Funciona diariamente, 
das 16h às 22h no mezanino do Terminal 3 (www.aa.com.br).

I - Futuros Líderes
A Arco Educação, organização que desenvolve soluções educacionais 
focadas em todos os segmentos do ensino básico, atendendo a mais de 
1.7 milhões de alunos e mais de 6.100 escolas privadas em todo o país, 
lança seu novo programa de trainee. Chamado de “Futuros Líderes”, o 
programa tem uma trilha de desenvolvimento voltada para liderança, 
autonomia para fazer acontecer, aprendizado na prática, contato direto 
com líderes, projetos de alta relevância para a Arco, ambiente dinâmi-
co, propósito e alto impacto. O processo será totalmente online e as 
inscrições já podem ser feitas no site (https://traineearco.eureca.me/). 

J - Formação de Devs
O Delivery Center, plataforma que está promovendo a transformação 
digital de lojistas físicos, conectando-os a marketplaces e uma ampla 
gama de parceiros, acaba de lançar seu programa de desenvolvimento 
profissional chamado D CODE CAMP, que oferece capacitação e mentoria 
a estudantes ou recém-formados dos cursos de Análise de Sistemas, 
Sistemas da Informação, Ciências da Computação, Engenharias como 
um todo, além de cursos técnicos de tecnologia. O programa selecionará 
12 participantes, que serão remunerados durante o programa e, após 
todo o processo, que vai durar 3 meses, podendo conquistar uma vaga 
nas equipes de Desenvolvimento do Delivery Center. Serão mais de 360 
horas de conteúdo online e offline, tech talks, meetups, desafios, seções 
de pair programming, code-review, mentorias especializadas e acompa-
nhamento dos selecionados. Inscrições: (https://dcodecamp.gupy.io/).

Dinheiro na mão é vendaval!

Há alguns anos, eu 
e dois de meus cinco 
irmãos constituímos 
e mantivemos, por 23 
anos, uma próspera 
sociedade imobiliária 
em Curitiba

Tínhamos muitos Corre-
tores como parceiros. 
Um dos problemas 

que enfrentávamos era fa-
zer com que nossos colegas 
poupassem para o futuro. 
Alguns simplesmente não 
conseguiam. Eram ótimos 
profissionais, mas péssimos 
autogestores. Para estes, 
definitivamente, dinheiro na 
mão era vendaval. Tão logo 
recebiam honorários de uma 
venda, desapareciam até 
conseguir gastá-los. Então, 
voltavam. Nada pior que 
isso num ambiente de altos 
e baixos, como o mercado 
imobiliário. 

Eu sempre fui muito afoito. 
Comprava, quando não tinha 
dinheiro, como forma de me 
desafiar a consegui-lo. Feliz-
mente, sempre consegui. No 
entanto admito que é muito 
arriscado. O autocontrole, 
dentre outras qualidades, 
como inteligência, ponde-
ração, persistência e resili-
ência, é fundamental. Por 
isso, divido com meus pares 
um pouco do que aprendi 
ao longo da vida, e passei a 
praticar, com certa obsessão, 
a fim de alcançar uma vida 
tranquila, sem sobressaltos: 

1. Estipule metas, mas 
não exagere - Compromis-
so inatingível é sinônimo 
de frustração. Fazer mais 
negócios, adquirir bens e 
enriquecer é muito bom. Mas 
deixar de conseguir o que se 
planeja resulta em estresse e 
suas consequências. Por isso 
ambicione sempre, mas pla-
neje sua ambição. Se houver 
crédito (saldo positivo entre 
seus rendimentos e despe-
sas), esse é o seu potencial 
de investimento. Se quiser 
mais, terá de se esforçar mais. 
Neste caso, planeje de acordo 
com seu potencial e o do seu 
mercado. 

2. Avalie suas despesas. 
Muitas delas podem ser 
reduzidas -  Depende só de 
planejamento e, talvez, de 

um pouquinho de sacrifício. 
Lembre-se de que o ano tem 
doze meses. Pequenos gas-
tos poupados mensalmente 
podem possibilitar um bom 
investimento anual. 

3. Gaste menos do que ga-
nha - Quem consome mais do 
que ganha, além do inevitável 
estresse, que prejudica a 
produtividade, não consegue 
investir. Sem investimento 
não há crescimento. Mas 
não esqueça: boa aparência 
e conhecimentos são indis-
pensáveis investimentos 
profissionais. 

4. Poupança programada 
é fundamental - Qualquer 
um pode, informalmente, 
programar e fazer reservas 
mensais. Porém não é fácil 
resistir a tentações com di-
nheiro na mão. O melhor é ter 
compromisso formal, que nos 
obrigue, mesmo que tenha 
algum custo. Por exemplo: 
consórcio imobiliário, pou-
pança programada, fundo de 
capitalização. 

5. Programe as compras de 
maior valor - Se puder, pe-
chinche muito e pague à vista. 
Sai sempre mais barato. Se 
não, pesquise quem oferece 
maior prazo com menos juros. 
Distribua os pagamentos ao 
longo do tempo, a fim de 
não sufocar seu orçamento 
e não comprometer outros 
propósitos. 

6. Reserva de emergência. 
Imprevistos acontecem -  A 
pandemia de 2020 é o exem-
plo mais radical. Reserva 
emergencial ajuda em caso de 
doença, acidente, desempre-
go e gap de mercado (período 
de “vacas magras”, em que 
nada se vende). O ideal é 
manter uma reserva equiva-
lente a seis meses da renda 
média, que deve ser guardada 
em conta rendimento. 

7. Previdência privada -  
Além do INSS, aposentaria 
complementar é fundamental 
para garantir uma velhice 
tranquila. Mas a maioria 
das pessoas só percebe isso 
quando já é tarde. 

(*) - Graduado em Direito e Ciências 
Matemáticas, foi professor de 

Matemática, Física e Desenho na 
PUC/PR. É técnico em Edificações 

e em Processamento de Dados. 
Foi presidente do Creci-PR por 

três mandatos, e do Sindicato dos 
Corretores de Imóveis do Paraná de 
1984 a 1986. No Cofeci, é presidente 

desde 2000 (www.cofeci.gov.br). 

João Teodoro (*)

País exportou US$ 10,35 bilhões a mais do que importou.

No mês passado, o país 
exportou US$ 10,349 
bilhões a mais do que 

importou. O saldo é 67,9% 
maior do que em abril de 
2020. No último mês, as 
exportações somaram US$ 
26,481 bilhões, alta de 50,5% 
sobre abril de 2020 pelo cri-
tério da média diária. 

As exportações bateram 
recorde histórico para todos 
os meses desde o início da 
série histórica, em 1989. 

As importações totaliza-
ram US$ 16,132 bilhões, 
alta de 41,1% na mesma 
comparação. Além da alta 
no preço das commodities, 
as exportações também 
subiram por causa da 
base de comparação. Em 

Faz tempo que o homem 
sonha com um mundo 
altamente tecnológico. 
Clássico dos anos 1980, 
o filme ‘De Volta para o 
Futuro 2’ trazia uma série 
de inovações que já se 
concretizaram nos dias de 
hoje: as videochamadas, 
TVs de tela plana, uso da 
biometria, além de serviços 
automatizados e acionados 
pela voz. Antes mesmo 
disso, na década de 1960, 
outro clássico também 
se passava no futuro: o 
desenho ‘Os Jetsons’. A 
animação também acertou em muitas 
previsões: robôs que ajudam a limpar 
a casa e relógios de pulso inteligentes 
(smartwatches) já são uma realidade 
nos dias de hoje.

Conectar o mundo físico ao tec-
nológico – o offline ao online – para 
facilitar o nosso dia a dia é o objetivo 
da Internet das Coisas (IdC) – também 
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Balança comercial tem melhor 
saldo para meses de abril

Beneficiada pela alta das commodities e pela recente mudança de metodologia, a balança comercial 
registrou o melhor saldo da história para o mês de abril

Com o resultado de abril, 
a balança comercial acu-
mula superávit de US$ 
18,257 bilhões nos quatro 
primeiros meses do ano. O 
resultado é 106,4% maior 
que o do mesmo período 
de 2020 e só perde para 
2017, quando o superávit 
no primeiro quadrimestre 
tinha somado US$ 19,039 
bilhões. Todos os setores 
registraram crescimento nas 
vendas para o exterior. Com 
o início da safra de grãos, as 
exportações agropecuárias 
subiram 44,4% em relação 
a abril do ano passado. Os 
principais destaques foram 
café não torrado (27,1%), 
soja (43,1%) e algodão bruto 
(112,8%) (ABr). 

abril de 2020, no início da 
pandemia da Covid-19, as 
exportações tinham caído 
por causa das medidas de 
restrição social. O volume 
de mercadorias embarca-

das, segundo o Ministério 
da Economia, aumentou 
22,2%, enquanto os preços 
subiram, em média, 21,6% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado.

Chegada do 5G deve expandir o uso 
da Internet das Coisas

Comunicações, José Afonso 
Cosmo Júnior. 

“Vai chegar um momento 
em que minha roupa vai 
avisar à lavanderia que já 
está na hora de lavar”. A 
chegada da internet 5G ao 
Brasil deve consolidar esse 
processo. 

Na indústria, um exemplo 
é a utilização de óculos 
de realidade aumentada. 
No campo, a IdC auxilia 
no aumento da produtivi-
dade, redução de custos 
e diminuição de perdas. 
Rebanhos monitorados por 

chips que enviam informações sobre a 
saúde e o comportamento do animal, 
além de sua localização pelo GPS. Na 
agricultura, é possível avaliar a umi-
dade e as condições climáticas para 
programar a irrigação automatizada. 
Além disso, drones auxiliam, por 
exemplo, na verificação da existência 
de pragas (ABr).

Equipamentos conectatos à internet 
já permitem a automação de lares.
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tratada pela sigla em inglês IoT (Inter-
net of Things). A tecnologia permite 
que objetos se comuniquem graças à 
internet. A expectativa é que a Inter-
net das Coisas mude o nosso dia a dia. 
“Teremos a criação de um ecossistema 
digital onde tudo se comunica e a gente 
vai ganhar mais tempo”, diz o secretário 
de Telecomunicações do Ministério das 

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br



Como ser uma 
mãe empreendedora 

de sucesso?

O empreendedorismo 
materno é um modelo 
de trabalho que vem 
ganhando destaque 
considerável nos 
últimos anos

Mas infelizmente, 
impulsionado por 
um motivo desa-

nimador: a necessidade 
de sobrevivência como 
reflexo a um mercado de 
trabalho hostil em relação 
à maternidade. Um estudo 
feito pela FGV trouxe dados 
preocupantes que compro-
vam essa teoria. Segundo 
os dados divulgados, cerca 
de 50% das mulheres são 
demitidas em até dois anos 
após retornarem da licença 
maternidade. 

Para piorar, muitas profis-
sionais optam pela demissão 
devido às severas dificulda-
des em conciliar a rotina de 
trabalho com os cuidados 
com o novo membro da 
família. Por mais que o nas-
cimento de um filho traga 
uma alegria imensa a toda 
família, não há como negar 
que sua chegada também 
traz uma nova dinâmica para 
a vida da mulher e sua rotina 
dentro de casa. 

Dessa forma, empresas 
que não permitem uma 
flexibilidade no dia a dia 
ou que ainda não possuem 
preparo para tal, dificultam 
o desempenho e eficiência 
das profissionais após o par-
to. Em meio a esse cenário, o 
empreendedorismo se torna 
a melhor opção para que 
essas mulheres consigam 
continuar ativas no mercado 
de trabalho sem que tenham 
que deixar de lado o cuidado 
e carinho com os pequenos. 

Ser um empreendedor 
não é uma tarefa fácil e 
exige grande persistência e 
preparação. Então, a grande 
pergunta que muitas se fa-
zem é: como se tornar uma 
mãe empreendedora de 
sucesso? O primeiro passo 
é ter em mente o segmento 
que deseja atuar. O empre-
endedor nato precisa estar 
constantemente antenado 
e atualizado sobre o que 
está acontecendo em seu 
mercado de atuação. Para 
as mães empreendedoras, 
isso se torna ainda mais 
importante.

Isso porque alguns seg-
mentos que não necessitam 
um contato direto com 
clientes ou parceiros e, 
tampouco estar de portas 
abertas para funcionar, per-
mitem com maior facilidade 
a tão desejada flexibilidade 
e possibilidade de conciliar 
a agenda com as crianças. 
Como exemplo, estão ati-
vidades que permitem um 
tempo livre de fim de sema-
na, empresas de produção 
de conteúdo, consultorias, 
e até mesmo empresas do 
segmento de vendas online.

Além disso, essa análise 
minuciosa do mercado 
também é importante para 

a prevenção de possíveis 
riscos e preparação para 
crises. Ao estudar o mer-
cado e a economia mundial, 
é possível entender quais 
as melhores áreas para se 
aventurar, se antecipar a 
possíveis problemas que 
podem afetá-lo e até elabo-
rar um bom planejamento 
financeiro, evitando gastos 
desnecessários. 

O mercado sempre dá si-
nais e é preciso estar sempre 
atento – seja por meio de 
jornais, televisão ou plata-
formas online. A partir des-
se mapeamento, a segunda 
dica fundamental para ter 
sucesso ao empreender é 
ter uma alta organização 
e disciplina. Trabalhar em 
casa requer muita con-
centração, principalmente 
com crianças ao redor que 
adoram se divertir e brincar 
o dia todo. 

Uma ótima forma de con-
seguir isso é distraindo os 
pequenos com brinquedos 
que os mantenham ocupa-
dos, sempre se preocupan-
do em protegê-lo de objetos 
que possam oferecer algum 
tipo de perigo, como pontas 
de mesa e tomadas abertas, 
por exemplo. Para aquelas 
que tiverem condições, op-
tem por colocar os filhos em 
escolas – mesmo as de meio 
período – ou ainda, contrate 
alguém que possa cuidá-los 
durante parte do dia. 

Dessa forma, você terá 
segurança de que ele es-
tará em boas mãos e maior 
tranquilidade para se con-
centrar no trabalho. Por fim, 
as empreendedoras devem 
buscar o auxílio de um 
contador para ajudá-las em 
todo processo de abertura 
da empresa e durante toda 
sua operação. 

