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Um profissional liberal é "aquele legalmente habilitado a prestar 
serviços de natureza técnico-científica, de cunho profissional, com 
a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos princípios 
normativos de sua profissão". Essa é a definição de acordo com 
o Estatuto da Confederação Nacional das Profissões Liberais. 
Especialistas da Express CTB selecionaram aspectos importantes 
deste grupo.   

O que é um profissional liberal e quais são 
seus direitos?

Muito tem se falado, estudado e treinado sobre a mudança de mindset 
com o objetivo de estarmos mais preparados para as demandas existentes 
e as projeções futuras. A força produtiva e ativa no Brasil, que ocupa parte 
da gestão das empresas, não nasceu na era digital, e sim de uma cultura 
bem diferente do que hoje vivemos. Aí está o grande desafio. Mindset 
é construção mediante a bagagem que carregamos ao longo da nossa 
jornada. A forma como pensamos rege diretamente nossos sentimentos, 
que por sua vez, influenciam nossas ações e, consequentemente, refletem 
nossos resultados.  

Como mudar o processo mental para atender 
às demandas futuras
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Negócios em Pauta
Lembrança vintage

A Brastemp anuncia par-
ceria com a Coca-Cola® por 
meio do lançamento da edição 
limitada do icônico frigobar 
Brastemp Retrô personalizado 
com a clássica garrafa de vidro 
e parte do logo da Coca-Cola 
estampados na porta do mo-
delo. O Frigobar Brastemp 
Retrô Edição Limitada Coca-
-Cola tem 76 litros e resgata 
uma lembrança vintage com 
os pés-palito, o clássico logo 
"Brastemp" e o puxador, 
ambos originais da marca dos 
anos 50. Além disso, traz co-
res e acabamentos inspirados 
nas tendências mais atuais e 
conta com design exclusivo 
da marca Coca-Cola. Para 
Allyne Magnoli, diretora de 
marketing da Whirlpool, detentora da marca Brastemp, o consumidor 
de produtos retrô gosta de usar o produto para se empoderar e mostrar 
que seu ambiente é único. "Por isso, unimos duas marcas clássicas, com 
um design jovem e moderno do produto, para criar um frigobar com 
edição limitadíssima pensando nos lovers de Brastemp e da Coca-Cola", 
comenta a executiva. O modelo exclusivo será vendido nas principais 
lojas do Sam 's Club e no site (https://www.brastemp.com.br/frigobar-
-brastemp-retro-edicao-limitada-coca-cola-bra08cv/p).    Leia a 
coluna completa na página 3

Foto:  idealhks.com/reprodução
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Evento gratuito da TOPdesk ensina técnicas 
para encantar clientes

@A TOPdesk, especialista em service desk para ITSM e Enterprise 
Service Management (ESM), promove no próximo dia 15 de junho 

(8h30), o TOPdesk SEE 2021 que irá abordar como a gestão da tecno-
logia pode fidelizar clientes. Trata-se de uma iniciativa online, ao vivo e 
gratuita que mostra, por meio de experiências de sucesso, boas práticas e 
tendências do novo mercado transformado pela pandemia, como encantar 
clientes com experiências digitais. “O chamado ‘Fator CX ou UX’ é um 
determinante crucial para que as organizações tenham sucesso ao longo 
da próxima década. As melhores experiências de serviços são construídas 
com foco nas pessoas e por isso neste ano, o tema principal do maior 
evento de transformação digital da empresa é ajudar os profissionais de 
serviços e ITSM a entenderem como promover a satisfação dos clien-
tes”, explica Tiago Krommendijk, diretor geral da TOPdesk no Brasil 
(https://page.topdesk.com/pt-br/see2021?utm_source=referral&utm_
medium=imprensa&utm_campaign=br-see-imprensa&utm_con-
tent=2021).     Leia a coluna completa na página 2

Webinar Serviços de Polinização e Mel de Soja
Renato Cavalheiro é engenheiro agrônomo, produtor rural e apicultor 
no Mato Grosso do Sul. Ele é um dos palestrantes do Webinar Serviços 
de Polinização e Mel de Soja – Potenciais do Agro Brasileiro, no dia 1º 
de junho, às 17h. Cavalheiro desenvolve de forma conjunta e integrada 
a produção de soja e apicultura em uma mesma área, com resultados 
positivos e benéficos em ambas as atividades. Ele também dá consul-
toria para sojicultores que querem agregar as abelhas a seus cultivos. 
Inscrição e mais informações: https://zcu.io/s4BG

AI/Topdesk

AI/Topdesk

Palavra da língua inglesa que 
significa retorno ou avaliação, 
o feedback vem sendo 
usado como uma ferramenta 
estratégica de desenvolvimento 
pessoal nas organizações.

Programas de treinamento empresarial 
usam o conceito tanto para orientar seus 

colaboradores a crescer e se aperfeiçoar 
na carreira, quanto para estimulá-los nas 
iniciativas internas. 

 
“O feedback é uma forma de comunicação 

que tem como objetivo dar um retorno a 
alguém, ajudando essa pessoa a observar 
seu comportamento passado e melhorar seu 
desempenho”, explica a consultora de empre-
sas Luciane Botto, mestre em Organizações 
e Complexidade e que há mais de dez anos 
atua no desenvolvimento de presidentes e 
diretores corporativos. Ao contrário do que 
alguns gestores imaginam, avaliar o funcio-
nário e depois expor a ele o resultado de seu 
desempenho não significa que o feedback 
deve sempre focar nas deficiências. 

 
Ele pode e deve abranger questões positi-

vas, falar onde está indo bem para reconhecer 
a habilidade, a atitude da pessoa e até mesmo 
incentivá-la a manter tal comportamento. 
Assim, do ponto de vista da consultora, o 
uso do feedback deve ser estimulado nas 
empresas. Luciane assegura que o assunto 
precisa avançar no ambiente corporativo e 
na cultura pessoal de líderes e colaboradores. 
Temos muito a evoluir no sentido de expor 
o que pensamos, de modo autêntico, direto, 
genuíno e também no ponto de receber o re-
torno do outro sem levar para o lado pessoal. 

Empresas e pessoas fechadas a essa de-
volutiva estão fechadas para a inovação e 
isso é muito crítico. Segundo pesquisa da 
FIA Employee Experience, um em cada 
cinco trabalhadores brasileiros não recebem 
avaliações de desempenho feitas por seus 
chefes, o que sinaliza a existência de uma 

Prática do feedback melhora os 
resultados nas pessoas e empresas
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    Leia na página 6

PLanejaMentO de SuCeSSãO faMiLiar

grande lacuna quando o tema é gestão e 
produtividade. Já os consultores de empre-
sas norte-americanos Jack Zenger e Joseph 
Folkman realizaram pesquisa que analisou, 
ao longo de três anos, o comportamento 
referente a pedidos de feedback de 51.896 
líderes. Eles descobriram que líderes que 
pedem mais feedbacks são apontados como 
mais fortes. 

Outra revelação curiosa da pesquisa: pes-
soas tendem a pedir mais feedback quando 
são mais novas na carreira. Com o passar do 
tempo, isso diminui. 

Ao investir no modelo de treinamento que 
valoriza o feedback, é preciso levar em conta 
vários aspectos e situações para garantir o 
resultado desejado, especialmente a habilida-
de na condução e o momento adequado. Isso 
porque, existem pessoas que não gostam de 
se expor, tem dificuldade em lidar com uma 
devolutiva ou ainda tem pouca maturidade 
para isso. 

 
A questão é válida tanto para quem vai dar, 

quanto para quem vai receber o feedback. Há 
gestores que não percebem, mas passam boa 
parte do dia criticando e julgando não só o 
trabalho ou resultado do outro, mas atacando 
em caráter pessoal. Por isso, o modo de dar 
uma opinião é fundamental e precisa ter 

habilidade nisso. Escolher o momento e local 
adequado, planejar, se colocar no lugar de 
quem vai receber a informação e cuidar com 
o ‘tom da conversa’ são detalhes essenciais. 

Em vez de falar sobre aquilo que a pessoa 
é, descreva situações nas quais o comporta-
mento poderia ter sido outro – esclarecendo 
os efeitos em si, no outro e na empresa e as 
expectativas futuras. Uma boa estratégia 
é calibrar - com educação e respeito pelo 
outro - a informação de retorno que será 
exposta. Quando falamos ao outro o que 
sentimos e pensamos - e ao mesmo tempo nos 
comunicamos com assertividade, respeito e 
empatia - temos maior chance de ser sinceros 
sem machucar. 

O feedback é necessário no ambiente de 
qualquer empresa e não deve ser visto no papel 
de vilão. As pessoas precisam saber como estão 
se saindo, que comportamentos devem ser 
ajustados e quais podem ser repetidos. Quando 
bem empregado, o feedback transforma-se 
numa ferramenta importante de mudanças, 
que pode impactar de forma positiva a vida 
pessoal e profissional de quem recebe.

 
Quem recebe um feedback deve encarar 

a situação como uma oportunidade de au-
todesenvolvimento, não como uma punição. 
Portanto, agradeça pelo outro ter dedicado 
um tempo para dar um retorno a você. De-
vido à sua importância, a avaliação deve ser 
utilizada em espaços regulares de tempo, o 
que ajuda a reforçar a cultura da avaliação 
constante de desempenho para o cumpri-
mento de metas e alcance de resultados. 

 
Quanto maior a regularidade, melhor. A 

pessoa, time ou empresa terá condições de 
caminhar para a excelência numa velocidade 
maior, de fazer os ajustes constantemente. É 
mais fácil fazer isso quando já se tem a cultura 
de que esses ajustes não são necessariamente 
erros, mas partes integrantes do processo. A 
prática constante do feedback aprimora as 
relações de trabalho e pessoais. - Fonte e mais 
informações: (www.lucianebotto.com.br).

itália abre vacinação
A Itália deve iniciar a vacinação 

contra a Covid-19 de todas as pessoas 
acima dos 16 anos no próximo dia 3 de 
junho. Com isso, a imunização deixará 
de ser realizada por faixa etária e poderá 
ser agendada por qualquer cidadão. O 
governo quer acelerar a vacinação já no 
verão europeu para evitar que regiões 
específicas do país precisem retroceder 
nas faixas de controle sanitário. A meta 
é que o país vacine 700 mil pessoas por 
dia não apenas nos centros criados para 
a campanha nacional, mas em diversos 
pontos do país (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/pandemia-faz-busca-por-testamentos-e-planejamento-sucessorio-dispararem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-a-31-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-a-31-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-29-a-31-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-e-um-profissional-liberal-e-quais-sao-seus-direitos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-mudar-o-processo-mental-para-atender-as-demandas-futuras/
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OpiniãO
Como encarar o 

erro como parte do 
processo de inovação

Há bastante tempo, 
venho falando sobre 
inovação para 
empresas de diversos 
portes e segmentos. 

Infelizmente, na esmaga-
dora maioria delas me 
deparo com um forte e 

robusto esquema que bati-
zei de “sistema imunológi-
co”. Na biologia, o sistema 
imunológico é composto por 
diferentes células, tecidos, 
órgãos e moléculas que tem 
a função de proteger o nosso 
corpo contra infecções. Nas 
empresas, percebemos uma 
série de regras, padrões 
e convenções sociais que 
visam a preservação do 
status quo.

Esse comportamento 
também é amplamente 
conhecido como Síndrome 
de Gabriela. Para quem 
é jovem demais para se 
lembrar, a novela Gabriela, 
Cravo e Canela, que foi ao 
ar na década de 70, tinha 
como protagonista uma 
personagem embalada pelo 
hit “eu nasci assim, eu cresci 
assim, eu vivi assim, eu sou 
mesmo assim, vou ser sem-
pre assim”. Mais de quatro 
décadas depois, ainda tem 
gente achando que é melhor 
deixar tudo como está. 

Por outro lado, também 
tem muita gente acreditan-
do que é preciso se abrir 
ao novo, fazer diferente, 
experimentar coisas novas. 
Fato é que nos dois grupos 
há um sentimento bastante 
preponderante: o medo de 
errar. Sophia, a robô hu-
manoide desenvolvida pela 
empresa Hanson Robotics, 
de Hong Kong, disse uma 
frase digna de filósofo em 
uma entrevista a um jorna-
lista português: “o medo é 
o assassino da mente”. Con-
sequentemente, o medo é 
também o grande assassino 
da inovação nas empresas.

Já identifiquei dezenas 
de serial killers por aí. 
Normalmente, eles estão 
sempre muito bem disfar-
çados e tendem a querer 
se passar por bons moços, 
dizendo coisas do tipo “É 
uma boa ideia, mas aqui não 
vai funcionar”, “Alguém já 
tentou isso antes?”, “Nos 
viramos bem sem isso até 
agora” e o pior de todos: 
“Conheço alguém tentou e 
foi demitido!”. Até o mais 
inovador dos inovadores 
esmoreceria com esse tipo 
de colocação.

Segundo o dicionário, 
medo significa uma espécie 
de perturbação diante da 
ideia de que se está expos-

to a algum tipo de perigo, 
que pode ser real ou não. 
Na prática, quer dizer um 
sofrimento por antecipação. 
Uma angústia que nos toma 
e paralisa pelo simples re-
ceio das consequências de 
uma atitude – ou até mesmo 
da falta dela. No caso das 
empresas, o medo mais 
comum é o de errar. Um pro-
jeto fracassado, uma ideia 
não exitosa, um produto 
que não foi um estouro de 
vendas. Nenhuma empresa 
está livre do erro. Ele faz 
parte do processo. 

Toda nova iniciativa está 
sujeita a ameaças e opor-
tunidades, a vitórias e 
derrotas, perdas e ganhos, 
sucessos e fracassos. O 
grande problema é que 
vivemos numa sociedade 
que valoriza as medalhas e 
esconde as cicatrizes, igno-
rando que são elas as gran-
des responsáveis pelo êxito. 
Estamos acostumados com 
quadros que ovacionam 
fotos dos funcionários mais 
brilhantes do mês, enquanto 
os que cometem falhas – por 
menor que sejam – têm suas 
cabeças cortadas a fim de 
servirem de exemplo aos 
demais.

Enquanto estivermos em 
ambientes que colocam os 
erros debaixo do tapete, 
tudo o que dissermos so-
bre inovação não passará 
da mais pura demagogia. 
Thomas Watson, que foi 
presidente da IBM, dizia 
que “se você quer aumen-
tar a sua taxa de sucesso, 
precisa dobrar a sua taxa de 
fracasso”. A lógica é simples. 
Se quisermos manter tudo 
do jeito que sempre foi, não 
iremos inovar e correremos 
o risco de ser sucumbi-
dos. Agora, se decidirmos 
abraçar a inovação, temos 
que estar preparados para 
correr riscos e aprender a 
lidar com os fracassos. 

Será preciso criar ambien-
tes de segurança psicológi-
ca, onde todos os indivíduos 
tenham espaço para se 
expressar e interagir com o 
grupo sem qualquer tipo de 
repressão por ideias tolas ou 
erros honestos. Precisare-
mos ressignificar o próprio 
sucesso, entendendo que 
inovação se faz muito mais 
com transpiração do que 
com inspiração. Quem não 
acerta, aprende. E segue 
muito mais forte para a 
próxima batalha. 

O impossível só existe até 
alguém provar o contrário.

(*) - É consultora de inovação na 
Palas, consultoria pioneira na ISO de 

inovação, a 56002.

Marília Cardoso (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

desde estágio até coordenação e supervisão. Grande parte das vagas 
são para a área de tecnologia, como desenvolvedores e especialistas em 
sistemas. A Accountfy, plataforma que desenvolveu uma metodologia 
para auxiliar a forma como as empresas dos mais diferentes setores 
administram sua governança financeira, possui dezenas de vagas abertas 
para desenvolvedores back end. Já a Iugu, plataforma de gestão e au-
tomação de pagamentos online, possui vagas para gerente de Business 
Intelligence, Supervisor de Planejamento e Projetos SC e desenvolvedor 
de Ruby (https://cubo.network/).

Guiabolso completa nove anos e atinge a marca 
de R$ 1 bilhão em crédito concedido

@No mês em que completa nove anos, o Guiabolso – plataforma que 
ajuda empresas a entrarem no Open Banking e facilita e melhora a vida 

financeira das pessoas, através de gestão, produtos e pagamentos – acaba 
de atingir a marca de R$ 1 bilhão em crédito concedido aos seus usuários, 
por meio de parceiros, ao longo deste período. O marketplace de serviços 
e soluções da fintech já originou mais de 100 mil contratos somente em 
crédito, o que ajudou muita gente a organizar as dívidas e a realizar sonhos 
e mais que dobrou o número de cartões solicitados entre o período de 
dezembro do último ano a maio de 2021 (https://www.guiabolso.com.br/). 

Digital.ai chega ao Brasil 

@Uma nova parceria estratégica traz ao Brasil, pela primeira vez, 
as soluções integradas de uma nova plataforma global de tecno-

logia com foco em desenvolvimento ágil de sistemas e aplicativos com 
qualidade, segurança e proteção de dados. A Leadcomm, empresa 
brasileira que é referência em segurança digital, foi anunciada como 
distribuidora exclusiva de todo o portfólio da Digital.ai, multinacional 
norte-americana líder global em Value Stream Management (soluções 
que geram valor aos negócios a partir do desenvolvimento de softwa-
re). A Digital.ai enxerga no mercado brasileiro um grande potencial 
de expansão em meio a um cenário de digitalização acelerada, que 
impacta negócios de vários segmentos e demanda investimentos em 
inovação, qualidade e automação de processos (leadcomm.com.br).

Adistec Brasil cresce 25% na região 
Centro-Oeste

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

um crescimento de 25% na região Centro-Oeste do país em 2020, 
sendo 18% em Brasília (DF) e 7% nas demais localidades. De acordo 
com o gerente de Canais responsável pela região, Kleber Figueira, esse 
resultado foi impulsionado pela estratégia de expansão em áreas ainda 
pouco exploradas pela distribuidora, que vem sendo executada desde o 
início da operação na região em 2017, e que foi ampliada em 2019, com a 
criação de uma unidade específica para atender as demandas do setor de 
Governo na região, seja por participações esporádicas em licitações ou 
vendas 100% via canais, que é o foco da companhia (www.adistec.com).

Vitrine virtual para projetos de interiores

@A Guararapes, referência nacional na produção de painéis de MDF, 
lança o Meu Ambiente Guararapes, um espaço virtual colaborativo 

para que profissionais das áreas de arquitetura, design de interiores e 
marcenaria possam divulgar os seus trabalhos. O site é totalmente gratuito 
e podem ser cadastrados projetos que tenham sua marcenaria desenvolvida 
com painéis de MDF da Guararapes. É uma oportunidade de exposição do 
portfólio do profissional e também dos seus dados de contato.  Para um 
trabalho ser publicado, o profissional deve acessar meuambiente.guara-
rapes.com.br, fazer um cadastro rápido e submeter suas fotos e descrição 
do projeto para aprovação. Todos os projetos passam por validação da 
equipe Guararapes, que verifica se estão dentro das normas.

Startups do Cubo Itaú possuem mais 
de 275 vagas abertas

@O Cubo Itaú o maior hub de fomento ao empreendedorismo tec-
nológico da América Latina, possui centenas de startups em seu 

ecossistema. Atualmente, há mais de 275 vagas disponíveis em diversas 
áreas de atuação em mais de 50 startups. Cerca de 16 fintechs do Cubo 
Itaú procuram mais de 70 profissionais para ocupar posições que vão 

Inteligência Emocional 
no âmbito corporativo

A Inteligência Emocional é fundamental para que empresas potencializem sua gestão, aumentando, ainda, o sucesso 
corporativo, bem como da carreira profissional

Nathália Ricchi (*)

A Inteligência Emocional (IE) é 
uma competência que vem ga-
nhando destaque no mercado 

de trabalho e no ambiente acadêmico 
durante os últimos anos. A definição 
da IE, de acordo com Daniel Goleman 
(1995), um dos escritores clássicos do 
assunto, é a capacidade de administrar 
sentimentos e auxiliar em um melhor 
convívio em sociedade. A partir disso, 
e de estudos científicos, verifica-se 
um aumento considerável no sucesso 
da empresa ou da carreira profissional 
quando se desenvolve a IE.

Alta das Soft Skills nas contratações
A partir de metodologias específicas, 

como a Medida de Inteligência Emocio-
nal (Siqueira, 1999) é possível medir o 
Quociente Emocional, hoje considerado 
mais importante que o QI, de acordo com 
estudos da CareerBuilder. Os recrutado-
res, então, têm frequentemente buscado 
pessoas que possuam Inteligência Emo-
cional em seu repertório de Soft Skills. 
A falta da IE possui maior relevância do 
que a falta de habilidades técnicas nos 
processos seletivos.

As situações adversas que ocorrem no 
âmbito corporativo podem causar diver-
sas reações por parte dos stakeholders e, 
por isso, é importante saber lidar com as 
emoções quando as adversidades acon-
tecem, pois muitas vezes o nervosismo, 
a ansiedade e o estresse fazem parte 
do repertório de emoções que surgem 
durante esses momentos. Tais emoções 
criam impulsos automáticos, portanto, 
é imprescindível saber identificá-las e 
tomar uma decisão adequada diante do 
ambiente de trabalho.

É nesse momento que podemos uti-
lizar dos benefícios da IE: processar e 
entender as emoções tanto de si quanto 
das pessoas ao redor, construindo um 
relacionamento corporativo saudável, 
auxiliando também na resolução de 
conflitos, produtividade e geração de 
resultados.

Liderança e a IE
A inteligência Emocional tornou-se 

ainda mais necessária no ambiente 
pandêmico, visto que os efeitos psico-
lógicos e físicos causados pelo contexto 
atual afetam diretamente o ambiente 
de trabalho. Nesse sentido, a Soft Skill 
é importante não só para a equipe, 

Autocontrole: autoadministração 
de emoções e sentimentos, ou seja, 
estar preparado para controlar suas 
emoções. Esse pilar trabalha não só o 
autocontrole, como também a tomada 
de decisão e como lidar com resultados 
negativos;

Empatia: sintonizar-se com o outro, 
ouvir atentamente e compreender sua 
equipe;

Sociabilidade: capacidade de gerir 
relações sociais, entender as necessi-
dades das pessoas e formular modos 
de atendê-las.

A partir desses cinco pilares e de 
experiências emocionais é possível 
aprender a controlar emoções aflitivas 
nos momentos de pressão no am-
biente corporativo, lidando de forma 
ética com os desafios. O processo de 
aprendizagem da IE contribui para um 
plano de carreira estável e influencia 
na construção das relações com o 
outro, sendo imprescindível para 
qualquer área no âmbito corporativo, 
impactando positivamente no clima 
organizacional.

Por fim, a IE auxilia não só no sucesso 
individual, como também no sucesso 
em equipe, enfrentando desafios e 
barreiras e encorajando a busca de 
soluções por meio de estratégias e 
decisões efetivas.

(*) É Analista de Recursos Humanos 
da eCOMEX-NSI.

mas, principalmente, para os líderes, 
que necessitam conciliar autocontrole, 
comunicação, influência e motivação - 
pontos estes que são imprescindíveis 
para o sucesso pessoal e profissional.

Dessa forma, os líderes emocional-
mente inteligentes possuem, então, 
maior estabilidade emocional, são mais 
eficazes no trabalho e tomam decisões 
precisas rapidamente. Junto a isso, 
possuem maior saúde mental, relacio-
namentos fortes e bem-estar físico. A 
observação do outro também permite 
que o líder delegue efetivamente tarefas 
à equipe, conhecendo os pontos fortes 
e fracos de cada indivíduo. Além disso, 
os líderes que utilizam da empatia, um 
dos pilares da IE, respondem melhor 
às emoções dos membros da equipe, 
ouvindo com atenção, compreendendo 
e atendendo necessidades.

Desenvolvimento da Inteligência 
Emocional

A IE é uma habilidade que pode ser 
desenvolvida por meio de cinco pilares, 
segundo Goleman:

Autoconsciência: trabalhar o auto-
conhecimento, ou seja, identificar os 
sentimentos para ter consciência de 
como e por que eles surgiram. Nomeá-
-los é uma forma de reconhecer o que 
eles significam para você;

Automotivação: promover ações para 
motivação a fim de enfrentar e superar 
desafios para obter realização profissio-
nal e pessoal;

Imagem de Anastasia Gepp por Pixabay

Ministérios do Turismo e da Justiça 
se reúnem com Facebook e abrem 

frente contra fraudes no setor
Os ministros do Turismo, Gilson Machado Neto, e da Justiça, 

Anderson Torres, se reuniram na última quinta-feira (27), 
por videoconferência, com representantes do Facebook e do 
Instagram para debater o combate às contas falsas nas redes 
sociais. Participaram do encontro o presidente da Resorts 
Brasil, Sergio Souza, o presidente executivo do Fórum de 
Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), Orlando de Souza; 
do diretor Financeiro da Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis – ABIH Nacional, José Odécio. Representantes do 
trade têm registrado a incidência, cada vez maior, da criação 
de perfis fakes de empresas de turismo para enganar o con-
sumidor. Após a audiência, foi decidida a elaboração de um 
grupo de trabalho para definir a estratégia de atuação.
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biental para um ciclo de aceleração que acontecerá de forma virtual 
e gratuita entre julho e dezembro. Os projetos selecionados serão 
capacitados por meio de mentorias individuais e coletivas com 
especialistas do mercado, cursos e treinamento de pitch - como é 
chamada a apresentação de negócios de startups. Podem participar 
empreendimentos nos estágios de validação, operação ou tração e 
que têm por objetivo gerar impacto socioambiental e resultado fi-
nanceiro positivo de forma sustentável. Mais informações:m (www.
inovativabrasil.com.br).

E - Vagas de Emprego 
A Casa & Video, uma das maiores redes de varejo do Brasil, anuncia a 
abertura de mais de 200 vagas de emprego com a sua expansão para o 
mercado de São Paulo. As oportunidades são para as funções de ope-
rador de loja, operador fiscal, promotor de vendas, gerente, subgerente 
de checkout e subgerente, para atuação nas 15 lojas. As primeiras a 
serem inauguradas serão em Pindamonhangaba, Cidade Dutra, Largo 
Treze, São Mateus, São Miguel Paulista e Jardim Ângela. Os interessados 
devem acessar o site (https://casaevideo.gupy.io/) e inscrever-se nas 
oportunidades com “São Paulo e região” no nome. A empresa enxerga 
potencial em um dos maiores mercados do Brasil, e a expectativa é 
inaugurar 15 unidades em São Paulo até o final de 2021. 

F - Novas Soluções 5G 
A Ericsson e a Leonardo, empresa italiana líder em soluções ciber-
néticas e de segurança, anunciam uma parceria que tem o objetivo 
de explorar e desenvolver novas soluções 5G e modelos de negó-
cios que abrangem os segmentos industrial, de segurança pública 
e infraestrutura crítica. O acordo de colaboração, que tem escopo 
internacional, visa impulsionar soluções que permitem que as indús-
trias transformem as operações, aumentem a proteção e segurança 
e forneçam produtos e serviços inovadores. A colaboração prevê o 
compartilhamento de capacidades de Pesquisa&Desenvolvimento 
entre a Ericsson e a Leonardo, além de soluções que abrangem se-
gurança cibernética, redes 5G e evolução de serviços. A colaboração 
também estará aberta a provedores de serviços de comunicação e 
outros parceiros do ecossistema (www.ericsson.com).

G - Vendas de Livros 
A pandemia impactou diversos setores da economia e o mercado 
editorial foi um dos nichos atingidos pela crise. Segundo o levan-

A - Desenvolvedor Java Jr
A Generation Brasil, organização social criada pela McKinsey & Company, 
abriu o processo seletivo para o curso Pessoa Desenvolvedora Java Jr. Esse 
profissional faz parte de uma equipe que projeta, constrói e aperfeiçoa 
aplicativos, sites e outros sistemas de software, além de estar envolvido 
em todas as áreas de desenvolvimento, do design ao teste do produto. O 
público-alvo são pessoas de 18 a 30 anos, moradores da cidade de São 
Paulo, com ensino médio completo. As aulas serão online, de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 17h, durante três meses. Serão disponibilizadas 
mais de 100 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho, 
através do link (https://gen.partners/gamegen).

B - Carros Antigos
A Ituran Brasil está ampliando a cobertura do Ituran com Seguro que passa 
a ser oferecido para veículos com até 25 anos de fabricação. De acordo 
com dados do Sindipeças, a frota circulante no Brasil, entre 20 e 30 anos 
de fabricação, é de mais de 3,5 milhões de veículos, o que corresponde 
a 6,5%. Praticamente nenhuma seguradora do Brasil oferece cobertura 
para esses veículos fabricados entre 1996 e 2000. Pensando nisso, a Ituran 
decidiu apoiar os donos desses carros mais antigos, principalmente em 
um momento em que as pessoas estão enfrentando dificuldades para 
trocar por modelos mais novos. Mais informações: (www.ituran.com.br).

C - Verão Europeu
Com o avanço da vacinação e a proximidade do início do verão na Europa, 
caminhar ao ar livre por Paris ou sentar-se nas mesas externas dos tradi-
cionais cafés voltam a ser atividades frequentes no dia a dia do país mais 
visitado no mundo. Localizado no coração do 1º arrondissement, em um dos 
mais prestigiados endereços da cidade, o Hotel Le Burgundy Paris (www.
leburgundy.com.)retoma sua rotina de receber com elegância e sofisticação. 
Ao reabrir suas portas, o cinco-estrelas apresenta uma novidade em sua 
cozinha, com a nomeação de Pierre-Jean Quinonero como chef pâtissier. 
Ele prepara, juntamente com o chef executivo Guillaume Goupil, o jantar a 
dois a ser servido no restaurante Le Baudelaire, como parte da oferta Back 
in Paris, válida até 31 de julho, que também inclui uma garrafa de vinho e 
pâtisseries no quarto, bem como café da manhã a la carte e late check-out. 
No Brasil é representado pela pela Key Partners (www.keypartners.com.

D - Ciclo de Aceleração
O programa InovAtiva de Impacto Socioambiental está selecionando 
80 projetos com soluções inovadoras na área de impacto socioam-

tamento feito pela Câmara Brasileira do Livro, em 2020 a venda de 
livros apresentou uma redução de 8,8% em comparação ao mesmo 
período de 2019. Para Eduardo Villela, book advisor e profissional 
com mais de 16 anos no mercado editorial, apesar do momento ruim 
enfrentado por todos os perfis de livrarias, o setor deve apostar na 
criatividade. “O e-commerce é uma realidade que já apresentava 
um crescimento expressivo muito antes da pandemia, porém com 
a necessidade do isolamento social, ganhou força pela facilidade 
e segurança para realizar compras. Acredito que essa modalidade 
de vendas para o mercado editorial veio para ficar. É uma inovação 
necessária e que traz um respiro ao setor de livros”. 

H - 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”, 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, ambien-
te dinâmico, propósito e alto impacto. O processo será totalmente 
online e as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho no site 
(https://traineearco.eureca.me/), consultoria que conecta jovens com 
o mercado de trabalho. 

I - Trabalho Híbrido ou Remoto 
A Movidesk, startup catarinense que atua com soluções de atendimento 
ao cliente, está com cerca de 100 vagas abertas para diferentes áreas 
de atuação. Em processo de expansão, a empresa busca profissionais 
para os times de Engenharia, Sucesso do Cliente, Produto, People (RH), 
Vendas, entre outros. Pessoas que residem em Blumenau, sede da orga-
nização, poderão trabalhar remotamente ou no modelo híbrido, no qual 
será possível intercalar trabalho presencial com home office, seguindo 
sempre as determinações e medidas de restrição do poder público. 
Profissionais de outras localidades vão trabalhar de forma remota. A 
startup possui em seu portfólio clientes como Mercado Livre, Hamburg 
Süd, Unilever, ESPN e Reserva. Para mais informações sobre as vagas  
e candidaturas, acesse: (https://www.movidesk.com/trabalhe-conosco). 