Esse profissional deve ser 
uma pessoa de extrema con-
fiança e boa formação, com 
a qual você possa falar sobre 
seu sonho, dores, necessi-
dades e pedir orientações 
técnicas para tirar o projeto 
do papel, além de ajudá-lo 
nas dúvidas operacionais 
que com certeza sugirão. 
Um bom contador fornecerá 
o melhor direcionamento 
para o sucesso do seu negó-
cio, com orientações e dicas 
para que tome a melhor 
decisão, seja na abertura da 
empresa ou no desenvolvi-
mento do dia a dia.

Ser uma mãe empreende-
dora de sucesso não precisa 
ser uma tarefa difícil. Com 
disciplina, organização, pre-
paração e, principalmente, 
o auxílio de um contador 
experiente, seu negócio tem 
tudo o que precisa para dar 
certo. Sem falar que não 
precisará ficar preocupada 
e dividida entre cumprir 
com suas responsabilidades 
no trabalho e cuidar do tão 
amado filho.

(*) - É perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável 

técnica da Capital Social, escritório 
de contabilidade que atende PMEs 

por meio de uma metodologia de 
contabilidade consultiva (https://

capitalsocial.cnt.br/). 

Regina Fernandes (*)
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Produção na Bacia 
de Santos ultrapassa 
70% do total nacional

A produção da Bacia de San-
tos ultrapassou, pela primeira 
vez, 70% da produção nacio-
nal de petróleo, registrando 
a maior participação relativa 
na série histórica e a sexta 
maior, até hoje, em valores 
absolutos. No total, foram 
produzidos 2,56 milhões de 
barris de óleo equivalente por 
dia, (MMboe/d), sendo apro-
ximadamente 1,993 MMbbl/d 
(milhão de barris por dia) de 
petróleo e 90 MMm3/d (mi-
lhões de metros cúbicos por 
dia) de gás natural.

O resultado consta do Bo-
letim Mensal da Produção 
de Petróleo e Gás Natural do 
mês de março de 2021 e foi 
divulgado pela Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). A 
produção nacional foi de cerca 
de 2,844 MMbbl/d de petróleo 
e 126 MMm3/d de gás natural, 
totalizando 3,637 MMboe/d. 
Na comparação com o mês 
anterior, houve aumento de 
0,9% na produção de petróleo 
e redução de 3,9% na de gás 
natural. Já na comparação 
com março de 2020, houve 
redução de 4,3% no petróleo 
e aumento de 3,6% no gás 
natural.

Em março, os campos ma-
rítimos produziram 96,7% 
do petróleo e 86,5% do gás 
natural. Os campos operados 
pela Petrobras responderam 
por 94,5% do petróleo e do gás 
natural produzidos no Brasil. 
O campo de Tupi, no pré-sal 
da Bacia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás 
natural em março, registrando 
862 MMbbl/d de petróleo e 
40,2 MMm3/d de gás natural. 
A plataforma Petrobras 75, 
produzindo no campo de Bú-
zios por meio de quatro poços 
a ela interligados, foi respon-
sável por 154,372 Mbbl/d de 
petróleo e a instalação com 
maior produção (ABr).

Damion Brown (*)  

Se você acompanha ci-
ência e tecnologia por trás 
do mercado publicitário, 
é bem provável que se 
divirta com as infinitas pos-
sibilidades de marketing 
direcionado por coleta de 
dados... ao mesmo tempo 
que pede para sua mãe 
instalar um bloqueador 
de publicidade e não usar 
tanto o Facebook. 

Encontrar equilíbrio 
entre criar experiências 
personalizadas para o 
consumidor e proteger 
a privacidade dos dados 
é complicado. A opinião 
pública sobre a publici-
dade direcionada está em 
ascensão, pressionando 
marcas a transmitir mais 
mensagens relevantes de 
formas menos invasivas. 

Em resumo, profissionais 
de marketing já não podem 
mais rastrear pessoas e se-
gui-las na internet, devem 
trabalhar de maneira mais 
inteligente. Neste ponto o 
marketing precisa ser mais 
tático, com marcas alavan-
cando dados de formas 
nunca antes feitas. Mer-
gulhar a fundo nessa visão 
demandará esforços, mas 
proverá novas dimensões 
para abastecer o conteúdo 
direcionado. Confira abaixo 
algumas tendências:
	 •	Analisar o Intuito do 

Consumidor - Adicio-
ne o “por quê”, “o quê”, 
“onde” e “quando” à 
interface do consumi-
dor. Mais importante do 
que o “branco no preto” 
dos dados ao redor da 
interação do consumi-
dor em sua jornada, é 
o intuito mostrado na 

Conforme os dados do 
Portal do Empreende-
dor, o registro de no-

vos microempreendedores 
individuais (MEIs) cresceu 
na quarentena, com isso, o 
Brasil chegou a 10 milhões 
ao longo da pandemia.

Mas tirar a ideia do papel 
não é fácil. Por isso, Wesley 
Lucena, gestor da jornada 
Criação de Negócios do 
Programa Corredores Di-
gitais, apontou os cinco 
erros mais cometidos por 
quem está começando a 
empreender. 

“Empreender é uma jor-
nada árdua, mas bastante 
gratificante. A falta de plane-
jamento, seja ele financeiro 
ou de mercado, é o principal 
erro cometido por empreen-
dedores iniciantes. Antes de 
colocar em prática, é preciso 
muito estudo e preparo”.  
Confira abaixo os cinco erros 
mais comuns: 
 1) Não realizar um 

planejamento finan-
ceiro - Não basta 
apenas calcular o valor 

A falta de planejamento, seja ele financeiro ou de mercado, é o 
principal erro cometido por empreendedores iniciantes.

Os cinco erros mais comuns 
de empreendedores iniciantes
Com a crise econômica ocasionada pela pandemia, o empreendedorismo tornou-se o principal meio 
para fugir dessa realidade

tência? É para isso 
que serve um plano de 
comunicação e marke-
ting: para fazer do seu 
negócio a vitrine. 

 4) Não atuar de for-
ma regularizada - É 
importante atuar for-
malmente para não 
comprometer o cresci-
mento do seu negócio. 
Pode até ser tentador 
fugir dos impostos no 
começo, mas regula-
rize a sua empresa o 
quanto antes, seja com 
a abertura de um MEI 
ou CNPJ. 

 5) Falta de conheci-
mentos sobre gestão 
- A má administração 
é um dos principais 
motivos para o fecha-
mento dos negócios. 
Estude e pesquise so-
bre gestão. Além disso, 
conte com o auxílio 
de especialistas da 
área também. - Fonte 
e outras informações: 
(https://corredoresdi-
gitais.info/).

necessário para a sua 
empresa abrir as por-
tas. É preciso projetar 
receitas, despesas e 
investimentos a curto, 
médio e longo prazo. 
Ter isso em mente 
ajudará na tomada de 
decisão sobre novos 
gastos e eventuais 
cortes de custos.

 2) Não traçar objeti-
vos e métricas - Ter 
objetivos bem defini-

dos é essencial para 
nortear as suas ações 
e jornada evolutiva. 
Além disso, as métri-
cas servem para que a 
empresa saiba se está 
no caminho certo ou 
não.

 3) Não investir em co-
municação e marke-
ting - Como você 
quer conquistar novos 
clientes, se eles não 
sabem da sua exis-
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Confira três tendências de 
marketing direcionado

interatividade. Analisar 
comportamentos exibi-
dos pelas pessoas, in-
clusive quando realizam 
uma compra. Os tipos 
de interações podem 
parecer os mesmos, mas 
são muito diferentes. Um 
profissional de marketing 
que entra em detalhes 
pode encontrar inúmeros 
pontos de dados relacio-
nados entre si. 

	 •	Inteligência Artificial 
(IA) - Quando se trata 
de coletar e analisar 
multitudes de dados 
efetivamente, a IA pode 
acelerar massivamente 
o processo de obter 
mais performance de 
uma campanha. A partir 
dessa perspectiva, eu 
diria que o verdadeiro 
valor da IA vem da sua 
habilidade em permitir 
análises avançadas de 
forma altamente esca-
lável 

	 •	Compliance na Pri-
vacidade - As marcas 
devem permanecer vi-
gilantes no protocolo 
de privacidade, uma 
diretiva bem mais de-

safiadora num cenário 
global onde a gover-
nança pode variar entre 
mercados. Na indústria 
de tecnologia para pu-
blicidade, tendemos 
a pensar que todos 
entendem a ciência 
dos dados por trás do 
comportamento onli-
ne. Mas quando uma 
pessoa comum navega 
na web, pode entrar no 
Facebook, agendar um 
voo e comprar algo na 
Amazon sem perceber 
que é rastreada durante 
todas essas ações.

A privacidade dos dados 
tem sido designada como 
imperativo no marketing 
tecnológico. Como resulta-
do, creio que veremos cada 
vez mais marcas encon-
trando novos e melhores 
meios para entregar uma 
experiencia de usuário 
personalizada, ao mesmo 
tempo em que permitem 
que os consumidores re-
tomem o controle de suas 
vidas digitais. 

(*) - É da Jellyfish (www.jellyfish.com).

A privacidade dos dados tem sido designada como imperativo 
no marketing tecnológico.

promoview.com/reprodução

Eduardo Córdova (*)
 
Muito se falou em migração para o 

digital durante o último ano. 
As restrições impostas pela pan-

demia do Coronavírus obrigaram 
empresas dos mais variados setores a 
fortalecer sua presença na internet e 
focar suas atividades em plataformas 
virtuais em uma tentativa de contornar 
as barreiras do isolamento social. 

Se o mercado de e-commerce já vinha 
avançando em uma crescente percep-
tível, com a pandemia ele se tornou 
uma ferramenta indispensável para 
possibilitar a obtenção de lucros diante 

de um cenário tão adverso. Ainda que 
uma presença digital bem construída 
seja importante para qualquer tipo de 
negócio, vale lembrar que a confiança, 
a fidelidade e a humanização ainda são 
atributos diretamente ligados às com-
pras físicas, e que apostar no e-com-
merce não necessariamente significa 
deixar a experiência offline para trás. 

Algumas empresas, por exemplo, 
passaram a colocar o conceito de 
omnichannel em prática ao associar a 
tecnologia, mesclando assim as vanta-
gens do online com as forças do offline. 
As companhias que baseiam seu suces-
so inteiramente nas plataformas de e-

commerce em geral encontram grandes 
dificuldades para estabelecer vínculos 
afetivos com seus clientes. É preciso ir 
além, sabendo combinar a inovação e as 
experiências palpáveis para encontrar 
um equilíbrio mais sólido. 

O fato de seu negócio funcionar 
em meio digital não justifica que seus 
consumidores sejam privados de inte-
rações reais, nem que seu trabalho será 
inteiramente diante de uma tela. Quan-
do traçamos essas estratégias, levamos 
sempre em conta que a confiança entre 
nós e nossos consumidores só pode ser 
construída quando nos comunicamos 
de forma assertiva, fugindo dos padrões 

robóticos que por vezes caracterizam 
as experiências pela internet. 

Estatísticas feitas pelo mundo todo 
mostram que a desconfiança ainda é o 
principal problema que impede a reali-
zação de compras online: mesmo pela 
internet, procuramos adquirir produ-
tos e serviços sempre de empresas que 
já conhecemos e nos identificamos. 
A partir desta confiança construída 
tanto no campo físico quanto no 
campo digital, é possível conseguir, 
atingir um número significativo de 
transações seguras e satisfazer as 
necessidades diárias do consumidor 
pelo Brasil inteiro. 

Na minha visão, acredito que o caminho 
para o sucesso é formado por uma série 
de plataformas complementares, e que é 
a harmonia entre todas elas que nos leva 
a resultados consistentes e significativos 
para o negócio. Por fim, saber balancear 
a presença digital e a interação física é 
uma tarefa difícil, mas cada vez mais im-
portante. É a alma de qualquer negócio. 

As empresas que entenderem essa 
dinâmica e conseguirem colocá-la em 
prática terão chances muito mais reais 
de encontrar um crescimento baseado 
em confiança e credibilidade. 

(*) - É CEO do market4u, maior rede de 
mercado autônomo e inteligente do Brasil.

Entre o físico e o digital: como encontrar equilíbrio
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Macerata - Administração e Participação Ltda
CNPJ/MF - 07.695.203/0001-99

Edital de Convocação
São convocados os senhores sócios da Macerata Administração e Participação
Ltda., para se reunirem em Assembleia Extraordinária, na sede social localizada na
Rua Aureliano Leal, nº 138, Água Fria, município e Estado de São Paulo, no dia 12 de
maio de 2021, às 09:00 horas em primeira convocação, ou às 11:00 horas em segunda
convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prorrogação do mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
(efetivos e suplentes), até 31 de dezembro de 2021. b) Ratificação dos atos praticados
pela Diretoria Executiva. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. Joaquim Storani Neto
(Diretor-Geral), José Roberto Cazarin (Diretor-Secretário).                    (01, 04 e 05)

Aqui, os clientes têm 
um perfil totalmente 
conectado e imerso 

em ambiente digital, pau-
tando novos hábitos de 
consumo, que se tornaram 
ainda mais evidentes com a 
necessidade do distancia-
mento social. 

Segundo o relatório da 
Conversion, 86% dos brasi-
leiros com acesso à internet 
realizaram algum tipo de 
compra via e-commerce, 
sendo cerca de 40% de duas 
a cinco transações e 11% 
mais de dez. De acordo com 
Fábio Freire, CEO e cofun-
dador da FindUP, startup de 
tecnologia do ramo de Field 
Service, a necessidade da 
transformação digital para 
se destacar ante a concor-
rência deixou de ser um di-
ferencial e passou a ser uma 
necessidade para manter os 
negócios rodando. 

“Enquanto em outros tem-
pos a internet e outras 
ferramentas de tecnologia 
eram meros adereços e 
formas de um consumidor 
pesquisar sobre determina-
do produto, hoje é cada vez 
mais nítido que o ambiente 
digital se tornou o caminho 
mais prático e assertivo para 
compra efetiva dos produtos 
desejados. Este novo con-
sumidor busca praticidade, 
comodidade e também um 
atendimento mais personali-
zado, principalmente diante 
do cenário atual que estamos 
vivenciando”, afirma Freire. 

O novo consumidor busca praticidade, comodidade e também 
um atendimento mais personalizado.

A pandemia causada 
pelo novo Coronavírus 
trouxe não apenas a maior 
crise sanitária do século 
como também um desmonte 
econômico que tem afetado 
empresas e trabalhadores. O 
levantamento mais recente do 
IBGE registrou a maior taxa de 
desemprego desde 2012: 14,3 
milhões de pessoas estão sem 
trabalho.

Com o cenário, há a exigência 
de mudanças e adaptações com 
relação à profissão, em alguns 
casos, existe até mesmo quem 
aproveita o momento para mu-
dar de carreira. “A pergunta que 
os profissionais desocupados 
tem que fazer é: como a minha 
bagagem e competências de-
senvolvidas podem me ajudar? 
Em quais locais posso atuar? 
Quais áreas estão precisando de 
pessoas como eu? Essa reflexão 
é essencial para conseguir se 
realocar nesse momento de cri-
se”, explica Rafael Scodelario, 
empresário e especialista em 
mercado imobiliário.

Segundo o empresário, é 
interessante observar especial-
mente as áreas de atuação que 
não possuem curso de formação 
específica, nas quais o profissio-
nal é forjado na prática. “Esse é 
o caso do corretor de imóveis. 
Além de uma profissão com re-
muneração boa, a atuação está 
à mercê do mercado imobiliário, 
que vive um momento positivo 
mesmo com a pandemia devido 
às facilidades de crédito e baixa 
da taxa Selic, que impactam 
diretamente na facilidade de 
compra de imóveis”, argumenta 
Rafael.

Segundo o empresário do 
mercado imobiliário, para se 
tornar um bom profissional da 
área é preciso, primeiramen-
te, saber se colocar no lugar 
do cliente. “É preciso ainda 
entender questões básicas da 
economia, investimento, cons-
trução civil e mapa geográfico 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1044771-18.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Adelson Souza Vaz, CPF Nº035.873.576-92. que Adidas AG E/O ajuizaram 
ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois o 
requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. 
Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos . Encontrando- se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000447-50.2020.8.26.0660 - Nº de controle 2008/ 
000772 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Viradouro, Estado de SP, Dr(a). 
Fabiano Mota Cardoso, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ademar Adalberon de Melo ME, CNPJ Nº 
6.121.432/0001/37, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por CGMP. Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 8.824,48, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 07/07/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1006677-65.2019.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Mariana Sperb, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) G M Costa Transportes Ltda, CNPJ 23.654.551/0018-12, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória – Prestação de Serviços por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A. CNPJ 04.088.208/0001-65 alegando em síntese: objetiva o receb. da quantia de R$ 11.434,43, 
referente às faturas vencidas e não quitadas e que, devidamente atualizada, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 19/04/2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012624-50.2018.8.26.0320 O Dr. Rilton Jose 
Domingues, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro de Limeira – S/P. Faz Saber a Marcos Roberto Oliveira 
Santos CPF Nº 562.938.441-49 que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de 
Gestâo de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.181,74. 
Referente as faturas de Nº 230214795, com vencimento em 05/05/2016, e Fatura de Nº 234348604, 
com vencimento em 06/06/2016 Vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Valores em R$ 1.000)
Ativo       2020       2019
Circulante   442.971   428.241
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 25.826 32.347
Contas a Receber de Clientes 5 122.537 87.728
Estoques 6 287.084 295.295
Adiantamentos 7 5.109 3.963
Impostos a Recuperar 8 1.798 2.938
Outros Créditos 34 5.129
Despesas Antecipadas 583 841
Não Circulante   166.992   184.299
Realizável a Longo Prazo 9 2.786 5.874
Investimentos 3.239 3.239
Imobilizado 10 159.677 174.080
Intangivel 11 1.290 1.106
Total do Ativo 609.963 612.540

Passivo e Patrimônio Líquido       2020       2019
Circulante    60.656    59.151
Fornecedores 12 23.037 22.596
Impostos a Recolher 7.736 3.990
Salários e Encargos Sociais 5.519 6.111
Honorários Diretoria 187 145
Adiantamentos de Clientes 1.621 2.383
Serviços a Pagar 882 561
Provisões Trabalhistas / Contingências 13 16.887 19.136
Outras Contas a Pagar 156 163
Empréstimos e Financiamentos 15 4.631 4.066
Não Circulante      6.910    23.196
Partes Relacionadas 14 - 12.000
Empréstimos e Financiamentos 15 6.910 11.196
Patrimonio Líquido   542.397   530.193
Capital Social 293.459 293.459
Reservas 248.938 236.734
Total do Passivo e Patrimonio Líquido 609.963 612.540

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores em R$ 1.000)

      2020       2019
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercicio 12.203 21.679
Depreciação e Amortização 21.978 28.186
Baixas Residuais do Imobilizado/Intangível             -            7
Caixa Operacional antes dos
  Movimentos de Capital de Giro 34.181 49.872
(Aumento)/Redução nos Ativos
Estoques 8.211 (8.013)
Clientes (34.809) 10.330
Adiantamentos (1.146) 3.318
Outros Saldos 6.493 8.594
Ativos Não Circulantes 3.088 (668)
Aumento/(Redução) nos Passivos
Fornecedores 441 (1.266)
Impostos a Recolher 3.746 (652)
Outros Saldos (3.247) 4.159
Passivos Não Circulantes (24.228) (31.776)

(7.270) 33.898
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições do Imobilizado/Intangível     (7.757)     (9.823)
Caixa Absorvido pelas Atividades de Investimento (7.757) (9.823)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Variação de Financiamentos      8.506         835
Caixa Gerado (Absorvido) pelas
  Atividades de Financiamento 8.506 835
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa (6.521) 24.910
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Inicio do Exercício 32.347 7.437
No Final do Exercício    25.826    32.347

(6.521) 24.910

CINPCINPCINPCINPCINPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPAL - COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEISARA AUTOMÓVEIS
C.N.P.J. 49.656.192/0001-88

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as  demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Aproveitamos para
agradecer a colaboração  recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de abril de 2021. A DIRETORIA.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Valores em R$ 1.000)

Reserva Reserva Lucros /
Capital Legal / de Prejuízos

Realizado Estatutaria    Lucros Acumulados      Total
Saldo 31/12/2018   293.459       25.989  183.865                 - 503.313
Lucro Líquido
  do Exercicio - - - 21.679 21.679
Transferência de Lucros/Prejuizos
  Acumulados para Reserva
   de Lucros              -               -     5.202                 -    5.202
Saldo 31/12/2019   293.459       25.989  189.067         21.679 530.194
Lucro Líquido
  do Exercicio - - 1.083 12.203 13.286
Acumulados
  para Reserva
   de Lucros              -        (1.083)           -                 -   (1.083)
Saldo 31/12/2020   293.459       24.906  190.150         33.882 542.397

Demonstração do Resultado Abrangente
(Valores em R$ 1.000)

      2020       2019
Lucro (Prejuizo) Líquído do Exercício    12.203    21.679
Resultado Abrangente do Exercício 12.203 21.679

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Exercício 2020/2019
O Relatório dos Auditores Independentes menciona que : As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo de 31 de dezembro de 2020
foram preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê do Pronunciamentos Contábeis - CPC, Normas da Comissão de

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores em R$ 1.000)

      2020       2019
Receita Líquida de Vendas 18 444.979 455.693
Custo dos Produtos Vendidos (390.713) (393.415)
Lucro Bruto 54.266 62.278
Despesas com Vendas (13.388) (12.778)
Despesas Administrativas e Gerais (33.632) (29.008)
Outras Receitas (Despesas) 2.445 7.740
Resultado Financeiro 8.017 220
Receitas Financeiras 15.365 8.756
Despesas Financeiras (7.348) (8.536)
Resultado Antes da Tributação 17.708 28.452
Imposto de Renda e Contribuição Social (5.505) (6.773)
Lucro Líquido do Exercício 12.203 21.679
Por Lote de Mil Ações (Em R$) 3,22 5,73

Vitor Luiz Taddeo Mammana -  Presidente    •    Riccardo Arduini - Vice - presidente    •    Antonio Afonso Simoes - Diretor    •    Shozo Sato - Contador - CRC - 1 SP 051081/O-5

Valores Mobiliários - CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A
emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 23 de março de 2021.
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis, financeiras,
notas explicativas e parecer dos auditores estão disponíveis na sede da
sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220 na cidade Taboão
da Serra, estado de São Paulo.

 
Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000252-91.2021.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tankaco Transportes Rodoviários Ltda ME, CNPJ 03.744.568/00 
01-05 e Paulo Cesar de Souza, CPF 568.670.347-72, RG 4230408 que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessionária da Rodovia Presidente Dutra 
S/A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 11.985,59 (Atualizado 31/01/2021). Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez 
que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em 
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo 
acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a 
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Para que produza seus regulares efeitos de direito, 
é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1004374-14.2015.8.26.0100. O Dr. Valdir Da Silva Queiroz 
Junior, Juiz de Direito da 9º VC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Adelaide Costa RG Nº 
9.057.527 CPF Nº 992.314.848-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe 
ação de Cobrança no valor de R$ 3.558,39. Referente às taxas de conservação e melhoramentos do 
lote 24, da Quadra AE, do Loteamento Ninho Verde II. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 

Edital de Intimação Prazo 20 dias.Proc.0050407-06.2020.8.26.0100. A Drª.Flávia Poyares Miranda, 
Juíza de Direito da 28ºVC do Foro da Capital – SP. Faz Saber a Antonio Rodrigues Rosa, CPF Nº 
123.268.286-15, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 29.163,21, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 01 mês. Processo Nº 1009055-16.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando Hiroshi Sakamoto, Brasileiro, CPF 
106.742.428-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 1.996,04 
(Mai/2018), com os acréscimos legais em face do réu, referente a aquisição do lote 20 da Quadra 
HE do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba VII (atualmente denominado Riviera de Santa 
Cristina XIII – Setor Marina), conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda, firmado entre 
as partes em 23/04/1990, inadimplido pelo réu. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0039061-58.2020.8.26.0100. O Dr. Antonio Carlos de 
Figueiredo Negreiros Juiz de Direito da 7ºVC do Foro da Capital/SP.  Faz Saber a HYUN KWANG 
KIM, CPF Nº 215.275.168-06, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 27.862,13 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. SP, 15/02/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017788-50.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Maria de Fátima da Rocha Ferreira, portuguesa, do lar, CPF 136.528.328-33, na 
condição de terceira interessada, considerada em lugar incerto e não sabido; nos termos dos artigo 
841cc843 ambos da lei 13.105/15 que foi realizada penhora do direito real de propriedade de titula 
ridade de seu cônjuge Álvaro José de Almeida Ferreira da Silva, Português, Casado, RG 13.556/86, 
CPF 136.528.328-33 em relação aos imóveis matriculados sob os números 33.807 e 33.809 no CRI 
de Tatuí/SP, a fim de que, querendo, no prazo de 15 dias a contar do término do prazo deste edital, 
se manifeste. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Intimação  Prazo de 15 dias. Processo Nº 0001827-07.2021.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Victor João Quibemba, RG RNE V13.7482-1, CPF 213.536.908-
06, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessio 
nária do Rodoanel Oeste S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o pagamento 
do valor de R$10.198,61, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e 
Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias 
(art.525 CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0040077-47.2020.8.26.0100 A MM. Juíza da 
38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandissa Monteiro dos Santos RG Nº 52532320 CPF/ME 404.950. 
648-31 que Sociedade Beneficente São Camilo entidade mantenedora do Hospital São Camilo 
Hospital São Camilo Ipiranga, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 4.963,04. Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que 
foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, 
no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP . 15/03/2021.  

 
Edital de Citação 20 dias. Processo Nº 1111833-36.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a JEAN LURDER, haitiano, portador da cédula de identidade RNE nº G228096Q, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 703.328.112- 98 e Espólio JHON FRANÇOIS, haitiano, portador da cédula de 
identidade RNE nº G254388F inscrito no CPF/MF sob o nº 238.729.378-98, que lhes foi proposta 
ação procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 32.958,04 referente à prestação de serviços médico-hospitalares. 
Considerando que a requerente encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital Citada para os termos e atos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, aos 16 de abril de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023779-02.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de José Francisco dos Santos, RG Nº 3.335.601-4, CPF/MF 
Nº 085.896.668-91, na pessoa de Mayara C. Pereira, Sociedade Beneficente São Camilo, entidade 
mantenedora do Hospital São Camilo Ipiranga, ajuizou-lhe ação de Procedimento Comum Cível no 
valor de R$ 164.958,58. referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Estando a(s) ré(s) 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por Edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 15 de março de 2021. 