J - Assessoria Imigratória
Chega a São Paulo até julho uma filial da Leão Group que já é referên-
cia em Miami e nas regiões Sul e Nordeste do Brasil e ainda no Rio de 
Janeiro. O escritório de advocacia e assessoria imigratória e de negócio 
internacionais oferece serviços especializados em imigração, como os mais 
diversos vistos de negócios e investimentos imobiliários. Os profissionais 
contam com sólida formação, sendo graduados por Universidades e Ins-
tituições de Ensino mundialmente reconhecidas e com vasta expertise 
no assessoramento de diversos investidores e companhias ao longo dos 
anos. É uma empresa de consultoria registrada nos EUA, com sede no 
estado da Flórida, com filiais em diversas partes do mundo, como Rio 
de Janeiro, Lisboa e Milão. Saiba mais em: (https://leaogroup.com/).

Brasil precisa de 
energia solar

A energia solar se destaca 
no mundo todo como fonte 
alternativa para geração 
de energia elétrica

Além de estimular o em-
preendedorismo, ge-
rar empregos e ajudar 

o sistema elétrico a economi-
zar água das hidrelétricas, 
ela evita a emissão de CO2 e 
protege o meio ambiente. E o 
melhor: como fonte geradora 
de energia, o sol permite que 
o consumidor, também na 
condição de produtor, tenha 
maior controle sobre a sua 
conta de luz. 

O Brasil tem níveis de irra-
diação solar superiores aos 
países líderes onde o apro-
veitamento dessa energia é 
explorado em larga escala. 
Só para citar um exemplo, 
a Alemanha, maior referên-
cia mundial em fomento à 
geração de energia solar 
fotovoltaica, produz 43 te-
rawats-hora da eletricidade 
a partir dessa fonte natural. 
Em nosso país, a produção 
ultrapassou 5 gigawatts de 
energia solar no ano passado. 

Milhares de pessoas em 
todo o país já contam com 
sistemas para utilizar a fonte 
limpa e renovável para abas-
tecer suas casas ou negócios. 
Pesquisa Ibope de 2020, 
encomendada pela Abra-
ceel (Associação Brasileira 
dos Comercializadores de 
Energia), apontou que 90% 
dos brasileiros gostariam de 
gerar sua eletricidade, seja 
por meio de painéis solares ou 
por outras fontes renováveis. 
Em 2014, esse índice era 77%. 

A médio e longo prazos, 
nenhum país poderá pres-
cindir do uso de energia 
solar, e o Brasil precisa desse 
avanço estratégico agora, 
para impulsionar a economia, 
principalmente no pós-pan-
demia. As alternativas como 
painéis fotovoltaicos e ener-
gia eólica têm sido cada vez 
mais usadas em nosso país 
como fonte de energia, tanto 
no meio corporativo como 
nas residências. Mas, como 
se trata de um segmento 
ainda relativamente novo, é 
necessário que se tenha uma 
legislação específica. 

O Marco Legal da Geração 

Distribuída Solar, que está 
para ser votado na Câmara 
dos Deputados, surge exa-
tamente para preencher essa 
lacuna. A regulamentação 
trará mais segurança para 
o crescimento sustentável 
do país, reduzirá a conta 
de luz de todos e irá gerar 
oportunidades de emprego e 
renda. Segundo a Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), o 
Marco Legal vai atrair R$ 139 
bilhões de novos investimen-
tos até 2050. 

De 2012 a 2020, foram aber-
tos 140 mil postos de trabalho 
no setor e, com a aprovação 
do projeto, a expectativa é de 
1 milhão de empregos, sendo 
500 mil já nos próximos três 
anos. E a entidade calcula 
que, com mais geração solar, 
teremos a redução de custos 
em torno de R$ 150 bilhões 
até o ano de 2050 com as ter-
melétricas. Também haverá 
uma economia adicional de 
R$ 23 bilhões no mesmo perí-
odo por conta da redução de 
perdas elétricas na transmis-
são, distribuição e geração da 
energia elétrica em usinas de 
grande porte, distantes dos 
locais de consumo. 

Outro ponto positivo que 
beneficia a sociedade é que 
a energia extraída do sol 
contribui no combate às mu-
danças climáticas, reduzindo 
a emissão de CO2, que tanto 
mal causa à saúde das pessoas 
e ao meio ambiente. E mais: 
sua produção ajuda a poupar 
água dos reservatórios das 
hidrelétricas e diminui o acio-
namento das termoelétricas, 
evitando assim as bandeiras 
tarifárias que pesam no bolso 
do consumidor. 

Por isso, embora a energia 
solar seja realidade em nosso 
país tropical e ensolarado, 
precisamos aprovar a regu-
lamentação do uso do sol 
para que todos os cidadãos 
possam iluminar seus lares 
e seus estabelecimentos co-
laborando para reacender o 
crescimento do Brasil e sem 
as temerárias bandeiras na 
conta de luz do consumidor 
final, que pressionam o orça-
mento de cada um. 

(*) - É presidente nacional 
do Podemos e deputada federal 

por São Paulo.

Renata Abreu (*)

MP fixa em 
R$ 1,1 mil valor 
do salário mínimo

O Senado aprovou a MP 
que fixou o salário mínimo 
em R$ 1.100 a partir de 1º 
de janeiro. Trata-se de um 
aumento de 5,26% (R$ 55) 
em relação ao valor do ano 
passado, de R$ 1.045. O 
valor proposto pelo governo 
para este ano corresponde 
à variação de 5,22% para o 
INPC, no período de janeiro 
a dezembro de 2020. O INPC 
apura a inflação mensal das 
famílias com renda de um a 
cinco salários mínimos. 

A MP foi aprovada de forma 
simbólica, sem registro em 
painel. Esse tipo de votação 
ocorre quando há pouca ou 
nenhuma resistência dos 
parlamentares na aprovação 
de uma matéria. No entanto, o 
relator, Luiz do Carmo (MDB-
GO), considerou baixo o valor 
do salário mínimo, o qual 
chamou de “sobrevivência”, 
ainda que não tenha sugerido 
mudanças. “Quem ganha até 
R$ 2 mil não é renda, é sobre-
vivência. Eu sei que o salário 
mínimo é pouco, mas é o que 
o governo pode pagar neste 
momento”, afirmou (ABr).

O 5G pode fazer com que o jovem volte a se interessar pelo 
trabalho no campo.

A ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina, acredi-
ta que a chegada da intera-
tividade e do 5G pode fazer 
com que o jovem volte a se 
interessar pelo trabalho no 
campo. Para ela, o agricul-
tor conectado traz grandes 
benefícios não apenas na 
área da produção, mas 
também na social. “Com a 
interatividade, vai poder 
interagir com as áreas ur-
banas. A nossa população 
rural está envelhecida e 
precisamos de mais jovens 
trabalhando no campo”, 
afirmou.

A ministra estima que 
60% dos produtores ru-
rais estão conectados e, 
com o 5G, ela acredita 
que a situação vai me-
lhorar e se democratizar 
mais rapidamente. Tere-
za Cristina também falou 
sobre a ferramenta de 
análise dinamizada que 
vai agilizar a verificação 

São números extremamente representativos da força dos 
pequenos negócios.

Esse número repre-
senta 70% do total de 
empregos no período. 

Por outro lado, as médias e 
grandes empresas (MGE) 
foram responsáveis por 190 
mil ocupações formais. As 
MPE criam três novos pos-
tos de trabalho a cada um 
gerado pelas MGE, confor-
me levantamento feito pelo 
Sebrae com base nos dados 
do Caged do Ministério da 
Economia.

Na visão do presidente 
do Sebrae, Carlos Mel-
les, os resultados positivos 
do 1º trimestre refletem 
claramente a importância 
dos pequenos negócios 
na economia brasileira e o 
potencial para retomada do 
crescimento. “A receita das 
MPE para combater a crise 
é a geração de empregos. 
Quando comparamos com 
o 1º trimestre de 2020, os 
dados do Caged apontam 
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Pequenos negócios geraram 
70% dos empregos no país

Entre janeiro e março, as micro e pequenas empresas criaram 587 mil novos postos de trabalho com 
carteira assinada no Brasil

de novas vagas ficou o setor 
da Indústria, com 152,8 mil 
postos de trabalho, seguido 
do Comércio, com 105,1 mil, 
depois a Construção Civil, 
com 75,3 mil e por último, a 
Agropecuária, com 23,9 mil.

Os estados brasileiros que 
proporcionalmente mais 
contrataram graças aos pe-
quenos negócios foram Mato 
Grosso, que lidera com 56,1 
novos postos de trabalho 
a cada 1.000 já existentes; 
seguido do Rio Grande do 
Norte, com 49,7 e Santa 
Catarina, com 48,9. No outro 
extremo, o Amazonas teve 
saldos negativos em janeiro 
e fevereiro, mas recuperou 
em março. Mesmo assim, o 
estado continuou com 3,3 
novos empregos gerados 
a cada 1.000 já existentes. 
Em números absolutos, o 
estado de São Paulo lidera 
com 135 mil novas vagas no 
1º trimestre (AI/Sebrae

que a evolução dos empregos 
gerados teve aumento de 
400%. São números extre-
mamente representativos 
da força dos pequenos ne-
gócios” destacou.

O setor de serviços foi o 
que mais criou vagas com 
224,3 mil novos empregos 
formais. As cinco atividades 

que apresentaram maior 
saldo líquido na geração de 
emprego foram transporte 
rodoviário de carga, servi-
ços de escritório e apoio 
administrativo, locação de 
mão de obra temporária, 
serviços de engenharia e 
serviços para apoio a edifí-
cios. Em 2º lugar na geração 

Chegada do 5G pode atrair jovem 
de volta ao campo

de dados do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), 
fundamental para a im-
plantação efetiva do CAR. 
A ministra explicou que 
atualmente os estados 
fazem o processo de forma 
manual por meio de seus 
técnicos, o que demanda 
uma equipe muito grande.

A ministra também des-
tacou o reconhecimento 
de seis estados brasileiros 
como áreas livres de febre 

aftosa sem vacinação, con-
cedido pela Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE). “Nós temos até 
2026 para cobrir todo o 
Brasil, e a gente espera que 
todos agora fiquem mais 
animados porque vão ver 
o que temos de vantagem 
com esse reconhecimen-
to para a produção, para 
exportação a mercados 
mais exigentes, que pagam 
melhor” (ABr). 



Como a Inteligência 
Artificial está 

mudando as relações 
de consumo

Nos últimos anos, 
as relações de 
consumo vêm se 
transformando. 
Mesmo antes 
da pandemia, a 
digitalização dos 
negócios já trazia 
novos desafios e 
oportunidades para o 
setor varejista

Afinal de contas, ao 
mesmo tempo em 
que as pessoas se 

empoderavam e ganhavam 
acesso a um volume incrível 
de informações, as empre-
sas passaram a entender 
os seus desejos, necessi-
dades e hábitos. Devido 
à pandemia, a aceleração 
digital mudou a forma como 
elas adquirem um produto 
ou serviço. Entregar uma 
jornada completa deixou 
de ser um diferencial e, se 
tornou o mínimo exigido 
pelos consumidores. 

Nesse contexto, a inte-
ligência artificial ajuda o 
lojista a entendê-los de 
forma profunda para que 
possa gerar melhores ex-
periências e personalizar o 
atendimento. Diante disso, 
listei cinco maneiras pelas 
quais o uso dessa solução 
está mudando esse cenário: 
 1) Aumente o consu-

mo nas lojas - Com 
ela, o setor varejista 
consegue entender o 
comportamento dos 
usuários: como nave-
gam ou visitam uma 
loja, quando fazem 
isso, por que motivos, 
e o que os leva a con-
sumir. Com essas in-
formações, é possível 
criar um funil de ven-
das específico para 
cada um, moldado ao 
que ele deseja e como 
ele se comporta. Isso 
ajudará a aumentar as 
vendas. 

 2) Fidelize o consu-
midor - Por meio da 
IA, a marca identifica 
os padrões de con-
sumo, gera insights 
para estratégias que 
encorajem a recom-
pra, oferece os itens 
que mais lhe agradam 
e, criam melhores 
experiências. Isso é 
importante porque 
na internet há uma 
gama enorme de itens 
a serem escolhidos, e 
muitas vezes as pes-
soas não encontram 
aquilo que estão pro-
curando ou se perdem 
em tantas opções. E, 
com essa ativação 
personalizada, a esco-
lha do item ficará mais 
fácil e direcionada. 

 3) Explore a hiper-
conveniência - Ela 
ocorre por meio dos 
sistemas de reconhe-
cimento facial que 
identificam o cliente 
mais rápido e permi-

tem abolir o checkout 
tradicional; o empre-
go de dispositivos por 
voz que aceleram a 
solução de proble-
mas, tiram dúvidas e 
agilizam as compras; 
as soluções prediti-
vas que antecipam o 
momento de venda e 
ofereçam promoções 
com alto poder de 
atração de usuários. 

  Ou seja, a inteligência 
artificial está abrindo 
uma série de novas 
possibilidades, fazen-
do com que o cliente 
possa dedicar mais 
tempo aos produtos 
que gosta e automa-
tizar a aquisição dos 
itens de uso contínuo. 

 4) Cresce o varejo 
por voz - Comprar 
sem precisar digitar 
não é somente conve-
niente, mas também 
favorece a proteção 
contra o Coronavírus 
e permite criar cone-
xões com o público
-alvo. A inteligência 
artificial, com algorit-
mos que entendem o 
contexto e a intenção 
do consumidor, já 
consegue apresen-
tar bons resultados, 
diferentemente do 
que acontece com as 
buscas por texto. 

  A utilização da voz 
muda a relação de 
consumo e favorece 
a omnicanalidade: 
não é mais necessário 
acessar vários dispo-
sitivos e com isso toda 
a jornada, desde a 
busca do produto até 
o pagamento, pode 
ser feita sem a presen-
ça humana, mesmo 
que em um estabele-
cimento físico. 

 5) Aumente a con-
fiança nas marcas 
- Essa tecnologia cria 
relações baseadas na 
assertividade das in-
terações com os clien-
tes. Isso não ajuda só a 
recorrência nas com-
pras ou a capacidade 
de otimizar o sorti-
mento nas lojas, mas 
também desenvolve 
relações baseadas em 
confiança. 

Por fim, concluo que as 
empresas que já utilizam 
Inteligência Artificial em 
seus processos de negócios 
estão muito bem posicio-
nadas para aproveitar a 
digitalização do mercado. A 
partir de agora, contar com 
parceiros tecnológicos que 
tenham soluções baseadas 
em IA será fundamental 
para gerar mais benefícios, 
melhorar o relacionamento 
com o cliente e aumentar 
as vendas. 

(*) - É sócio-diretor da Propz, startup 
que utiliza inteligência artificial e big 

data para monitorar o comportamento 
do consumidor em tempo real e de 

forma automatizada.

Danilo Nascimento (*)
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Vivaldo José Breternitz (*)
 
Um grupo de grandes organi-

zações da área de tecnologia da 
informação, que inclui Microsoft, 
Accenture, GitHub, Linux Founda-
tion e outras, anunciou a criação 
da Green Software Foundation 
(GSF), entidade que pretende 
tornar a engenharia de software 
mais sustentável. A construção 
de software, por si só, não gera 

praticamente nenhum impacto 
ambiental, mas o hardware em que 
ele é executado, gera. 

Os data centers consomem atu-
almente cerca de 200 terawatts/
hora - ou cerca de 1% da demanda 
global de eletricidade e esse núme-
ro deve aumentar violentamente na 
próxima década. Previsões publi-
cadas recentemente pela revista 
Applied Energy dão conta que as 
necessidades de energia dos data 

centers poderão chegar a 1.287 
terawatts/hora até 2030. 

Embora o GSF pareça não ter 
metas específicas em termos de 
uso de energia, em comunicado à 
imprensa a Microsoft observa que 
a organização visa contribuir para 
que sejam atingidas as “metas do 
setor de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação no sentido de 
reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa em 45% até 2030”. 