ASSOCIAÇÃO CENTRO COMERCIAL ALDEIA DA SERRA
CNPJ: 03.874.233/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO ELETRÔNICO

EM 12 DE MAIO DE 2021
Na qualidade de Presidente da ASSOCIAÇÃO CENTRO COMERCIAL ALDEIA DA SERRA, convoco os
Srs. Proprietários, Compromissários Compradores, Cessionários e Promissários Cessionários de direitos
sobre imóveis compreendidos na área de atuação da Associação Centro Comercial Aldeia da Serra, a se
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO ELETRÔNICO, com base no Estatuto Social,
artigo 12, parágrafo quinto, a realizar-se no dia 12 de maio de 2.021, quarta-feira, através da plataforma
da Eticon Associações e Condomínios (www.eticon.adm.br, opção “ACESSO RESTRITO” e, depois
de acessar com seu e-mail e senha, clique no módulo “ASSEMBLEIA”), às 18h30 em primeira chamada,
com a presença da maioria absoluta dos Associados, ou às 19h00 em segunda chamada, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apresentação do Relatório de Auditoriado Exercício 2019 e proposta de aprovação das contas do mesmo
Exercício; 2. Apresentação do Relatório de Auditoria do Exercício 2020 e proposta de aprovação das contas
do mesmo Exercício; 3. Proposta de Previsão Orçamentária para Exercício 2021, com definição do valor de
rateio mensal; 4. Eleição de Diretoria Executiva para complemento de mandato até próxima assembleia
ordinária em 2022. Somente poderão se candidatar para exercer os cargos da DIRETORIA EXECUTIVA os
Associados regularmente inscritos na entidade até 5(cinco) dias antes da AGO ora convocada, e que estejam
em dia com suas contribuições, devendo os interessados protocolar sua candidatura na secretaria da
Associação, reitere-se, até 48 (quarenta e oito)horas antes da AGO ora convocada.; 5. Outros assuntos não
deliberativos, mas do interesse dos associados.
Nota 1: TODOS OS ASSOCIADOS DEVEM OBSERVAR E CUMPRIR OS PROTOCOLOS QUE SEGUEM
EM ANEXO A ESTE EDITAL, PARA A PARTICIPAÇÃO DESTA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA POR MEIO
ELETRÔNICO (FORMATO VIRTUAL/DIGITAL).; Nota 2: O acesso ao ambiente e plataforma é permitido
aos ASSOCIADOS PROPRIETÁRIOS pelo endereço eletrônico (e-mail) cadastrado junto à administração
local, devendo manter tal cadastro atualizado, considerados também os respectivos cônjuges que estejam
vinculados na matrícula do imóvel, e/ou os outorgados por procuração. Nota 3: Os votos serão computados
por meio eletrônico, na plataforma digital da Eticon(Winker), no módulo “Assembleia”, conforme termos de
Protocolo de Assembleia por Meio Eletrônico enviado por e-mail juntamente com este Edital, e colocado à
disposição dos associados na Administração Local. Nota 4: Conforme previsto no Estatuto, pelo artigo 10º,
os associados inadimplentes não possuem direito a voto em qualquer matéria de pauta. Nota 5: Também é
previsto no mesmo normativo, no artigo 15, parágrafo terceiro, a possibilidade de que os associados constituam
procuradores para representá-los perante assembleia, mediante envio de tal Procuração, com firma
devidamente reconhecida, para o e-mail eticon@eticon.adm.br até o dia 11.05.2021, e já entregando a via
original na mesma data no escritório da Administração Local. Contamos com sua participação!

Barueri (SP), 30 de abril de 2.021.
Dr. Antonio Ferreira dos Santos - Diretor Presidente

Varejo: três formas de atingir o 
novo perfil de consumidores

Enquanto nas indústrias é possível ver o movimento da quarta revolução, em que tecnologias para 
automação e uso de dados ganham destaque, o mercado B2C já está a um passo à frente, com o 
chamado Consumidor 5.0

estratégia muito inte-
ressante para entender 
o comportamento de 
consumo deles. 

  Isso porque é possível 
extrair relatórios com 
dados que podem au-
xiliar em mecânicas de 
marketing, como de-
senvolvimento de novas 
campanhas, quais pro-
dutos despertam mais 
interesse, além de, em 
alguns casos, conseguir 
fazer recortes de acordo 
com região e faixa etária, 
por exemplo. 

	 •	A tecnologia tam-
bém pode auxiliar os 
times de vendas da 
sua empresa - Além de 
gerar insights e trazer 
comodidade e experi-
ências diferenciadas à 
clientela, agregar o uso 
de plataformas para as 
vendas também tem sido 
algo muito promissor 
para o ramo varejista. 

  Um bom exemplo disso 
são as plataformas de 
CRM (Customer Rela-
tiosnhip Management), 
que trazem um painel 
para gestão e controle 
para os vendedores, 
auxiliando no contato 
do profissional com os 
clientes e estreitando a 
relação de maneira mais 
assertiva e fluida, em que 
o vendedor tem todo o 
histórico do cliente para 
um atendimento mais 
personalizado.
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Os números confirmam 
isso. De acordo com a Ab-
comm - junto à Compre & 
Confie, o e-commerce foi 
responsável por cerca de 
70% do faturamento do se-
tor varejista em 2020, núme-
ro que deve crescer mais de 
18% neste ano. A fim de au-
xiliar aqueles que ainda não 
sabem como implementar 
ferramentas tecnológicas, 
bem como seus benefícios 
para o modelo de negócios, o 
diretor executivo da FindUP 
elencou alguns motivos para 
investir de vez na tecnologia 
para impulsionar suas ven-
das. Confira:
	 •	A Internet das Coisas 

pode ser sua melhor 
amiga quando o as-
sunto é Omnichannel 
- Como o novo consu-
midor, mesmo antes 
da pandemia, buscava 
experiências diferencia-
das durante a compra, a 

integração do ambiente 
físico com o digital pode 
ser o verdadeiro “pulo do 
gato” para atrair clien-
tes. Graças à Internet 
das Coisas - ou IoT -, 
integrar tablets e outros 
dispositivos móveis den-
tro das lojas, permitindo 
a visualização e escolha 
dos produtos, bem como 
a própria compra deles. 
Além disso, também 
é possível controlar o 
fluxo de pessoas dentro 
das lojas, entendendo 
toda a jornada de con-
sumo e também evitar 
aglomerações. 

	 •	O e-commerce tam-
bém auxilia na toma-
da de decisões estra-
tégicas - Muito além 
de ser um importante 
braço para alavancar as 
vendas, disponibilizar 
uma loja virtual aos 
clientes também é uma 

Setor imobiliário positivo emprega 
quem busca se reinventar

Além de uma profissão com 
remuneração boa, o mercado 
imobiliário vive um momento 
positivo devido às facilidades 

de crédito.

da região onde irá atuar”, co-
menta. A Escodelar Inteligência 
Imobiliária, um dos negócios 
de Rafael Scodelario, atua há 
mais de dez anos na zona norte 
de São Paulo com a formação 
de profissionais corretores de 
imóveis. 

“A empresa onde a pessoa 
irá construir sua carreira é im-
portante para que ela obtenha 
sucesso profissional, pois será 
a base. No caso da Escodelar, 
invisto em estrutura física, 
tecnologia, departamento ju-
rídico, suporte administrativo 
e treinamento abundante para 
que o profissional esteja o mais 
assegurado possível para exer-
cer a profissão”, explica. 

Scodelario ressalta que o 
tempo de adaptação e retorno 
da profissão costuma vir de dois 
a três meses após o início da 
atuação quando há esse tipo de 
suporte, visto que a venda cos-
tuma vir acompanhada de boas 
comissões. “O importante é não 
se acomodar. Acordar diaria-
mente com vontade de vencer 
e se dedicar é fundamental na 
vida de um bom corretor de 
imóveis. Além disso, é preciso 
humildade para aprender com 
quem tem experiência e buscar 
aplicar todo o conhecimento 
adquirido já nas primeiras 
vendas”, aponta. Fonte: MF 
Press Global. 
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 05 de maio de 20216

Diego Barreto (*)

Ou seja, profissionais talentosos, atuando lado a lado, tornam 
uns aos outros ainda mais eficientes, o que eleva a motivação 
daquela equipe como um todo. Sai de cena a análise primária de 

currículo que procura por uma universidade famosa e entra a seleção 
com base no comportamento e no talento", explica Diego Barreto, autor 
do novo livro Nova Economia - Entenda por que o perfil empreendedor 
está engolindo o empresário tradicional brasileiro. 

Para ele, a contratação por triagem de currículos faz com que "não 
se contrate pessoas boas, e sim somente os poucos privilegiados que 
tiveram a oportunidade de estudar em instituições conceituadas no 
Brasil". "Com isso, profissionais são escolhidos não por serem de fato 
os melhores, mas por terem se tornado melhores, devido aos privilégios 
que tiveram, em comparação com quem não os teve", explica. 

Ou seja, na visão de Barreto, esse tipo de seleção acaba excluindo 
diversos profissionais altamente talentosos, devido à prioridade dada 
às pessoas com formações em universidades consideradas de "primeira 
linha", que em sua maioria vêm de uma classe social privilegiada. "Um 
retrato clássico desse problema é o das empresas tradicionais que muitas 
vezes procuravam exclusivamente por colaboradores formados na USP 
ou na PUC, por exemplo. 

Com essa atitude, excluía-se automaticamente os que não puderam 
chegar ao ensino superior (quase 70% da população brasileira), além 
de todos os outros profissionais que se formaram nas demais escolas, 
que não necessariamente estão aquém dos que se graduaram nas uni-
versidades avaliadas como "top", comenta o autor. Para o executivo, de 
forma geral, contrata-se errado no Brasil, e a melhor solução para sanar 
essa falha das corporações é o investimento na densidade de talentos. 

Como implementar o conceito na empresa? - Na teoria, o princípio 
parece interessante, mas o que uma organização deve fazer para que a 
densidade de talentos torne-se realidade? Para fortalecer a densidade de 
talentos em sua cultura interna, as corporações devem dar preferência 
aos profissionais com alto nível de excelência comportamental durante 
o processo seletivo, sem necessariamente dar importância no início do 
processo seletivo, se tal profissional estudou na universidade A, B ou C. 

"A velha maneira de recrutar pessoas com base no que está escrito em 
uma folha de papel - no caso, o currículo-, é totalmente ultrapassada e 
não condiz mais com as necessidades do mercado de trabalho de hoje. 
Os setores de recursos humanos e recrutamento precisam se modernizar 
e perceber que o que levará a empresa ao sucesso é o profissional e seu 
talento, e não seu histórico acadêmico. O histórico agrega, mas a causa 

Você já ouviu falar em densidade de talentos? O conceito é tendência no mundo todo, e vem revolucionando a maneira com que 
empresas de todos os portes - de grandes grupos a startups - avaliam seus colaboradores, organizam suas equipes, e o que 

acreditam ser imprescindível na hora de contratar. "A principal ideia por trás da densidade de talentos é que ter 
colaboradores excepcionalmente habilidosos em um time tem impacto positivo na performance de todos. 

Freepik

Ele ensina quatro passos para colocar a densidade de talentos em 
prática na empresa: 

•  Valorize as boas ideias: Uma das principais premissas da densida-
de de talentos é saber reconhecer boas ideias, seja de quem elas 
venham. "Para que a meritocracia de ideias se estabeleça, deve-se 
apostar mais na capacidade de aprendizado do candidato e em 
seu potencial de evolução diante dos desafios, do que no currículo 
estrelado", ensina o autor. 

Mas, para que a meritocracia de ideias aconteça, de acordo com Bar-
reto, é preciso estabelecer a cultura da transparência e da fala franca 
- independentemente de hierarquia-, e disseminar a crença no poder 
da inteligência coletiva". 

•  Deixe o excesso de controle de lado: Além de identificar os perfis 
"diferenciados" e valorizá-los dentro da empresa, é crucial esquecer 
as velhas regras e a cultura da centralização e do controle excessivo. 
"Os grandes talentos sabem trabalhar e devem ter autonomia para 
isso, caso contrário, será um desperdício do seu potencial. 

Por isso, as organizações devem ser flexíveis e dar liberdade criativa 
a esses profissionais, para que mostrem e concretizem tudo aquilo que 
são capazes de alcançar", avalia o executivo. 

•  Incentive críticas construtivas: Na cultura organizacional voltada para 
a densidade de talentos é preciso estimular o feedback frequente, 
honesto e assertivo, sempre com intuito construtivo. "O feedback é 
uma peça-chave, porque cria a cultura da sinceridade. 

Há profissionais que não lidam bem com críticas, mas elas são o melhor 
caminho para as melhorias e o aprimoramento da performance. De início, 
nunca é bom ouvir que estamos em um caminho equivocado, mas uma 
vez que as críticas construtivas são assimiladas, elas costumam ser de 
fato úteis", opina Barreto. 

•  Contrate e retenha os melhores talentos: A importância de focar nos 
profissionais brilhantes e "fora da curva", com habilidades acima da 
média, já foi explicada. Mas há outro ponto igualmente relevante, 
que nem sempre é notado por todas as empresas: políticas para 
reter esses talentos na casa. 

"Profissionais de altíssimo nível são cobiçados no mercado de trabalho, 
e nem sempre é tarefa fácil mantê-los na organização, já que costumam 
receber propostas de concorrentes. É preciso estar de olho nisso, e criar 
benefícios e outras políticas, como bônus por metas, para que a empresa 
continue a ser atraente e não partam para outros desafios. Se você não 
é atrativo financeiramente, dificilmente será atrativo", pondera Barreto. 

Densidade de talentos x mão-de-obra qualificada - Quando 
se fala em densidade de talentos é impossível não pensar na questão da 
qualificação da mão de obra, ainda mais em um país tão desigual quanto 
o Brasil. De acordo com relatório recente publicado conjuntamente pela 
ONG Fundação Brava, pelo hub de inovação BrazilLAB e pelo Center for 
Public Impact do Boston Consulting Group, o Brasil tem hoje a maior 
defasagem de mão-de-obra qualificada digitalmente na América Latina. 

O estudo se baseia nos dados da International Data Corporation, 
que identificava em 2016 uma lacuna de 161 mil pessoas; para supri-
-la, seria necessário formar quase 70 mil profissionais ao longo de oito 
anos. Mas em 2021, cinco anos depois, está na casa dos 46 mil. Feitas 
as contas, chegaríamos em 2024 com uma defasagem de cerca de 300 
mil profissionais. 

"Embora a educação seja atribuição do Estado, a iniciativa privada 
também precisa fazer sua parte. Já existem algumas iniciativas em curso, 
mas é preciso fazer muito mais. Uma que vale citar é a da ONG Alpha 
EdTech, que oferece bolsas de estudo de R$1.000 ao mês para pessoas 
de baixa renda, para que possam se posicionar no mercado digital em 
um ano e meio. 

A qualificação é uma verdadeira ‘corrida contra o tempo’, que só será 
ganha se iniciativas semelhantes prosperarem", avalia. Para Barreto, os 
empreendedores devem se organizar para contribuir ainda mais com 
essa questão, que será fundamental para que a densidade de talentos 
passe a ser uma realidade nas empresas. 

"Até aqui, fomos nós, empreendedores, que mostramos o ‘caminho 
das pedras’ para a Nova Economia, e acredito que devemos continuar 
dessa forma, até que não seja mais possível negar a realidade", finaliza. 