Para isso, a Fundação projetou 
sua missão, com objetivo de fo-
mentar a produção de software 
que exija menos energia para ser 
processado. 

Até agora, os membros da GSF 
não deram detalhes acerca de quais 
serão seus próximos passos, mas a 
promessa de tornar a engenharia 
de software mais sustentável já 
atraiu apoiadores, como organi-
zações sem fins lucrativos com 

foco na sustentabilidade, incluindo 
Leaders for Climate Action, Watt 
Time e Green Web Foundation, 
além do banco Goldman Sachs. 

Esperemos que a ideia vá à 
frente, contribuindo para, ao me-
nos, mitigar os graves problemas 
ambientais que estamos vivendo e 
que tendem a se agravar. 

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

Universidade. 

Será possível desenvolver software mais verde?

O principal foco é vender e atrair clientes, 
deixando o negócio rentável.

Quase um quarto 
(24%) das PMEs re-
lataram, em fevereiro 

de 2021, seu fechamento, em 
comparação com uma média 
global de 16% em outubro de 
2020 e de 29% em maio do 
mesmo ano. 

No Brasil, dados divul-
gados pelo Ministério da 
Economia, apontam que 
neste ano o país registrou 
um saldo positivo de 2,315 
milhões de novos negócios 
abertos no período. Foram 
3,359 milhões de empresas 
abertas no ano passado, en-
quanto 1,044 milhão foram 
fechadas, o que gerou esse 
número positivo. Para as 
empresas que abriram e para 
aquelas que conseguiram 
sobreviver à pandemia os 
desafios são enormes. Sem 
dúvida, o principal foco é 
vender e atrair clientes, 
deixando o negócio rentável. 

Pensando nesse empreen-
dedor, a startup HubLocal 
criou o programa ‘Traz Clien-
tes’ para ajudar pequenas 
e médias empresas a atraír 
mais clientes pela internet 
e passar por esse momento 
difícil. “A pandemia tem 
sido extremamente nociva a 

Camila Sass e Letícia Gheno Baldissarelli (*)      

O tema DIVERSIDADE se tornou um dos mais im-
portantes dentro das organizações. Cada vez mais os 
stakeholders ficam de olho nas atualizações das empre-
sas quanto às tendências e atualizações do mercado, 
uma delas sendo o engajamento em incorporar mais 
diversidade dentro das companhias. 

Uma pesquisa feita pela Page Executive mostrou 
que a presença das mulheres em cargos de lideran-
ça cresceu 20% em 2020, saltando de 30% em 2019 
para 37% ano passado. Mas afinal, como incentivar 
as mulheres a conquistar, cada vez mais, as posições 
de liderança? Para isso, é importante se apoderar de 
alguns conceitos e práticas. Abaixo, listamos quatro 
das mais importantes. 
	 •	Liderando a si mesma - Liderar a si mesma sig-

nifica entender os pontos positivos e negativos e 
abraçar ambos. É saber suas fortalezas e também 
lutar com nossa impostora interna, que nos impede 
de chegar em lugares que desejamos ou fazer coisas 
que gostaríamos de fazer. 

	 •	Seja dona da sua carreira - O que queremos 
oferecer de bom para o mundo e para nós mesmas? 
No caminho para tentar identificar esse propósito, 
temos a necessidade de autoconhecimento, desta 
vez seguindo a abordagem de olhar para nós mesmas 
quando crianças, tentando identificar possíveis ta-
lentos, coisas que fazíamos muito bem e com muita 
facilidade e que, se desenvolvidas através da prática, 
poderiam se tornar habilidades importantes na vida 
adulta. 

  É preciso ter clareza sobre nossos pontos mais fortes, 
valorizar nossa trajetória, compartilhar as vitórias 
que temos ao longo do caminho e comemorar cada 
pequena conquista. É importante fazer bom uso das 
redes sociais, identificando em qual rede nosso pú-
blico-alvo está, não esperar feedback para melhorar 
e pensar em nós mesmas como uma marca. 

	 •	Seja líder - Em um estudo realizado para entender 
gestores e suas ações, o Google concluiu que líderes 
têm papel determinante no desempenho, satisfação 
e retenção de colaboradoras(es). Logo, se a pessoa 
colaboradora não produz como esperado, nem 
sempre a culpa deve recair exclusivamente sobre 
os seus ombros. 

  Ser líder é influenciar e desenvolver pessoas, condu-

A presença das mulheres em cargos 
de liderança cresceu 20% em 2020.

Como ajudar pequenas empresas 
a atrair clientes pela internet

Pesquisa realizada pelo Facebook, com mais de 35 mil líderes de PMEs ao redor do mundo, revelou que a 
taxa de fechamento de pequenas e médias empresas  aumentou no início deste ano

rotas nos primeiros 6 meses 
com a HubLocal. “Vamos 
impulsionar o produto desse 
pequeno e médio empreen-
dedor através do cadastra-
mento em mapas e listas da 
Internet, gerando visibilida-
de e atraindo negócios. 

A solução será ofertada de 
forma gratuita até o número 
total de 100 contatos via 
telefone, visitas a loja física 
e acessos no site. Só depois 
de já ter atraído clientes é 
que eles precisarão pagar, 
caso queiram continuar com 
o serviço. Mas a ideia é trazer 
clientes, antes mesmo deles 
terem que fazer qualquer 
investimento”, conta Felipe. 

As empresas poderão fa-
zer cadastro através do link 
(https://trazclientes.com/). 
Não é necessário ter um site 
para se cadastrar. “Quando 
colocamos o negócio ou ser-
viço na internet, a empresa 
pode incluir site, telefone 
para contato, whatsapp e en-
dereço da loja física. Desta-
cando qual o canal de venda 
prioritário. Nosso objetivo é 
levar o cliente. Não importa o 
meio”, finaliza Felipe. Fonte 
e mais informações: (https://
hublocal.com.br/).
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todos, seja através da saúde, 
tirando vidas, ou impactando 
nos negócios. Então, desde 
o início vínhamos pensando 
em estratégias para ajudar 
a melhorar esse cenário. 
Primeiro criamos uma cam-
panha de cadastramento de 
postos de vacinação para 
ajudar pessoas a ter mais 
acesso à informação sobre 
a vacina de forma gratuita. 

E agora vamos lançar a 
campanha ‘Traz Clientes’ 
que tem como objetivo dar 
a melhor vacina possível 
para as empresas sobrevi-
verem: trazer clientes pela 
internet”, aposta Felipe 
Caezar, CEO da HubLocal. 

Ele complementa que de 
um lado existem clientes 
pesquisando nos motores 
de busca o tempo inteiro 
por uma loja, um produto 
ou um serviço. Do outro lado 
há empresas que vendem os 
produtos ou serviços que os 
clientes estão pesquisando. 
“Vamos conectá-los e fazer 
o motor da economia girar”. 

O executivo explica que 
a solução ofertada será a 
mesma usada por empresas, 
como: McDonald ‘s, Pague 
Menos e Atacadão. Para a 
Pague Menos, por exemplo, 
o número de conversões e 
performance aumentou 3x 
da quantidade de ligações e 

Quatro conceitos essenciais 
para mulheres em cargos de liderança

zindo-as na busca da solução de algum problema. A 
diferença entre uma pessoa líder e uma pessoa ges-
tora, é que a gestora foca muito mais em desenvolver 
processos enquanto a líder foca no desenvolvimento 
de pessoas. Seja líder! 

	 •	Invista na imagem profissional - A imagem pro-
fissional é tão importante quanto a carreira em si. 
E, para isso, as mídias sociais são um dos melhores 
caminhos. A primeira dica para isso é investir em 
uma boa foto de perfil, que mostre todo o seu rosto, 
e reflita quem você é profissionalmente. A outra é 
escrever um texto que traga os principais pontos 
da sua trajetória profissional. Além de ter um perfil 
100% preenchido, o que apresenta mais chances de 
reconhecimento. 

  Aposte também nas recomendações. No LinkedIn 
é possível escrever recomendações sobre colegas 
de trabalho assim como recebê-las. Os depoimen-
tos ajudam a rede a saber melhor sobre você como 
profissional “da boca” de quem já trabalhou com 
você. 

Ao olhar para todos os tópicos, notamos que ser líder 
é muito além do que apenas gerenciar um time, mas 
sim, ter conhecimento próprio, do que queremos fazer, 
de quem queremos ser e entender como tudo isso se 
conecta, para então, ser possível desenvolver as pessoas 
da melhor forma possível. 

(*) - São desenvolvedoras e membros do Comitê de Diversidade e Inclusão na 
BossaBox.  
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste 

jornal, consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Sielka Participações e Administração S.A. - CNPJ 60.089.208/0001-50
Srs. acionistas: Srs. acionistas: Srs. acionistas: Srs. acionistas: Srs. acionistas: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas rerefentes ao exercico encerrado em 31/12/2020.
Estamos a disposição dos Srs. para esclarecimentos que forem necessários. (a) Diretoria.
ATIVOATIVOATIVOATIVOATIVO 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019
Ativo CirculanteAtivo CirculanteAtivo CirculanteAtivo CirculanteAtivo Circulante 5.681.456,145.681.456,145.681.456,145.681.456,145.681.456,14 6.848.971,416.848.971,416.848.971,416.848.971,416.848.971,41
Caixa/Bancos 3.984.538,47 3.982.026,71
Devedores Diversos 1.696.917,67 2.866.944,70
Ativo Não CirculanteAtivo Não CirculanteAtivo Não CirculanteAtivo Não CirculanteAtivo Não Circulante 999,00999,00999,00999,00999,00 999,00999,00999,00999,00999,00
Investimento 999,00 999,00
Total do AtivoTotal do AtivoTotal do AtivoTotal do AtivoTotal do Ativo 5.682.455,145.682.455,145.682.455,145.682.455,145.682.455,14 6.849.970,416.849.970,416.849.970,416.849.970,416.849.970,41

Demonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de RecursosDemonstração de Origem e Aplicação de Recursos
HistóricosHistóricosHistóricosHistóricosHistóricos 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019
Lucro do Exercício (53.934,89) 2.551.745,13
Total das OrigensTotal das OrigensTotal das OrigensTotal das OrigensTotal das Origens (53.934,89)(53.934,89)(53.934,89)(53.934,89)(53.934,89) 2.551.745,132.551.745,132.551.745,132.551.745,132.551.745,13
Distribuição de Lucros 1.129.315,15 2.591.403,09
Total das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das AplicaçõesTotal das Aplicações 1.129.315,151.129.315,151.129.315,151.129.315,151.129.315,15 2.591.403,092.591.403,092.591.403,092.591.403,092.591.403,09
Variação do Capital Circulante (1.183.250,04) (39.657,96)

PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019
Passivo CirculantePassivo CirculantePassivo CirculantePassivo CirculantePassivo Circulante 122.403,80122.403,80122.403,80122.403,80122.403,80 106.669,03106.669,03106.669,03106.669,03106.669,03
Fornecedores 17,25 390,05
Obrigações Trabalhistas e Tributarias 249,76 1.558,19
Credores Diversos 144.070,99 126.654,99
Custos Diferidos (21.934,20) (21.934,20)
Patrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio LíquidoPatrimônio Líquido 5.560.051,345.560.051,345.560.051,345.560.051,345.560.051,34 6.743.301,386.743.301,386.743.301,386.743.301,386.743.301,38
Capital Social 3.412.600,00 3.412.600,00
Reserva de Capital 2.147.451,34 2.147.451,34
Resultado Acumulado 53.934,89 (1.807.762,31)
Resultado do Exercício Apuração (53.934,89) 2.551.745,13
Reserva de Lucros - 439.267,22

Total do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do PassivoTotal do Passivo 5.682.455,145.682.455,145.682.455,145.682.455,145.682.455,14 6.849.970,416.849.970,416.849.970,416.849.970,416.849.970,41
Notas ExplicativasNotas ExplicativasNotas ExplicativasNotas ExplicativasNotas Explicativas: aaaaa) As presentes demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas observando às disposições da Lei 6404/76 e tributa-
ções vigentes. bbbbb) As depreciações foram calculadas pelo metodo line-
ar conforme as taxas permitidas pela legislação em vigor. ccccc) As recei-

Demonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados ExercíciosDemonstração Resultados Exercícios
31/12/202031/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 31/12/201931/12/201931/12/201931/12/201931/12/2019

Receitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas OperacionaisReceitas Operacionais ----- 2.896.039,132.896.039,132.896.039,132.896.039,132.896.039,13
de Alugueis/Vendas - 3.239.375,44
Impostos - (118.237,20)
Custo Imóveis Vendidos - (225.099,11)
Outras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas OperacionaisOutras Receitas Operacionais ----- 1.395,461.395,461.395,461.395,461.395,46
Financeiras - 521,66
Outras Receitas - 873,80
Custos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/DespesasCustos/Despesas 53.934,8953.934,8953.934,8953.934,8953.934,89 345.689,46345.689,46345.689,46345.689,46345.689,46
de Pessoal 12.532,80 -
Financeiras 1.447,25 6.936,73
Tributarias 484,72 52.805,03
Despesas Diversas 39.470,12 195.023,21
Provisão IRPJ/CSLL - 90.924,49
ResultadoResultadoResultadoResultadoResultado (53.934,89)(53.934,89)(53.934,89)(53.934,89)(53.934,89) 2.551.745,132.551.745,132.551.745,132.551.745,132.551.745,13

tas e despesas foram apropriadas pelo regime de competência. Pare-
cer Conselho Fiscal: Os membros do Conselho infra assinados após
examinarem o Balanço Geral e tendo-o encontrado em perfeita ordem,
são de parecer que os referidos documentos devem receber a corres-

Relatório da Diretoria - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020.

pondente aprovação da Assembleia Geral dos Srs. Acionistas.
Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaDiretoria Executiva: Betty Lia Tunchel; Nathan Herszkowicz;

Silvia Herszkowicz; Sandra Herszkowicz Frankfurt.
Contador:Contador:Contador:Contador:Contador: Edson Silva - CRC/1SP128933/O-0.

VALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃOVALOR DA AÇÃO 20202020202020202020 20192019201920192019
Valores em Reais R$ 1,63 R$ 1,98

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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

 20º Subdistrito - Jardim América
Drª Liana Varzella Mimary - Oficiala

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do Art. 56 da Lei 6.015/73 e Capítulo XVII - Seção III - Item 
35 da NSCGJ-SP que: DIVINO MARTINS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12 
de julho de 2002, em São Paulo - SP, filho de Divino da Conceição Pereira da Silva e 
de Marileia Martins de Souza, residente em Curvelo, Estado de Minas Gerais, passou a 
chamar-se: VINÍCIUS MARTINS DA SILVA.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 - (Valores em R$ 1.000)
Passivo e Patrimônio Líquido Nota      2020      2019
Circulante    58.106    55.564
Impostos a Recolher 1.445 1.699
Outras Obrigações 9 50.018 50.036
Tributos Diferidos 6.643 3.829
Patrimonio Líquido  405.638  340.429
Capital Social 87.000 87.000
Reservas 169.338 111.332
Ajustes de Avaliação Patrimonial 149.300 142.097
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 463.744 395.993

 Demonstração do Resultado em 31/12/2020 - (Valores em R$ 1.000)
     2020      2019

Receita Líquida 67.419 13.585
Custo dos Produtos Vendidos - -
Lucro Bruto 67.419 13.585
Despesas com Vendas - -
Despesas Administrativas e Gerais (1.060) (1.295)
Outras Receitas (Despesas) - 1.145
Resultado Financeiro 5.557 15.576
Receitas Financeiras 5.559 15.583
Despesas Financeiras (2) (7)
Resultado Antes da Tributação 71.916 29.011
Imposto de Renda e Contribuição Social (5.678) (7.161)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 66.238 21.850
Por Lote de Mil Ações (Em R$) - -

O  relatório  dos auditores independentes menciona que: As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil,que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, Normas da Co-
missão de Valores Mobiliários – CVM e as Normas Internacionais de Conta-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 - (Valores em R$ 1.000)
Reservas Lucros/

Capital Reservas de Legal/ Prejuízos
Realizado Reavalidação Estatutárias Acumulados       Total

Saldo em 31/12/2018      87.000         143.126         25.874        163.608  419.608
Reserva Legal - - 1.986 (1.986) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 21.850 21.850
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (1.029) - - (1.029)
Distribuição de Lucros              -                   -                 -      (100.000) (100.000)
Saldo em 31/12/2019      87.000         142.097         27.860         83.472  340.429
Reserva Legal - - 1.092 (1.092) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 66.238 66.238
Ajuste de Avaliação Patrimonial              -           (1.029)                 -                 -    (1.029)
Saldo em 31/12/2020      87.000         141.068         28.952        148.618  405.638

Ativo Nota      2020      2019

Circulante  291.213  209.790

Disponivel 3 5.964 5.804

Aplicações Financeiras 3 201.264 170.993

Contas a Receber de Clientes 4 83.166 32.174

Imoveis Destinados a Venda 819 819

Não Circulante  172.531  186.203

Realizável a Longo Prazo 98 12.077

Investimentos 6 172.433 174.126

Total do Ativo 463.744 395.993

Notas  Explicativas

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

     2020      2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 66.238 21.850
Distribuição de Dividendos - (100.000)
Depreciação 664 680
Ajuste de Avaliação Patrimonial            -    (1.029)
Caixa Operacional Antes dos
  Movimentos de Capital de Giro 66.902 (78.499)
(Aumento) / Redução Nos Ativos
Créditos de Clientes (50.992) (700)
Ativos Não Circulantes 11.979 32.212
Aumento / (Redução) nos Passivos
Obrigações Fiscais (254) 460
Outros Débitos (18) (49.996)
Impostos Diferidos 2.814 (247)
Passivos Não Circulantes            -            -

30.431 (96.770)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Dividendos Distribuidos - 100.000
Investimentos            -        594
Caixa Gerado (Absorvido) pelas
  Atividades de Financiamento - 100.594
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 30.431 3.824
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Inicio do Exercício (176.797) (172.973)
No Final do Exercício  207.228  176.797

30.431 3.824

CPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 65.576.530/0001-28

Relatório da Diretoria

Riccardo Arduini - Diretor Presidente
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Diretor Vice Presidente

Demonstração do Resultado Abrangente - ( Valores em R$ 1.000)
     2020      2019

Lucro (Prejuízo) Líquído do Exercício   66.238   21.850
Resultado Abrangente do Exercício 66.238 21.850

bilidade. A emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram  concluídas,
aprovadas e tiveram sua divulgação por sua Diretoria em 24 de abril de 2021.
Para quaisquer  esclarecimentos as demonstrações contábeis, financeiras,
notas explicativas e parecer dos auditores independentes estão disponíveis
na sede da sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220 na
cidade de Taboão de Serra, estado de São Paulo.

Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício 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

Antonio Afonso Simões - Diretor
Shozo Sato - Contador CRC-1SP 051081/O-5

Cinpal Companhia
Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31/03/2021

Data: 31/03/2021; Horário: 14:30 horas; Local: Sede social da Cinpal Cia. Industrial de Peças para
Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
o NIRE sob o nº 35.300.039.092, em sessão de 04/03/1991; Publicações: Convocação - Dispensada em
razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76;
Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana, secretariada por mim Giancarlo
Arduini; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações:
a) Remuneração global da diretoria da sociedade: Deliberado por unanimidade que a remuneração global
da Diretoria, a partir de 01 de abril de 2021, passará a ser de R$ 181.889,16 (cento e oitenta e um mil, oito-
centos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções
dos reajustes que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas datas em
que estes eventos ocorrerem, sendo que, as atribuições dos valores individualmente será objeto de delibe-
ração da diretoria em reunião específica a ser convocada para esta finalidade; b) Alteração da composição
do Conselho de Administração da Sociedade: Em substituição ao Conselheiro eleito pela Assembleia Geral
Ordinária realizada em 02/09/2020 Sr. Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG. 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.201.118-68 foi eleito o Sr.
Mario Cesar Keutenedjian Milani, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG.
4.113.525-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.412.718-84, residente e domiciliado na Capital de São
Paulo e com Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, es-
tado de São Paulo. O Sr. Presidente e os demais Conselheiros manifestaram-se no sentido de consignar os
agradecimentos pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. Harry Eugen Josef Kahn durante o período em
que exerceu seu mandato de membro do Conselho de Administração da Sociedade; c) Declaração de de-
simpedimento: A declaração de desimpedimento do Conselheiro eleito nesta oportunidade segue como ane-
xo a esta ata; d) Alteração da remuneração global do Conselho Administração eleito pela Assembleia Geral
Ordinária realizada em 02/09/2020 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 30/09/2020
sob o nº 402.933/20-5 e por esta Assembleia Geral Extraordinária: Por decisão unanime dos presen-
tes a remuneração do Conselho de Administração foi alterada e fixada em R$ 87.036,42 (oitenta e
sete mil, trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) e será corrigida e reajustada nas mesmas propor-
ções dos reajustes que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas da-
tas em que estes eventos ocorrerem, sendo que, as atribuições de valores a cada um de seus membros
será realizada em reunião a ser convocada por seu Presidente especificamente para esta finalidade; e)
Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo neces-
sário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assina-
da por todos os acionistas da sociedade ou seus procuradores, pelo Presidente da mesa e por mim secretá-
rio. Taboão da Serra, 31 de março de 2021. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa,
Giancarlo Arduini - Secretario da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Gilberto
Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Giancarlo Arduini, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p.
Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana,
Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio Administrador. De-
claramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 31 de março de
2021. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Giancarlo Arduini - Secretário da mesa.
JUCESP nº 213.379/21-1 em 11/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cinpal Companhia
Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 01 de Abril de 2021
No 1º (primeiro) dia do mês de abril de 2021, às 10:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de
Administração da Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
49.656.192/0001-88, inscrição estadual nº 675.000.801.117, NIRE 35.300.039.092, em sua sede social na
Avenida Paulo Ayres nº 240, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo prévia convoca-
ção, sob a Presidência do Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana e secretariada por mim Giancarlo Arduini, com
a presença de todos os conselheiros para apreciar e deliberar especificamente sobre a solicitação atual Di-
retor Vice Presidente da Sociedade no sentido de se desligar do cargo que ocupa atualmente por motivos
particulares. Diante da manifestação de vontade justificada por motivos particulares, o Sr. Presidente da
mesa e demais conselheiros consignaram seus agradecimentos pelos relevantes serviços prestados pelo
Sr. Riccardo Arduini durante todos os anos em que permaneceu no exercício do cargo de Diretor Vice Pre-
sidente da Sociedade com inestimável colaboração. Em seguida foi submetido à apreciação dos Senhores
Conselheiros o nome do substituto do Sr. Riccardo Arduini, por sua indicação, o Sr. Giancarlo Arduini, bra-
sileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 308.224.798-93, residente e domiciliado na Capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo
Ayres nº 240, CEP 06767220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, cujos honorários serão
fixados em reunião do Conselho de Administração a ser convocada para redistribuição da verba honorária
anteriormente aprovada globalmente pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/03/2021. A de-
claração de desimpedimento assinada pelo diretor eleito nesta oportunidade segue em separado a esta ata.
Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente concedeu o tempo necessário
à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os membros do Con-
selho de Administração da sociedade. Taboão da Serra, 01 de abril de 2021. (aa.) Vitor Luiz Taddeo
Mammana - presidente da mesa, Giancarlo Arduini - secretário da mesa, Alessandro Arduini, Daniel
Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo Arduini, Mario Cesar Keutenedjian Milani, Renata Bonsaver
Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana. Declaramos que a presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 01 de abril de 2021. Vitor Luiz Taddeo Mammana -
Presidente da Mesa,  Giancarlo Arduini -  Secretario da mesa. JUCESP nº 213.931/21-7 em 11/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos  –  CNPJ nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE nº 35.3.0001380-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2021

1) Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor-Presidente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em vista a 
presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações. 
5) Ordem do Dia: (a) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria para o período de 30 de abril de 2021 até 30 de abril de 
2022, e fixação de seus honorários; (b) Instalação ou não do Conselho Fiscal para o próximo período de 1 (hum) ano; (c) Outros 
assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as matérias em votação, deliberou-se por unanimidade total, com 
abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para 
que a assembleia pudesse livremente deliberar sob a eleição ou reeleição da nova Diretoria da empresa; (a.1) Debatida a 
questão, reelegeu-se os seguintes acionistas para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato desta data até 30 de 
abril de 2022, a saber: (a.1.1) Para Diretor Presidente, o Sr. João Vaz Gomes, português, casado, empresário, Cédula de 
Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF. nº 003.455.398-34, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Piassanguaba 
nº 1.179; (a.1.2) Para Diretor Superintendente, o Sr. Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula de 
Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF. nº 002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua 
Marcos Fernandes nº 147, Apartamento 81; (a.1.3) Para Diretor Administrativo: Não houve eleição de qualquer acionista 
para este cargo, permanecendo vago, até nova deliberação e indicação; (a.2) Para Diretores Adjuntos: (a.2.1) O Sr. Carlos 
de Abreu, brasileiro, viúvo, empresário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.329.538-20, residente 
e domiciliado nesta Capital, à Rua José de Alencar nº 25; (a.2.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casado, 
advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF. nº 194.411.778-49, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Rua Barão do Triunfo nº 612, Sala 503; (a.2.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português, casado, empresá-
rio, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF. nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta 
Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera nº 50; (a.2.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro, casado, empresário, 
Cédula de Identidade nº 25.993.527-x/SSP-SP, CPF/MF. nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida 
Dr. Ricardo Jafet nº 2.419. (a.3) Os Diretores-Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais 
de até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (a.4) Os 
Diretores ora reeleitos retomam a posse de seus cargos neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este 
como Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer crime ou ato elencado no artigo 
nº 1.011, § 1º do Código Civil, que os impeçam de exercer a administração da Companhia. Os termos de desimpedimento 
assinados pelos Diretores reeleitos estão arquivados na sede da Companhia; (a.5) O responsável tributário da empresa será o 
acionista e Diretor-Presidente João Vaz Gomes, retro qualificado, inclusive quanto à Certificação Digital, atuando isoladamente 
quanto a este aspecto; (b) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (c) Colocou-se a palavra a dis-
posição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. 
7) Encerramento: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos 
Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada 
a registro na Jucesp. 8) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente 
assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. São Paulo, 20 de abril de 2021. a) João 
Vaz Gomes - Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. Visto Advogado. JUCESP - Certifico que foi 
registrado sob nº 233.397/21-8, em 20/05/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Viação Rápido Brasil S.A.  –  CNPJ nº 61.541.405/0001-21  –  NIRE nº 35.3.0001382-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2021

1) Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2021, às 11:00 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Acionistas Presentes: Totalidade dos acionistas, conforme livro de presença. 3) Mesa Diretora: Presidente, João Vaz Gomes, 
Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Consultor Jurídico. 4) Convocação: Dispensada, tendo em vista 
a presença total dos acionistas, na forma do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que trata das Sociedades por Ações. 
5) Ordem do Dia: (a) Eleição ou reeleição dos membros da Diretoria para o período de 30 de abril de 2021 até 30 de abril de 
2022, e fixação de seus honorários; (b) Instalação ou não do Conselho Fiscal para o próximo período de 1 (hum) ano; (c) Outros 
assuntos de interesse social. 6) Deliberações: Colocadas as matérias em votação, deliberou-se por unanimidade total, com 
abstenção dos legalmente impedidos, do quanto segue: (a) Os atuais Diretores colocaram os seus cargos à disposição, para 
que a assembleia pudesse livremente deliberar sob a eleição ou reeleição da nova Diretoria da empresa; (a.1) Debatida a 
questão, reelegeu-se os seguintes acionistas para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato desta data até 30 de 
abril de 2022, a saber: (a.1.1) Para Diretor-Presidente, o Sr. Amandio Almeida Pires, português, casado, empresário, Cédula 
de Identidade de Estrangeiro nº W-408081-K/DPF/SP, CPF/MF. nº 002.040.218-04, residente e domiciliado nesta Capital, à 
Rua Marcos Fernandes nº 147, Apartamento 81; (a.1.2) Para Diretor Superintendente, o Sr. João Vaz Gomes, português, 
casado, empresário, Cédula de Identidade nº 1.257.959-2/SSP-SP, CPF/MF. nº 003.455.398-34, residente e domiciliado nesta 
Capital, à Avenida Piassanguaba nº 1.179; (a.1.3) Para Diretor Administrativo: Não houve eleição de qualquer acionista 
para este cargo, permanecendo vago, até nova deliberação e indicação; (a.2) Para Diretores Adjuntos: (a.2.1) O Sr. Carlos 
de Abreu, brasileiro, viúvo, empresário, Cédula de Identidade nº 2.346.455/SSP-SP, CPF/MF. nº 020.329.538-20, residente 
e domiciliado nesta Capital, à Rua José de Alencar nº 25; (a.2.2) O Sr. Luis do Nascimento Rodrigues, português, casado, 
advogado, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-359.208-V/DPF-SP, CPF/MF. nº 194.411.778-49, residente e domiciliado 
nesta Capital, à Rua Barão do Triunfo nº 612, Sala 503; (a.2.3) O Sr. Armelin Ruas Figueiredo, português, casado, empresá-
rio, Cédula de Identidade de Estrangeiro nº W-208700-W/DPF/SP, CPF/MF. nº 402.303.848-20, residente e domiciliado nesta 
Capital, à Rua Carlos Maria Della Paolera nº 50; (a.2.4) O Sr. Marco Antonio Pereira de Abreu, brasileiro, casado, empresário, 
Cédula de Identidade nº 25.993.527-x/SSP-SP, CPF/MF. nº 181.602.878-95, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida 
Dr. Ricardo Jafet nº 2.419. (a.3) Os Diretores-Presidente, Superintendente e Administrativo poderão ter honorários mensais de 
até R$ 10.000,00 (Dez mil reais) no todo do colegiado, os quais subdividirão entre si em reunião da Diretoria; (a.4) Os Diretores 
ora reeleitos retomam a posse de seus cargos neste ato, independente de qualquer outra formalidade, valendo este como 
Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer crime ou ato elencado no artigo nº 1.011, 
§ 1º do Código Civil, que os impeçam de exercer a administração da Companhia. Os termos de desimpedimento assinados 
pelos Diretores reeleitos estão arquivados na sede da Companhia; (a.5) O responsável tributário da empresa será o acionista 
e Diretor Superintendente João Vaz Gomes, retro qualificado, inclusive quanto à Certificação Digital, atuando isoladamente 
quanto a este aspecto; (b) Decidiu-se não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício; (c) Colocou-se a palavra à dis-
posição dos presentes, e como não houvesse manifestação alguma, deu-se por encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária. 
7) Encerramento: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora, pelos 
Diretores eleitos e por todos os acionistas da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio, devendo ser levada 
a registro na Jucesp. 8) Declaração/Assinaturas: A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente 
assinada pela mesa diretora, os Diretores eleitos e a totalidade dos acionistas presentes. São Paulo, 20 de abril de 2021. a) João 
Vaz Gomes - Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa. Visto Advogado. JUCESP - Certifico que foi 
registrado sob nº 233.007/21-0, em 20/05/2021. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Estanislao Corral - Diretor Presidente
Ricardo Ananias de Oliveira - Contador-CRC 1SP191146/O-9

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Ex-
plicativas estão a disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Satus Ager Brasil - Serviços Agropecuários S.A.
CNPJ: 19.371.553/0001-89

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)