(*) -  É vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood 
e professor de estratégia, negócios digitais e nova economia.

raiz de um bom desempenho é a pessoa e não a faculdade em que ele 
se formou", diz Barreto. 

"Contar com grandes talentos em um time diverso faz com que o 
desempenho coletivo seja elevado a outro nível, como em uma equipe 
esportiva de alta performance. A lógica que embasa a densidade de 
talentos é a mesma. Talentos diversos atraem talentos diversos e, mais 
do que isso, dão suporte aos próximos talentos", acrescenta o executivo. 
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Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Alphabet, holding que controla o Google e outras em-

presas menores, acaba de enviar à Securities and Exchange 
Commission, a CVM estadunidense, relatório acerca de 
seu desempenho financeiro. De acordo com o material, 
a adoção do home office durante a pandemia, permitiu à 
empresa economizar cerca de US$ 1,8 bilhão em 2020. Os 
números mostram que o uso de trabalho remoto resultou 
em menos viagens, com economias da ordem de US$ 371 
milhões em 2020. 

Já o cancelamento de feiras de negócios e outros eventos 
gerou economias da ordem de US$ 1,4 bilhão no mesmo 
período. Do ponto de vista da receita, como as pessoas que 

precisaram ficar em casa usaram os serviços do Google 
com mais frequência, houve um aumento de 34%, resul-
tando em lucro líquido de US$ 41,22 bilhões em 2020, um 
crescimento de 20,43% sobre o ano anterior. 

Apesar desses resultados, o Google planeja trazer seus 
funcionários de volta ao escritório até o final do ano, 
adotando medidas como distribuição de pessoal menos 
densa. Curiosamente, em recente encontro com investi-
dores, a Alphabet disse que pretende expandir seus ativos 
imobiliários em todo o mundo, por meio da compra ou 
construção de novos imóveis, que abrigarão novos escri-
tórios e data centers. 

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

Home office faz lucro do Google crescer
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

O memorando de informações nos permite acessar o mercado em busca de bons 
compradores.

Afinal, existem muitos detalhes 
que fazem a diferença duran-
te as negociações. Algumas 

medidas devem ser tomadas para 
que a empresa atraia compradores 
e consiga concluir uma transação de 
maneira satisfatória. 

Com especialização em fusões 
e aquisições no Middle Market, 
a boutique RGS Partners listou 
algumas medidas que considera 
fundamentais para maximizar o 
negócio para o vendedor. Primeiro, 
o empreendedor deve focar em 
crescimento e qualidade do seu 
negócio. O crescimento significa 
crescer mais que seus concorren-
tes nos anos anteriores à venda, 
mostrando que a empresa tem sido 
capaz de ganhar mercado. 

A qualidade significa baixa depen-
dência de um número reduzido de 
clientes ou fornecedores, margens 
boas e crescentes, boas vantagens 
competitivas, baixa dependência 
do governo ou clientes públicos, 
cumprimento das normas de com-
pliance, fiscais e trabalhistas. A 
importância dessas características 
varia de setor para setor, mas uma 
coisa é fundamental, a empresa 
precisa se destacar em relação aos 
seus concorrentes. 

Quando efetivamente se decide 
por buscar a venda da empresa, 
um processo organizado sempre 
maximiza o preço para o vendedor. 
A primeira etapa envolve a coleta 
de informações financeiras e ope-
racionais sobre a empresa. “Even-
tualmente, sugerimos ajustes”, 
conta Fábio Jamra, sócio da RGS 
Partners, ao ressaltar que as em-
presas de médio porte nem sempre 
estão devidamente preparadas para 

Tendo em vista as 
condições atuais 
do mercado global, 
destacando o excesso 
de liquidez que 
teve um aumento 
considerável no 
último ano, um 
tipo de empresa 
existente no mundo 
desde 2003, porém 
utilizado em menor 
escala, está cada vez 
mais popular entre os 
investidores nos EUA 
e na Europa, tendo 
movimentado quase 
metade do valor total 
de todos os IPO’s 
realizados nos EUA 
em 2020.

São as Special Pur-
pose Acquisition 
Companies ,  ou 

SPAC’s, que seguem se 
destacando em 2021 e 
provavelmente chega-
rão ao Brasil em breve. 
Tais sociedades não são 
operacionais e têm como 
objetivo o levantamento 
de investimentos para 
a posterior aquisição 
de outras empresas já 
existentes e operacio-
nais. O apelido “cheque 
em branco” decorre de 
inicialmente não  se co-
nhecer exatamente qual 
empresa operacional 
será o alvo da aquisição 
da SPAC.

O mercado e os inves-
tidores tem informações 
referentes apenas à 
equipe organizada para 
a administração (spon-
sors) da SPAC e a área 
de atuação da empresa 
operacional que se pre-
tende adquirir.

Assim que realizada 
a captação dos inves-
timentos necessários, 
caso a aquisição da em-
presa operacional não 
seja realizada dentro 
de determinado prazo, 
geralmente de 2 anos, 
o valor do investimen-

to deve ser devolvido 
aos investidores. Se a 
aquisição for efetivada, 
os acionistas da SPAC 
passam a ser acionistas 
da empresa adquirida e 
as ações de tal empresa 
passam a ser comer-
cializadas no lugar das 
ações da SPAC, que é 
dissolvida.

A SPAC é mais sim-
ples no processo de 
constituição de que 
uma IPO, ao passo que 
nem sempre a empresa 
operacional a ser ad-
quirida atenderia aos 
requisitos para realizar 
um IPO, sem contar o 
baixo investimento ne-
cessário em comparação 
com o processo do IPO, 
que facilita o acesso de 
pequenos investidores.

Todavia, o risco apre-
sentado por essa moda-
lidade de investimento 
também é mais alto, 
tendo causado preocu-
pação da Comissão de 
Valores Mobiliários dos 
EUA (SEC) no último 
ano, que ressaltou que 
“nunca é uma boa ideia 
investir em uma SPAC só 
porque alguém famoso é 
sponsor ou investidor”.

No âmbito nacional, 
esse tipo de investi-
mento ainda não existe, 
porem a CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários) 
abriu uma consulta 
pública a respeito, que 
será encerrada em julho 
deste ano, e a Anbima 
formou um grupo de 
estudos com advogados 
empresariais, execu-
tivos de bancos de in-
vestimentos e gestores 
para se aprofundar no 
assunto.

Aguardemos a evo-
lução do estudo e o 
resultado da consulta 
pública.

Eduardo Moisés

Sociedades “cheque em 
branco” podem chegar 

ao Brasil em breve

Para atrair olhares do mer-
cado imobiliário de terrenos 
para incorporação, a MRV&CO 
lança um programa de boni-
ficação e suporte inédito aos 
profissionais dessa área com o 
objetivo de se tornar a preferida 
dos corretores de captação de 
terrenos. 

Ao se consolidar como uma 
plataforma habitacional capaz 
de oferecer a solução de mo-
radia ideal para o momento de 
vida de qualquer brasileiro por 
meio de suas empresas MRV, 
Luggo e Sensia, a MRV&CO 
busca aumentar seu raio de 
atuação e, para isso, precisa 
estar cada vez mais próxima 
dos corretores de terrenos do 
Brasil afora. 

A plataforma habitacional 
da MRV&CO já está se pre-
parando para intensificar 
suas operações e alcançar o 
patamar de 80 mil unidades 
anuais vendidas dentro dos 
próximos anos, com terrenos 
para cada uma das empresas 
do grupo. “Para alcançar essa 
meta tão arrojada, o grupo pre-
cisa contar com os melhores 
corretores e imobiliárias de 
terrenos para compras muito 
assertivas, ou seja, no lugar 
certo, para o produto certo 
e no tempo certo”, destaca o 
diretor regional de desenvol-
vimento imobiliário da MRV, 
Rafael Albuquerque. 

O Programa Terra Verde 
consiste em oferecer vantagens 

exclusivas aos profissionais 
que se cadastrarem no site da 
MRV para intermediar vendas 
de novos terrenos ao grupo. 
Esses corretores e imobiliárias 
farão parte de um programa 
de bonificação que funciona 
de forma prática e intuitiva e 
oferece diversos benefícios de 
acordo com a classificação de 
cada um, como bônus, adianta-
mento de comissão, conteúdo 
e experiência personalizada. 

Após se cadastrar, o profis-
sional receberá todo o suporte 
para entender os próximos 
passos. “Nossa intenção é que 
esse programa se intensifique 
e perdure por muitos anos e 
que já em 2022 tenhamos cer-
ca de 5 mil novos corretores e 
imobiliárias parceiros”, conta 
Rafael Albuquerque. “Com a 
ajuda desses profissionais, 
temos a ambição de adquirir 
600 terrenos nos próximos 
três anos”, ressalta Rafael 
Albuquerque. 

O programa piloto será im-
plementado primeiramente 
nas cidades de Belo Horizonte, 
Campinas, Recife e São Paulo, 
municípios estratégicos para a 
MRV, e os terrenos que o grupo 
busca são de, no mínimo, 3 mil 
m². A intenção da companhia 
é estender o Programa Terra 
Verde para todos os municípios 
do Brasil ainda em 2021. Para 
se cadastrar no programa, basta 
entrar no (http://www.mrv.
com.br/terrenos#terraverde). 

Programa de relacionamento 
com corretores de terrenos

Medidas para gerar valor à sua 
empresa em um processo de venda
A decisão de vender uma empresa pode representar um grande desafio para pequenos e médios 
empreendedores
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um processo de venda na medida 
em que não possuem informações 
financeiras de forma organizada. 

“A partir das informações, cria-
mos um material sobre o histórico 
da companhia, seus diferenciais, 
posicionamento de mercado, os 
produtos e serviços que oferece, 
como está inserida na indústria e a 
tese do investimento. Essas informa-
ções compõem o que chamamos de 
memorando de informações, o que 
nos permite acessar o mercado em 
busca de bons compradores, explica 
Jamra. 

As empresas de grande porte na-
cionais ou aqueles players interna-
cionais conhecidos pelas aquisições 
são os principais alvos. Às vezes, 
no entanto, o vendedor já tem um 
contato prévio com algum compra-
dor. “Neste caso, passamos a fazer 
essa intermediação e gerar tensão 
competitiva. Para garantir um bom 
preço, é importante ter mais de um 
potencial comprador”, diz o sócio 
da RGS ao lembrar que a boutique 

conseguiu um valuation 35% superior 
entre a primeira e a última propostas 
recebidas por um cliente do setor Pet. 

Uma vez enviados os memorandos 
de informação aos investidores, 
são trocadas perguntas e respostas 
relacionadas ao negócio, até que os 
compradores estejam confortáveis 
em submeter uma proposta de aquisi-
ção. A ideia é garantir que os preços 
venham do mercado. Após a defini-
ção, em conjunto com o cliente, por 
aceitar a proposta de um comprador, 
a transação entra na fase de diligência 
e negociação dos contratos. 

Além disso, Jamra destaca que o 
valor não se resume apenas ao preço. 
A forma de pagamento também é 
importante. “Neste processo, exis-
tem alguns aspectos que definem o 
preço e as melhores transações, como 
forma de pagamento, risco de rece-
bimento, risco de crédito, amplitude 
das declarações e garantias prestadas 
pelo vendedor e cláusulas de perfor-
mance”. - Fonte e mais informações: 
(www.rgspartners.com.br).
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

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

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira, 05 de maio de 20218

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

Jornal Empresas & Negócios
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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:

KAIO AMANCIO SACERDOTE, estado civil solteiro, profissão analista de suporte 
atendimento I, nascido neste Distrito (CN:LV.A/202.FLS.151V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e oito (26/06/1998), 
residente e domiciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 604, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Cardoso Sacerdote e de Marli 
Amancio da Cruz. LARISSA SILVA MONTEIRO, estado civil solteira, profissão assis-
tente de relacionamento digital, nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV.A/250.FLS.242-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de julho de mil novecentos e noventa e sete (24/07/1997), residente e domiciliada Rua 
Jardim Tamoio, 1606, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Renato Monteiro e de Valeria Aparecida da Silva.

BRUNO PINTO BENEVENTO, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/102.FLS.234-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (22/01/1988), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 46, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Benevento e de Cimeire de Fátima Pinto Bene-
vento. ERIKA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão executiva de rela-
cionamento, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril 
de mil novecentos e noventa (25/04/1990), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 
46, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Silvio dos Santos Oliveira e de Joana D'Arc da Silva Oliveira.

KENNEDY GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (22/02/1995), residente e domiciliado Rua Caetano Lama, 118, aparta-
mento 32-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Pedro Gomes Barbosa da Silva e de Vivian Gomes dos Santos. JÉSSICA FONSECA 
ARANEDA ARIAS, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/090.FLS.165V CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de julho de mil novecentos e noventa e quatro (28/07/1994), residente e domiciliada 
Rua Caetano Lama, 118, apartamento 32-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Deivi Nilson da Silva Araneda Arias e de Nanci Lima 
Fonseca.

ALAN DOS SANTOS SOARES, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.127-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (15/08/1986), residente e domiciliado Rua 
Laurentino Xavier dos Santos, 636, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Soares e de Elza Ferreira dos Santos. JÉSSICA CRISTINA DE SOUZA, 
estado civil solteira, profissão promotora, nascida no Subdistrito Santana, nesta Capital 
(CN:LV.A/073.FLS.235 SANTANA/SP), São Paulo - Capital, SP no dia oito de agosto de 
mil novecentos e oitenta e seis (08/08/1986), residente e domiciliada Rua Laurentino 
Xavier dos Santos, 636, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
José de Souza e de Josefa Pedro da Silva Souza.

EVANDER SILVA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão cobrador, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/186.FLS.012-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e noventa e três (05/07/1993), residente e domiciliado Rua 
Rio Birigui, 03, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato José 
de Carvalho e de Velma Francisca da Silva de Carvalho. BIANCA ROCHA GARCIA 
ASSENCIO, estado civil divorciada, profissão supervisora de qualidade treinamento, 
nascida no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e noventa e seis (26/03/1996), residente e domiciliada Rua 
Rio Birigui, 03, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Garcia 
Assencio e de Suzana Rocha Garcia Assencio.