Balanço Patrimonial - ATIVO 2019 2018

Circulante 22.012.071 64.538

Caixa e equivalentes de caixa 1.670.106 59.935

Contas a Receber 17.093.726 -

Estoques 1.746.292 -

Outros créditos 1.501.947 4.603

Não Circulante 149.317.874 660.821

Investimentos em Coligadas e Controladas 59.038.574 -

Imobilizado 677.028 660.821

Intangível 89.602.272 -

Total do Ativo 171.329.945 725.359

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro (prejuízo) do exercício 3.226.542 (322.505)
 Depreciação e amortização 6.551.678 -
 Resultado de Equivalência Patrimonial (6.805.320) -
Resultado Ajustado 2.972.900 (322.505)
Variação nos Ativos Operacionais 
 Contas a Receber (17.093.726) -
 Estoques (1.746.292) -
 Outros créditos (1.497.344) 55.708
Variação nos Passivos Operacionais 
 Fornecedores 2.148.945 (3.427)
 Obrigações Tributárias 921.080 937
 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 67.755 14.838
 Adiantamento de Clientes 12.401.145 -
 Outros Débitos 4.362 -
Caixa líquido proveniente (utilizado) 
 nas atividades operacionais (1.821.175) (254.449) 
Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Aquisição de Participações Societárias (146.989.883) -
 Aquisição de Imobilizado (16.733) -
Caixa líquido proveniente (utilizado) 
nas atividades de investimento (147.006.616) -
 Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
 Aumento de Capital 147.828.000 305.449
 Empréstimos de Coligadas 2.417.192 -
 Outros valores 192.770 -
Caixa líquido proveniente (utilizado) 
nas atividades de financiamento 150.437.962 305.449
Aumento (redução) no caixa 
e equivalentes de caixa 1.610.171 51.000
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 59.935 8.935
No fim do exercício 1.670.106 59.935
Aumento (redução) no caixa 
e equivalentes de caixa 1.610.171 51.000

Balanço Patrimonial - PASSIVO 2019 2018
Circulante 15.562.528 19.241
Fornecedores 2.148.945 -
Obrigações Tributárias 922.786 1.706
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 85.290 17.535
Adiantamento de Clientes 12.401.145 -
Outros Débitos 4.362 -
Não Circulante 2.609.962 -
Exigível a Longo Prazo 2.609.962 -
Empréstimos - partes relacionadas 2.417.192 -
Outros Débitos 192.770 -
Patrimônio Líquido 153.157.455 706.118
Capital Social 150.894.856 22.101.000
Capital Social a Integralizar - (19.034.144)
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.396.796 -
Lucros/Prejuízos Acumulados 865.803 (2.360.738)
Total do Passivo 171.329.945 725.359

Cumprindo as disposições legais e estatutárias, a Diretoria da Satus Ager Brasil - Serviços Agropecuários S.A., apresenta a V. S.as, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios encerrados em 
31/12/2019. Colocamo-nos a vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10/01/2020. Demonstração do Fluxo de Caixa 

 Capital Capital Social Reserva de Ajuste de Avali- Lucro (Prejuízo) 
 Social a Integralizar Lucros ação Patrimonial do Exercício Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.761.407 - - - (2.038.233) 723.174
Prejuízo do Exercício - - - - (322.505) (322.505)
Aumento de Capital 19.339.593 (19.034.144) - - - 305.449
Saldos em 31 de dezembro de 2018 22.101.000 (19.034.144) - - (2.360.738) 706.118
Lucro do Exercício - - - - 3.226.542 3.226.542
Aumento de Capital 128.793.856 19.034.144 - - - 147.828.000
Ajuste na Aquisição de Investimento - - - 1.396.795 - 1.396.795
Saldos em 31 de dezembro de 2019 150.894.856 - - 1.396.795 865.804 153.157.455

Demonstração da Mutação
do Patrimônio Líquido

Demonstração de Resultado Abrangente  2019 2018
 Resultado do Exercício 3.226.542 (322.505)
 Resultado Abrangente Total 3.226.542 (322.505)

Demonstração do Resultado do Exercícios  2019 2018
Receita Líquida 16.433.900 -
Custo dos serviços prestados (10.318.104) -
Lucro Bruto 6.115.796 -
 (Despesas) Receitas Operacionais (1.237.559) (322.743)
Administrativas e gerais (8.042.866) (314.550)
Resultado de Equivalência Patrimonial 6.805.320 -
Outras despesas (13) (8.193)
(Prejuízo) Antes do Resultado Financeiro 4.878.237 (322.743)

 2019 2018
 Resultado financeiro líquido (739.305) 238
Lucro (Prejuizo) Antes do IR e CS 4.138.932 (322.505)
 Imposto de Renda (664.522) -
 Contribuição Social (247.868) -
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício 3.226.542 (322.505)

Estanislao Corral - Diretor Presidente
Durvalino Corrêa Junior -Contador CRC: 1SP222726/O-0

Satus Ager Brasil - Serviços Agropecuários S.A.
CNPJ: 19.371.553/0001-89

Demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em reais)

Balanço Patrimonial - ATIVO 2020 2019
Circulante 35.929.792 21.819.300
Caixa e equivalentes de caixa 5.182.397 1.670.106
Contas a receber de clientes 6.703.269 13.636.631
Estoques 14.775.375 1.770.259
Ativo biológico 316.450 -
Tributos a recuperar 176.754 887.337
Adiantamento a fornecedores 14.330 387.871
Partes relacionadas 8.725.800 3.456.397
Outros ativos 35.417 10.699
Não circulante 131.101.027 149.317.874
Tributos a recuperar 2.235 -
Investimentos 43.209.437 59.038.574
Imobilizado 1.258.717 677.028
Intangível 86.632.872 89.602.272
Total do ativo 167.033.054 171.137.175

 2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 4.304.744 9.777.693
Lucro Líquido do Exercício antes do IR/CS (5.151.604) 4.138.931
Ajustes por: Depreciações e Amortizações 10.485.409 6.551.152
IRPJ/CSLL (1.029.061) (912.390)
(Aumento) Redução nos Ativos (10.407.666) (20.337.362)
Contas a Receber 10.390.458 (17.093.726)
Estoque - Almoxarifado (13.128.796) (1.963.029)
Adiantamentos a Fornecedores 360.081 (395.020)
Despesas Antecipadas (5.001) -
Impostos a Recuperar 708.348 (885.586)
Partes Relacionadas (8.725.800) -
Outros Ativos (6.955) -
Aumento (Redução) nos Passivos (2.973.444) 15.543.286
Contas a pagar (876.246) 2.153.306
Obrigações Tributárias 45.213 921.080
Obrigações Trabalhistas 166.803 67.755
Adiantamento de Clientes (11.178.491) 12.401.145
Partes Relacionadas 8.772.765 -
Não Circulante 96.511 -
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (9.076.365) 4.983.617
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos    
Aquisição de Ativo Imobilizado/
 Outros Investimentos 7.731.439 (155.208.205)
Caixa Líquido usado nas Atividades
  de Investimentos 7.731.439 (155.208.205)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos    
Lucro do Período 6.180.665 (3.226.541)
Movimentação Patrimônio Líquido (6.180.418 152.451.337
Empréstimos e Financiamentos 4.856.971 2.609.962
Caixa Líquido usado nas Atividades 
 de Financiamentos 4.857.217 151.834.758
Aumento (Redução) do Caixa
 e Equivalentes de Caixa 3.512.291 1.610.171
No Início do Exercício 1.670.106 59.935 
No Fim do Exercício 5.182.397 1.670.106
Saldo Fluxo de Caixa 5.182.397 1.670.106

Balanço Patrimonial - PASSIVO 2020 2019
Circulante 20.056.017 15.562.528
Fornecedores 1.111.152 2.148.945
Empréstimos e financiamentos 7.466.933 -
Salários e encargos sociais 252.094 65.503
Tributos a recolher 1.064.510 942.574
Adiantamento de clientes 1.222.654 12.401.145
Partes relacionadas 8.772.765 -
Outros passivos 165.908 4.362
Não circulante 146.977.037 153.157.455
Empréstimos e financiamentos - 2.417.192
Patrimônio líquido: Capital social 150.894.856 150.894.856
Ajuste de avaliação patrimonial 1.396.796 1.396.796
Reserva de lucros - 865.803
Prejuízos acumulados (5.314.615) -
Total do passivo e do patrimônio líquido 167.033.054 171.137.175

Cumprindo as disposições legais e estatutárias, a Diretoria da Satus Ager Brasil - Serviços Agropecuários S.A., apresenta a V. S.as, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios encerrados em 
31/12/2020. Colocamo-nos a vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10/01/2021. Demonstração do Fluxo de Caixa 

 Capital Capital Social Ajuste de Avali- Reserva de Prejuízos 
 Social a Integralizar ação Patrimonial Lucros Acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2018 22.101.000 (19.034.144) - - (2.360.739) 706.118
Integralização de capital - 19.034.144 - - - 19.034.144
Aumento de capital 128.793.856 - - - - 128.793.856
Ajuste de avaliação Patrimonial - - 1.396.796 - - 1.396.796
Lucro do exercício - - - 3.226.542 - 3.226.542
Tranferência para reserva - - - (2.360.739) 2.360.739 -
Em 31 de dezembro de 2019 150.894.856 - 1.396.796 865.803 - 153.157.455
Prejuízo do exercício - - - - (6.180.418) (6.180.418)
Tranferência para reserva - - - (865.803) 865.803 -
Em 31 de dezembro de 2020 150.894.856 - 1.396.796 - (5.314.615) 146.977.037

Demonstração da Mutação
do Patrimônio Líquido

Demonstração do Resultado do Exercícios  2020 2019
Receita 30.201.810 16.433.900
Variação do valor justo do ativo biológico 15.073.318 -
Custo dos produtos vendidos (27.065.164) (10.318.104)
Lucro bruto 18.209.964 6.115.796
Despesas operacionais (22.503.326) (1.237.559)
Despesas com vendas (280.793) -
Despesas gerais e administrativas (3.455.219) (1.491.727)
Resultado de equivalência patrimonial (8.423.025) 6.805.320

Outras despesas ou receitas 2020 2019
  operacionais, líquidas (10.344.290) (6.551.152)
Resultado operacional (4.293.362) 4.878.236
Receitas financeiras 2.761.134 14.505
Despesas financeiras (3.619.130) (753.811)
Resultado financeiro (857.996) (739.305)
Resultado antes do IR e da CS (5.151.357) 4.138.931
Imposto de renda e contribuição social corrente (932.549) (912.390)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (96.511) -
Lucro (prejuízo) do exercício (6.180.418) 3.226.542
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Ex-
plicativas estão a disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Demonstração de Resultado Abrangente  2020 2019
 Resultado do Exercício (6.180.418) 3.226.542
 Resultado Abrangente Total (6.180.418) 3.226.542

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar 
os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A 
não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, enseja-
rá na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à 
tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”.Empresa: M. E. E C. EIRELI, 
CNPJ: **.*14.742/0001-**, Contrato: 4500042855; Empresa: J. B. M - C. DE M. E G. LTDA., CNPJ: 
**.*22.849/0001-**, Contrato: 4500042286; Empresa: C. T., CNPJ: **.*31.088/0001-**, Contrato: 
4500036938; Empresa: C. S. D. EIRELI, CNPJ: **.*33.675/0001-**, Contrato: 4500040922; Em-
presa: J. H. S. 44321042879, CNPJ: **.*56.461/0001-**, Contrato: 4500031119; Empresa: F. M. P. 
EM C. EIRELI, CNPJ: **.*70.028/0001-**, Contrato: 4500037111; Empresa: S. M. DA S. F., CNPJ: 
**.*24.491/0001-**; Contrato: 4500023743; Empresa: P. DA C. R. E L. EIRELI, CNPJ: **.*97.139/0001-
**, Contrato: 4500035353; Empresa: L.N.L R. C. LTDA, CNPJ: **.*52.362/0001-**, Contrato: 
4500032341; Empresa: E.L - S. D. E S. EIRELI, CNPJ: **.*44.851/0001-**, Contrato: 4500035900;

O investimento em bônus e premiações de forma flexível é uma 
maneira assertiva de estimular colaboradores.

Com a maioria das opera-
ções sendo realizadas 
a distância, surgiram 

novas regras e decisões a 
serem tomadas por parte das 
empresas com os seus colabo-
radores, a fim de estimular o 
bom rendimento, bem como 
manter a equipe motivada e 
saudável. 

Uma pesquisa realizada pela 
fintech Cash.in , que otimiza 
o pagamento de bônus de 
incentivo e premiações, com 
400 empresas das área de 
indústria, serviços financeiros 
e tecnologia, constata que 
o investimento em bônus e 
premiações de forma flexível 
é uma maneira assertiva de 
estimular colaboradores, e ter 
ações mais bem-sucedidas, 
motivando o desempenho e 
perpetuando essas empre-
sas como as melhores do 
mercado. 

“Realizamos a pesquisa 
em 2019 e a validação do 
resultado está vindo desde o 
ano passado com a chegada 
da pandemia. Os dados mos-
tram que os usuários e os 
executivos de um programa 
de incentivo de vendas estão 
avaliando o valor das experi-
ências de premiação mais de 
perto. Os melhores gestores 
de vendas mantêm seus pro-
gramas de incentivo com altos 
padrões de análises”, explica 
Nani Gordon, co-fundadora 
da Cash.in. 

Prêmios de incentivo promovem 
mais produtividade de funcionários
Novas mudanças de comportamento e de consumo foram ditadas pela pandemia. Um 
setor que está passando por uma extensa transformação é o de carreiras e trabalho

Ela aponta, ainda, que o 
setor tende a crescer cada 
vez mais, devido ao retorno 
positivo no desempenho das 
equipes e uma perspectiva de 
dobrar em 2021. 

Programas de incentivo 
eficazes desempenham um 
papel na diferenciação dos 
bem-sucedidos dos menos 
bem-sucedidos.

“É por esse motivo que os 
grandes gestores reconhe-
cem esses programas como 
acelerador de desempenho, 
e não como centros de custo 
e já aumentaram o volume 
de investimentos em prêmios 
de incentivo em 2020, con-
sequentemente aumentarão 
neste ano também”, ressalta. 

Confira abaixo os dados da 
pesquisa: 
	 •	94%	 dos	 executivos	 de	

empresas de alta per-
formance acreditam que 
dar reconhecimentos e 
prêmios é uma vantagem 
competitiva. 

	 •	68%	das	empresas	usam	a	
satisfação do participante 
como a métrica mais im-
portante de um programa 
de incentivos. 

	 •	64%	das	empresas	prefe-
rem fazer programas de 
incentivo que beneficiam 
muito ao invés de apenas 
as top performers. 

	 •	54%	dos	executivos	fazem	
premiações de incentivo 
que focam em alcançar 
todos os participantes. 

	 •	79%	 dos	 participantes	
querem um mix de es-
colhas. 

	 •	44%	 maior	 o	 número	
da pesquisa em: como 
programas de incentivo 
mudam comportamento 
dentro das empresas: 
baixo turnover e aumen-
to da produtividade, 
vendas, market share, 
satisfação do cliente, 
etc. - Fonte e outras 
informações:  (www.
cashin.com.br). 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 29 a 31 de maio de 20216

Thais Cordero (*)

De acordo com dados do IBGE, mais de 90% das 
empresas brasileiras são familiares. Contudo, mais 
de 70% não passam de pai para filho. Apenas 5% 

delas conseguem chegar até aos netos de seus fundadores. 
Para mudar essa realidade e aumentar a perpetuidade 
das empresas, é preciso fazer um cauteloso planejamento 
sucessório. Esse cuidado evita brigas familiares e ajuda 
na preservação do patrimônio, que pode perdurar por 
várias gerações.

Normalmente, existem dois grandes problemas que cer-
cam esse tema: a falta de interesse dos sucessores em tomar 
a frente do negócio ou a falta de preparo e conhecimento 
para gerenciar a empresa, suas demandas e necessidades. 
Em ambos os casos, as consequências podem ser devas-
tadoras se houver a insistência em nomear algum familiar 
para esse cargo sem as habilidades necessárias.

Por isso, é fundamental buscar a profissionalização da 
gestão. Muitas vezes, vemos empresas operando de formas 
ainda analógicas em pleno século XXI. É preciso modernizar 
as operações, automatizar processos e ampliar o conhe-
cimento sobre aspectos fundamentais que determinam o 
sucesso ou o fracasso de um negócio.

Tendo isso em mente, é necessário identificar herdeiros 
que tenham conhecimentos teóricos e práticos para garantir 
o bom desempenho da empresa no médio e longo prazo. 