JOSÉ JHONATA ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão agricultor, nas-
cido em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/020.FLS.292-LAGOA DA CANOA/AL), 
Arapiraca, AL no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(24/02/1998), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 742, Conjunto Habitacional A 
E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Reny Ferreira dos Santos e de 
Josefa de Lima Rocha. AMANDA FERREIRA MENDES GARCIA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/009.FLS.062V-2º 
DISTRITO DE MASSAPÊ-FEIRA GRANDE/AL), Arapiraca, AL no dia sete de novembro 
de dois mil e um (07/11/2001), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 742, Con-
junto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clecio Mendes 
Garcia e de Elena Ferreira Mendes Garcia.

BRUNO KELY COSTA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Ipubi, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/006.FLS.144-IPUBI/PE), Ipubi, PE 
no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (15/08/1985), residen-
te e domiciliado Rua Blecaute, 703, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Inácio Miguel do Nascimento e de Sonia da Costa Ramos do 
Nascimento. EUGENIA QUIRINO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão corre-
tora, nascida em Caruaru, Estado de Pernambuco, Caruaru, PE no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (17/12/1988), residente e domiciliada Rua 
Blecaute, 703, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Eugenio Quirino de Souza e de Abideia Florencio de Souza.

DIEGO MARQUES MENDES, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.201V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e sete (26/03/1987), residente e 
domiciliado Rua Inácio Jacometti, 193, apartamento 14-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldecy Oliveira Mendes e de Luzia de 
Fatima Marques da Silva Mendes. MAYARA DE ARAUJO PACIFICO MELLO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/214.FLS.296-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (23/11/1994), residente e domiciliada Rua Inácio Jacometti, 193, apartamento 14-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ezequias 
Pacifico Mello e de Evanailde de Araújo Pacífico Mello.

JACKSON RIBEIRO SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de MIS, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/410.FLS.123-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (11/09/1995), resi-
dente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 199, torre 02, apartamento 46, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Silveira Silva e de Francisca Santana 
Ribeiro. DEISY BARBOZA ALVES, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nasci-
da em São Paulo - Capital (CN:LV.A/273.FLS.066-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e sete (19/03/1997), residente e 
domiciliada Rua da Lagoa Feia, 199, torre 02, apartamento 46, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio Alves dos Santos e de Sheila Barboza da 
Trindade dos Santos.

GUILHERME FERNANDES MOTA, estado civil solteiro, profissão operador, nascido em 
Boa Viagem, Estado do Ceará (CN:LV.A/032.FLS.045V-1º OFÍCIO DE BOA VIAGEM/
CE), Boa Viagem, CE no dia vinte e nove de setembro de dois mil (29/09/2000), resi-
dente e domiciliado Rua Mandaravé, 35, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Maria de Fátima Fernandes Mota. DEBORA ESTER DA SILVA LOUREIRO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/333.FLS.220V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e nove (13/02/1999), residente e domiciliada Rua Mandaravé, 
35, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto Loureiro e de 
Ednalva da Silva Batista Loureiro.

LEANDRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/029.FLS.181-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de junho de mil novecentos e oitenta e três (06/06/1983), residente e domici-
liado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 557, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Odilon Ferreira da Silva e de Maria das Neves da Silva. DANIELE JOSÉ DE FARIAS, 
estado civil solteira, profissão bancária, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/046.FLS.233-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e três (28/12/1983), residente e domiciliada Rua 
Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 557, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo 
Andrade de Farias e de Edleusa José de Farias.

FELIPE SILVA DE MIRANDA, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido no Sub-
distrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.274 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e oito (21/07/1988), residente e 
domiciliado Rua Tomé Álvares de Castro, 98, apartamento 11-B, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Osires Aparecido Ferreira de Miranda e de Marta Silva 
de Miranda. EVELYN THAMARA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/284.FLS.067V-ITA-
QUERA/SP), São Caetano do Sul, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa 
e sete (30/07/1997), residente e domiciliada Rua Godói Bueno, 08, casa A, Jardim Santo 
André, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Andrade Silva dos Santos e de Maria Be-
tania da Silva Santos.

SAMUEL PESSOA SILVA, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido em Su-
zano, neste Estado (CN:LV.A/165.FLS.047-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte de 
maio de mil novecentos e noventa e sete (20/05/1997), residente e domiciliado Travessa 
Américo Rodrigues Filho, 1191, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Messias da Silva e de Creuza Maria da Conceição Silva. 
CAROLINE SILVA MOURA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ermeli-
no Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/485.FLS.249-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (30/12/1997), 
residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 838, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Tavares da Silva Moura e de 
Lidia Cristina da Silva Moura.

MATHEUS RODRIGUES LEME DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/298.FLS.169V ITAQUERA/SP), Santo 
André, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (18/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Lagoa do Campelo, 52, apartamento 177-A, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edson Gomes da Silva e de Andréa Rodrigues Leme da Silva. 
BÁRBARA DANDARA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nas-
cida em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/244.FLS.025-ITAQUERA/SP), Arapira-
ca, AL no dia três de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (03/11/1995), re-
sidente e domiciliada Rua Senador Nelson Carneiro, 172, apartamento 21-B, Conjunto 
Habitacional Santa Etelvina II, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Ornildo Florentino 
da Silva e de Cleide Jane dos Santos.

CIRO ROBERTO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de limpeza, nasci-
do no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/005.FLS.226V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e seis (10/08/1976), resi-
dente e domiciliado Rua Capitania de Itamaracá, 209, casa 04, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ciro dos Santos Ferreira e de Joana Aparecida Manco. 
SAMANTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS HILÁRIO, estado civil solteira, profissão au-
xiliar de limpeza, nascida neste Distrito (CN:LV.A/063.FLS.236V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (20/10/1982), re-
sidente e domiciliada Rua Capitania de Itamaracá, 209, casa 04, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Luiz Hilário e de Sonia Maria Syres dos Santos 
Hilário.

ROMÉRO LUCAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido em Pal-
mares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/096.FLS.055V PALMARES/PE), Palmares, PE 
no dia seis de julho de mil novecentos e setenta e um (06/07/1971), residente e domici-
liado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 02, apartamento 41, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Luiz da Silva e de Maria 
das Dores Lucas da Silva. SOLANGE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão assistente administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/059.FLS.110 
BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (24/02/1981), residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 720, blo-
co 02, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Fernando Gomes da Silva e de Maria Auxiliadora do Amaral Ferreira.

WALBER PEREIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão ajudante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/193.FLS.165V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (01/11/1993), residente e domicilia-
do Rua Chubei Takagashi, 601, bloco D, apartamento 12, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Emerson Eduardo Ribeiro e de Telma Cristine Pereira. ROSIMEIRE 
SANTOS COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Lapa, 
nesta Capital (CN:LV.A/226.FLS.278 LAPA/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois (06/09/1992), residente e domiciliada Rua Chubei 
Takagashi, 601, bloco D, apartamento 12, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Jose da Costa e de Aparecida dos Santos Franco Costa.

RODRIGO BIANCARD ARAUJO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão assistente 
de vendas, nascido neste Distrito (CN:LV.A/301.FLS.144 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (28/01/1998), resi-
dente e domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 662, casa 02, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jean Biancard Alves de Souza e de 
Josiane Araujo da Silva. NICOLI DE LIMA COZZOLINO, estado civil solteira, profissão 
embaladora, nascida neste Distrito (CN:LV.A/296.FLS.251-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (22/12/1997), 
residente e domiciliada Rua Rio das Contas, 05, F, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nicola Cozzolino Neto e de Josélia Ferreira de Lima Cozzolino.

ROBSON APARECIDO DE MORAES, estado civil divorciado, profissão operador de lo-
gística, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia quatro de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e dois (04/01/1982), residente e domiciliado Rua Franco da 
Rocha, 309, Vila Junqueira, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, filho de Braulio 
de Moraes e de Sonia Maria Sanchez de Moraes. PRISCILA ROSA BRANDÃO, estado 
civil solteira, profissão doméstica, nascida neste Distrito (CN:LV.A/081.FLS.018-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(31/10/1984), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 37, Cidade Antônio Estevão de Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Rosa Brandão dos Santos.

THIAGO PEREIRA LIMA, estado civil divorciado, profissão soldador, nascido em Guaru-
lhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta 
e sete (21/05/1987), residente e domiciliado Rua Floriano de Toledo, 112, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira Lima e de Maria 
Amelia do Nascimento Lima. CINTIA QUINTILIANO CALDAS, estado civil divorciada, pro-
fissão auxiliar técnico de educação, nascida no Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (27/02/1973), 
residente e domiciliada Rua Zenóbio Acioli, 139, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Caldas e de Cassia Quintiliano Caldas.

GUILHERME SARAIVA LIMA BATISTA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/172.FLS.073 GUAIANASES/SP), 
Santo André, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(31/12/1996), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 453, Vila Santana, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Romualdo Gameiro Lima Batista e de Miriam Saraiva 
Lima. CARLA ISABELA ALCANTARA SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/234.FLS.192-ITAQUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (24/08/1995), 
residente e domiciliada Avenida Nascer do Sol, 21, bloco A, apartamento 43, Conjunto 
Habitacional Santa Etelvina II, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto dos 
Santos e de Isabel Rosa de Alcantara Santos.

TOKO NGEWANTUASA, estado civil solteiro, profissão técnico de informática, nascido 
em Uíge - Angola, Uíge - Angola no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e três (17/01/1983), residente e domiciliado Rua Liderança, 49, casa 06, Jardim Lideran-
ça, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Makaya Marcelo e de Emanuela Finesa Toko. 
DIANA PAULINA BELO, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em 
Uíge - Angola, Uíge - Angola no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (23/02/1993), residente e domiciliada Rua Liderança, 49, casa 06, Jardim Lideran-
ça, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pedro Panzo e de Paulina Nindeka Belo.

MARCELO MENDES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão analista de com-
pras, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de 
mil novecentos e oitenta e seis (27/05/1986), residente e domiciliado Rua Padre Antão 
Jorge, 275, casa 15, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renato dos 
Santos e de Rosa Irene Mendes. ROSANGELA CARDOSO DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profissão técnica em enfermagem, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no 
dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (17/12/1986), residente 
e domiciliada Rua Padre Antão Jorge, 275, casa 15, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio de Oliveira e de Benta Cardoso Generoso.

MARCOS VINICIUS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão contador, nas-
cido no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 115,FLS.016-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(03/12/1992), residente e domiciliado Rua Serra do Panati, 289, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Dias Pereira e de Maria Helena Santos Pereira. YNGRID 
NASCIMENTO COSTA AMORIM, estado civil solteira, profissão engenheira civil, nasci-
da no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A-253,FLS.300V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/09/1994), residente e domiciliada Rua Serra do Panati, 289, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filha de Aurelio Costa Amorim e de Ieda Maria Silva do Nascimento Amorim.

MARIO AUGUSTO GOMES VICTAL, estado civil solteiro, profissão pintor, nascido em 
Itambé, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.128-ITAMBÉ/BA), Itambé, BA no dia vinte 
e um de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (21/02/1976), residente e domici-
liado Rua Damásio Pinto, 782, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ivan Barra Victal e de Elaine Campos Gomes. JANAINA MARIA COSTA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Recife, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/159.FLS.252V-3º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia dez de no-
vembro de mil novecentos e setenta e quatro (10/11/1974), residente e domiciliada Rua 
Damásio Pinto, 782, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Costa da Silva e de Sonia Maria Cunha da Silva.

EDSON ARAUJO DELGADO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/188.FLS.022-1º SUBDISTRITO DE GUA-
RULHOS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta 
(24/07/1980), residente e domiciliado Rua Iná, 290, casa B, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de José Rodrigues Delgado e de Catarina Modesto de Araujo. SIMONE 
MARCELINA PASCHOAL, estado civil solteira, profissão do lar, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/062.FLS.201-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de 
mil novecentos e setenta e três (25/03/1973), residente e domiciliada Rua Iná, 290, casa 
B, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odayr Paschoal e de Nilza Aparecida Paschoal.

BRUNO RAFAEL BAPTISTA DE GODOY, estado civil solteiro, profissão gerente, nascido 
no Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/235.FLS.177-PENHA DE FRAN-
ÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(19/09/1991), residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 03, apartamento 
14, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Baptista de Godoy e de 
Cleusa Aparecida Henrique. ANA PAULA MISAO, estado civil solteira, profissão recep-
cionista, nascida neste Distrito (CN:LV.A/097.FLS.176-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e sete (08/07/1987), residente e domiciliada 
Avenida Pires do Rio, 4615, bloco 03, apartamento 14, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Paulo Akio Misao e de Maria Stela Casagrande Misao.

DIEGO MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão cabeleireiro, nascido no 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (06/09/1988), residente e domiciliado Rua Acaiacá, 593, casa 03, Cida-
de Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Ferreira da Silva e de Maria Izenilda 
Moreira dos Santos Silva. THABATA CRISTINA DA SILVA MOREIRA, estado civil divor-
ciada, profissão assistente comercial, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (27/02/1989), residente e 
domiciliada Rua Luís Norberto Freire, 281, Jardim Brasília, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Marcos Antonio Rodrigues Moreira e de Andrea Cristina da Silva Moreira.

LINDOVAL DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de cozinha, 
nascido em Itagibá, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.239 ITAGIBÁ/BA), Itagibá, BA 
no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e nove (27/07/1989), residente 
e domiciliado Rua Roiz de Montoia, 60, casa 05-B, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Sandoval de Souza Almeida e de Ana Lúcia Ribeiro dos Santos. 
MOISANE PEREIRA DE SOUSA VALE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Luziânia, Estado de Goiás (CN:LV.A/073.FLS.187 LUZIÂNIA/GO), Luziânia, GO no 
dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa (05/08/1990), residente e domiciliada 
Rua Nossa Senhora Aparecida, 115, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Pedro de Sousa Vale e de Antonia Pereira Neta.

RICARDO VALDIR DA SILVA, estado civil divorciado, profissão operador de máquinas, 
nascido em Diadema, neste Estado, Diadema, SP no dia vinte e quatro de junho de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (24/06/1985), residente e domiciliado Rua Pedro Ricardo Justino 
Leite, 54, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Francisco da Silva e 
de Maria de Lourdes da Silva. ANGELICA PEREIRA VIEIRA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão analista de RH, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (23/02/1983), 
residente e domiciliada Rua Pedro Ricardo Justino Leite, 54, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Vieira dos Santos e de Wilma Pereira Vieira dos Santos.

QUERCIO DOS SANTOS SOUSA, estado civil solteiro, profissão frentista, nascido 
em São Miguel das Matas, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.385 LAJE/BA), São Mi-
guel das Matas, BA no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e três 
(25/07/1993), residente e domiciliado Rua Agostinho Gontijo, 130, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Amaral de Sousa e de Zelina Silva 
dos Santos Souza. DAIANA ARRUDA DIAS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
copeira hospitalar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/112.FLS.280 ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e nove (23/04/1989), 
residente e domiciliada Rua Agostinho Gontijo, 130, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Flourisvaldo Dias de Souza e de Maria José de Arruda.

ANDERSON LIMA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.086-ANGUERA/
BA), Feira de Santana, BA no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/06/1987), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 560, casa 02, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnol da Con-
ceição Santos e de Maria Rita Lima Santos. DÉBORA OLIVEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Olinda, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/062.FLS.043V-OLINDA/PE), Olinda, PE no dia vinte e oito de junho de mil no-
vecentos e noventa e dois (28/06/1992), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza 
Cruz, 560, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Ramos da Silva e de Celia Amaral de Oliveira.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CHARLIE MARTINS DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/12/1985, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wanderli Martins da Silva e de Cleo-
nice Martins da Silva. A pretendente: EMILY PAES SANTANA REIS, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Lucio Mauro dos Santos 
Reis e de Ana Paula Paes Santana Reis.

O pretendente: VALDINEI RODRIGUES DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 24/10/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lídia Rodrigues de Souza. A pretendente: ELDA 
BARRETO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão, PE, 
data-nascimento: 07/05/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moacir 
Barreto da Silva.

O pretendente: ANTONIO GUILHERME DE URZEDO, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Jeceaba, MG, data-nascimento: 25/06/1948, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Ignacio de Urzedo e de Maria Augusta de 
Jesus. A pretendente: IRENE BATISTA DOS SANTOS, profissão: aposentada, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1951, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Batista dos Santos e de Corina Ferreira 
dos Santos.

O pretendente: JONAS PEREIRA CLEMENTE, profissão: operador de máquinas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Pereira Clemente e de Ana Lucia Pereira 
Florencio Clemente. A pretendente: GABRIELA SILVA MAIMONE, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agenor Rabelo Maimone e de Eleni Felipe da 
Silva.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE SANTOS DE SALES, profissão: atendente, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcelo de Sales e de Neusa Oliveira San-
tos de Sales. A pretendente: DAIANA SANTANA GUIMARÃES, profissão: auxiliar de 
acabamento, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
30/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moisés Ribeiro Guima-
rães e de Elza Santana Guimarães.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO SALES COIMBRA, profissão: técnico em eletrô-
nica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Oliveira Coimbra e de Mari-
na Sales de Cristo Coimbra. A pretendente: JÉSSICA NATASHA SANTOS DA SILVA, 
profissão: assistente da saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 11/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidnei 
Aparecido Beserra da Silva e de Vera Ligia Barros dos Santos.

O pretendente: LEONARDO SERAFIM DO NASCIMENTO, profissão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Serafim do Nascimento e de Severonilda 
Maria dos Santos Nascimento. A pretendente: MICHELE FERREIRA DOS SANTOS 
SILVA, profissão: aux.de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/02/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Gessé Ferreira da Silva e de Leandra Santos de Oliveira da Silva.

O pretendente: PITAGORAS COSTA PRATES ROCHA, profissão: encarregado admi-
nistrativo, estado civil: divorciado, naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nasci-
mento: 06/04/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osmundo Rocha 
Farias e de Izani Costa Prates Rocha. A pretendente: DANIELA ALVES NOGUEIRA, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 17/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Martires 
Alves dos Reis e de Maria Conceição da Silva Alves.

O pretendente: CAIO CESAR GOMES CORRÊA, profissão: analista de sistemas, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São João de Meriti, RJ, data-nascimento: 02/05/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Benedito de Jesus Araujo Corrêa e 
de Germana dos Santos Gomes. A pretendente: STEFANIE BRUNHOROTO COELHO, 
profissão: radialista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Moreira Coelho e 
de Vera Lucia Brunhoroto Coelho.

O pretendente: ROBERTO FLORENCIO LEAL SANTOS, profissão: montador de mó-
veis, estado civil: divorciado, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 26/04/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Florencio dos Santos Filho e de 
Solange Santos Leal. A pretendente: SUELI GONÇALVES OLIVEIRA, profissão: aux.
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/05/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Minervino de Oliveira 
Pinto e de Maria de Lourdes Gonçalves Oliveira.

O pretendente: TIAGO MISSAWA RIBEIRO AZEVEDO, profissão: pizzaiolo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 14/03/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Anibal Ribeiro e de Sueli Missawa. A pretenden-
te: ROZIVANIA DUQUE PEREIRA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, natura-
lidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 04/11/1984, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de João Nunes Pereira e de Olivia Duque Pereira.

O pretendente: MARCOS JHONY DE SOUZA SANTOS, profissão: segurança, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ibotirama, BA, data-nascimento: 26/12/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Delice de Souza Santos. A pretendente: SA-
MANTHA XAVIER DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 11/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Reginaldo Semeão da Silva e de Madalena Xavier da Silva.

O pretendente: HIGOR FELIPE SOUZA DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maciel Alves dos Santos e de Joana de Jesus 
Souza. A pretendente: PALOMA GOMES DA COSTA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 19/09/1997, residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, filha de Cezario Luis da Costa e de Girleide Maria Gomes.

O pretendente: JORGE DA ROCHA BRANDÃO NETO, profissão: aux. de estoque, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2003, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge da Rocha Brandão Filho e de Paula San-
tina da Silva Brandão. A pretendente: MARIANNY VITÓRIA MELLO VASCONCELOS, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/09/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Marcos Alexsandro de Vasconcelos Barroso e de Vanessa Iara Mello Apaza.

O pretendente: EDWYLLTON CARVALHO COSTA, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Estância, SE, data-nascimento: 01/03/1989, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Edilton Soares Costa e de Maria Lenilde Carvalho Costa. 
A pretendente: DAIANE DE MELO TRINDADE, profissão: promotora de vendas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Raimundo Francisco Trindade e de Maria 
do Carmo de Melo Trindade.

O pretendente: JEFFERSON ROGERIO SOUZA LIBERATO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1991, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alcides Antonio Liberato e de Gilmara 
Pereira de Souza. A pretendente: LUANA MARIA CARIOCA, profissão: bancária, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Aparecido Carioca e de Maria Dalva 
Fernandes dos Santos Carioca.

O pretendente: ANTONIO PAULO BRITO DE ALMEIDA, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pedra, PE, data-nascimento: 23/01/1996, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de José Maria Almeida e de Quiteria Moreira de Brito. A 
pretendente: ROSILLEI DA CONCEIÇÃO LOPES, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 06/01/2001, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Paulo Ferreira Lopes e de Maria Roseane Lopes.

O pretendente: CLAUDIO JOSÉ ALVES, profissão: auxiliar de saúde, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Turvolândia, MG, data-nascimento: 27/06/1972, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Milton Alves e de Maria Terezinha Alves. A preten-
dente: MARIA DE FATIMA DA HORA GOMES, profissão: auxiliar de saúde, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 07/12/1964, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adenir da Hora Gomes.

O pretendente: EDVAL NICOCELLI JÚNIOR, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/03/1970, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de Edval Nicocelli e de Maria Ines Nicocelli. A pretendente: VANDA 
TAVARES JAMACARÚ, profissão: farmacêutica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Josenaide Belém Jamacarú e de Vandete Tavares Jamacarú.

O pretendente: GABRIEL CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO, profissão: estagiário 
eng. mecânica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/2000, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Oliveira de Bri-
to e de Luciane Carvalho de Oliveira Brito. A pretendente: NUHA ALI CHAHINE, pro-
fissão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ali Ibrahin Chahine e de 
Maria Sueli Barboza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

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

Como evitar 
falências em massa 

das empresas?

Não há como negar 
que a pandemia gerou 
uma crise jamais vista 
em nossa história

O peculiar momento 
que a humanidade 
vive fez com que sur-

gisse um comportamento 
absolutamente diverso do 
que ocorreu anteriormente.

Só em 2020, mais de 75 
mil empresas fecharam suas 
portas, sendo 98,8% delas 
de pequeno e médio porte, 
segundo dados da Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC). Infelizmente, essa 
crise ainda tende a crescer 
e, em meio a um cenário 
cada vez mais grave, a pre-
ocupação está em evitar 
falências em massa.

Desde o início da pande-
mia, algumas ações foram 
adotadas com o objetivo de 
minimizar os impactos eco-
nômicos. Dentre elas, estão 
a suspenção dos contratos 
de trabalho por até 120 dias 
e uma oferta de crédito 
com carência de até oito 
meses para começar a pa-
gar empréstimos por meio 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). No entanto, 
elas não surtiram o efeito 
esperado.

As ações implementadas 
em programas governamen-
tais com caráter moratório 
para dar fôlego ao caixa, fo-
ram por prazo determinado 
e as contas já começaram 
a chegar. Para piorar, os 
índices de contaminação 
voltaram a disparar e esta-
mos novamente vivendo o 
fechamento de grande parte 
do comércio. As reservas 
financeiras que muitas 
empresas utilizaram para 
sobreviver, se esgotaram 
e o faturamento voltou a 
despencar.

Neste cenário, algumas 
precisam recorrer a medidas 
mais drásticas. Uma delas é 
a Recuperação Judicial que, 
embora tenha sua Lei sido 
revisada no começo deste 
ano, o texto não trouxe 
elementos específicos para 
auxiliar empresários neste 
momento de pandemia. Isso 
ocorre especialmente por-
que a índole do Direito das 
Empresas em Crise não gera 
efeitos para atendimento de 
situações transitórias e ge-
neralizadas, como é o caso 
da pandemia, mas sim para 
atender crises de empresas 
individuais em mercados 
normalizados. 

Na prática, seu grande 
problema é que a solução 
implica na previsão de uma 
situação na qual a crise es-
tará superada e que a parte 
contratual poderá voltar 
ao mercado normal – além 
de forçar o empresário, já 
debilitado e sem caixa na 
pandemia, a ter que ne-
gociar com seu credor em 
condições de desigualdade. 
A Recuperação Judicial, 
como atualmente conce-
bida na Lei, é um processo 
extremamente caro e espe-
cializado, sendo que poucos 
escritórios de advocacia efe-
tivamente especializados 
conseguem conduzir para 
um bom termo.

Além do custo dos hono-
rários advocatícios, existem 
outros gastos necessários 

para a empresa que vai 
enfrentar a recuperação 
judicial, como gastos ex-
pressivos para um trabalho 
consultivo; honorários do 
administrador judicial, cus-
tas e despesas processuais, 
por exemplo. Do ponto de 
vista social, é inegável os 
impactos negativos que 
um processo como esses 
traz para a imagem de uma 
empresa – uma situação 
que dificulta, inclusive, a 
concessão de empréstimos 
de bancos em linhas nor-
mais de crédito, com juros 
e encargos menores.

Em uma situação como a 
que estamos enfrentando, 
o fechamento físico de uma 
empresa pode ser a melhor 
alternativa para que ela 
continue no negócio. Tal-
vez valha uma reflexão por 
parte do empreendedor, se 
não é melhor encerrar as 
atividades, quitar as dívidas 
e preservar seu nome pes-
soal na praça para voltar a 
atuar em um outro modelo 
de negócio mais adequado 
ao mercado atual. 

Liquidar uma empresa, a 
partir de um sistema legal 
que permita efetivamente o 
nome limpo pode significar 
uma rápida e eficiente fer-
ramenta para retomada eco-
nômica. Nessa linha, uma 
das novidades da reforma na 
Lei de Recuperação Judicial 
e Falências é justamente o 
chamado fresh start, que 
permite uma volta mais rá-
pida de um empresário que 
faliu ao universo do empre-
endedorismo. Precisamos 
que o mercado absorva essa 
ideia e suma com a imagem 
negativa da “falência”, como 
se fosse uma declaração de 
incompetência.

Em muitos países desen-
volvidos como na grande 
maioria da Europa e nos 
Estados Unidos, a liquida-
ção de um negócio débil 
serve de trampolim para 
que o empreendedor alce 
negócios ainda mais ousa-
dos e promissores. Existe 
uma cultura de aprender 
com os erros e recomeçar. 
Precisamos desenvolver 
esse tipo de mentalidade 
aqui também e continuar 
seguindo em frente. 

O empresário falido não 
pode ser visto como um 
derrotado sem perdão. No 
Brasil, esse pensamento 
faz com que ele tenha que 
travar batalhas muito mais 
árduas, jurídicas, econômi-
cas e sociais, se comparado 
ao restante do empresa-
riado mundial, em prol do 
soerguimento das cinzas, 
numa atitude heroica.

Diante desse contexto, 
o ideal é contar com o 
apoio de uma equipe mul-
tidisciplinar, composta por 
advogados, economistas e 
contadores, a fim de avaliar 
quais são as alternativas 
para a empresa. Infelizmen-
te, não existe um remédio 
único capaz de resolver to-
dos os problemas ao mesmo 
tempo. 

É preciso analisar caso 
a caso e contar com a ex-
periência e força de outras 
pessoas especializadas para 
superar a crise individual de 
sua empresa para navegar 
na crise global da pandemia.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista em 

Direito cível e societário 
(www.marcosmartins.adv.br).

Jayme Petra de Mello Neto (*)
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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: MAX DA CRUZ DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão missionário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1978), residente e domiciliado em Peruibe, 
SP, filho de Francisco Loureto de Sousa e de Cleusa da Cruz de Sousa. A pretendente: 
MÔNICA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profissão encarregada de limpeza, 
nascida em Atibaia, SP, no dia (09/11/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dalila Maria da Conceição.