É recomendável que o sucessor tenha não apenas um 
domínio total sobre as operações da empresa, mas também 
uma experiência de mercado, tendo acumulado vivências 
fora do espectro familiar. O conhecimento acadêmico, por 
meio de cursos de graduação e especialização dentro e 
fora do país também são importantes, especialmente para 
empresas com atuação internacional. Caso não seja possível 
identificar nenhum herdeiro direto ou membro familiar com 

A pandemia da Covid-19 tem feito cada vez mais vítimas no Brasil. Diante da constatação do quanto a vida é perecível, cada vez mais 
pessoas estão buscando formas de elaborar um testamento ou mesmo um planejamento de sucessão familiar, no caso de empresários. 
O resultado é que, segundo levantamentos dos cartórios, a busca por esse tipo de documentação aumentou em mais de 50% em 2020.

Pixabay

família façam parte do conselho administrativo, tendo total 
conhecimento da situação da empresa e a possibilidade de 
direcionamento das diretrizes dos negócios.

Outra opção na ausência de herdeiros interessados e pre-
parados para assumir a gestão dos negócios é a venda total, 
parcial ou ainda a fusão com outra empresa, neste último 
caso, para maximizar os negócios. Em todos esses casos, é 
necessário fazer um mapeamento da situação operacional 
e jurídica do negócio, avaliando riscos e oportunidades, 
ativos e passivos a fim de se chegar a uma valoração justa 
para todos os envolvidos.

Tomada a decisão sobre o futuro da sociedade, é impor-
tante fazer um levantamento de todo o patrimônio, tanto 
dos bens do empresário quanto da sociedade. É preciso 
mapear aplicações financeiras, bens móveis e imóveis, par-
ticipações societárias e direitos. Depois, é preciso entender 
a situação familiar, como o regime de casamento, a idade e 
engajamento dos herdeiros nos negócios familiares, entre 
outras particularidades. 

Uma vez feito o mapeamento, a melhor estrutura de 
organização pode ser escolhida, sendo as mais comuns: a 
doação, o testamento ou constituição de holding familiar. A 
doação é comum para transferir imóveis, distribuir cotas ou 
participações societárias. Nesse caso, há necessidade de se 
recolher o ITCMD – Imposto de Transmissão sobre Causa 
Mortis e Doação. Por se tratar de um imposto estadual, a 
alíquota varia de um estado para outro. 

Outra alternativa é o testamento. Nesse documento ficam 
dispostas as vontades do testador, deixando claro para quem 
serão destinados cada um de seus bens. Caso não haja her-
deiros, o testador poderá dispor livremente da totalidade 
dos seus bens no testamento e fazê-lo de acordo com sua 
vontade, inclusive com doações a instituições de caridade.

Contudo, no caso dos empresários, o mais recomendável 
é a constituição de uma holding familiar. Nesse caso, é 
constituída uma pessoa jurídica com o objetivo de resguar-
dar a concentração do patrimônio da família. Na holding, 
o patrimônio da pessoa física é transferido para a pessoa 
jurídica, necessitando haver a integralização do capital 
social, de modo que essa nova empresa tenha o controle 
dos bens transferidos, seja por uma pessoa ou por toda a 
família. Além disso, cada um terá a parte que lhe couber na 
sociedade, representadas pelas respectivas participações 
na sociedade.

Para garantir a legalidade e o cumprimento dos desejos 
do patriarca da família ou fundador, é imprescindível contar 
com apoio jurídico adequado, a fim de se evitar surpresas 
desagradáveis no futuro. Todas as decisões devem estar 
registradas em documentos que reflitam os desejos e aspira-
ções desenhadas para o futuro evitando conflitos familiares. 
Esses documentos trazem toda a segurança necessária às 
empresas familiares, exequíveis perante bancos e credores 
garantindo a legalidade à operação.

Embora pareça complexo, o planejamento sucessório leva 
em média apenas 60 dias, variando de acordo com o nível 
de complexidade do patrimônio e o ramo de atuação da 
empresa. Esse é um cuidado que todo empresário precisa 
ter a fim de garantir a perpetuidade de sua empresa e, a 
segurança financeira de sua família.

(*) - É advogada e Líder da área societária do Marcos Martins Advogados 
(https://www.marcosmartins.adv.br/pt/).
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as habilidades necessárias, o mais recomendável é buscar 
um profissional no mercado. 

Contratar um CEO ou CFO pode ser a melhor alternativa 
para garantir a preservação do patrimônio da família e assim a 
perpetuidade dos negócios, bem como o bom funcionamento 
da empresa. Nesses casos, é comum que os membros da 

PanDeMia faz busca Por testaMentos e 
PlanejaMento sucessório DisParareM

    leia na página 6

PlanejaMento De sucessão faMiliar
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O volume de ocorrências do golpe da falsa central telefônica e do 
falso funcionário, por exemplo, aumentou cerca de 340%.

O texto altera o Código 
Penal brasileiro para 
agravar penas como 

invasão de dispositivo, fur-
to qualificado e estelionato 
praticados em meio digital, 
além de crimes cometidos 
com o uso de informação for-
necidas por alguém induzido 
ao erro pelas redes sociais, 
contatos telefônicos, mensa-
gem ou e-mail fraudulento. 

As penas podem chegar até 
8 anos de prisão, mais mul-
tas, e ainda serem agravadas 
se os crimes forem pratica-
dos com o uso de servidor 
mantido fora do Brasil, ou 
ainda se a vítima for uma 
pessoa idosa ou vulnerável. 
Entre ações criminosas que 
agora serão punidas com a 
lei estão as fraudes através 
de transações digitais, além 
dos golpes, como o da clona-
gem do WhatsApp, do falso 
funcionário de banco e os 
golpes de phishing. 

Para a Febraban (Federa-
ção Brasileira de Bancos), a 
tipificação do crime digital é 
um passo muito importante 
e necessário para coibir de-
litos cometidos no mundo 
digital e punir com rigor a 
prática desses crimes, que 
levam muita dor de cabeça 
e causam grande prejuízo 

O tabagismo matou 7,7 
milhões de pessoas em 2019, 
ano em que o número de 
fumantes aumentou para 1,1 
bilhão, mostram estimativas 
mundiais divulgadas na sex-
ta-feira (28), acrescentando 
que 89% dos novos fumantes 
ficaram dependentes aos 25 
anos. As estimativas são di-
vulgadas pela revista médica 
The Lancet, que publica três 
estudos com dados sobre a 
prevalência do tabagismo em 
204 países, em homens e mu-
lheres com 15 ou mais anos, 
incluindo a idade de iniciação 
ao cigarro, as doenças associa-
das e riscos entre fumantes e 
ex-fumantes.

Impostos mais altos sobre 
o tabaco, fim da adição de 
sabores, como mentol, em 
todos os produtos contendo 
nicotina, proibição da publi-
cidade ao tabaco na internet, 
incluindo as redes sociais, e 
mais espaços livres para fumar 

A KPMG realizou uma pesquisa com empresários de 
oito setores da economia brasileira em11 estados sobre 
o impacto da Covid-19 nos negócios. O relatório apontou 
que, para 74,5% dos entrevistados, ainda serão necessá-
rios de seis meses a um ano após o início da vacinação 
de combate à Covid-19 para que o segmento em que a 
empresa atua volte a operar normalmente. 

Já outros 23,6% disseram que esse período deve ser de 
dois a cinco anos e apenas 1,8% acham que a empresa 
não voltará mais a operar normalmente. 

Quando questionados sobre as mudanças na indústria 
em que a empresa atua a um ano do início do lockdown 
no país, 34,5% alegaram que a organização teve redução 
de receita e lucro. Apenas 21,82 afirmaram que houve um 
aumento nesses índices. 

Já 20% afirmaram que a empresa não sofreu impacto 
e conseguiu manter a receita. Para 12,7%, houve uma 
redução de vagas em emprego e de custos e redução de 
custos para 10,9%. “O estudo apontou que temos um 
cenário de negócio diferente de um ano atrás. Agora, e 
com a perspectiva de vacinação da população, a maioria 
dos empresários prevê uma perspectiva de retorno das 
atividades econômicas no médio prazo e apenas uma pe-
quena parcela não acredita que isso vá acontecer. 

É um sinal de melhora do ambiente de negócios no país”, 
analisa o sócio de clientes e mercados da KPMG no Brasil 
e América do Sul, Jean Paraskevopoulos. 

Quase 85,5% dos entrevistados disseram que estão 
otimistas com relação à retomada dos negócios, depois 
do início da vacinação. 

Com relação ao impacto do anúncio feito pelas auto-

Maioria está otimistas com relação à retomada dos negócios, 
depois do início da vacinação.

João Kepler – Gente – Com o firme propósito 
de eliminar a aura da sorte nos negócios e mostrar 
o quão lógico, na maioria das vezes, é o resultado 
de um investimento equilibrado, centrado em boas 

e qualificadas  informações.  O exitoso autor, consegue num 
linguajar claro, contudo amplo, profundo, como escolher em 
quais “cestos” colocar seus suados ovinhos e deles obter uma 
boa ninhada. Empresas recém criadas podem ser tão ou mais 
rentáveis que muitas há bom tempo estabelecidas. Kepler li-
teralmente ensina como projetar e proteger o capital, quando 
investir e logisticamente quando retirar-se. Em suma, entre no 
jogo do ganha-ganha, percorrendo o caminho palmilhado pelo 
mestre dos investimentos. Sucesso!

O Poder do Equity: Como investir em 
negócios inovadores, escaláveis e 
exponenciais e se tornar um investidor-anjo

Pat Poll – Scortecci – Especialista em mecânica 
quântica de espiritualidade, Pat criou um sistema 
– Reprô – que tem a finalidade bem calibrada de 
alterar, reprogramar todo um sistema interno de 

pensamento e ação e ou, melhorar o que vem sendo praticado. 
Sua experiência de vida pessoal e profissional a habilitam a essa 
maestria. Válido para qualquer idade, posição ou profissão. 
Namastê! 

Reprô: Seis semanas para se reprogramar: 
Seis passos para reiniciar seu computador 
interno e dar um salto em sua vida

Alexandre Sita – Literare – A princípio um título 
com boa dose de obviedade , contudo serve “apenas” 
como cenário para um surpreendente desenrolar 
de exaustivas façanhas comerciais, implementadas 
pelo autor. Lógico que quando todos estão bem tudo 

flui melhor e tranquilamente. Todavia, há empresários que não 
medem esforços para atrapalhar esse ditame. De maneira suave, 
sucinta, carregada de boa energia comercial e administrativa, 
focada em resultados, a obra merece destaque pelos seus 
excelentes e necessários ensinamentos. Alexandre editou um 
verdadeiro manual de boas práticas para o tão desejado sucesso 
e plena satisfação de lados “opostos” . Factível!

Franqueado Feliz Vende Bem

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Lei endurece penas 
para crimes eletrônicos, 

como clonagem do WhatsApp
O governo federal publicou a lei 14.155, que prevê punições severas para fraudes e golpes cometidos 
em meios eletrônicos
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to, ou por qualquer outro 
meio fraudulento, tem pena 
de reclusão de 4 a 8 anos, 
acrescido de multa. Se o cri-
me for praticado mediante 
o uso de servidor mantido 
fora do território nacional, 
apena é aumentada de um 
terço a dois terços. No caso 
de crime cometido contra 
idoso ou vulnerável, a pena 
pode ser aumentada em um 
terço ao dobro. 

Com o uso mais intenso 
dos meios digitais para ati-
vidades cotidianas durante 
a pandemia do Coronavírus, 
criminosos aproveitam o 
maior tempo online das 
pessoas para tentar aplicar 
golpes. Levantamentos mais 
recentes feitos pela Febra-
ban mostram o crescimento 
de tentativas de várias mo-
dalidades de fraudes em ja-
neiro e fevereiro de 2021 em 
comparação com o primeiro 
bimestre do ano passado. 

O volume de ocorrências 
do golpe da falsa central te-
lefônica e do falso funcioná-
rio, por exemplo, aumentou 
cerca de 340%. Atualmente, 
70% das fraudes estão vin-
culadas à engenharia social. 
Fonte e mais informações: 
(www.febraban.org.br). 

financeiro para o consumi-
dor. “Agora com a lei, tere-
mos muito mais subsídios 
e condições legais de gerar 
uma punição efetiva contra 
os criminosos cibernéticos”, 
avalia Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban. 

A lei estabelece que a 
invasão de um dispositivo 
eletrônico com o objetivo de 
obter, adulterar ou destruir 
dados ou informações sem 
autorização do usuário do 
dispositivo ou de instalar 
vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita tem pena de 
reclusão que varia entre 1 
ano a 4 anos de prisão, acres-
cida de multa. Aumenta-se 
a pena de um terço a dois 
terços se a invasão resulta 
prejuízo econômico. 

Segundo o texto, o furto 
mediante fraude por meio 
de dispositivo eletrônico, 
com ou sem a violação de 
mecanismo de segurança, 
ou o uso de programa mali-
cioso, ou por qualquer outro 
meio fraudulento, tem pena 
de reclusão de 4 a 8 anos, 
acrescido de multa. A pena 
aumenta-se de um terço a 
dois terços se o crime for 
praticado com o uso de ser-
vidor mantido fora do Brasil, 
e de um terço ao dobro, se 
o crime for praticado contra 
idoso ou vulnerável. 

A fraude cometida com a 
utilização de informações 
fornecidas pela vítima ou 
por terceiro induzido a erro 
por meio de redes sociais, 
contatos telefônicos ou 

Retomada dos setores deve demorar 
um ano após vacinação

ridades de saúde sobre novas cepas do Coronavírus em 
circulação no país no plano de retomada dos negócios, 
os empresários também se mostraram confiantes: 70,9% 
disseram que vão manter o mesmo plano de retomada 
enquanto apenas 29,09% afirmaram que repensarão o 
assunto. 

Cerca de 48% deles declaram ainda que o início da 
vacinação não alterou o plano de negócios da empresa 
que eles lideram e nem os prazos e projetos sofreram 
alterações. Houve alteração nesse sentido apenas para 
20% dos empresários. A pesquisa nacional foi realizada 
em março com 55 empresários brasileiros (AI/KPMG) 

A
g.

Se
na

do
/re

pr
od

uç
ão

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confiança, ou ligue para

Tabagismo matou 7,7 milhões de pessoas no mundo em 2019
são medidas apontadas para 
prevenir o tabagismo entre os 
mais jovens. Os estudos, sinte-
tizados em um comunicado da 
The Lancet, são publicados em 
comemoração ao Dia Mundial 
Sem Tabaco, que comemorado 
nesta segunda-feira (31).

A China lidera a lista dos dez 
países com mais fumantes em 
2019, totalizando 341 milhões 
de consumidores: um em cada 
três fumantes no mundo vivia 
há dois anos na China. Seguem-
se Índia, Indonésia, Estados 
Unidos, Rússia, Bangladesh, 
Japão, Turquia, Vietnam e 
Filipinas. Juntos, esses países 
representam quase dois ter-
ços da população mundial de 
fumantes.  Cerca de 87% das 
mortes mundiais associadas 
ao cigarro ocorreram entre 
fumantes ativos. Apenas 6% 
dos óbitos envolveram pessoas 
que tinham deixado de fumar 
há pelo menos 15 anos.

Em 2019, o tabagismo esteve 

dinamarquesa da Groenlândia, 
mais de um em cada três jovens 
fumavam.

Índia, Egito e Indonésia 
registraram os maiores au-
mentos no número de homens 
jovens fumantes, enquanto 
Turquia, Jordânia e Zâmbia os 
maiores aumentos no número 
de mulheres jovens fumantes, 
uma vez que “o progresso na 
redução da prevalência do 
tabagismo não acompanhou 
o aumento da população”, 
acentuando o crescimento 
de fumantes jovens. Mundial-
mente, em média, as pessoas 
começam a fumar regularmen-
te aos 19 anos. Na Dinamarca, 
país mais “precoce”, a idade 
média é 16,4 anos e no Togo, 
22,5 anos.