O pretendente: JÚLIO ALVES MACIEL JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1984), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Julio Alves Maciel e de Antonia Maria da Conceição Maciel. 
A pretendente: GLESIA DOS REIS ARAUJO, estado civil solteira, profissão analista 
financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1987), residente e domiciliada na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de José Adilson Gonçalves de Araujo e de Maria Elizete 
dos Reis Araujo.

O pretendente: EMERSON JOSÉ DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão professor 
de educação física, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1989), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Delson José de Queiroz e de Nilda Queiroz. A 
pretendente: KARINA VIEIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão professora de 
educação infantil, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Vieira de Araujo e de Antonia de Araujo.

O pretendente: IGOR CARVALHO ROMÃO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Izaildo de Lima Romão e de Dalila Rodrigues Carvalho. 
A pretendente: FERNANDA ALVES BISPO, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Arujá, SP, no dia (18/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Ferreira Bispo e de Solange Alves Pereira.

O pretendente: JOEL GARCIA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão agente de 
organização escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1980), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Garcia de Jesus e de Maria Rosa de 
Jesus. A pretendente: HELOISA BARBOSA DE BARROS, estado civil solteira, profissão 
coordenadora de treinamento, nascida em Ilha Solteira, SP, no dia (14/07/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Roberto Rocha de Barros e de 
Edma Concilia Barbosa de Barros.

O pretendente: RENATO RODRIGUES SOARES, estado civil solteiro, profissão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Silvano Rodrigues Soares e de Izilda Nogueira 
Soares. A pretendente: KELLY GONÇALVES XAVIER, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edite Gonçalves Xavier.

O pretendente: RODRIGO LIMA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Donizeti de Souza e de Maria Lima de Souza. A pretendente: 
BRUNA SOARES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francinei Antonio de Andrade e de Lidia Soares da Silva.

O pretendente: COSME SEVERINO DIAS, estado civil divorciado, profissão soldador, 
nascido em Camutanga, PE, no dia (12/10/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Manoel Dias e de Maria Luzia Dias. A pretendente: MARIA 
JOSÉ FERREIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Timbauba, PE, 
no dia (18/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Vicente Ferreira e de Irene Isabel Ferreira.

O pretendente: LUIS CARLOS LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Bom Conselho, PE, no dia (22/04/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente José da Silva e de Francisca Rodrigues Silva 
de Lima. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MÉLO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Alagoinha, PE, no dia (19/08/1968), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dorgival Caitano da Silva e de Maria de Jesus Mélo.

O pretendente: EDGAR FERREIRA DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Salvador, BA, no dia (22/05/1941), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Ferreira da Cruz e de Adélia Ferreira da Cruz. 
A pretendente: JANILDA MARGARIDA GARCIA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Francisco do Conde, BA, no dia (24/08/1959), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Garcia e de Paula Guiomar Silva.

O pretendente: JAILSON DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Olivio Lourenço de Almeida e de Maria Nilda da Silva Almeida. 
A pretendente: MICHELE MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
vigilante, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (27/12/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Euvandes Miranda dos Santos e de 
Cosmira Marcelina dos Santos.

O pretendente: DIEGO VITÓRIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
operador, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/09/1989), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Jose Jovito da Silva e de Maria Aparecida Vitório da 
Silva. A pretendente: BRUNA GUIMARÃES DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são professora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (31/01/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Daniel dos Santos e de Sandra 
Guimarães da Silva.

O pretendente: DIEGO GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor 
autônomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nativo Silva Ferreira e de Maria da Penha Gonçalves 
Ferreira. A pretendente: SUSANA PERONI SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valter Silva e de Maria Salete Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCELINO DE JESUS SOUZA, estado civil divorciado, pro-
fissão autônomo, nascido em Teolandia, BA, no dia (30/10/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Anacleto de Souza e de Maria Fabriciana de 
Jesus. A pretendente: CLAUSENITE LOPES DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (28/11/1967), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Tercino Ferreira da Cruz e de Elvira Matias da Cruz.

O pretendente: DAMIÃO ALVES PEREIRA, estado civil viúvo, profissão auxiliar de al-
moxarifado, nascido em Porto Seguro, BA, no dia (28/06/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves Pereira e de Braulina Maria Pereira. A 
pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COSTA, estado civil divorciada, profissão 
costureira, nascida em Araruna, PB, no dia (23/10/1957), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Vito da Silva e de Dalvina Luiz do Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON DE OLIVEIRA BISPO, estado civil solteiro, profissão 
cortador, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelino Costa Bispo Filho e de Iracema de Jesus de Oli-
veira. A pretendente: SARA BRUNA GUEDES, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Demerval Carlos Guedes e de Vera Neide de Souza.

O pretendente: MARCELO DA MOTA, estado civil viúvo, profissão supervisor operacional, 
nascido em Itapecerica da Serra, SP, no dia (26/12/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Argentina da Motta. A pretendente: ELENILDA CARDOSO 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Poções, BA, no dia (02/10/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arquimedes Ribeiro Silva 
e de Eneclides Cardoso da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS FELISBINO, estado civil divorciado, profissão 
repositor, nascido em Bom Jesus do Galho, MG, no dia (02/07/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Felisbino Coelho e de Aurora Martins de Souza. 
A pretendente: FRANCISCA DA CRUZ PARENTES, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em Alto Longá, PI, no dia (24/10/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Hermelino Sueiro Parentes e de Adelaide Lima Lopes.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA REIS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Póa, SP, no dia (21/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Antonio dos Reis e de Lucivania Augustinha da Silva Reis. A 
pretendente: TAMIRES MARTINS ROCHA, estado civil divorciada, profissão operador de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1991), residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo, SP, filha de Oreni Martins da Rocha e de Eldina de Jesus Santana Rocha.

O pretendente: EMANUEL MUNDABI CARLOS, estado civil solteiro, profissão gestor 
logístico, nascido em República de Angola, no dia (05/11/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anasta Emanuel Carlos e de Hortencia Nginadio. 
A pretendente: KINA MBIYA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em 
República Democrática do Congo, no dia (25/08/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Mbiya Dede e de Ida Kina.

O pretendente: VALTER SANTOS PIMENTEL, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valter Antão Pimentel e de Maria Helena dos Santos Pimentel. A 
pretendente: SABRINA BATISTA ALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/08/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Herlanio Alves Teixeira e de Glicia Maria Batista Teixeira.

O pretendente: ADRIANO ROSA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João do Nascimento e de Sonia Rosa de Jesus. A 
pretendente: LETÍCIA MARQUES FERREIRA, estado civil divorciada, nascida em São 
Roque, SP, no dia (15/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Waldomiro Marques Ferreira e de Neide Maria Marques Ferreira.

O pretendente: PÚBLIO MATHEUS SANT'ANNA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão policial militar, nascido em Niteroi, RJ, no dia (05/05/1995), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clesio Luiz Domingos de Oliveira e de 
Ana Cristina Sant'Anna da Conceição de Oliveira. A pretendente: CAROLINE GABRIEL 
ESPRAGIARO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Robson 
Espragiaro e de Marcia Elisabeth Gabriel Espragiaro.

O pretendente: EDSON PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador, 
nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia (19/12/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Abdon de Souza Viana Filho e de Rosimeire Pereira Lima. 
A pretendente: CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão mani-
cure, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Rodolfo dos Santos e de Creuza Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROGERIO MIRANDA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, pro-
fissão analista financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1973), residente e 
domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de João Miranda do Nascimento e 
de Miriam Santos do Nascimento. A pretendente: KELLY CRISTINA JESUS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1987), 
residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Zico Francisco da 
Silva e de Aparecida Maria de Jesus.

O pretendente: ARTUR SOARES BARBOSA, estado civil solteiro, profissão encarre-
gado de estoque, nascido em Santana do Ipanema, AL, no dia (05/07/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Ronaldo Barbosa e de Maria 
José Tereza Soares Souza. A pretendente: CAROLINE DOS SANTOS DANTAS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (28/07/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Batista Dantas e de 
Rosangela dos Santos Dantas.

O pretendente: JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de expedição, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (08/01/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marinete de Souza Pereira. A preten-
dente: ROSANGELA LOPES PINA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Lopes Pina e de Zildete Rosa da Silva Pina.

O pretendente: LUCAS DE CARVALHO BRAGA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (15/11/1995), residente e domiciliado em 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Jaercio da Cunha Braga e de Alexsandra Alves de Carvalho 
Braga. A pretendente: ISABELA FREITAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão instrutora 
de treinamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Charles Belo da Silva e de Ana Paula Freitas da Silva.

O pretendente: DENER SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
tintureiro, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (21/09/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Ramos da Silva e de Elisangela Aparecida 
Oliveira dos Santos. A pretendente: AMANDA SENNA FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/01/1995), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Lima Ferreira e de 
Maria Bernadete da Silva Ferreira.

O pretendente: DENIVALDO RAMOS DE MELO, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Buerarema, BA, no dia (21/06/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Mendes de Melo e de Luiza Ramos de Melo. A pretendente: 
ELIANE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Macha-
dos, PE, no dia (16/07/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Manoel de Oliveira e de Maria Luiza Alves de Oliveira.

O pretendente: FABIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão jardi-
neiro, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (10/08/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Odilon Antonio de Oliveira e de Marinalva Santos 
de Oliveira. A pretendente: PRISCILA MIRANDA LEMES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastiana Miranda Lemes.

A pretendente: AMANDA EMMANUELLE VASCONCELLOS SAMPAIO, estado civil 
solteira, profissão funcionária público estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Jose 
Sampaio e de Maria do Socorro Martins de Vasconcellos. A pretendente: ANDRESSA 
BARBOSA, estado civil solteira, profissão funcionária pública municipal, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (13/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Sidney da Costa Barbosa e de Vivian Andreia Vaz.

O pretendente: MATHEUS NASCIMENTO DE SOUSA LIMA, estado civil solteiro, profissão 
leiturista, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (01/12/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de Sousa Lima e de Iolanda Santos Nascimento. A 
pretendente: PATRICIA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Antonio dos Santos e de Tereza Alves da Silva.

O pretendente: VANDERLEI PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão feirante, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (09/05/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osandi Pereira Silva e de Maria Antonia da Silva. 
A pretendente: NATHALIA FELIZ DE SOUZA, estado civil solteira, profissão confeiteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Anderson Roberto Batista de Souza e de Edna Paula Sousa Feliz.

O pretendente: FRANCISCO WILDERTÔNIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
instrutor de academia, nascido em Major Sales, RN, no dia (08/06/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sebastião da Silva e de Fran-
cisca Matias de Oliveira. A pretendente: MÁRCIA CRISTINA LOPES CAMPOS, estado 
civil divorciada, profissão coordenadora escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(14/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos 
Campos e de Adelia Lopes Pinheiro.

O pretendente: RODOLFO DE JESUS SOUZA, estado civil divorciado, profissão super-
visor de logística, nascido em Suzano, SP, no dia (20/07/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Evandro de Souza e de Maria Jose de Jesus 
Souza. A pretendente: LUCIANA ANDREIA CUNHA BARRETO, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Rosa Barreto e de 
Joana Maria Cunha Barreto.

O pretendente: CLEITON MOURÃO FONSECA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1998), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de João Adilson Rodrigues da Fonseca e de Francisca Pereira 
Mourão Fonseca. A pretendente: CINTHYA RODRIGUES ARAUJO PEREIRA, estado 
civil divorciada, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Cassiano Pereira e 
de Claudenice Rodrigues Araujo Pereira.

O pretendente: ABAD JHONNY ABETT SILES, estado civil divorciado, profissão agrope-
cuário, nascido em Santa Cruz, Provincia Cordillera, Cidade de Camiri - País da Bolívia, 
no dia (17/03/1968), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis 
Abett e de Gladys Siles Vedia. A pretendente: PEDRINA FLORES DOS ANJOS, estado 
civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/06/1964), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Flores 
dos Anjos e de Valdelia Maria dos Anjos.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MURILO MORAES PENTEADO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/11/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Luis Moraes Penteado e de 
Celeste Abel Maria Moraes Penteado. A pretendente: JULIANA MINGACHOS, de nacio-
nalidade brasileira, profissão analista de planejamento técnico, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (17/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Fernando Rodrigues Mingachos Filho e de Maciria Rodrigues Mingachos.

O pretendente: SAMIR MOULAIBB FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão em-
presário, estado civil solteiro, nascido em Amparo - SP, no dia (20/12/1977), residente e 
domiciliado em Amparo SP, filho de Samir Moulaibb e de Marilande Batoni Moulaibb. A 
pretendente: CAROLINE HELENA DE MORAES MORETTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão gerente de contas nacionais, estado civil solteira, nascida em Bragança Paulista 
- SP, no dia (06/04/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Sergio Benedito Moretto e de Maura Regina de Moraes.

O pretendente: KENNETH JORDAN DA SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civi l solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/07/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidney Alves da Rocha e de Kate Anne 
Maria da Silva Rocha. A pretendente: AMARACHI LOVETH OKEKE, de nacionalidade nigeria-
na, profissão cabeleireira, estado civil solteira, nascida na Nigéria, no dia (27/04/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paschal Okeke e de Jemimah Okeke.

O pretendente: EKENE ARMSTRONG EBENJE, de nacionalidade nigeriana, profissão lojista, 
estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (14/07/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ebenje Vincent e de Ebenje Loveline. A pretendente: 
CRISTIANE SANTOS MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/12/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cosme Macedo e de Antonia Pereira Santos.

O pretendente: RENAN DE MENESES, de nacionalidade brasileira, profissão professor, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/09/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ismael Wagner de Meneses e de Maria Cristina 
Silva de Meneses. A pretendente: CAROLINA PICA, de nacionalidade brasileira, profissão 
professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/01/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Tulio Pica e de Celina Guerra Pica.

O pretendente: ALAN DE LACERDA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente co-
mercial, estado civil solteiro, nascido em Monte Grande - Argentina, no dia (18/08/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Renato de Lacerda 
e de Reina Del Carmen Paz. A pretendente: ANILE MARIANA SOARES BRAGA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (11/10/1989), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo 
- SP, filha de Antonio José dos Santos e de Leila Soares Braga.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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