Na maioria dos países, a 
idade mínima legal para com-
prar cigarro é 16 ou 18 anos. 
Nos Estados Unidos, Uganda, 
Honduras, Sri Lanka, Samoa 
e Kuwait é 21 anos. Um dos 

estudos estima que 273,9 mi-
lhões de pessoas usaram em 
2019 tabaco de mascar (tabaco 
moído), que aumenta o risco 
de câncer oral, sendo que 83% 
residiam no sul da Ásia. O país 
“campeão” no consumo de ta-
baco de mascar é a Índia (185,8 
milhões de consumidores, que 
representam mais de metade 
desses fumantes em escala 
mundial).

Os autores do estudo aler-
tam para a necessidade de 
“regulamentações e políticas 
mais fortes” para conter a alta 
prevalência desse consumo 
em alguns países asiáticos. 
No comunicado, a revista The 
Lancet adverte que os três es-
tudos apresentam limitações, 
como o fato de os efeitos do 
hábito de fumar na saúde não 
incluírem o fumo passivo e 
os dados não englobarem o 
consumo de cigarros eletrô-
nicos ou produtos de tabaco 
aquecido (ABr).
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A China lidera a 
lista dos dez países com 
mais fumantes em 2019, 
totalizando 341 milhões 

de consumidores.

ligado a 1,7 milhão de mortes 
por isquemia cardíaca, a 1,6 
milhão de mortes por doença 
pulmonar obstrutiva crônica, 
a 1,3 milhão por câncer da 
traqueia, brônquios e pul-
mão e a quase 1 milhão de 
mortes por acidente vascular 
cerebral. Pelo menos um em 
cada dois fumantes de longo 
prazo morrerá de causas di-
retamente relacionadas com o 
tabagismo, sendo que eles têm 

perspectiva média de vida dez 
anos inferior à dos que nunca 
fumaram.

Globalmente, um em cada 
três homens e uma em cada 
cinco mulheres fumava, em 
2019, o equivalente a 20 ou 
mais cigarros por dia. No mes-
mo ano havia 155 milhões de 
fumantes entre os 15 e 24 anos. 
Em países como Bulgária, Cro-
ácia, Letônia, França, Chile e 
Turquia e na região autônoma 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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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:

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

O pretendente: NILSON De LUCCA, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 07/11/1943, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco De Lucca Netto e de Armida De 
Lucca. A pretendente: ELIANA BARBOSA SILVA, estado civil solteira , profissão 
administradora de empresas, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 21/02/1964, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Barbosa 
Silva e de Maria Novaes Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: LUIS AUGUSTO SALLES DE OLIVEIRA PRETO, de nacionalidade bra-
sileira, corretor de imóveis, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1971), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos de Oliveira Preto e 
de Tereza Silvia de Oliveira Preto. A pretendente: ROBERTA MUSETTI BIGHETTI, de 
nacionalidade brasileira, administradora, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(13/03/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Augusto Bighetti 
e de Bruna Nicolina Duarte Musetti Bighetti.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Empresas investem 
em tecnologia para 

fidelizar o consumidor
Uma mescla entre conteúdo, pessoalidade e 
vendas, esse formato consegue levar para o 
e-commerce a humanização que se vê nas lojas 
físicas, segundo o Grupo Bittencourt

A pandemia tem trans-
formado a rotina e 
hábitos dos brasileiros 

e obrigado as empresas a 
remodelar os negócios para 
atender um novo consumi-
dor: mais conectado, mais 
ativista e que valoriza mais 
experiência do que produto. 
Neste cenário, um formato 
que tem se mostrado mais 
eficiente que o e-commerce 
tradicional são as vendas por 
live, ou live-commerces. 

Uma mescla entre conte-
údo, pessoalidade e vendas, 
esse formato consegue levar 
para o e-commerce a huma-
nização que se vê nas lojas 
físicas, segundo o Grupo 
Bittencourt - consultoria 
especializada no desenvol-
vimento, gestão e expansão 
de negócios. “As interações 
são reais, a construção de 
vínculo da marca com o con-
sumidor é espontânea e as 
vendas acontecem ali mesmo, 
durante a transmissão na 
mesma plataforma. A marca 
pode oferecer um conteúdo 
especializado ou educativo, 
em eventos abertos ou ainda 
consultorias um a um. 

Num cenário em que as 
lojas ficaram fechadas e 
agora com um consumidor 
mais reticente de circular, 
o formato foi a solução para 
muitas empresas para man-
terem o relacionamento com 
seus consumidores e claro, 
as vendas”, pontua Lyana 
Bittencourt, CEO do Grupo 
Bittencourt. O perfil dos con-
sumidores que compram por 
essa ferramenta é variado. 
Com os mais diferentes usos 
que o live commerce oferece 
e a flexibilidade de adaptação 
da plataforma para as dife-
rentes indústrias, o público 
é bastante plural. 

“É claro que há sempre um 
grupo de ‘early adopters’ que 
tendem a ser aqueles consu-
midores mais digitalizados 
mas ao passo que as marcas 
comecem a se apropriar da 

modalidade do live commerce 
a tendência é que o formato se 
popularize nos mais diversos 
públicos. Inclusive B2B e até 
mesmo D2C - as indústrias 
também têm se apropriado 
do formato ”, complementa 
a especialista.

Os pequenos e médios 
negócios também podem 
trabalhar a tecnologia para 
promover sua marca, uma 
vez que não há limitação de 
porte ou segmento. Algumas 
plataformas do mercado se 
integram aos e-commerces 
existentes e permitem até 
mesmo a criação da loja on-
line na própria plataforma, 
com um catálogo criado pelo 
empreendedor. 

Então, ele pode convidar 
sua rede de relacionamento 
e sua base de clientes e fazer 
lives com foco em entregar 
conteúdo relevante e vender 
seus produtos para consu-
midores. “O primeiro passo 
importante é ter uma audi-
ência engajada. Não adianta 
abrir a live e não ter ninguém 
assistindo. Então existe um 
trabalho prévio de divulgação 
e engajamento que deve ser 
feito. Uma ação nas redes 
sociais, publicações prévias 
que chamem o público para 
participar, entre outros. 

Além disso, também é 
preciso considerar o impre-
visível. Como é ao vivo, algu-
mas coisas podem acontecer 
como falha de conexão ou 
mesmo um produto que não 
funciona bem no momento 
da venda. Você pode ser 
surpreendido por uma de-
manda maior do que a que 
você estava esperando ou 
o contrário. O importante é 
testar o modelo e ir ajustan-
do conforme for ganhando 
experiência. Esse modelo 
é possível, é viável e é bem 
aceito pelas pessoas”, finaliza 
a CEO do Grupo Bittencourt 
- Fonte e outras informações: 
(https://bittencourtconsul-
toria.com.br/).

O importante é testar o modelo e ir ajustando conforme for 
ganhando experiência.

conferecartoes.com/reprodução

Vivaldo José Breternitz (*)
 
É comum que, tão logo nossos 
computadores ou celulares 
comecem a se tornar lentos 
ou incapazes de armazenar 
nossos dados e aplicativos, 
providenciemos sua troca 
por equipamentos novos. Os 
fabricantes e vendedores de 
eletrônicos gostam muito des-
se hábito. Até mesmo alguns 
desses fabricantes procuram 
tornar seus produtos obsoletos 
mais rapidamente, desenvol-
vendo sistemas operacionais 
e aplicativos que exigem mais 
processamento e espaço na 
memória. 
O impacto do descarte de 
equipamentos usados sobre o 
meio ambiente é muito grande. 
A ONU diz que em 2019 foram 
descartadas 53,6 milhões de 
toneladas, das quais apenas 
17,4% foram recicladas. Esses 
números e a alta dos preços de 
equipamentos novos, levaram 
o jornalista Brian X. Chen, do 
New York Times, a fazer uma 
experiência: verificar se era 
possível colocar em funciona-
mento, de forma eficiente, um 
velho computador. 
Chen adquirira um iMac em 

2010, usara-o durante algum 
tempo, e depois, em função 
da lentidão, trocara-o por uma 
nova máquina. Chen narra 
que sempre ouvira falar que 
dois pontos eram importantes 
para definir a velocidade de 
um computador: tamanho da 
memória e armazenamento. 
O jornalista resolveu então 
adquirir um drive SSD, mais rá-
pido que os tradicionais discos 
rígidos, e memory sticks para 
ampliar a capacidade de sua 
velha máquina. Gastou US$ 70 
comprando o drive na Best Buy 
e pagou US$ 20 pelos sticks, 
comprados via eBay. 
Gastou mais US$ 100 para que 
um técnico instalasse o material 
e, para sua surpresa, o velho 
iMac passou a apresentar um 
desempenho superior ao Ma-
cBook Air fornecido pelo jornal, 
que usa há dois anos. Pode não 
funcionar sempre, mas é uma 
estratégia que deveríamos 
explorar mais, quer por razões 
econômicas, quer pensando no 
meio ambiente. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Prolongando a vida útil 
de nossos equipamentos

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: JOSIAS MATEUS DE QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Chã de Alegria - PE, no dia (17/11/1988), estado civil solteiro, profissão pizzaiolo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Mateus 
de Queiroz e de Maria Aparecida de Queiroz. A pretendente: ANA MARIA DA SILVA 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Antenor Navarro - PB (Registrada em 
Cajazeiras - PB), no dia (25/05/1967), estado civil solteira, profissão autônoma, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Moacy de Souza Costa e de 
Geralda Justina da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: SILVIO OLIMPIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (10/02/1979), estado civil solteiro, profissão 
autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidney 
Olimpio de Oliveira e de Neide Alves de Oliveira. A pretendente: SIMÔNE SOARES DIAS, 
de nacionalidade brasileira, nascida em Vitória da Conquista - BA, no dia (14/04/1984), 
estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Djalma Soares Dias e de Maria Soares Dias.

O pretendente: ROBSON MOREIRA LARRUSSA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/12/1991), estado civil solteiro, profis-
são assistente de RH, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Roque Luiz Larrussa e de Cecilia Moreira da Trindade. O pretendente: LEONARDO DE 
CARVALHO VILELA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em Guiratinga - MT, 
no dia (22/07/1992), estado civil solteiro, profissão analista de comércio exterior, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson de Jesus Moreira e de 
Miraluce Coelho Vilela Moreira.

O pretendente: LUCAS SALES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/02/1993), estado civil solteiro, profissão técnico 
eletrônico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel 
Sales da Silva e de Maria Auxiliadora da Silva. A pretendente: EMMILY STLEWANNA 
RUFINO CUNHA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, 
no dia (10/12/1993), estado civil solteira, profissão farmacêutica, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Genivaldo Alves da Cunha e de Kathianna 
Stlewanna Rufino.

O pretendente: VALDECI CORDEIRO NUNES, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Itamarandiba - MG, no dia (09/08/1984), estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Valter Nunes e de Ana 
Cordeiro dos Santos. A pretendente: MARIA ZENI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em São Bento do Una - PE, no dia (17/03/1990), estado civil solteira, profissão 
telemarketing, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gabriel 
José da Silva e de Zeni Celecina da Silva.

O pretendente: RICHARD STUART DE SOUSA CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (26/09/1996), estado civil solteiro, profis-
são ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Ricardo Castro e de Dulce Maris de Sousa Castro. A pretendente: SARAH DARIELLE 
COSTA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascida em Colinas - MA, no dia 
(13/06/1999), estado civil solteira, profissão trainee junior, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alba Márcia Costa Nascimento.

O pretendente: JEFERSON JOSE DE ARAUJO SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (25/07/1995), estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Jose Reis Monteiro Siqueira e de Debora Menezes de Araujo Siqueira. A preten-
dente: SARA FALCÃO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida em Presidente 
Dutra - MA, no dia (19/11/1996), estado civil solteira, profissão atendente, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Pereira da Costa e de 
Maria Selda Falcão da Costa.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES MAIRINK PEREIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (24/06/1991), estado civil solteiro, 
profissão engenheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Osvaldo Mairink Pereira e de Maria Regina Rodrigues. A pretendente: MARIA CE-
CILIA RICARTE RICALDO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila 
Maria - SP, no dia (03/07/1985), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Ricaldo Filho e de 
Edlandia Ricarte Ricaldo.

O pretendente: GABRIEL CABRAL GEVOIN DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/02/1998), estado civil solteiro, pro-
fissão analista de trade, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Alexandre Jefferson da Silva e de Luciana Cabral dos Santos. A pretendente: 
MARCELLA TERRON ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia (16/06/1998), estado civil solteira, profissão estudante, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reginaldo Rocha e 
de Ana Paula Terron Rocha.

O pretendente: THIAGO JEFFERSON GAMBOA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/09/1995), estado civil divorciado, profissão 
instrumentador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lucia 
Gamboa. A pretendente: SABRINA LYRIO REIS, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/11/1991), estado civil solteira, profissão autônoma, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Alves dos Reis 
Filho e de Simone Corrêa Lyrio Reis.

O pretendente: RENATO ORMELEZI, de nacionalidade brasileira, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (22/09/1984), estado civil divorciado, profissão autônomo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Euclides Ormelezi e de Maria 
de Lourdes Ormelezi. A pretendente: DAYANA BRASIL BARRÊTO DA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/06/1985), estado civil 
divorciada, profissão auditora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Valdenôr da Rocha e de Maria Donizette Brasil Barrêto da Rocha.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS NAPOLITANO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (28/02/1985), estado civil solteiro, profis-
são técnico eletrônico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Dirceu Napolitano Filho e de Iolanda Alves dos Santos. A pretendente: ROBERTA 
COSTA BARBOZA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, 
no dia (28/01/1986), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jair Rôa Barboza e de Luci da Costa Barboza.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DA SILVA BORGES, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Barra do Corda - MA, no dia (19/10/1992), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gaudencio 
Trajano Borges e de Maria Rita Pereira da Silva. A pretendente: EVELYN SOUZA DIAS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(13/02/1994), estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jorge Francisco dos Santos Dias e de Lucielia 
Santos de Souza.

O pretendente: MAYCON CÉSAR PAIVA LEITE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Abatiá - PR, no dia (11/02/1995), estado civil solteiro, profissão lavador, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dorival Leite e de Marlene 
Lima Paiva Leite. A pretendente: JANAINA SAMANTHA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/10/1988), estado civil divorciada, pro-
fissão recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Marinalva Maria da Silva.

O pretendente: PEDRO CATOIA NETO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Tatuapé - SP, no dia (21/09/1995), estado civil solteiro, profissão empresá-
rio, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adair Catoia 
e de Juciara Novais dos Santos. A pretendente: MILLENA JATAI DE MEDEIROS, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 
(30/06/1998), estado civil solteira, profissão atendente, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ferreira de Medeiros e de Maria Odeliana 
Gonçalves Jatai.

O pretendente: ALESSANDRO GOULART ALVES, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/08/1987), estado civil solteiro, 
profissão técnico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Davince Alves e de Marli Francisca Goulart Alves. A pretendente: IRIS FURTADO 
RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Jardim 
Paulista - SP, no dia (08/01/1996), estado civil solteira, profissão do lar, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Murcini Rodrigues da Silva e 
de Liliam Dias Furtado da Silva.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Recife - PE, no dia (06/06/1968), estado civil solteiro, profissão motorista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Cicero Moreira da Silva e 
de Olivete Maria da Conceição. A pretendente: ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Colônia Leopoldina - AL, no dia (06/01/1973), estado 
civil divorciada, profissão babá, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Maria Helena Pereira da Silva.

O pretendente: ORLANDO MORAES DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (04/03/1971), estado civil solteiro, 
profissão marceneiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Orlando Rodrigues da Silva e de Marli de Souza Moraes. A pretendente: FRANCISCA 
LAURA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascida em Mombaça - CE, no 
dia (30/07/1966), estado civil divorciada, profissão recepcionista, residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Terto Paulo do Nascimento e de Antonia 
Alves da Silva.

O pretendente: YOHAN LEE, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 
(01/04/1984), profissão pastor, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Hee Seok Lee e de Jin Sook Lee Choi. A pretendente: 
JOANA SEUNG AE LEE, nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (19/04/1990), 
profissao dentista, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Byung Hun Lee e de Sun Ju Lee.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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